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Rhagair
Sefydlodd y Ddeddf Diwygio Lles 2007 yr Asesiad Gallu i Weithio fel ffordd o wahaniaethu rhwng 
pobl nad oedd yn gallu gweithio oherwydd problemau sy’n gysylltiedig ag iechyd i’r rhai a oedd yn 
addas ar gyfer rhywfaint o waith neu a allai, gyda chymorth, dychwelyd i fyd gwaith yn y pen draw. 
Gwnaeth y ddeddfwriaeth hefyd darparu ar gyfer asesiad annibynnol o’r Asesiad Gallu i Weithio yn ei 
phum mlynedd gyntaf o weithredu. Dyma’r pedwerydd adolygiad o’r fath, ond y cyntaf i mi ei wneud. 
Cynhaliwyd y tri adolygiad cyntaf gan yr Athro Malcolm Harrington i bwy yr wyf yn ddyledus am ei 
gyngor doeth pan gipiais i’r awenau.

Cefais fy mhenodi yn fuan cyn Pasg 2013 ac, er gwaethaf 35 mlynedd o gymryd rhan ym myd gwaith ac 
iechyd, roeddwn wedi synnu faint roedd rhaid i mi ddysgu am y system budd-daliadau a’i iaith arbennig. 
Mae’r system yn hynod gymhleth, yn ôl pob tebyg yn ddiangen, a dylai ymdrechion i’w symleiddio 
fod o fudd i bawb. Mae hyd yn oed y rhan gyfyngedig o’r system sef yr Asesiad Gallu i Weithio yn 
gymhleth gyda chyfeiriadau lluosog, pob un ohonynt yn ychwanegu oedi, costau a’r potensial ar gyfer 
camgymeriadau. Mae’r cymhlethdod hwn yn cael ei gymhlethu gan ddefnydd anarferol o iaith sy’n 
cael ei drin yn fedrus gan swyddogion ac ymgynghorwyr budd-daliadau annibynnol, ond a all fod yn 
anhreiddiadwy i bobl gyffredin sy’n ceisio mynd drwy’r system, yn aml ar adeg pan maent yn agored i 
niwed penodol. Felly, nid yw’n syndod bod yr Asesiad Gallu i Weithio yn parhau i fod yn ddadleuol iawn 
gyda nifer o bobl yn mynegi safbwyntiau cryf am ei degwch canfyddedig.

Mae’r canfyddiad o wrthrychedd yn hanfodol os yw’r Asesiad Gallu i Weithio yn mynd i barhau yn ei ffurf 
bresennol ac roeddwn yn falch ei fod yn benodol yn fy nghylch gorchwyl. Rwyf wedi cael fy nylanwadu’n 
gryf ar y syniad o gyfiawnder sefydliadol yn fy ngyrfa fel meddyg galwedigaethol. Mae angen i bobl 
deimlo y cânt eu trin yn deg wrth ddelio â sefydliad a’u canfyddiad sy’n gyrru’r agweddau a’r ymddygiad 
yn fwy nag unrhyw asesiad gwrthrychol o’r hyn sydd wedi digwydd. Yng nghyd-destun yr Asesiad Gallu 
i Weithio, nid dim ond pobl sy’n gwneud cais am fudd-dal y mae angen iddynt deimlo bod yr asesiad yn 
deg ond hefyd y staff sy’n gweinyddu’r system a’r trethdalwr sy’n ei ariannu. Mae elfen ddosbarthol yr 
Asesiad Gallu i Weithio (pwy sy’n cael budd-dal a faint y maent yn ei gael) yn amlwg yn fater i eraill ond 
rwyf wedi ceisio edrych ar y gweithdrefnau a’r cyfathrebu â phobl drwy lygad cyfiawnder sefydliadol.

Mae’r adolygiadau blaenorol wedi talu sylw arbennig i’r asesiad clinigol a gynhaliwyd gan Weithwyr 
Proffesiynol Gofal Iechyd a hefyd wedi canolbwyntio ar apeliadau yn erbyn penderfyniadau. Er fy mod 
wedi edrych ar y ddwy elfen hyn ac wedi gwneud rhai argymhellion sy’n ymwneud â hwy, teimlaf y 
dylai craidd yr Asesiad Gallu i Weithio lle bo Swyddogion Penderfyniadau’r Adran Gwaith a Phensiynau 
yn gweithredu fod yn ganolbwynt ar gyfer y flwyddyn hon. Rwyf hefyd wedi nodi mewn archwiliad 
cynnar o’r data bod nifer y bobl sy’n cael eu symud i’r Grŵp Gweithgaredd sy’n Gysylltiedig â Gwaith gan 
Swyddogion Penderfyniadau wedi bod yn cynyddu’n raddol ac rwyf wedi ceisio deall pam y gallai hynny 
fod.

Mae iechyd meddwl wedi bod yn elfen arall o ffocws penodol i mi yn yr adolygiad hwn. Mae problemau 
iechyd meddwl, yn wahanol i nifer o gyflyrau meddygol eraill, yn gyffredin ym mhob grŵp oedran ac yn 
nodwedd fawr o ran pobl sy’n hawlio Lwfans Cyflogaeth a Chymorth. Gall y gallu nam sy’n gysylltiedig â 
phroblemau iechyd meddwl fod yn anodd i’w asesu a gall hyn gael ei gymhlethu gan y stigma sy’n dal 
i fodoli mewn perthynas â’r grŵp hwn o amodau. Gwnaeth yr Athro Harrington argymhellion penodol 
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ynghylch adolygu’r disgrifwyr meddyliol, deallusol a gwybyddol yr Asesiad Gallu i Weithio ac roeddwn 
wedi gobeithio y byddai’r Adolygiad yn Seiliedig ar Dystiolaeth calyniadol wedi cael ei gwblhau i lywio 
fy ngwaith; yn anffodus, nid oedd hyn yn bosibl ac nid wyf wedi gallu rhoi sylwadau ar y disgrifyddion. 
Serch hynny, mae nifer o faterion yn ymwneud ag iechyd meddwl eraill rwyf wedi gallu eu harchwilio ac 
rwyf yn gobeithio y bydd yr argymhellion sy’n deillio o gymorth yn y maes hwn o iechyd a esgeulusir yn 
aml.

Mae llawer wedi newid ers cyflwyno Lwfans Cyflogaeth a Chymorth. Gwnaeth yr Athro Harrington 49 
argymhelliad yn ei dri adolygiad, y mae bron i bob un ohonynt wedi cael eu derbyn, ac roeddwn yn 
teimlo ei bod yn briodol adolygu sut mae’r argymhellion hynny wedi cael eu rhoi ar waith a cheisio 
mesur eu heffaith. Fodd bynnag, mae llawer o newidiadau eraill a wnaed i Lwfans Cyflogaeth a 
Chymorth a’r Asesiad Gallu i Weithio dros yr un cyfnod ac roedd ddatblethu’r effaith priodol o ymyriadau 
penodol wedi bod yn hynod o anodd. Serch hynny, rwyf wedi ceisio asesu a yw argymhellion wedi cael 
eu rhoi ar waith yn llawn neu’n rhannol a gobeithiaf fod rhywfaint o ddysgu defnyddiol yn ganlyniad i’r 
ymarfer.

Mae’r Asesiad Gallu i Weithio wedi datblygu ers ei gyflwyno a bydd yn parhau i esblygu wrth i 
amgylchiadau newid. Mae rhai yn galw iddo gael ei ddiddymu ond yn anaml ni chafwyd awgrymiadau 
i’w disodli. Nid yw unrhyw “brawf” yn berffaith ond mae’r Asesiad Gallu i Weithio wedi’i gynllunio gyda 
chryn drylwyredd ac mae’n ddarostyngedig i broses o welliant parhaus y gobeithiaf y gall yr adolygiad 
hwn chwarae rhan fach. Mae gwaith yn dda i iechyd y rhan fwyaf o bobl a dylai diben y system fudd-
daliadau sy’n helpu pobl yn ôl i gyflogaeth pan fyddant wedi mynd yn analluog fod y nod i gymdeithas 
dosturiol. Gall Asesiad Gallu i Weithio effeithiol sy’n deg ac sy’n cael ei ystyried yn deg gyfrannu at y nod 
cyffredinol hynny.

Paul Litchfield 
Rhagfyr 2013
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Crynodeb Gweithredol
1. Mae’r Asesiad Gallu i Weithio wedi’i gynllunio i bennu cymhwyster ar gyfer Lwfans Cyflogaeth a 

Chymorth. Mae’n asesiad swyddogaethol sy’n seiliedig ar y cynsail na ddylai cymhwysedd gael ei 
benderfynu gan y disgrifiad o anabledd neu gyflwr iechyd unigolion ond yn hytrach ar sut y mae eu 
gallu i weithredu’n cael ei effeithio, a all amrywio’n sylweddol rhwng unigolion gyda’r un diagnosis.

2. Mae’r Asesiad Gallu i Weithio bellach wedi bod yn weithredol am bum mlynedd. Gwnaeth 
Adolygiadau Annibynnol cynharach a gynhaliwyd gan yr Athro Malcolm Harrington ddod i’r casgliad 
bod yr Asesiad Gallu i Weithio yn gysyniadol iawn ond bod angen gwneud mwy i wella’r system. 
Fel y pedwerydd o bum Adolygiad Annibynnol a’r cyntaf a gynhaliwyd gan Dr Paul Litchfield, mae’r 
Adolygiad hwn yn rhoi cyfle i fyfyrio ar weithredu’r argymhellion o flynyddoedd blaenorol ac asesu 
eu heffaith. Mae llawer o newidiadau i’r system wedi bod ers iddo gael ei gyflwyno’n gyntaf ac felly 
mae’n briodol hefyd i ailedrych ar yr egwyddorion dylunio sylfaenol i benderfynu a yw’r Asesiad Gallu 
i Weithio yn parhau i weithredu fel y bwriadwyd iddo’n wreiddiol.

3. Wrth gynnal yr Adolygiad hwn, mae wedi dod yn amlwg bod hyd a chymhlethdod y broses yn 
cyfrannu at anfodlonrwydd a chanfyddiadau negyddol o amgylch yr asesiad. Mae angen i bobl 
deimlo eu bod yn cael eu trin yn deg wrth ddelio â sefydliad, a’r canfyddiad hynny sy’n gyrru’r 
agweddau a’r ymddygiad yn fwy nag unrhyw asesiad gwrthrychol o’r hyn sydd wedi digwydd. Mae’r 
Adolygiad hwn, felly, yn gwneud nifer o argymhellion sy’n ceisio symleiddio’r broses a gwella’r ffordd 
y mae pobl yn teimlo eu bod yn cael eu trin.

4. Mae iechyd meddwl hefyd wedi bod ym maes arall o ffocws penodol yn yr Adolygiad hwn. Gwneir 
argymhellion sy’n ceisio adeiladu ar y sylfaen o Hyrwyddwyr Swyddogaeth Meddwl a gwella 
gwybodaeth am iechyd meddwl yn fwy eang ar gyfer Swyddogion Penderfyniadau a Gweithwyr 
Gofal Iechyd Proffesiynol.

Gweithredu argymhellion Adolygiadau 
Annibynnol cynharach
5. Gwnaeth yr Athro Harrington gyfanswm o 49 argymhelliad dros dri Adolygiad Annibynnol. Cafodd 

35 o’r rhain eu derbyn yn llawn gan yr Adran a 10 arall yn cael eu derbyn mewn egwyddor gyda rhai 
eraill sydd y tu allan i gylch gwaith yr Adran Gwaith a Phensiynau.

 
6. Yn gyffredinol, mae’r Adran wedi gwneud cynnydd da o ran gweithredu’r argymhellion ac mae 

rhai gwelliannau nodedig wedi cael eu gwneud, fel y ffordd y caiff pobl sydd â chanser eu trin. Nid 
yw rhai argymhellion wedi cael eu gweithredu’n llawn eto a dylai rhannu gwybodaeth well gyda 
Darparwyr y Rhaglen Waith fod yn flaenoriaeth.
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7. Un o argymhellion allweddol yr Athro Harrington oedd adolygiad cynhwysfawr o’r disgrifyddion 
meddyliol, deallusol a gwybyddol. Mae rhaglen fawr gyda goruchwyliaeth annibynnol wedi’i wneud, 
ond yn anffodus, ni chwblhawyd y gwaith mewn pryd i’w gynnwys yn yr Adolygiad hwn.

8. Mae nifer o argymhellion yn cael eu gwneud ar gyfer sut y gallai’r Adran wella’r ffordd y mae’n 
gweithredu newidiadau yn y dyfodol. Yn arbennig, rhoi ystyriaeth briodol i’r angen ar gyfer cynlluniau 
peilot a sicrhau bod unrhyw gynlluniau peilot o’r fath yn cael eu cynllunio gyda mesurau gwerthuso 
cadarn o’r cychwyn cyntaf. Dylai bwriad y polisi a materion ymarferol gael eu hystyried a dylid gofyn 
am ddigon o fewnbwn dadansoddol yn y cam dylunio i gynyddu’r siawns o gael canlyniadau ystyrlon.

Canfyddiadau a themâu allweddol o’r adolygiad 
hwn
• Yr asesiad ei hun - Mae nifer o ffyrdd o bennu ffitrwydd ar gyfer gwaith ac nid oes ‘safon aur’ 

absoliwt. Mae unrhyw “prawf” o reidrwydd yn gyfaddawd rhwng llawer o ffactorau ac ymddengys yr 
Asesiad Gallu i Weithio i fod yn offeryn rhesymol a phragmataidd. Mae’n ymddangos i weithredu’n 
effeithiol fel asesiad ie/na ar gyfer asesu cymhwyster am Lwfans Cyflogaeth a Chymorth er bod 
y sgôr pwyntiau sylfaenol braidd yn fympwyol. Mae’r disgrifyddion yn ffordd ddefnyddiol o ddal 
consensws arbenigol mewn ffurf y gellir eu defnyddio’n gyson mewn gweithrediad cyfaint uchel. 
Fodd bynnag, mae pwysleisio’r raddfa pwyntiau yn rhoi argraff ffug o ddilysrwydd gwyddonol ac 
ymddengys i yrru ymddygiadau annefnyddiol. Mae rhanddeiliaid amrywiol yn ymdrechu’n sylweddol 
ar benderfynu a ddylid sgôr pwyntiau gael ei newid hyd yn oed pan na fydd yn gwneud unrhyw 
wahaniaeth i’r canlyniad. Dylai’r Adran adolygu ei ddefnydd o sgoriau WCA, gan roi llai o bwyslais ar 
y nifer a gyrhaeddwyd a defnyddio’r cyfrifiad i benderfynu a yw’r trothwy ar gyfer budd-dal wedi cael 
ei gyrraedd.

• Canfyddiadau gwrthrychedd - I fod yn brawf credadwy, mae angen i’r Asesiad Gallu i Weithio 
nid yn unig fod yn deg ond i’w weld fel o’r fath ar draws sbectrwm eang o farn. Wrth archwilio 
canfyddiadau o’r system, canfu’r Adolygydd anfodlonrwydd sylweddol gyda’r Asesiad Gallu i Weithio 
- roedd hyn yn hollol amlwg, efallai nid yn syndod, yn yr ymatebion i’r Cais am Dystiolaeth. Mae’r 
Adolygiad yn amlygu meysydd i’w gwella, yn enwedig sicrhau bod pobl yn cael eu trin ag urddas 
a pharch a bod cyfathrebu yn cael eu gwella. Mae sefydlu gwell cydberthynas mewn asesiadau 
yn cael ei ystyried yn elfen allweddol yn y canfyddiad o degwch. Mae’r elfennau y gellid eu gwella 
yn cynnwys mesurau syml fel cynllun yr ystafell, sgiliau gwrando gwell ac osgoi casgliad. Mae 
diffyg dealltwriaeth eang o wahanol rolau Gweithwyr Gofal Iechyd Proffesiynol a Swyddogion 
Penderfyniadau ac mae hyn yn ychwanegu at y canfyddiad nad yw’r system yn gweithredu’n deg. 
Dylai diffiniadau o ddiben ar gyfer y ddau grŵp cael eu hadolygu a’i gwehyddu i mewn i naratif syml 
sy’n cael ei ddefnyddio’n gyson. Mae cyfathrebu ysgrifenedig yn parhau i fod yn is-optimaidd ac 
argymhellir mewnbwn gan Uned Mewnwelediad Ymddygiad Swyddfa’r Cabinet.
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• Gwella penderfyniadau - Yn gyffredinol nid yw gwneud penderfyniadau yn gweithio cystal fel y 
bwriadwyd. Ymddengys Swyddogion Penderfyniadau yn fwy grymus o ganlyniad i Adolygiadau 
Annibynnol blaenorol ond yn llai clir ynghylch beth mae hyn yn ei olygu yn ymarferol. Dengys y data 
bod nifer o argymhellion y Darparwr Asesu Iechyd a wrthodwyd gan Swyddogion Penderfyniadau 
wedi cynyddu dros amser. Ymddengys bod yna berthynas wallus gyda Gweithwyr Gofal Iechyd 
Proffesiynol, y dylid ei hystyried fel ymgynghorwyr i’w ymddiried ynddynt, a rhoddir pwysau 
gormodol i wybodaeth o gofnodion meddygol sy’n anaml yn disgrifio gallu. Nid yw’r ffordd y mae’r 
Adran Gwaith a Phensiynau yn trin achosion ‘cymhleth’ a’r rhai ‘nad ydynt yn gymhleth’ a’r dyraniad 
o adnoddau o ganlyniad i hynny yn rhesymegol. Fel y gweithredir ar hyn o bryd, ymddengys y broses 
hon fel ei bod yn arwain y system tuag at ddod o hyd i bobl yn anaddas ar gyfer gwaith. Mae’r 
Adolygiad yn argymell felly y dylai’r Adran Gwaith a Phensiynau ail-beiriannu cymysgedd yr achos fel 
bod mwy o staff uwch yn ystyried yr ‘achosion ffiniol’ a staff llai is i brosesu pob un arall.

• Symleiddio’r broses – Mae’r broses Asesiad Gallu i Weithio yn cymryd gormod o amser ac mae 
hyn yn gwneud anghymwynas i bobl sy’n gwneud ceisiadau am Lwfans Cyflogaeth a Chymorth 
ac i drethdalwyr. Mae nifer o resymau pam fod y broses yn cymryd cymaint o amser, ond mae 
cymhlethdod yn sicr yn ffactor. Mae’r Adolygydd wedi gwneud cynigion ar gyfer prosesau amgen 
ac mae modelu cychwynnol wedi cymryd lle i brofi a oes ganddynt y potensial i wella cyflymder ac 
effeithlonrwydd. Gall yr ESA113W, a ofynnwyd amdani ar hyn o bryd mewn tua chwarter o achosion, 
gael ei gwella’n sylweddol ac argymhellir bod hyn yn cael ei wneud drwy gyd-gynllunio gyda 
Chymdeithas Feddygol Prydain.

• Iechyd Meddwl - Gall y gallu diffygiol sy’n gysylltiedig â phroblemau iechyd meddwl fod yn anodd 
ei asesu. Gall labeli diagnostig fod yn ddi-fudd naill ai’n tanddatgan effaith gallu gweithredol neu 
warthnodi pobl a’u condemnio i fywyd o ddiweithdra. Mae ailgynllunio’r ESA50W i’w gwneud 
yn glir bod y dystiolaeth gan weithwyr proffesiynol ar wahân i ymarferwyr meddygol, fel 
Gweithwyr Cymorth, yn werthfawr ac yn rhoi arweiniad ar allu swyddogaethol i helpu Swyddogion 
Penderfyniadau i’w argymell. Gan adeiladu ar y sylfaen o Hyrwyddwyr Swyddogaeth Meddwl, 
mae’r Adolygydd yn argymell hyfforddiant gwell mewn iechyd meddwl ar gyfer Swyddogion 
Penderfyniadau a Gweithwyr Gofal Iechyd Proffesiynol. Yn ogystal, dylai pob Gweithiwr Gofal Iechyd 
Proffesiynol gael profiad blaenorol addas a digonol o ddelio gyda phobl sydd â phroblemau iechyd 
meddwl i helpu eu canfyddiadau cyd-destunol mewn asesiadau. Dylid ymestyn ail-alw cyson pobl 
yn y Grŵp Cymorth sydd ag anhwylderau ymennydd difrifol iawn neu ddirywiol na fydd yn gwella’n 
realistig i 5 mlynedd.
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Gogledd Iwerddon
9.  Mae Adran 10 y Ddeddf Diwygio Lles (Gogledd Iwerddon ) 2007 yn darparu ar gyfer Adolygiad 

Annibynnol yr Asesiad Gallu i Weithio yng Ngogledd Iwerddon. Fel yn y blynyddoedd blaenorol, 
gwnaeth y Gweinidog dros Ddatblygu Cymdeithasol penodi’r Adolygwr Annibynnol ar gyfer 
Prydain Fawr i ymgymryd â’r dasg hon. Mae’r systemau yn weddol debyg ond mae’r raddfa 
lai o weithrediad yng Ngogledd Iwerddon yn lleihau rhywfaint o’r cymhlethdod, mae yna 
gytundeb ar wahân gyda’r Darparwr Asesu Iechyd ac mae gan yr Adran Datblygu Gymdeithasol 
Ymgynghorydd Asesiad Iechyd mewnol sy’n goruchwylio’r Darparwr Asesu Iechyd.

10.  Mae gwahaniaethau rhwng y systemau yn golygu nad oedd holl argymhellion yr Athro 
Harrington yn berthnasol yng Ngogledd Iwerddon - lle’r oedd argymhellion yn berthnasol 
maent i raddau helaeth wedi cael eu rhoi ar waith. Ymddengys bod gan iechyd meddwl 
proffil uwch hyd yn oed mwy nag ym Mhrydain Fawr ac mae’r mynediad gwell i Hyrwyddwyr 
Swyddogaeth Meddwl gan Swyddogion Penderfyniadau yn gweithio’n dda. Ymddengys bod 
rôl yr Ymgynghorydd Asesiad Iechyd yn cael effaith fuddiol ar effeithiolrwydd yr Asesiad Gallu 
i Weithio yng Ngogledd Iwerddon a dylid ei archwilio i sicrhau y gwerth eithaf. Bydd cryfhau’r 
ddolen adborth lle mae penderfyniadau yn cael eu newid yn gwella ansawdd ymhellach.
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