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Holiadur Ymgynghori Gogledd Cymru 
Adnodd Dysgu i Unigolion Cyfrifol Gofal Cymdeithasol Cymru mewn perthynas â   

Deddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016  
 

Annwyl Gydweithiwr, 

Mae gan Gofal Cymdeithasol Cymru rôl arweiniol wrth ddatblygu adnoddau dysgu i gefnogi gweithrediad y Ddeddf.  Mae Canolbwynt 

Gwybodaeth Gofal Cymdeithasol Cymru eisoes gydag ystod o ddeunyddiau codi ymwybyddiaeth 

<https://gofalcymdeithasol.cymru/hyb/adnoddau>   

Mae'r adnodd dysgu hwn yn ychwanegu at ystod o adnoddau sydd ar gael yn barod.  

Mae’r drafft yr ydych yn ei ystyried wedi cael ei gyflwyno’n barod i nifer fechan o fudd-ddeiliaid a chydweithwyr yn Arolygiaeth Gofal a 

Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru. Fodd bynnag, rydym nawr yn gofyn am farn cynulleidfa ehangach.  Mae’r Unigolyn Cyfrifol yn chwarae rôl 

allweddol mewn sicrhau ansawdd y gwasanaethau ar gyfer unigolion sy’n awyddus i gefnogi eu dysgu cymaint â phosib.  

Ar ran Gofal Cymdeithasol Cymru rydym yn gofyn am farn y budd-ddeiliaid allweddol perthnasol ac yn arbennig yr Unigolion Cyfrifol ar Adnodd 

Dysgu Unigolion Cyfrifol Drafft mewn perthynas â Deddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016 ar gael i wneud sylwadau 

(gweler ynghlwm).  

Bydd y sylwadau yn cael eu defnyddio i helpu i lunio’r fersiwn terfynol a bydd Gofal Cymdeithasol Cymru yn gobeithio y bydd ar gael cyn diwedd 

y flwyddyn. Bydd y fersiwn terfynol yn ddwyieithog. 

Darperir ymatebion gan y 13 Hydref 2017: alison.atkinson@sirddinbych.gov.uk  

**Noder mai drafft yw'r cynnwys a'i fod yn agored i'w newid pan fydd Llywodraeth Cymru yn gwneud y rheoliadau a’r canllawiau statudol ar y 

pwnc yn derfynol.  
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Holiadur Ymgynghori Gogledd Cymru  

Byddem yn gwerthfawrogi eich barn ar yr Adnodd Dysgu i Unigolion Cyfrifol mewn perthynas â’r Ddeddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol 
(Cymru) 2016.   

Enw:  

E-bost/Rhif Ffôn  

Sefydliad   

Dyddiad   

Ydy’r cynnwys drafft 

cyffredinol yn diwallu 

anghenion y dysgwr?  

Adran Ydy Na Sylwadau 

Cyflwyniad a Chefndir    

Meddwl am yr ansawdd o 
fewn gofal cymdeithasol   

   

Arweinyddiaeth a Rheolaeth 
Effeithiol  

   

Hybu Diwylliant Cadarnhaol     

Atodiad A    

Atodiad B    

A oes unrhyw fwlch 
sylweddol yn y cynnwys?  

   

Unrhyw awgrymiadau ar 
gyfer adnoddau perthnasol  

 

Sylwadau eraill  

 


