
Strategaeth Gweithlu Gofal 
Cymdeithasol ac Iechyd 
Cymunedol Gogledd Cymru

Mawrth 2018



CYNNWYS  

CYFLWYNIAD 4 

PARTNERIAETH 
• Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Gogledd Cymru 
• Bwrdd Gweithlu Gogledd Cymru 

5 

EIN HYMRWYMIAD AR Y CYD  6 

ADNODDAU 
 

• Pwysigrwydd Economaidd  
• Pwysau Economaidd  
• Cynllunio a Datblygu’r Gweithlu 

6-8 

CWMPAS 8-9 

CYD-DESTUN – DEDDFWRIAETH 
 

• Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 
• Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015  
• Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016 
• Adolygiad Seneddol o Iechyd a Gofal Cymdeithasol yng Nghymru 

9-11 

CYD-DESTUN – RHAGLENNI CENEDLAETHOL A RHANBARTHOL 
 

• Rhaglen y Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol 
• Asesiad o Boblogaeth Gogledd Cymru 
• Blaenoriaethau Strategol Gweithlu a Sefydliad Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr  
• Cynllun Busnes Gofal Cymdeithasol Cymru 
• Cynllun Strategol Gofal yn y Cartref 
• Y Bwrdd Comisiynu Cenedlaethol 
• Grŵp Polisi Gweithlu Cymdeithas Cyfarwyddwyr Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru 

11-13 

PANEL DINASYDDION GOGLEDD CYMRU 13-15 

Y GWEITHLU 15 

DATA GWEITHLU 
• Data Gweithlu Awdurdodau Lleol 
• Gweithwyr Cymdeithasol  
• Therapi Galwedigaethol 
• Gweithlu Gofal Wedi’i Gomisiynu 
• Data Gweithlu Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr 
• Y Gweithlu Plant 
• Y Gweithlu Iechyd Meddwl 
• Y Gymraeg 

16-26 

2



CYMWYSEDDAU’R GWEITHLU 
 

• Arweinyddiaeth 
• Diogelu 
• Y Gymraeg 
• Integreiddio  
• Gwybodaeth, Cyngor a Chymorth 
• Sgyrsiau yn y Gymuned a Dulliau Seiliedig ar Gryfderau 
• Sgiliau Comisiynu a Chontractio 
• Darpariaeth Seiliedig ar Werth Cymdeithasol 
• Eirioli 
• Sgiliau Arbenigol 
• Blaenoriaethau Gweithlu Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr  

27-35 

LLYWODRAETHU 
 

• Gweledigaeth gyffredin  
• Egwyddorion gweithredu 
• Egwyddorion arweiniol 

35-36 

DARPARU A CHYFLAWNI 36 

BLAENORIAETHAU STRATEGOL GWEITHLU GOGLEDD CYMRU 
 

• Sefydlogi’r Gweithlu  
• Dysgu a Datblygu  
• Cynllunio a Deallusrwydd Gweithlu  

37-39 

CYFEIRIADAU 40 

  

3



 

Mae’r strategaeth hon yn egluro ein hymrwymiad strategol fel Partneriaeth Gweithlu Rhanbarthol Gogledd 

Cymru i’r sector gofal cymdeithasol ac iechyd cymunedol, ac yn cadarnhau ein blaenoriaethau dros y 3 blynedd 

nesaf, hyd 2021.  

 

Datblygwyd Strategaeth Gweithlu Gogledd Cymru (SGGC) gan Fwrdd Gweithlu Gogledd Cymru (BGGC) a hwn 

yw ein hymrwymiad i ddelio mewn ffordd gydgysylltiedig â heriau a chyfleoedd i’r gweithlu ar draws y sector. 

 

Mae’r Strategaeth yn helpu i ymgorffori egwyddorion Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 

2014 ac mae’n gyson â Blaenoriaethau Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Gogledd Cymru. 

 

Lluniwyd y Strategaeth ar y cyd â phartneriaid a thrwy drafodaethau â sefydliadau sy’n bartneriaid i ni.  

 

Cafodd y strategaeth ei gymeradwyo gan Frwdd Partnerideth Rhanbarthol Gogledd Cymru ym mis Chwefror 

2018.   

 

CYFLWYNIAD 
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Mae Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Gogledd Cymru (BPRhGC), sydd yn Fwrdd Statudol o dan Ran 9 o Ddeddf 

Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014, wedi cytuno ar ei flaenoriaethau gwaith ar gyfer 

partneriaethau ac integreiddio. Y rhain sy’n pennu cwmpas a chyd-destun Strategaeth Gweithlu Gogledd 

Cymru.  Mae’r gwaith hwn yn cael ei arwain drwy Fwrdd Gweithlu Gogledd Cymru (BGGC). 

 

Mae BGGC wedi’i sefydlu ers 3 blynedd ac mae’n adrodd i BPRhGC. Mae BGGC wedi mynd drwy nifer o 

newidiadau yn y cyfnod hwn gan ddatblygu a newid i gwrdd ag anghenion y sector a chydymffurfio â Deddf 

Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014.  

 

Mae’r aelodaeth yn adlewyrchu ystod eang y sefydliadau sy’n rhan o’r Gweithlu Gofal Cymdeithasol ac Iechyd 

Cymunedol ac mae’n adrodd i BPRhGC. 

 

Aelodaeth Bwrdd Gweithlu Gogledd Cymru 
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PWYSIGRWYDD ECONOMAIDD  
Mae’r sector iechyd a gofal cymdeithasol yng Ngogledd Cymru yn fawr, mae’n tyfu ac mae’n bwysig i’r 

economi. Mae wedi’i gydnabod yn faes twf yng Nghynllun Sgiliau Rhanbarthol Bwrdd Uchelgais Economaidd 

Gogledd Cymru ac mae gwaith yn mynd ymlaen i sicrhau y bydd yn parhau’n flaenoriaeth bwysig yn y 

datganiad ar flaenoriaethau sgiliau. 

 

Mae Iechyd a Gofal Cymdeithasol yng Ngogledd Cymru ar hyn o bryd yn gweithredu fel 3 is sector: Mae Iechyd 

gan gynnwys y Gwasanaeth Iechyd yn cyflogi tua 14,400 o staff ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr; 

gofal cymdeithasol drwy awdurdodau lleol gyda 5494 o staff cyfwerth â llawn amser, a thrwy staff 

gwasanaethau wedi eu comisiynu yn cael eu cyflogi gan 369 o fusnesau a 12,000 o weithwyr, ac yn olaf mae 

gwasanaethau iechyd preifat sy’n cynnwys fferyllfeydd, optegwyr a gwasanaethau deintyddol a darpariaeth 

gofal blynyddoedd cynnar (meithrinfeydd a gwarchodwyr plant) ar gyfer gwasanaethau plant. Mae hynny’n 

gyfanswm o tua 44,000 o staff. 

 

Mae prosiect ar gyfer y DU sy’n edrych ar effaith economaidd lawn y sector gofal cymdeithasol yn mynd 

rhagddo ar hyn o bryd a bydd yn adrodd cyn cwblhau’r asesiad nesaf o flaenoriaethau sgiliau yn y rhanbarth. 

 

Mae’r sector yn bwysig hefyd o ran cyflawni blaenoriaethau’r llywodraeth ar gyflogadwyedd a’r economi 

sylfaen drwy ddarparu swyddi ar lefel mynediad sy’n amrywio o borthorion a glanhawyr i swyddi sgiliau uwch 

y gweithwyr cymorth iechyd a gofal cymdeithasol. 

 

 

EIN HYMRWYMIAD AR Y CYD 

 

 

ADNODDAU 

Mae’r sector iechyd a gofal cymdeithasol yn sector mawr sy’n tyfu ac sy’n bwysig i’r economi.  
 
Bydd yn bwysig parhau i godi proffil y sector drwy’r Bartneriaeth Sgiliau Rhanbarthol, er mwyn sicrhau 
cyllid ar gyfer hyfforddi a datblygu sgiliau yn y dyfodol yn ogystal â hyrwyddo cyfleoedd yn y sector 
ymhlith y boblogaeth ehangach. Cefnogir rhaglenni lefel mynediad, cyfleoedd gyrfa a rhaglenni 
datblygu gweithlu ar bob lefel. 
 

Rydym wedi ymrwymo i gydweithio, drwy weithlu hyderus, ymroddedig, brwdfrydig a gwybodus sy’n 
meddu ar sgiliau priodol, i hybu integreiddio, gan gydnabod gwerth yr holl bartneriaid. 
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Y gwariant cyhoeddus presennol ar y GIG i ddarparu’r holl wasanaethau yng Ngogledd Cymru yw tua £1.4 

biliwn a’r gwariant ar yr holl wasanaethau gofal cymdeithasol yw £260 miliwn y flwyddyn. Yn ogystal â hyn, 

roedd arolwg gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol yn 2015 wedi amcangyfrif bod 17% o wariant preifat 

ychwanegol ar wasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol yng Ngogledd Cymru, yn cynnwys optegwyr, 

deintyddiaeth, meddyginiaethau, therapïau, cwnsela a gofal cymdeithasol wedi’i hunanariannu, sy’n cyfateb i 

£240 miliwn.  

 

PWYSAU ECONOMAIDD 

 
 

Mae nifer o bwysau ar adnoddau yn y sector, yn cynnwys rhai sy’n ymwneud â chyllid a phobl, ac mae’r rhain 

yn cynnig her.  

Mae’r Gweithlu Gofal Cymdeithasol yng Ngogledd Cymru o dan bwysau sylweddol oherwydd newidiadau yn 

y ffordd o ddarparu gwasanaethau a gweithredu deddfwriaeth a rheoliadau newydd. Yn ogystal â hyn, 

rhagwelir y bydd y galwadau ar y sector yn parhau, ac mae cynaliadwyedd y farchnad mewn perygl o hyd. Felly 

un o brif flaenoriaethau’r Strategaeth fydd delio â materion sy’n ymwneud â’r gweithlu a chynaliadwyedd y 

sector ar draws y farchnad drwy ddull ymroddedig, cydweithredol a chefnogol.   

Mae angen adnoddau digonol i gwrdd ag anghenion hyfforddi a datblygu ar draws y gweithlu iechyd a gofal 

cymdeithasol a gweithredu a chynnwys gofynion newydd mewn deddfwriaeth a rheoliadau, yn cynnwys Deddf 

Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014, Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 a 

Deddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016 

 

Yn ychwanegol at y pwysau hyn mae’r angen i ni fel rhanbarth i sicrhau fod cynllunio cadarn mewn grym o ran 

y gweithlu er mwyn cefnogi anghenion cyflenwad a galw ar draws y sector gan gynnwys hyfforddiant a 

datblygu a recriwtio a chadw. 

 

Mae Cynllun Sgiliau Rhanbarthol Gogledd Cymru yn datgan “bod angen mwy nag erioed, ar ôl cychwyn y broses 

BREXIT, am fuddsoddi yn sgiliau a thalentau drwy brentisiaethau i bob oed ar gyfer y rheini sy’n preswylio yng 

Ngogledd Cymru, yn awr ac yn y dyfodol, er mwyn helpu cyflogwyr, ein sectorau allweddol a thwf, a’n gweithlu 

yn awr ac yn y dyfodol”. Mae hefyd yn nodi, “wrth gyfeirio at y ddibyniaeth bresennol ar Gronfa Gymdeithasol 

Ewrop (ESF) a Chronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop (ERDF) ar gyfer ariannu prosiectau sy’n hybu sgiliau a 

chyflogaeth ledled Gogledd Cymru, nad yw’r cwestiynau ynghylch y cyllid a fydd yn cymryd lle’r rhain yn y 

dyfodol i gynnal y meysydd gweithgarwch hyn ar yr agenda sgiliau a chyflogaeth, wedi cael eu hateb a’u 

hegluro eto” 

 

Byddwn yn parhau i gydweithio gan rannu adnoddau er mwyn sicrhau’r defnydd gorau posibl ohonynt 
a darparu’r cyfleoedd gorau posibl i ddatblygu ein gweithlu a sicrhau ei fod yn sefydlog yn awr ac yn 
y dyfodol. 
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CYNLLUNIO A DATBLYGU’R GWEITHLU

 
 

Mae BGGC yn derbyn swm bach o adnoddau drwy grantiau ac arian Awdurdodau Lleol ar gyfer partneriaethau. 

Mae adnoddau eraill ar gyfer cynllunio a datblygu’r gweithlu yn cael eu dal gan sefydliadau unigol. Mae’r rhain 

ar ffurf cyllid craidd neu gyllid seiliedig ar grantiau sy’n cynnwys amodau ar y ffyrdd o wario’r arian. 

 

Mae’r rhanbarth yn parhau i gydweithio ar ddarparu ac ariannu gweithgareddau datblygu, recriwtio a 

hyfforddi’r gweithlu. Darparwyd cyllid ar gyfer hyn drwy amrywiaeth o ffynonellau gan gynnwys: 

• Tîm Cydweithredfa Ranbarthol Gogledd Cymru 

• Rhaglen Datblygu’r Gweithlu Gofal Cymdeithasol 

• Gofal Cymdeithasol mewn Partneriaeth 

• Gofal Cymdeithasol Cymru 

• Prentisiaethau 

• Gwasanaethau Addysg a Datblygu’r Gweithlu 

• Y Trydydd Sector  

• Y Sector Preifat  

• Gwasanaethau a Rhaglenni Gyrfaoedd / Swyddi 

• Sefydliadau Addysg Bellach ac Uwch. 

 

 

 
 

Nid yw strategaeth gweithlu Gogledd Cymru yn ddogfen ddigyfnewid. Bydd yn parhau i dyfu a datblygu i gyd-

fynd â newidiadau yn y sector. Felly bydd yn strategaeth gweithlu sy’n ymateb i anghenion y gweithlu gofal 

cymdeithasol ac iechyd cymunedol.  

 

Fel partneriaeth, rydym wedi ymrwymo i barhau i rannu gwybodaeth, sgiliau, arbenigedd a phrofiad y 
rhai o bob cefndir sy’n cyfrannu ac yn buddsoddi yng Ngweithlu Gofal Cymdeithasol ac Iechyd 
Cymunedol Gogledd Cymru. 

 

CWMPAS 

I ddibenion y strategaeth hon, rydym wedi pennu’r sectorau canlynol yn y gweithlu: 
• Gwasanaethau Gofal Cymdeithasol Awdurdodau Lleol 
• Iechyd yng nghyd-destun gwasanaethau integredig a rhyng-gysylltu â’r ddarpariaeth gofal 

cymdeithasol 
• Y Sector Preifat ac Annibynnol 
• Y Trydydd Sector  
• Cyflogwyr Unigol 
• Gofalwyr 
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Oherwydd maint a chymhlethdod y gweithlu gofal cymdeithasol ac iechyd cymunedol, nid yw’r blaenoriaethau 

strategol yn gallu cynnwys pob agwedd. Fodd bynnag, rydym wedi dilyn llwybr pragmataidd gan ganolbwyntio 

ar feysydd angen / risg, gan gyfeirio at feysydd eraill, yn cynnwys rhaglenni / mentrau gweithlu eraill. 

 

Mae strategaeth gweithlu Gogledd Cymru yn cydnabod gwerth ein partneriaethau ehangach, gan gynnwys 

rhai â Heddlu Gogledd Cymru, Ymddiriedolaeth Gwasanaethau Ambiwlans Cymru, a Gwasanaeth Tân ac 

Achub Gogledd Cymru, drwy ddolenni mewn cynlluniau cyflawni at fentrau ar gyfer cydweithio, a bydd 

gweithgareddau gyda’r gwasanaethau hyn yn cael eu cydnabod a’u datblygu lle bo’n briodol.  

 

 

 
 

Mae Gweithlu Gofal Cymdeithasol ac Iechyd Cymunedol Gogledd Cymru mewn cyfnod o newid na welwyd 

mo’i debyg lle mae gofyn iddo gyflwyno gwasanaethau’n wahanol gan ganolbwyntio ar atal, amddiffyn, 

ymyrraeth, gweithio mewn partneriaeth ac yn integredig, cyd-gynhyrchu a grymuso, sy'n golygu bod angen 

rhoi pwyslais gwahanol ar sgiliau a hyfforddiant y gweithlu. 

 

Mae’r sector yn darparu ystod eang o ofal a chymorth mewn amrywiaeth o leoliadau, yn cynnwys cartrefi 

pobl, cartrefi preswyl a nyrsio, ysbytai a lleoliadau yn y gymuned, fel bod ei weithlu yn un o’r rhai mwyaf 

amrywiol sy’n cynnwys gwahanol fathau o sefydliadau a phobl gan gynnwys gofal cymdeithasol, iechyd, y 

sector annibynnol a’r trydydd sector, a gofalwyr.  

 

Er mwyn gweithredu Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014, bydd angen i bartneriaid 

iechyd a gofal cymdeithasol ddarparu gwasanaethau integredig, a bydd angen mwy o bwyslais hefyd ar 

weithio mewn partneriaeth â sectorau eraill fel tai, addysg a gwasanaethau corfforaethol, er mwyn diwallu 

anghenion yr unigolyn. 

 

Mae’n debygol y bydd bylchau sgiliau’n codi yn y gweithlu iechyd a gofal cymdeithasol o ganlyniad i gyflwyno 

arferion gweithio newydd sy’n unol â gofynion Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014. 

Bydd hyn yn adlewyrchu’r newidiadau sylweddol mewn sefydliadau iechyd a gofal cymdeithasol, yn cynnwys 

cyflwyno deddfwriaeth newydd ac ailstrwythuro gwasanaethau. 

 

Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 
Mae angen i ystod a lefel y gwasanaethau ataliol fod yn ddigon i gwrdd ag anghenion y boblogaeth; hyrwyddo 

llesiant ac atal oedi neu leihau’r angen am ofal a chymorth ffurfiol.  

 

CYD-DESTUN– DEDDFWRIAETH 

 Byddwn yn ymateb i effaith y fframweithiau deddfwriaethol newydd ar y gweithlu ac yn pennu 
newidiadau sydd eu hangen mewn rolau, tasgau, cyfrifoldebau, sgiliau a gwybodaeth. 
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Mae Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) yn canolbwyntio ar alluogi pobl i fyw mor 

annibynnol â phosibl, gan roi sylw i gyflawni amcanion sy’n hyrwyddo llesiant a gweithio mewn ffyrdd newydd 

ac mewn partneriaeth â chymunedau, ar lefel leol a rhanbarthol. 

 

Nod y Ddeddf yw “cynyddu lefel y gwasanaethau effeithiol ar gyfer atal ac ymyrryd yn gynnar, y gallu i bawb 

gael gafael ar wybodaeth a chyngor, a chymorth llesiant i’r rheini sydd â’i angen. Y nod yw y bydd modd 

cynorthwyo mwy o bobl heb fod angen trefnu cymorth dwys wedi’i reoli  ar eu cyfer, ac y bydd llai o 

ddinasyddion ag angen cynlluniau gofal a chymorth ar gyfer gofal cymhleth wedi’i reoli”. 

Pum prif egwyddor Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) a fydd yn sail ar gyfer darparu 

gwasanaethau yw: 

• Llais a rheolaeth  

• Atal ac ymyrryd yn gynnar  

• Llesiant  

• Cydgynhyrchu  

• Aml-asiantaeth 

 

Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 
Pan fydd cyrff cyhoeddus yn gwneud penderfyniadau, rhaid iddynt ystyried eu heffaith bosibl ar bobl a fydd 

yn byw yng Nghymru yn y dyfodol. Saith egwyddor y Ddeddf yw: 

• Cymru iachach 

• Cymru lewyrchus 

• Cymru gydnerth 

• Cymru sy’n fwy cyfartal 

• Cymru o gymunedau cydlynus 

• Cymru â diwylliant bywiog lle mae’r Gymraeg yn ffynnu 

• Cymru sy’n gyfrifol ar lefel fyd-eang 

 

Mae’n disgwyl i ni wneud y canlynol: 

• Cydweithio’n well 

• Cynnwys pobl wrth gynllunio a chyflawni’r egwyddorion a nodwyd uchod, gan adlewyrchu amrywiaeth 

ein cymunedau 

• Edrych i’r tymor hir yn ogystal â chanolbwyntio ar y presennol 

 

Deddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016 
Mae’r system gwasanaethu newydd o dan Ddeddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016 

yn cynnwys nifer o feysydd:  

• Gofal Cymdeithasol Cymru 

• Rhaglen Datblygu’r Gweithlu Gofal Cymdeithasol 

• Cofrestru a’r Gweithlu 
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• Hyfforddiant ar y system Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol a gyflwynwyd o dan Ddeddf 

Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016 

 

Mae Gofal Cymdeithasol Cymru, a grëwyd o dan Ddeddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru), 

yn cyfuno cyfrifoldeb dros reoleiddio’r gweithlu, datblygu’r gweithlu, gwella gwasanaethau, ac ymchwil mewn 

un sefydliad, gan ymestyn system cofrestru’r gweithlu gofal cymdeithasol i gynnwys gweithwyr gofal cartref 

erbyn 2020 a’r gweithlu gofal preswyl erbyn 2022.  

 

Adolygiad Seneddol o Iechyd a Gofal Cymdeithasol yng Nghymru  
Cyhoeddwyd yr adolygiad Seneddol yn Ionawr 2018, gyda’r argymhellion lefel uchel yn nodi fod angen i’r 

sector iechyd a gofal cymdeithasol newid yn sylfaenol, bydd hyn yn golygu newidiadau sylweddol i’n gweithlu, 

nid yn unig yn y modd yr ydym yn darparu gwasanaethau ar hyn o bryd ond hefyd yn y mathau o weithlu a 

sgiliau sydd eu hangen i gwrdd â dulliau gweithredu newydd. Bydd hyn yn cael ei ystyried fel rhan o gamau’r 

rhaglen weithredu a bydd yn cael ei ystyried fel rhan o adolygiad o’r strategaeth. 

 

 
 

Rhaglen y Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol 

Mae BPRhGC yn fwrdd statudol a sefydlwyd yn unol â Rhan 9 o Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant 
(Cymru). BPRhGC  sy’n darparu cyfarwyddyd strategol mewn perthynas â chynllunio gwasanaethau, 
integreiddio a gweithio mewn partneriaeth rhwng ei bartneriaid gan sicrhau bod gwasanaethau’n effeithiol a 
bod gwasanaethau gofal a chymorth ar gael i ddiwallu anghenion y boblogaeth yn y ffordd orau. 
 

Mae Rhan 9 o Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) yn pennu gofynion statudol ar gyfer 
BPRhGC ac mae BPRhGC wedi cytuno ar raglen waith i gyflawni’r uchelgeisiau a nodwyd a’r blaenoriaethau 
rhanbarthol. 
 

Asesiad o Boblogaeth Gogledd Cymru 
Mae’r asesiad o boblogaeth yn cynnwys gwybodaeth am anghenion pobl am ofal a chymorth ac anghenion 
gofalwyr am gymorth yng Ngogledd Cymru. Mae’n ceisio dangos pa mor dda y mae anghenion pobl yn cael 
eu diwallu a pha wasanaethau y bydd arnom eu hangen i’w diwallu yn y dyfodol. Roedd awdurdodau lleol yng 
Ngogledd Cymru wedi cydweithio â Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr (BIPBC), gyda chymorth gan 
Iechyd Cyhoeddus Cymru, a phartneriaid ychwanegol, i gynhyrchu’r asesiad, sydd yn ddogfen y mae’n ofynnol 
ei llunio o dan Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014.  
 

Gwneir defnydd o’r asesiad o boblogaeth wrth wneud penderfyniadau am y gwasanaethau y bydd angen eu 
darparu yng Ngogledd Cymru i gwrdd ag anghenion pobl am ofal a chymorth ac i ddiwallu anghenion gofalwyr. 
Bydd yn ein helpu i wneud penderfyniadau ynghylch ble i ddefnyddio ein hadnoddau; i gwrdd â gofynion eraill 
y ddeddf; ac i gyfrannu at waith y Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol.  

 

CYD-DESTUN – RHAGLENNI CENEDLAETHOL A 
RHANBARTHOL 
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Blaenoriaethau Strategol Gweithlu a Sefydliad Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr  
Mae Blaenoriaethau Strategol Gweithlu a Sefydliad Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr wedi’u rhannu’n 
bedair thema strategol: 

• Sicrhau newid diwylliannol sy’n rhoi gwell cefnogaeth i staff a thrwyddyn nhw i’r cleifion rydym yn eu 
gwasanaethu 

• Denu a chynllunio ar gyfer y staff sydd eu hangen i ddarparu gwasanaethau yn awr ac yn y dyfodol 
• Sicrhau bod adnoddau staff yn cael eu trefnu a’u defnyddio yn y ffordd fwyaf effeithiol ac effeithlon 

sy’n bosibl 
• Sicrhau bod gan staff y sgiliau sydd eu hangen i gyflawni eu rolau 

 
Cynllun Busnes Gofal Cymdeithasol Cymru 
Ar ôl ei sefydlu’n ddiweddar, mae Gofal Cymdeithasol Cymru wedi pennu’r blaenoriaethau canlynol: 

• Gofal a chymorth yn y cartref, darparu gwell gofal a chymorth yn y cartref, neu alluogi mwy o bobl i 
gael gofal a chymorth yn y cartref, ymdrin ag anghenion am ofal a chymorth yn y cartref ar gyfer y 
rheini sy’n dewis eu derbyn yn eu cartrefi eu hunain 

• Cynorthwyo pobl sydd â dementia 
• Plant sy’n derbyn gofal gan yr awdurdod lleol 

 

Mae ein strategaeth gweithlu yn ceisio cyfrannu at y gwaith hwn a gyflawnir ar lefel genedlaethol a 
gweithredu’n gyson ag ef.  
 

Cynllun Strategol Gofal yn y Cartref 
Mae’r cynllun strategol ar gyfer gofal a chymorth yn y cartref yn ymdrin â system gymhleth, ddynamig sy’n 
cynnwys dinasyddion, gofalwyr a nifer o asiantaethau er mwyn darparu gofal a chymorth effeithiol yn y cartref. 
Un o’r chwe cham gweithredu allweddol yn y ddogfen strategol yw: 
“    Mae ar y gweithlu angen gwybodaeth, sgiliau a gwerthoedd priodol i allu darparu gofal a chymorth hyblyg 
yn y cartref sy’n canolbwyntio ar ganlyniadau. Dylai Gofal Cymdeithasol Cymru gymryd camau i ddatblygu a 
chyflawni strategaeth ar gyfer y gweithlu, gan gynnwys gofalwyr a chymunedau, gyda nifer o bartneriaid”. 
 

Yn ôl Gofal Cymdeithasol Cymru:  
“Er mwyn gwireddu gweledigaeth y cynllun strategol hwn, bydd angen i bobl ymrwymo i wneud newidiadau 
gyda’i gilydd. Mae angen dechrau gweithio’n syth. Rydym wedi datblygu cynllun sy’n dangos rhai o’r pethau y 
mae angen eu gwneud gyntaf. Byddwn yn gweithio gyda phobl ledled Cymru i gynllunio’r gwelliannau sydd eu 
hangen, a sut i gyflawni hynny”. 
 

Y Bwrdd Comisiynu Cenedlaethol 
Nod y Bwrdd Comisiynu Cenedlaethol a’r Fforwm Darparwyr yw gwella arferion comisiynu, yn cynnwys 
comisiynu integredig, er mwyn meithrin gwell dealltwriaeth o brosesau a’r marchnadoedd gofal cymdeithasol. 
 

Rhai o’r gweithgareddau allweddol ar gyfer 2016/17 yw: 
• Dadansoddi’r Farchnad Cartrefi Gofal, cwblhau cynllun peilot yn y Gogledd ac wedyn mabwysiadu dull 

cenedlaethol o weithredu 
• Datganiadau ar Sefyllfa’r Farchnad ar gyfer Cartrefi Gofal: Helpu Partneriaethau i ddatblygu 

datganiad(au) ar sefyllfa’r farchnad sy’n disgrifio anghenion yn y dyfodol 
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• Datblygu contract enghreifftiol seiliedig ar ganlyniadau a manyleb ar gyfer Cartrefi Gofal ar gyfer 
lleoliadau tymor hir a thymor byr 

• Datblygu model integredig a chydlynol ar gyfer sicrhau ansawdd 
• Datblygu Canllawiau ar opsiynau ar gyfer sicrhau gwasanaethau a fydd yn cwmpasu gofynion newydd 

yr UE. Datblygir y rhain drwy enghreifftiau ymarferol o ofal cartref a llety â chymorth (i bobl ag 
anableddau dysgu) 

• Edrych ar y rhaglen beilot ar hyfforddiant  Sgiliau a Chapasiti ac ystyried ei heffeithiolrwydd cyn ei 
chyflwyno ledled Cymru. 

 

Grŵp Polisi Gweithlu Cymdeithas Cyfarwyddwyr Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru 

Grŵp Polisi Gweithlu CCGCC sydd â’r cyfrifoldeb arweiniol yn CCGCC dros faterion sy’n ymwneud â’r canlynol: 
• Cynllunio a Datblygu’r Gweithlu 
• Fframweithiau Hyfforddiant a Chymwysterau 
• Cynrychioli CCGCC a chysylltiadau â chyrff rheoleiddio a hyfforddi cenedlaethol. 

 
Mae BGGC wedi mabwysiadu rhaglen waith sy’n gyson â blaenoriaethau cyffredinol CCGCC. 
 

 
Mae Panel Dinasyddion Gogledd Cymru yn ymdrin ag unrhyw ddinesydd 18+ oed sy’n byw yn y 6 Awdurdod 
Lleol ar draws Gogledd Cymru ac mae’n galluogi’r unigolion hynny sy'n anodd eu cyrraedd i ymgysylltu gydag 
ymgynghoriadau a gwasanaethau sy’n gwasanaethu dinasyddion Gogledd Cymru. Mae aelodau’r panel yn 
amrywio rhwng 29 a 60+ mlwydd oed.   
Y bwriad ar gyfer gwaith parhaus yw cynyddu'r lefel o ddinasyddion iau sy’n cymryd rhan yn y panel ac felly 
mae mwy o waith yn cael ei wneud drwy’r cyfryngau cymdeithasol i gysylltu gyda’r genhedlaeth iau. 
 
Rhoddodd panel Dinasyddion Gogledd Cymru amryw o gwestiynau i'w haelodau, gwnaed cysylltiadau newydd 
a defnyddiwyd y rhai presennol er mwyn sicrhau amrediad eang o ymatebion o wahanol ardaloedd 
daearyddol.  
 
Darparodd y panel adroddiad yn amlinellu'r hyn roeddent yn ei ffafrio a'u disgwyliadau mewn perthynas â 
phob un o'r cwestiynau hyn, fel y nodir isod.  

 
Y cwestiynau a ofynnwyd oedd: 
Pa fath o gymorth fyddai fwyaf defnyddiol yn eich tyb chi?  

 

Panel Dinasyddion Gogledd Cymru 
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Pwy yn eich tyb chi fyddai'n gallu eich cynorthwyo? 

 
  

Nododd Aelodau o’r Panel Dinasyddion fod y math o gymorth yr oedd arnynt ei eisiau yn cynnwys:  

• Sicrhau fod gwybodaeth ar gael  
• Mwy o daflenni yn y Gymraeg 
• Deall cysyniad a’r arfer o Gyd-Gynhyrchu 
• Disgrifio fy amgylchiadau unwaith 
• Derbyn gwybodaeth cyn unrhyw gyfarfodydd wyneb yn wyneb 
• Sicrhau fod meddygfeydd ar gael ar ôl 5pm 
• Gwneud mwy o ddefnydd o’r cyfryngau cymdeithasol i rannu gwybodaeth 

 

Nododd Aelodau’r Panel Dinasyddion fod y rhai a allai eu cynorthwyo yn cynnwys:  
• Tra roedd rhai unigolion yn cydnabod pwysigrwydd cymorth teulu a ffrindiau, codwyd peth 

pryder ynglŷn â’r disgwyliadau a'r pwysau ar ofalwyr di-dâl, yn ogystal â’r rhai nad oedd y 
cymorth hwn ar gael iddynt 

• Hefyd trafodwyd dulliau gweithredu aml-asiantaeth gan fod unigolion yn hoffi'r dull hwn gan ei 
fod yn golygu ei bod yn haws cael mynediad i wybodaeth a bod cefnogaeth yn symlach gyda 
gwell cyfathrebu rhwng sefydliadau ynglŷn â phwy oedd yn gwneud pa agwedd o'r gwaith gyda'r 
unigolyn. Dywedodd un unigolyn wrthym fod gwaith aml-asiantaeth wedi gweithio’n dda iddynt 
gan fod yr asiantaethau oedd yn rhan o hynny yn siarad gyda'i gilydd a phan oedd cyfarfodydd 
yn cael eu cynnal roeddent i gyd yn mynychu. Teimlai fel petai wedi ei ganoli o gylch yr unigolyn 
ac yn canolbwyntio arnynt hwy a’u hanghenion 

• Timau Integredig 
• Pwysleisiwyd y defnydd o wasanaethau seiliedig ar y gymuned yn nhermau'r gymuned a'r 

gefnogaeth y gallent ei gynnig, codwyd peth pryder ynglŷn â faint o amser y byddai hyn yn ei 
gymryd a hefyd sicrhau fod y cymorth yr ydych yn ei dderbyn gan staff gyda'r wybodaeth a'r 
sgiliau gofynnol.  Ymhlith y gwasanaethau a nodwyd lle roedd mynediad iddynt eisoes roedd 
Age Cymru, Cyngor ar Bopeth, lleoliadau awdurdod lleol a byrddau gwybodaeth cynghorau 
cymuned 

• Staff Gofal Cymdeithasol. 
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Pa sgiliau, gwybodaeth a disgwyliadau y byddech chi’n disgwyl i’r rheiny sy'n eich cynorthwyo eu meddu? 

 

 
Mae yna nifer o weithgareddau sy’n digwydd ar hyn o bryd a fydd yn effeithio ar y gweithlu ac mae’r rhain 
yn cynnwys: 

• Mae Rheoleiddio ac Arolygu Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) yn nodi bod 
angen cofrestru Gweithwyr Gofal Cartref a Gofal Preswyl sy’n effeithio ar y farchnad ddarparwyr 
sydd eisoes yn fregus a gallai newid demograffeg y gweithlu. 

• Datblygu cyfres newydd o gymwysterau ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol, Gofal Plant a Gwaith 
Chwarae  

• Adolygiad Gofal Cymdeithasol Cymru o’r Radd Gwaith Cymdeithasol 
• Datblygu sgiliau, gwybodaeth a galluoedd i ddarparu gwasanaethau yn wahanol 
• Mae sicrhau ansawdd a gwella ansawdd ymarfer o ran dysgu ac asesu yn flaenoriaeth gan arwain at 

ehangu cofrestru gyda Gofal Cymdeithasol Cymru yn cael mwy o gyfrifoldebau dros reoleiddio a 
Hyfforddiant Gofal Cymdeithasol 

 
Bydd sicrhau ein bod yn ystyried yr hyn mae'r data yn ei ddweud ochr yn ochr â’r newidiadau a 
gweithgareddau yr ymgymrir â hwy yn rhan o’n gwaith o gynllunio’r gweithlu ar draws y sector, gan ddarparu 
cynllun clir i ni o ran y gweithlu gan gefnogi cynllunio gweithlu ar gyfer y dyfodol a’n galluogi i dargedu 
adnoddau i gefnogi ein gofynion presennol ac yn y dyfodol o ran y gweithlu. 

Nododd Aelodau'r Panel Dinasyddion fod y sgiliau, yr wybodaeth a'r disgwyliadau gan y rheini sy’n eu 
cynorthwyo yn cynnwys;  

• Bod yn Onest, Dibynadwy a Chyson 
• Proffesiynol, bod â gwybodaeth dda neu’n awyddus i ddysgu mwy am y pwnc a’r unigolyn y 

maent yn gweithio gydag ef neu hi er mwyn sefydlu'r holl ffeithiau.              
• Bod o natur garedig ac yn barod i helpu 
• Roedd rhywun oedd â synnwyr digrifwch yn cael effaith fawr 
• Bod yn berson cadarnhaol  
• Ddim yn nawddoglyd ac yn siarad ag unigolion fel person  
• Cadw'r hyn a ddywedir rhwng y cynorthwy-ydd a’r unigolyn yn gyfrinachol  
• Bod yn ofalgar, cyfeillgar a llon  
• Yn realistig yn eu hymagwedd fel nad ydynt yn addo unrhyw beth i'r unigolyn na fyddai'n 

bosibl ei wireddu  
• Bod yn gwrtais  
• Ddim yn hoff o bobl sy'n barnu cyn eu bod yn gwybod 
• Bod â meddwl agored  
• Dywedodd unigolyn ei bod yn bwysig iddynt fod eu tîm yn gweithio’n dda gyda’i gilydd  
• Dywedodd dau unigolyn yr hoffent i'w cynorthwy-ydd fod yn un y gellir ymddiried ynddo ef/hi.  
• Cefnogol 
• Calonogol. 

 

Y GWEITHLU 
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Mae adroddiad gan Fwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru1 yn datgan bod iechyd a gofal cymdeithasol 
yn cael eu hystyried yn sectorau lle mae twf a chynhyrchiant yn uwch na’r cyfartaledd, er nad ydynt yn cael 
eu gweld yn sbardunau economaidd. Rhagwelir y byddant yn perfformio’n dda yn y dyfodol ac y byddant yn 
bwysig iawn i Ogledd Cymru a’i economi.  
 
Mae’r tabl isod yn dangos y tri diwydiant mwyaf o ran canran cyflogaeth ar sail Cyfrifiad 2011 ar gyfer ardal 
pob Awdurdod Lleol yn y Gogledd. Gwelir mai’r sector iechyd a gofal cymdeithasol yw un o’r cyflogwyr mwyaf 
yn y Gogledd ac felly ei fod yn cyfrannu’n sylweddol i’r economi.  
 
Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru  
 

 Iechyd a Gofal 
Cymdeithasol Addysg Manwerthu Cynhyrchu 

Ynys Môn 15% 11.2% 14.4%  

Gwynedd 14.7% 12.6% 14.5%  

Conwy 16.7% 10.2% 17%  

Sir Ddinbych 19.1% 10% 14.4%  

Sir y Fflint 11.1%  16.3% 18.9% 

Wrecsam 14.6%  15.2% 18.3% 

 

  

                                                           
 

 

 

DATA GWEITHLU  

Mae Gofal Cymdeithasol Cymru yn casglu gwahanol fathau o ddata sy’n gysylltiedig â gwasanaethau 
gofal sydd wedi’u cofrestru a’u comisiynu, yn cynnwys 

• Proffil gwasanaethau gofal wedi’u comisiynu 2015 
• Proffil rheolwyr gwasanaethau gofal cartref sy’n gweithio yng Nghymru 2016 
• Proffil rheolwyr cartrefi gofal i oedolion sy’n gweithio yng Nghymru 2016 
• Proffil gweithwyr cymdeithasol yng Nghymru 2015 
• Proffil rheolwyr a gweithwyr gofal preswyl plant yng Nghymru 2015 

  
Mae’r prif bwyntiau yn yr adroddiadau data diweddaraf wedi’u trafod yn gyffredinol. 
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Wynebir nifer o heriau wrth geisio sicrhau data cyson ar draws sectorau’r sefydliadau a’u gweithluoedd. Er 
bod pob ymdrech wedi’i wneud i gael data cywir, mae tystiolaeth bod angen edrych yn fanylach ar rai o’r data 
a ddarparwyd. Derbynnir bod angen ystyried sut i gyflawni hyn ar gyfer y dyfodol, er mwyn cael gwell 
gwybodaeth am y gweithlu ar gyfer cynllunio’r gweithlu a defnyddio adnoddau’n effeithiol.  
 
Mae’n ofynnol i bob Awdurdod Lleol gasglu gwybodaeth am staff sydd wedi’u cyflogi’n uniongyrchol mewn 
adrannau Gwasanaethau Cymdeithasol i’w darparu bob blwyddyn i Lywodraeth Cymru i’w cynnwys yn yr 
Ystadegau Cenedlaethol.  
 

Nifer y Staff Gofal Cartref Cymwysedig  

  
 

Nifer y Staff Gofal Preswyl Cymwysedig 
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DATA GWEITHLU AWDURDODAU LLEOL 

Byddwn yn cydweithio fel sector i sicrhau data cyson, ystyrlon a dibynadwy ar gyfer cynllunio a 
datblygu’r gweithlu.  
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Nifer y Staff Gofal Cartref Cyflogedig yn cynorthwyo Oedolion a Phlant, 2014-15 a 2015-16 

  

Cafwyd gostyngiad bach yn nifer y staff gofal cartref mewn gwasanaethau oedolion a phlant.  

Nifer y Staff Gofal Preswyl Cyflogedig mewn Gwasanaethau Oedolion a Phlant, 2014-15 a 2015-16 

  
Er bod cynnydd bach yn y nifer mewn gwasanaethau preswyl i oedolion ag anableddau dysgu, cafwyd 
gostyngiad bach mewn gwasanaethau preswyl i’r henoed ac i blant a phobl ifanc.  

 

 

 

Caiff data lleol ei gasglu yn flynyddol ar gyfer cynllunio rhanbarthol ac er mwyn nodi prif themâu. Uned Ddata 
Llywodraeth Leol~Cymru (Uned Ddata) mewn partneriaeth â Gofal Cymdeithasol Cymru a Chymdeithas 
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GWEITHWYR CYMDEITHASOL 

Byddwn yn cydweithio ar ddulliau o gynllunio a datblygu’r gweithlu gwaith cymdeithasol i gwrdd â’r 
gofynion ar gyfer y gweithlu Gweithwyr Cymdeithasol yn awr ac yn y dyfodol. 
 
Byddwn yn hybu’r llwybrau dysgu i Weithwyr Cymdeithasol drwy ddull rhanbarthol o ymdrin â’r 3 
blynedd cyntaf o ymarfer. 
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Cyfarwyddwyr Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru a Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru sy’n ymgymryd 
â’r gwaith o gasglu’r data. 
 
Er na nodwyd unrhyw anawsterau sylweddol wrth recriwtio gweithwyr cymdeithasol yng Ngogledd Cymru, 
mae tystiolaeth ei bod yn fwy anodd llenwi rolau arbenigol. Gellir gweld gwahaniaethau ym mhroffil oedran y 
gweithlu gwaith cymdeithasol wrth i Weithwyr Cymdeithasol mwy profiadol adael y sector drwy raglenni 
trawsnewid Awdurdodau Lleol ac mae’n bosibl y gwelwn weithlu gwaith cymdeithasol ieuengach. Er bod y 
rhaglen addysg a dysgu proffesiynol parhaus genedlaethol yn parhau i ddarparu datblygiad a chymorth, mae’n 
bosibl y bydd angen ystyried dulliau ychwanegol i helpu gweithlu ieuengach a llai profiadol. 
 
Mae’r data staff yn dangos cynnydd bach yn y nifer mewn Gwasanaethau Gwaith Cymdeithasol i Oedolion a 
Phlant a Phobl Ifanc mewn Awdurdodau Lleol. 
 

  
 
Mae datblygiad proffesiynol parhaus i weithwyr cymdeithasol wedi’i nodi’n flaenoriaeth barhaus er mwyn 
hybu eu datblygiad proffesiynol. 
 
Mae Penaethiaid Gwasanaethau Plant ac Oedolion yng Ngogledd Cymru wedi gweithio gyda rheolwyr 
hyfforddi ledled y rhanbarth i greu llwybr dysgu a datblygu cyson i Weithwyr Cymdeithasol yn eu 3 blynedd 
cyntaf o ymarfer. Mae hyn yn cynnwys rhaglen hyfforddi Gwaith Cymdeithasol graidd i’r rhanbarth cyfan. 
 
Ymhlith yr ardaloedd i’w hystyried ac i ymdrin â hwy drwy flaenoriaethau'r strategaethau mae: 

• Recriwtio i swyddi gwaith cymdeithasol ar raddfa uwch 
• Monitro recriwtio yn barhaus ac effaith y newidiadau mewn modelau cyflogwyr a all effeithio ar 

gynllunio gweithlu ar gyfer gweithwyr cymdeithasol 
• Canlyniad yr adolygiad gwaith cymdeithasol a’r effaith posibl ar raglenni yn y dyfodol 
• Y galw a chyflenwad myfyrwyr gradd gwaith cymdeithasol ar draws y rhanbarth gan gynnwys darparu 

lleoliadau a recriwtio myfyrwyr o gymunedau du a lleiafrifoedd ethnig (BME), cyfleoedd posibl i bobl 
nad ydynt yn gallu rhoi’r gorau i weithio er mwyn astudio, dylai hyn gael ei fonitro fel rhan o gynllunio’r 
gweithlu. 
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Caiff data lleol ei gasglu yn flynyddol ar gyfer cynllunio rhanbarthol ac er mwyn nodi prif themâu. Uned Ddata 
Llywodraeth Leol~Cymru (Uned Ddata) mewn partneriaeth â Gofal Cymdeithasol Cymru a Chymdeithas 
Cyfarwyddwyr Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru a Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru sy’n ymgymryd 
â’r gwaith hwn o gasglu’r data. 
 
Mae gan Therapyddion Galwedigaethol ran allweddol i’w chwarae mewn cyflawni Deddf Gwasanaethau 
Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 drwy hybu lles yr unigolyn.  Mae Gwybodaeth a sgiliau'r Therapydd 
Galwedigaethol o ran cefnogi unigolion i gynnal a gwella lles gan ymgorffori’r holl ddulliau therapi 
galwedigaethol yn hynod amhrisiadwy o ran cefnogi unigolion i aros yn annibynnol a chefnogi adferiad 
unigolyn.  
 
Mae’r Fframwaith Dysgu a Datblygu Therapyddion Galwedigaethol mewn Gofal Cymdeithasol sydd newydd ei 
lansio yn cydnabod pwysigrwydd rôl therapyddion galwedigaethol ac yn cefnogi dysgu a datblygu 
Therapyddion Galwedigaethol yn barhaus, gan gefnogi eu rôl mewn timau amlddisgyblaethol a darparu 
gwasanaethau.   
 
Bydd y rhanbarth yn gweithio gyda'i gilydd i sicrhau dehongliad rhanbarthol o'r fframwaith, gan sicrhau fod 
dull gweithredu cyson ar draws yr Awdurdodau Lleol.  
 
Mae gwybodaeth a dderbyniwyd gan Awdurdodau Lleol yn nodi mai cymysg yw recriwtio a chadw 
Therapyddion Galwedigaethol ar draws y rhanbarth, gyda rhai ddim yn profi unrhyw drafferthion ac eraill yn 
nodi fod recriwtio Therapyddion Galwedigaethol sy’n siaradwyr Cymraeg yn fwy anodd.  
 
Prifysgol Glyndŵr yw unig ddarparwr cwrs gradd mewn Therapi Galwedigaethol sy’n llawn amser, bydd angen 
monitro hyn o dan gynllunio gweithlu er mwyn deall yr effaith y caiff hyn ar gyflenwad Therapyddion 
Galwedigaethol yn y dyfodol a siaradwyr Cymraeg yn benodol.   
 

 

 
 
Mae’r Arolygon ar gyfer 2016 sy’n seiliedig ar yr holiaduron a ddychwelwyd yn dangos bod 38% o weithwyr 
gofal cartref a 36% o weithwyr gofal preswyl heb gymwysterau. Mae hwn yn nifer sylweddol y bydd angen eu 

 

THERAPI GALWEDIGAETHOL 

 

GWEITHLU GOFAL WEDI’I GOMISIYNU 

Byddwn yn cydweithio fel sector i ddelio â phwysau wrth gadw a recriwtio staff, gan ddatblygu dulliau 
traws-sectoraidd a rhanbarthol. 
 
“Mae’r data o arolygon o’r gweithlu yn dangos lefelau trosiant uchel yn y gweithlu a bod o leiaf chwarter 
y gweithlu yn gadael y sector bob blwyddyn i dderbyn cyflogaeth mewn mannau eraill.” 
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hyfforddi er mwyn cwrdd â’r gofynion ar gyfer cofrestru o dan Ddeddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal 
Cymdeithasol (Cymru) 2016. Mae hyn yn dangos bod goblygiadau sylweddol o ran adnoddau i’r sector. 
 
Nodwyd y newidiadau arfaethedig yn y ddogfen ymgynghori Gweddnewid Gofal yn yr 21ain ganrif. Mae’r rhain 
yn cynnwys:  

• ffioedd am Gofrestru 
• gofynion am gymhwyso gweithwyr gofal cartref 
• cod ymarfer i gyflogwyr 
• rheolau addasrwydd i ymarfer. 

Mae hyn yn dangos y bydd cost y ffioedd cofrestru yn codi o £10 (2017/8) i £20 o 2018/9 ac y bydd yn £35 
erbyn 2021/22. Nid yw hyn yn cynnwys costau hyfforddiant na chostau’r  Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd ar 
gyfer y sector.  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

  

 

10,000 O WEITHWYR 

85% yn y Sector Preifat 
ac Annibynnol 

15% yn y Trydydd Sector 

 

Yn 2015… 
O’r rheini a adawodd eu rôl roedd  
42% wedi gadael y sector 
33% wedi gadael i weithio i ddarparwr arall 
yn y sector 

22% yn anhysbys 
 

Gostyngiad yn Nifer y 
Darparwyr….. 

Darparwyr Gofal wedi’i Gomisiynu i 
Oedolion: 9 

Darparwyr Gofal wedi’i Gomisiynu 
Gwasanaethau i Bobl Hŷn: 19 

 

Rhwng 2014 a 2015 
• Roedd gostyngiad o 22% yn nifer y staff 

sy’n symud rhwng darparwyr 
• Roedd gostyngiad o 8.5% yn nifer y staff 

sy’n gadael y sector 
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Awdurdod Lleol % yr holiaduron a ddychwelwyd 

Ynys Môn 85% 
Gwynedd 99% 

Conwy 35% 
Sir Ddinbych 44% 

Sir y Fflint 37% 
Wrecsam 83% 

 

  

 

 

107 80

2634

94 60

1649

87%
75% 62%

0%

50%

100%

0

1000

2000

3000

Rheolwyr Gofal Cartref Dirprwy Reolwyr Gofal Cartref Gweithwyr Gofal Cartref

Sector Gofal Wedi'i Gomisiynu

Staff mewn Swydd Cymwysedig Canran Gymwysedig

152 137

3821

145 111

2474

95%
81%

64%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

0

1000

2000

3000

4000

5000

Rheolwyr Gofal Preswyl Dirprwy Reolwyr Gofal Preswyl Gweithwyr Gofal Preswyl

Sector Gofal wedi'i Gomisiynu

Staff mewn Swydd Cymwysedig Canran Gymwysedig

Llai na 10 o 
Gyflogeion:, 13%

10-25 o Gyflogeion, 
38%

26-50 o Gyflogeion, 
32%

51-100 o Gyflogeion, 
14%

Nifer o gyflogeion fesul sefydliad
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Mae’r cynllun gweithlu yn dangos sefyllfa gwaelodlin y sefydliad ar 28 Chwefror 2017. Nifer presennol y staff 
(heb gynnwys staff banc) yw 17,117, sy’n cyfateb i 14,748 o weithwyr cyfwerth ag amser llawn.   Nyrsys a 
Bydwragedd yw’r grŵp staff mwyaf, sef tua 33% o gyfanswm BIPBC. Grŵp staff y Gwasanaethau Clinigol 
Ychwanegol (Gweithwyr Cymorth a Chynorthwyol) yw’r ail fwyaf ac mae’n cynrychioli 19.63% o’r gweithlu.  
 
Menywod yw’r rhan fwyaf o’r gweithlu ym mhob un o’r bandiau cyflog, sef 13,789 (79%) o’r unigolion o’i 
gymharu â 3,328 (21%) o ddynion. Mae hyn yn rhoi rhaniad o 80/20 yn y canrannau nad yw wedi newid dros 
y blynyddoedd diwethaf.  Mae 52% o fenywod yn gweithio’n rhan-amser o’i gymharu â 16% o ddynion, ac 
mae hyn hefyd yn weddol nodweddiadol o’r blynyddoedd diwethaf.  
 
Y newid a ragwelir yn y gweithlu yn ystod 2017/18 ar sail dadansoddiad o dueddiadau dros dair blynedd yw 
14,909 (cyfwerth ag amser llawn) sef cynnydd o 2% yn ein gweithlu. Os na fydd newid yn y tueddiadau hyn 
dros y tair blynedd nesaf, rhagwelir cynnydd o 5% ar ddiwedd 2020 fel y bydd gweithlu BIPBC yn 15,408 
(cyfwerth ag amser llawn). Mae’n glir bod gwaith i’w wneud ar ffyrdd newydd o weithio, y cymysgedd sgiliau 
a thrawsnewid y gweithlu. Bydd angen adolygu’r ffigurau rhagamcanol a’r rhagdybiaethau hyn bob blwyddyn.  
 
Mae trosiant staff wedi gostwng ychydig dros y 2 flynedd diwethaf o 7.78% ym Mawrth 2015 i 7.60% yn 
Chwefror 2017. Ar hyn o bryd, mae’n anodd rhag-weld a fydd y duedd hon yn parhau. Nid yw’r data uchod 
am drosiant yn cynnwys gweithwyr meddygol a deintyddol dan hyfforddiant.  
 
Mae cyfraddau absenoldeb oherwydd salwch wedi gostwng er 2015/16. Y gyfradd gyfartalog hyd Chwefror 
2017 oedd 4.85% sy’n 0.31% yn uwch na tharged BIPBC o 4.55%. Er hynny, mae’n welliant sylweddol. 
 
 

 

GWEITHLU BWRDD IECHYD PRIFYSGOL BETSI CADWALADR 

 
Mae proffil oedran y sefydliad yn weddol gyson â’r blynyddoedd blaenorol. Mae heneiddio’r gweithlu 
yn her i BIPBC gan fod tua 17% o’r gweithlu yn yr ystod oedran 56 a hŷn ac felly wedi cyrraedd at neu yn  
agos i’r oed pan allant ymddeol.  Canran y gweithlu sy’n 30 ac yn iau yw 14.65%. 
 
Heriau i’r gweithlu sy’n effeithio ar y Bwrdd Iechyd, ac ar gleifion yn y pen draw, yw prinder staff nyrsio 
cofrestredig ac anhawster wrth recriwtio a chadw nyrsys cofrestredig mewn gofal sylfaenol a chartrefi 
nyrsio 
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Mewn perthynas â gwasanaethau Plant, mae’r Asesiad o Boblogaeth Gogledd Cymru yn dangos bod 
amrywiaeth fawr o anghenion yn cael eu diwallu drwy nifer o wasanaethau gwahanol, yn amrywio o ymyrraeth 
gynnar i rai ar gyfer plant sy’n derbyn gofal. Cafwyd cynnydd yn nifer yr anghenion sydd gan blant mewn 
meysydd fel camfanteisio rhywiol ar blant, hunan-niweidio a phlant anabl, ac mae mwy o bryderon mewn 
meysydd fel bwlio, secstio a llesiant meddyliol ac emosiynol plant. Cafwyd nifer o fentrau hyfforddi a 
digwyddiadau i hybu ymwybyddiaeth o themâu sy’n codi. Fodd bynnag, wrth ddatblygu modelau gwasanaeth 
ac ymgymryd â rhagor o waith ar bennu anghenion y gweithlu drwy ddata ansoddol, rhagwelir y bydd 
themâu’n codi ar gyfer y gweithlu.  
 
Mae’r tabl isod yn dangos y ddarpariaeth gan Ddarparwyr Gofal Preswyl Annibynnol i Blant a Phobl Ifanc yng 
Ngogledd Cymru  

Darparwyr Gofal Preswyl Annibynnol i Blant a Phobl Ifanc yng Ngogledd Cymru 

Dyddiad y Cyfrif: 
Nifer y darparwyr 
annibynnol: 

Nifer y lleoliadau 
annibynnol: 

Nifer y gwelyau 
cofrestredig: 

Mai 2014 14 36 162 

Ar 31 Mai 2017 14 40 174 

Newid Dim +4 +12 

Ffynhonnell: Adnodd Cymorth Comisiynu ar gyfer Plant. 
 
Er nad yw nifer y darparwyr wedi newid, nid yw hyn yn adlewyrchu’r ffaith bod 3 darparwr a oedd wedi’u 
cynnwys yn y cyfrif ar gyfer 2014 wedi’u cymryd drosodd ers hynny gan ddarparwyr eraill (un ohonynt yn 
bresennol yn y rhanbarth eisoes) a bod dau ddarparwr newydd wedi dod i’r farchnad. 
 
Bydd Gofal Cymdeithasol Cymru yn datblygu strategaeth i blant sy’n derbyn gofal ar sail y gwaith a gyflawnwyd 
mewn gofal preswyl i blant. Mae plant sy’n derbyn gofal ymysg y rhai mwyaf agored i niwed yn ein cymdeithas 
ac mae gwir angen gwella cyflenwad ac ansawdd y ddarpariaeth o wasanaethau yng Ngogledd Cymru i sicrhau 
bod gwasanaethau a staff yn gallu diwallu anghenion y rheini sy’n derbyn cymorth. 
 

 

Y GWEITHLU PLANT 

 
Mae Bwrdd Gweithlu Gogledd Cymru wedi cytuno ar flaenoriaethau ar gyfer y gweithlu plant sy’n 
cynnwys: 

• Pennu goblygiadau i’r gweithlu o fodelau gwasanaeth ‘seiliedig ar ganlyniadau’  
• Cydweithio â phartneriaid ar draws y rhanbarth i gefnogi cyfleoedd hyfforddi ar y cyd  
• Gweithio ar y cyd ag Is-grŵp Hyfforddi’r Bwrdd Cyfiawnder Teulu i wella rôl ymarferwyr fel 

arbenigwyr yn y llys 
• Datblygu sgiliau Gofalwyr Maeth i gynorthwyo plant hŷn sydd ag anghenion cymhleth a heriol – 

yn gysylltiedig â rhaglen y Fframwaith Maethu Cenedlaethol. 
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Mae Llywodraeth Cymru yn datblygu cynllun gweithlu 10 mlynedd ar gyfer y gweithlu blynyddoedd cynnar, 
gofal plant a chwarae yng Nghymru. Mae’r cynllun yn cynnwys cynigion o dan dair thema allweddol: 
uwchsgilio’r gweithlu presennol, denu newydd-ddyfodiaid o ansawdd da, a datblygu arweinwyr ac arweinwyr 
y dyfodol yn y sector. Y nod yw sicrhau bod pawb sy’n gofalu am blant ifanc yn meddu ar y sgiliau a 
chymwyseddau sydd eu hangen i helpu plant i ddatblygu’n gorfforol, yn gymdeithasol, yn emosiynol ac yn 
wybyddol. 
 
Bydd y cynnig gofal plant sy’n cael ei dreialu yn Sir y Fflint, Gwynedd ac Ynys Môn ar hyn o bryd yn cynnig 30 
awr yr wythnos o addysg gynnar a gofal plant ar y cyd i rieni sy’n gweithio sydd â phlant 3 a 4 blwydd oed, am 
hyd at 48 wythnos y flwyddyn. 
 
Mae’r gwerth sy’n gysylltiedig â darparu gofal plant o ansawdd da yn cynnwys: 

• Budd economaidd – bydd y gallu i gael gofal plant am ddim yn dileu hyn fel rhwystr rhag dychwelyd i 
weithio 

• Trechu tlodi – galluogi rhieni i ddychwelyd i weithio neu weithio mwy o oriau, gan wella rhagolygon 
eu teuloedd 

• Buddion i’r plentyn – hybu llwybrau datblygu presennol ar gyfer plant  
 
Mae’r gallu i gwrdd â’r galw ar sail gynaliadwy yn cael ei ystyried yn y prosiectau peilot, yn ogystal â ffyrdd o 
ateb y galw am ofal plant yn ystod gwyliau.  
 
Yn ogystal â hyn, mae prosiect laith Gymraeg yn ceisio cynyddu’r defnydd o’r Gymraeg yn lleoliadau’r 
blynyddoedd cynnar. 
 

 

 
 
Mae’r asesiad o anghenion y boblogaeth yn nodi bod nifer y bobl sy’n derbyn gwasanaethau iechyd meddwl 
yn debygol o godi o 93000 i 99000 erbyn 2035. Mae’n nodi bod angen cynyddu’r gweithlu er mwyn ateb y 
galw, yn enwedig mewn perthynas â chapasiti cynyddol mewn timau iechyd meddwl, modelau sy’n cynnwys 
y teulu, gwasanaethau sydd ar gael y tu allan i’r ddarpariaeth arferol rhwng 9 a 5 a pharhau i ddatblygu 
darpariaeth ar gyfer ymyrraeth gynnar ac atal, yn enwedig yng nghyswllt y rheini sy’n profi iselder a gorbryder 
lefel isel.  
 
Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr yn arwain ar ddatblygu Strategaeth Iechyd Meddwl Integredig i 
Ogledd Cymru. Un o’r agweddau ar y strategaeth yw’r gweithlu, a bydd y canfyddiadau ar hyn yn cael eu 
rhannu.  

 

Y GWEITHLU IECHYD MEDDWL 
 

Mae’r asesiad o anghenion y boblogaeth yn dangos hefyd fod angen rhoi ystyriaeth mewn strategaeth 
gyffredinol sy’n cynnwys gwell cydgysylltu rhwng partneriaid allweddol i anghenion y gweithlu er 
mwyn cyflawni canlyniadau’r strategaeth. Bydd hyn yn cynnwys maint y gweithlu, rolau, sgiliau a 
datblygu gwybodaeth. 
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Mae’r arolwg o’r Gymraeg yn y gweithle yn dangos amrywiadau ymysg siaradwyr Cymraeg ar draws y 
rhanbarth, a’r rheini’n cynnwys Cymraeg llafar ac ysgrifenedig. Ceir mwy o ddefnydd o’r Gymraeg yn ochr 
Orllewinol y Gogledd nag yn y Dwyrain. 
 
Mae nifer o weithgareddau o fewn Sector Iechyd a Gofal Cymdeithasol Gogledd Cymru sydd wedi derbyn 
cydnabyddiaeth o’u gwaith da drwy ddigwyddiad Mwy na Geiriau 2017 gan gynnwys: 

• Fforwm Rhanbarthol Mwy na Geiriau Gogledd Cymru a gafodd glod arbennig am eu gwaith yn 
datblygu'r fforwm sy'n annog cydweithio er mwyn cyflawni gofynion fframwaith strategol Llywodraeth 
Cymru – ac i wella ansawdd ac argaeledd gwasanaethau Cymraeg mewn iechyd, gwasanaethau 
cymdeithasol a gofal cymdeithasol – er budd cleifion, eu teuluoedd a’r cyhoedd yng Ngogledd Cymru  

• Clod arbennig: Datblygu Gweithlu Dwyieithog – Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr er mwyn gallu 
darparu’r gwasanaeth gorau i gleifion mae angen i’r bwrdd iechyd ddatblygu gweithlu dwyieithog. Mae 
deall anghenion y boblogaeth yn hanfodol ar gyfer cynllunio a darparu gwasanaethau yng Ngogledd 
Cymru 

 
Y Cynnig Gweithredol - Cynllun Dewis Iaith - Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr – gall cleifion gyda 
dementia droi at eu hiaith gyntaf wrth i’w cyflwr ddirywio. Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr wedi 
treialu Cynllun “Dewis Iaith” ar gyfer cleifion dementia ar Ward Glaslyn Ysbyty Gwynedd gyda’r bwriad o 
gynllunio gwasanaethau a'r gweithlu er mwyn gwireddu egwyddor y cynnig gweithredol a nodwyd ym Mwy 
na Geiriau. Mae’r cynllun hwn yn sicrhau fod y sefydliad yn cymryd cyfrifoldeb dros gynnig gwasanaeth iaith 
Gymraeg drwy baru staff dementia sy’n siarad Cymraeg gyda chleifion sy’n siarad Cymraeg. 
  

 

Y GYMRAEG 

Byddwn yn parhau i gymryd camau i gynnwys y Gymraeg drwy raglenni lleol, rhanbarthol a 
chenedlaethol, yn unol â Mwy na Geiriau a Deddf yr Iaith Gymraeg, gan sicrhau bod y rheini sy’n 
derbyn gwasanaethau yn gallu gwneud hynny yn eu dewis iaith. 
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Mae sgiliau rheoli ac arwain yn hanfodol er mwyn trawsnewid gwasanaethau a diwylliannau gan gydweithio 
ar draws sectorau i yrru’r newidiadau sydd eu hangen, ymgysylltu gyda a chefnogi cymunedau i ddatblygu 
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CYMWYSEDDAU’R GWEITHLU 

Mae’r gweithlu iechyd a gofal cymdeithasol yn sector mawr a chymhleth sy’n cynnwys amrywiaeth fawr 
o alwedigaethau mewn sefydliadau gwahanol. Nid yw’r strategaeth hon yn ceisio cwmpasu’r holl rolau 
gwahanol. Yn hytrach, mae’n nodi amrywiaeth o gymwyseddau a fydd yn rhoi’r gallu i weithredu Deddf 
Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru). Mae hyn yn cynnwys newid diwylliannol i ddarparu 
gwell gwasanaethau sy’n cwrdd ag anghenion yr unigolyn o fewn terfyn yr adnoddau sydd ar gael mewn 
ffordd gydlynol a chydweithredol. Mae’r rhain wedi’u dangos yn y tabl isod. 

 

 

ARWEINYDDIAETH 

Byddwn yn datblygu sgiliau Arweinyddiaeth, yn cynnwys cynllunio a datblygu arweinwyr y dyfodol. 
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gwasanaethau a gweithgareddau i gwrdd ag anghenion unigolion o fewn eu cymunedau. Bydd cefnogi 
cynllunio ar gyfer olyniaeth o fewn y sector yn cefnogi'r cyfle i fynd i'r afael â recriwtio rheolwyr. 
  
Sicrhau fod gan arweinwyr yr hyn y maent ei angen i weithredu gofynion deddfwriaethol newydd, gan 
gynnwys rôl Unigolion Cyfrifol a’r Fframwaith Cyflwyno Iechyd a Gofal Cymdeithasol newydd.   
 

 
 
Y Bwrdd Diogelu Plant 
Mae’r Bwrdd wedi pennu blaenoriaethau strategol yn y tri maes canlynol : 

1. Camfanteisio rhywiol ar blant a rhai sydd ar goll o ofal.  
2. Plant sy’n dangos ymddygiad rhywiol niweidiol. 
3. Cam-drin domestig 

 
Bwrdd Diogelu Oedolion 
Blaenoriaethau strategol Bwrdd Diogelu Oedolion Gogledd Cymru ar gyfer 2016/17: 

1. Gwella canlyniadau i oedolion sydd â chynllun amddiffyn oedolyn drwy ddarparu gwasanaethau 
amddiffyn oedolion sy’n gyson ac o ansawdd da gan yr holl asiantaethau yng Ngogledd Cymru yn unol 
â’r arferion gorau a gytunwyd. 

2. Lleihau’r perygl y bydd oedolion agored i niwed ac ‘oedolion mewn perygl’ yn dioddef neu’n cael eu 
cam-drin neu eu hesgeuluso am fod staff a’r cyhoedd yn llwyr ymwybodol o’r angen i ddiogelu ac 
amddiffyn, ac yn gwybod beth i’w wneud os yw mater diogelu yn codi. 

3. Mae Bwrdd Diogelu Oedolion Gogledd Cymru yn gweithredu’n effeithiol ac yn cwrdd â’i gyfrifoldebau 
statudol. 

4. Datblygu dull rhanbarthol i helpu oedolion sy’n eu hesgeuluso eu hunain 
 
Mae Grŵp Datblygu a Hyfforddi Gweithlu Oedolion a Phlant Gogledd Cymru yn chwarae rhan allweddol mewn 
pennu anghenion hyfforddi a sicrhau bod hyfforddiant yn cael ei ddarparu ar sail y sefydliad unigol a rhwng 
asiantaethau er mwyn helpu i amddiffyn ac atal cam-drin ac esgeuluso oedolion a phlant.Bydd hyn yn parhau 
yn flaenoriaeth. 
 
Deddf Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru) 2015 
Mae Bil Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru) yn rhoi dyletswydd ar 
Weinidogion, Cynghorau a Byrddau Iechyd o dan ddyletswydd i gyhoeddi strategaethau i roi terfyn ar gam-
drin domestig, trais seiliedig ar rywedd a thrais rhywiol. Mae Bwrdd Strategol Rhanbarthol wedi’i sefydlu ar 
gyfer Gogledd Cymru sydd wrth ei waith ac a fydd yn datblygu strategaeth ranbarthol. 

 

DIOGELU 

Mae grŵp Gweithlu a Hyfforddiant Bwrdd Diogelu Gogledd Cymru yn datblygu dull cydweithredol o 
ymdrin â’r gweithlu diogelu, a hyfforddiant ar ei gyfer, er mwyn ymateb, adolygu, hyrwyddo a sicrhau 
ansawdd y dysgu a datblygu rhanbarthol ar ddiogelu. Ar hyn o bryd, mae’r grŵp yn datblygu cynllun 
gweithredu i bennu anghenion y gweithlu a hyfforddiant ar ei gyfer.    
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Bydd y cyfrifoldeb statudol sydd gan Fyrddau Iechyd Lleol ac Adrannau Gwasanaethau Cymdeithasol 
Awdurdodau Lleol i sicrhau bod canlyniadau llesiant pobl yn cael eu cefnogi, a bod eu hanghenion gofal a 
chymorth, yn cynnwys eu hangen iaith, yn cael eu hasesu a’u diwallu yn gywir, yn creu heriau sylweddol yn 
ardaloedd rhai awdurdodau lleol lle nad yw’r Gymraeg yn cael ei siarad mor eang. Bydd angen hefyd i 
ddarparwyr allu recriwtio siaradwyr Cymraeg er mwyn diwallu anghenion y rheini sy’n cael mynediod i’w 
gwasanaethau a darparu’r Cynnig Rhagweithiol yn unol â Mwy na Geiriau a Deddf yr laith Gymraeg.  
 
Camau hanfodol ar gyfer darparu gwasanaethau diogel o ansawdd da fydd parhau i hyrwyddo’r defnydd o’r 
iaith Gymraeg a’r diwylliant, helpu staff i ddatblygu eu sgiliau Cymraeg, creu amgylchedd priodol lle bydd staff 
yn teimlo’n hyderus wrth ddefnyddio’r Gymraeg beth bynnag fo lefel eu sgiliau a diwallu anghenion iaith yr 
unigolyn. 
 

 
 
 
 
 
Gweithio Integredig / Amlddisgyblaethol / Uwchsgilio a Hyblygrwydd y Gweithlu – Er bod nifer o ddulliau o 
ddarparu gwasanaethau integredig, mae’r strategaeth hon yn canolbwyntio ar y meysydd sydd wedi’u nodi 
yn Rhan 9 o Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru). 

 
Y prif nodau mewn cydweithredu, partneriaeth ac integreiddio yw: 

• Gwella gofal a chymorth, gan sicrhau bod mwy o lais a rheolaeth gan bobl 
• Gwella canlyniadau ac iechyd a llesiant 
• Darparu gofal a chymorth sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn ac wedi’i gydlynu 
• Defnyddio adnoddau, sgiliau ac arbenigedd yn fwy effeithiol 

 
Fel Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Gogledd Cymru, mae’n ofynnol i ni roi blaenoriaeth i integreiddio 
gwasanaethau mewn perthynas â’r canlynol: 

• Pobl hŷn sydd ag anghenion cymhleth ac anhwylderau tymor hir, yn cynnwys dementia. 
• Pobl ag anableddau dysgu 
• Gofalwyr, yn cynnwys gofalwyr ifanc 

 
Y GYMRAEG 

Er mwyn darparu’r cynnig rhagweithiol, byddwn yn parhau i greu newid mewn diwylliant sy’n symud y 
cyfrifoldeb dros ofyn am wasanaeth drwy gyfrwng y Gymraeg oddi ar ddefnyddwyr gwasanaethau, gan 
sicrhau bod unigolion sy’n siarad Cymraeg yn cael eu trin gydag urddas a pharch, drwy eu holi am eu 
dewis iaith a gweithredu ar sail hynny.  

 

 

INTEGREIDDIO 

Byddwn yn cwrdd ag anghenion a galwadau’r gweithlu wrth ailddylunio a darparu gwasanaethau, gan 
ymdrin yn rhagweithiol â rheoli newid ar draws y sector, arwain ar ailddylunio’r gweithlu ar draws y 
sector gofal cymdeithasol ac iechyd cymunedol. 
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• Gwasanaethau Cymorth Integredig i Deuluoedd 
• Plant sydd ag anghenion cymhleth oherwydd anabledd neu salwch 

 
Mae BPRhGC wedi dechrau cyflawni rhaglen uchelgeisiol sy’n parhau i adeiladu ar y partneriaethau a 
sefydlwyd a hyrwyddo cyfleoedd pellach i integreiddio. 
 

 

 

Gwybodaeth, Cyngor a Chymorth, yn cynnwys yr angen am Fwy o Wybodaeth am Adnoddau Cymunedol – Bydd 
y galw am ddarparu gwasanaethau yn y gymuned yn parhau i dyfu er mwyn ategu’r agenda ar wasanaethau 
ataliol. Mae hyn yn angenrheidiol er mwyn cwrdd â galwadau am wasanaethau yn y dyfodol. Bydd gwybodaeth 
am y gwasanaethau hyn yn hollbwysig er mwyn cymell pobl i gysylltu â’r gwasanaethau’n annibynnol a diwallu 
eu hanghenion lefel isel. Mewn rhai Awdurdodau Lleol, mae’r ddarpariaeth Un Pwynt Mynediad wedi 
cydnabod yr angen hwn drwy gynnwys aelod staff o’r sector gwirfoddol yn eu timau. 
 

 
 
 
 
 
SGYRSIAU YN Y GYMUNED Nod y dull hwn yw helpu a grymuso dinasyddion i gadw/ennill annibyniaeth, 

parhau i fyw yn eu cartrefi’n hirach a sicrhau canlyniadau sy’n bwysig iddynt. Mae’n ddull ataliol sy’n cryfhau’r 
unigolyn ac yn ceisio osgoi argyfyngau yn y dyfodol. Mae’n ymestyn at bobl leol, yn eu hannog i gymryd rhan 
ac yn sicrhau eu bod yn cael eu trin yn gyfartal.  
 

DULLIAU SEILIEDIG AR GRYFDERAU yn cynnwys canolbwyntio ar ganlyniadau, gwrando gweithredol, 

dadansoddi gwybodaeth a sgyrsiau anodd – Mae Dull Seiliedig ar Gryfderau yn canolbwyntio ar yr hyn y mae’r 
unigolyn yn gallu ei wneud yng nghyd-destun ei sgiliau a’i adnoddau. Mae hyn yn newid o’r dulliau 
traddodiadol sydd wedi’u seilio ar fodel rheoli gofal a rhagnodi gwasanaethau sy’n cynnwys elfennau o 
ddulliau seiliedig ar gryfderau. Mae’n ymddangos bod y rhain wedi creu elfen o ddibyniaeth ar wasanaethau 
yn hytrach na ffordd o weithredu lle mae gwasanaethau’n cydweithio â defnyddwyr gwasanaethau. Y nod yw 
y bydd ymarferwyr yn pennu ac yn cydnabod gallu, sgiliau, rhwydweithiau a photensial yr unigolyn a’i 
gymuned leol. Mae hwn yn newid sylweddol mewn diwylliant ar draws gwasanaethau lle bydd angen y 
canlynol ar wasanaethau: 

 

GWYBODAETH, CYNGOR A CHYMORTH 

Byddwn yn cefnogi i ddatblygu a hyfforddi staff Gwybodaeth, Cyngor a Chymorth gan sicrhau eu bod 
yn gymwysedig, yn wybodus, yn fedrus ac yn hyderus wrth ymgymryd â ‘r sgyrsiau cywir a darparu 
cyngor a chymorth. 

 

 

SGYRSIAU YN Y GYMUNED A DULLIAU SEILIEDIG AR GRYFDERAU 
 
Byddwn yn gweithio gyda Rhaglenni Cenedlaethol a Rhanbarthol er mwyn datblygu set o hyfforddiant, 
gwybodaeth ac offer a fydd yn helpu i  ymgorffori’r newid diwylliant hwn ar draws y sector. 
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• Mwy o wybodaeth ac ymwybyddiaeth o adnoddau cymunedol 
• Amser i baratoi ar gyfer asesiadau, sgiliau i gefnogi hunanasesu ac asesiadau gan drydydd parti 
• Newid disgwyliadau’r rheini sy’n defnyddio gwasanaethau lle mae asesu’n broses o gydweithredu â’r 

unigolyn 
• Ehangu a chryfhau’r sgiliau sydd eu hangen i gael sgyrsiau seiliedig ar ganlyniadau ac i gefnogi 

gweithredu’r Fframwaith Canlyniadau Cenedlaethol. Bydd hyn yn galw am newid diwylliant sylweddol 
yn y gweithlu iechyd a gofal cymdeithasol 

• Datblygwyd dogfennau asesu integredig ar draws y sector iechyd a gofal cymdeithasol er mwyn cynnal 
proses asesu newydd wedi’i seilio ar sgyrsiau cydweithredol ag unigolion 

 

 

 

 
 

 
Bydd dulliau seiliedig ar ganlyniadau yn galw am ddatblygu sgiliau ymysg staff iechyd a gofal cymdeithasol, yn 
enwedig yn achos comisiynwyr, ymarferwyr caffael a chynghorwyr cyfreithiol, a swyddogion adolygu a 
monitro.  
 
Bydd angen modelau newydd hefyd i sicrhau gwasanaethau a newidiadau mewn dulliau darparu ar draws y 
sector annibynnol a’r trydydd sector. Er mwyn comisiynu drwy gydgynhyrchu, bydd angen perthnasoedd 
gwahanol ac ymrwymiad ar ran comisiynwyr a darparwyr i roi’r llais a rheolaeth fwyaf posibl i ddefnyddwyr 
gwasanaethau wrth gynllunio a phenderfynu sut y bydd gwasanaethau gofal a chymorth yn eu helpu i sicrhau 
eu canlyniadau llesiant. 
 
Derbynnir ar lefel ranbarthol a chenedlaethol fod argyfwng yng nghyd-destun cyllid a’r gweithlu yn y sector 
cartrefi gofal a’r sector gofal cartref. Mae nifer o raglenni wedi’u rhoi ar waith i ddelio â’r anawsterau hyn.  
 

 

 
 

Wrth ddatblygu’r gweithlu, bydd angen sicrhau bod y gweithlu sy’n helpu i ddatblygu busnesau o’r fath yn 
meddu ar y sgiliau perthnasol a’u bod yn gallu cael cymorth drwy’r partneriaethau. Enghreifftiau o hyn yw 

 
SGILIAU COMISIYNU A CHONTRACTIO 

Byddwn yn gweithio gyda’r sector i archwilio anghenion hyfforddi ymarferwyr comisiynu a chaffael ac 
yn pennu eu gofynion am hyfforddiant. 

 

 

DARPARIAETH SEILIEDIG AR WERTH CYMDEITHASOL 

Byddwn yn rhoi cymorth i’r Fforwm Rhanbarthol i Fusnesau  Gwerth Cymdeithasol i helpu darparwyr sy’n seiliedig 
ar werth cymdeithasol (mentrau cymdeithasol, sefydliadau a threfniadau cydweithredol, trefniadau dan 
arweiniad y defnyddiwr a’r Trydydd Sector) i feithrin cyd-ddealltwriaeth o’r agenda gyffredin, ac i rannu a 
datblygu arferion da, yn cynnwys lle mae cyfle i ddatblygu mentrau cymdeithasol a chydweithfeydd 
cydfuddiannol. 
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profiad o ddatblygu busnesau o werth cymdeithasol, craffter busnes, sut i gael gafael ar gyllid a deall yr 
anghenion adnoddau dynol, yn cynnwys sgiliau, gwybodaeth a chymwyseddau. 
Yn ei hadroddiad “Cyfle i Fusnesau Cymdeithasol Chwarae Rhan”, mae Canolfan Cydweithredol Cymru yn 
dweud mai’r manteision o weithio gyda busnesau cymdeithasol yw: 

• Mae busnesau cymdeithasol yn rhoi pobl sy’n defnyddio gwasanaethau ynghanol y broses o ddylunio 
a darparu’r gwasanaeth. Yn aml, bydd y gwasanaeth o ansawdd gwell ac wedi’i dargedu’n dda o 
ganlyniad i hyn 

• Maent yn fusnesau sydd wedi’u hangori yn eu cymunedau 
• Mae buddsoddiad mewn busnes cymdeithasol yn aros yn y gymuned a bydd yn cael ei ailgylchu gan 

ddod â buddion economaidd a chymdeithasol ehangach 
• Mae mwy o gymhelliant gan gyflogeion mewn busnesau cymdeithasol am eu bod yn cymryd rhan yn 

uniongyrchol mewn rhedeg y busnes 
• Fel busnesau, byddant yn lleihau costau ac yn gwella effeithlonrwydd, er enghraifft, drwy fwy o 

fodlonrwydd ymysg staff a llai o absenoliaeth 
• Fel busnesau sydd y tu allan i’r sector cyhoeddus, mae busnesau cymdeithasol yn gallu cael gafael ar 

adnoddau, cefnogaeth a chyllid o ffynonellau mwy amrywiol 
• Mae busnesau cymdeithasol yn gallu rhyddhau’r entrepreneuriaeth a geir yn y sector cyhoeddus ac yn 

ei weithlu.  
• Maent yn rhydd i fod yn fwy hyblyg, arloesol ac ymatebol. 

 

 
Eirioli (Asesu’r Angen) – Mae Rhan 10 o Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) Cod Ymarfer 
ar Eirioli yn ei gwneud yn ofynnol bod ymarferwyr yn meddu ar sgiliau sylweddol er mwyn bod yn hyderus 
wrth asesu angen yr unigolyn am eiriolaeth ac wrth ddarparu eiriolaeth. Mae’r cod ymarfer yn nodi’r canlynol: 
 

• dewis pobl i gael rhywun yn eirioli ar eu rhan 
• fframwaith clir i helpu a grymuso unigolion i wneud dewisiadau cadarnhaol ar sail gwybodaeth 
• cydnabyddiaeth glir o fanteision eirioli 
• y dewis o wasanaethau eirioli sydd ar gael 
• y pwyntiau allweddol pan fo rhaid asesu angen pobl am eiriolaeth 
• pan fo’n rhaid darparu eiriolaeth annibynnol 
• yr amgylchiadau sy’n effeithio ar angen pobl am eiriolaeth 
• yr amgylchiadau lle mae’n amhriodol i bobl benodol weithredu fel eiriolwr  
• y trefniadau ar gyfer hysbysebu gwasanaethau eirioli a chodi tâl. 

 
  

 
EIRIOLI 
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Mae nifer o feysydd gwasanaeth lle bydd angen hyfforddiant, sgiliau a chymwyseddau arbenigol, fel Gofal 
Dementia i Oedolion a sgiliau uwch ar gyfer cynorthwyo Plant sy’n Derbyn Gofal sydd ag anghenion gofal 
cymhleth a nodir gan weithwyr arweiniol mewn awdurdodau lleol. 

 

 
 

 
 
Mae blaenoriaethau strategol Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr ar gyfer datblygu’r gweithlu a’r 
sefydliad wedi’u datgan o dan bedair thema strategol: 

• Sicrhau newid diwylliannol i roi gwell cefnogaeth i staff a thrwyddyn nhw i’r cleifion a wasanaethwn 
• Cynllunio ar gyfer y staff y mae angen eu denu i ddarparu gwasanaethau yn awr ac yn y dyfodol 
• Sicrhau bod adnoddau staff yn cael eu trefnu a’u defnyddio mor effeithiol ac effeithlon â phosibl 
• Sicrhau bod staff yn meddu ar y sgiliau sydd eu hangen i gyflawni eu rolau. 

 
Rhai o’r themâu allweddol ar gyfer y gweithlu a nodwyd yng nghynlluniau gweithredol y Meysydd 
Gwasanaeth ar gyfer 2017/18  

• Defnyddio staff banc, asiantaeth a locwm yn effeithlon 
• Newidiadau yn y cymysgedd sgiliau 
• Symud y gweithlu o ofal acíwt i ofal cymunedol (datblygu timau Adnoddau Cymunedol) 
• Datblygu ardaloedd – datblygu modelau cyflawni a modelau cyflogaeth newydd  
• Datblygu Uwch-ymarferwyr i ddelio â phrinder yn y gweithlu meddygol. 

 
Mae Cynllun Gweithredol y sefydliad yn gyson â’n Strategaeth Gweithlu sy’n canolbwyntio ar ddatblygu ein 
staff er mwyn darparu gofal iechyd yn agosach i gartrefi cleifion drwy weithio integredig rhwng gwasanaethau 
iechyd a gofal cymdeithasol, a’r sectorau annibynnol a gwirfoddol. Felly bydd angen newid cyfatebol yn 
sgiliau’r gweithlu er mwyn ateb y galw hwn a sicrhau’r newid yn y ffordd o ddarparu gwasanaethau. Mae’r 
newid hwn hefyd yn ategu’r agenda yn Neddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014.  
 
Dros y tair blynedd nesaf byddwn yn datblygu gweithlu mwy hyblyg, cynaliadwy a medrus a fydd yn helpu i 
sicrhau trawsnewid yn y timau ardal, y sector annibynnol ac mewn meysydd ehangach gofal sydd heb ei 
drefnu. Byddwn yn datblygu llwybrau gyrfa sy’n rhoi boddhad i’n gweithlu ac i’r gweithlu ymarferwyr 
annibynnol er mwyn gwella ymhellach ein trefniadau ar gyfer recriwtio, cadw, hyfforddi ac ymgysylltu â’n 

 
SGILIAU ARBENIGOL 

 

BLAENORIAETHAU GWEITHLU BWRDD IECHYD PRIFYSGOL BETSI 
CADWALADR  

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr wedi nodi nifer o themâu gweithlu allweddol drwy eu 
cynlluniau strategol a gweithredol a byddwn yn gweithio gyda’n gilydd er mwyn alinio’n dulliau 
gweithredu, o safbwynt gweithlu iechyd cymunedol ac yn benodol lle mae rhyngwyneb gofal 
cymdeithasol ac iechyd. 
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staff. Byddwn yn dechrau datblygu rolau proffesiynol mwy generig a chyfnewidiadwy sy’n adlewyrchu’r galw 
am lwybrau gofal clinigol mwy effeithiol ac effeithlon sy’n canolbwyntio ar y claf ac wedi’u seilio ar 
egwyddorion ‘Gofal Iechyd Darbodus’. 
 
Heriau a Dulliau o Recriwtio i’r Sefydliad 
Ceir meysydd lle mae prinder sylweddol yn y gweithlu nyrsio cofrestredig. Mae hyn yn gryn her i Fwrdd Iechyd 
Prifysgol Betsi Cadwaladr (BIPBC) ac i’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (GIG) cyfan. Y dasg o ddenu ymgeiswyr 
am swyddi nyrsio yw un o’r heriau mwyaf i’r sefydliad. 
 
Mae’r anawsterau hyn o ran cyflenwad a risg sy’n wynebu’r gweithlu yn rhoi cyfleoedd i’r Bwrdd Iechyd 
hyrwyddo dulliau eraill o recriwtio ledled Gogledd Cymru, yn y Deyrnas Unedig (DU) ac mewn gwledydd 
tramor, er mwyn i’r bwrdd iechyd allu cynnal gwasanaethau a sicrhau ansawdd y gofal i gleifion. 
 
Mae recriwtio staff nyrsio sydd wedi’u cofrestru neu heb eu cofrestru yn elfen hanfodol ar gyfer darparu gofal 
diogel ac effeithiol sy’n canolbwyntio ar y claf yng Ngogledd Cymru. Er mwyn cyflawni hyn, mae cynlluniau ar 
waith i recriwtio nyrsys mewn ffordd symlach a mwy cydweithredol sy’n cynnwys camau i annog myfyrwyr 
nyrsio i dderbyn swyddi nyrsio yn ogystal â denu nyrsys profiadol i weithio yn BIPBC. 
 
Bydd y dull hwn o weithredu yn gyson hefyd â’r dull “Student Streamlining” arfaethedig sydd wedi’i argymell 
ar lefel genedlaethol gan Wasanaethau’r Gweithlu, Addysg a Datblygu (WEDS) a Phartneriaeth 
Cydwasanaethau GIG Cymru (NWSSP) ar gyfer cysylltu myfyrwyr nyrsio â swyddi nyrsio gwag cyn iddynt 
gymhwyso, fel eu bod yn gallu dechrau’n syth yn y swyddi hyn ar ôl cofrestru gyda’r Cyngor Nyrsio a 
Bydwreigiaeth. 
 
Gwelwyd bod y cydweithio rhwng yr holl asiantaethau, yn cynnwys cyrff nyrsio, y Prifysgolion, 
cydwasanaethau a’r gweithlu yn llwyddiannus. Mae hyn yn hanfodol i sicrhau bod y broses recriwtio mor 
effeithiol a syml â phosibl. 
 
Mae’n ofyniad, fel rhan o gyflwyno Cynllun Tymor Canolig Integredig y sefydliad yn flynyddol i Lywodraeth 
Cymru, ein bod yn nodi’r anghenion hyfforddi disgwyliedig ar gyfer y dyfodol ar gyfer ein gweithwyr iechyd 
proffesiynol a’n bod yn nodi’r lleoedd hyfforddi comisiynu addysg sydd eu hangen ar y Bwrdd Iechyd, er mwyn 
sicrhau digon o weithwyr iechyd proffesiynol yn y dyfodol i ddarparu gwasanaethau gofal iechyd i boblogaeth 
Gogledd Cymru. Mae hyn yn cynnwys Meddygon, Nyrsys, Bydwragedd, Gweithwyr Proffesiynol Perthynol i 
Iechyd, Gwyddonwyr Gofal Iechyd,  Seicolegwyr a Fferyllwyr.  Mae cyflwyniadau eleni wedi cynyddu yn 
sylweddol ar gyfer Nyrsio a rhai Gweithwyr Proffesiynol Perthynol i Iechyd, felly'n cefnogi'r bylchau o ran 
recriwtio yn y tymor canolig - hir. 
 
Newidiadau yn ein ffordd o ddarparu gwasanaethau 
Byddwn yn ad-drefnu gwasanaethau ac yn sicrhau comisiynu effeithiol yng nghyd-destun Deddf 
Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 a Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 2015. Mae’r 
gwaith hwn yn cael ei arwain gan Dîm Cydweithio Rhanbarthol Gogledd Cymru. Mae’r rhaglen yn gysylltiedig 
â’r trefniadau Cyfuno Cyllidebau a Chynllunio Effeithiol ar gyfer y Gweithlu a drafodwyd uchod.  
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Mae’r rhaglen waith hon yn un hirdymor sy’n galw am ailddylunio systemau cyfan. Bydd yn parhau ar ôl y 
cynllun un flwyddyn ar gyfer 2017/18 ac yn arwain at ddatblygu cynnig ar gyfer comisiynu gofal y tu allan i’r 
ysbyty yn y dyfodol.  
 
Byddwn yn gweithio i ddatblygu gwasanaethau gofal sylfaenol mwy cynaliadwy, gan sicrhau bod risg wedi’i 
reoli a bod cyfleoedd yn cael eu datblygu ar gyfer ffederaleiddio gofal sylfaenol. 
 
Yn unol â Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014, byddwn yn datblygu cynllun mewn 
partneriaeth ag Awdurdodau Lleol ar gyfer cyfuno cyllidebau drwy’r Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol – gan 
ganolbwyntio’n gyntaf ar y gofyniad i gyfuno cyllidebau ar gyfer Cartrefi Gofal. 
 

 

 

GWELEDIGAETH A RENNIR  
Mae’r weledigaeth a rennir yn nodi bwriadau strategol y bwrdd i gyd weithio a chefnogi egwyddorion 
arweiniol y BPRhGC. 
  
I gyflawni'r blaenoriaethau a nodir yn Strategaeth Gweithlu Gofal Cymdeithasol ac Iechyd Cymunedol 
Gogledd Cymru fe fydd gennym ddull gweithredu ar y cyd sy’n cefnogi hyfforddiant a datblygu'r gweithlu ar 
draws y sector a dulliau gweithredu ar y cyd sy'n cefnogi cadw a recriwtio gweithlu gofal cymdeithasol ac 
iechyd integredig. 
 
Byddwn yn cyfuno adnoddau ariannol a dynol i gyflawni’r blaenoriaethau yn Strategaeth Gweithlu  Gogledd 
Cymru, i sicrhau bod adnoddau’n cael eu defnyddio yn y ffordd fwyaf costeffeithiol i gwrdd ag anghenion 
gweithlu cynaliadwy a chymwysedig 
 

EGWYDDORION GWEITHREDU 
Mae’r strategaeth yn eiddo i’r Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol a fydd yn dal partneriaid yn atebol am ei 
chyflawni ac yn sicrhau bod mentrau ar gyfer y gweithlu yn cael eu datblygu i gyflawni’r blaenoriaethau a’r 
egwyddorion gweithredu.  
 
Bydd y Bwrdd Partneriaeth yn adolygu targedau a mesurau perfformiad (yn cynnwys Dangosyddion 
Perfformiad Cenedlaethol a Rhanbarthol perthnasol) a nodwyd yn y cynlluniau cyflawni i sicrhau bod y 
strategaeth yn effeithiol.  
 

 

LLYWODRAETHU 

Er mwyn cyflawni’r strategaeth hon yn llwyddiannus, bydd angen ymrwymiad llawn gan yr holl 
bartneriaid i fuddsoddi adnoddau priodol (pobl a/neu gyllid) er mwyn cyflawni’r blaenoriaethau 
sydd yn y strategaeth.  Bydd BGRhGC yn gyfrifol am sicrhau bod y strategaeth yn cael ei chyflawni. 
BPRhGC fydd yn berchen ar y strategaeth ac yn ei goruchwylio.   
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Bydd pob partner yn gofyn am gytundeb gan y Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol ar unrhyw newidiadau 
allweddol sy’n ymwneud â’r strategaeth 
 

EGWYDDORION ARWEINIOL 
Mae BPRhGC wedi ymrwymo i sicrhau gwasanaethau iechyd a llesiant cynaliadwy a gwell i holl bobl Gogledd 
Cymru drwy ddilyn set o Egwyddorion Aweiniol y mae BPRhGC wedi cytuno arnynt. Y rhain yw: 

• Newid system gyfan ac ailfuddsoddi adnoddau mewn model ataliol sy’n hyrwyddo iechyd a llesiant da 
ac yn gwneud defnydd da o dystiolaeth o’r hyn sy’n gweithio orau 

• Darparu gofal mewn ffordd gydgysylltiedig sy’n canolbwyntio ar anghenion, dewisiadau ac asedau 
cymdeithasol pobl (defnyddwyr gwasanaethau, gofalwyr a chymunedau) 

• Galluogi pobl i ddefnyddio eu hyder a’u sgiliau i fyw’n annibynnol, gan eu cefnogi drwy nifer o opsiynau 
ansawdd da sydd ar gael yn y gymuned 

• Cynnwys cydgynhyrchu mewn penderfyniadau fel bod dinasyddion a’u cymunedau’n llunio 
gwasanaethau 

• Rydym yn cydnabod nifer o ffactorau gwahanol sy’n dylanwadu ar iechyd a llesiant a phwysigrwydd y 
cysylltiadau gyda’r meysydd hyn (yn cynnwys addysg, tai, llesiant, lleihad mewn digartrefedd, twf 
economaidd, adfywio, hamdden a’r amgylchedd) 

  

 

 
 

Mae Bwrdd Gweithlu Gogledd Cymru wedi cytuno i sefydlu grwpiau gorchwyl a gorffen ar gyfer pob un o’r 
themâu strategol er mwyn datblygu cynlluniau busnes manwl ar gyfer pob thema strategol. 
 
Mae’r bwrdd gweithlu yn awyddus i sicrhau bod y rhaglen cyflawni yn defnyddio grwpiau presennol i gyflawni 
tasgau lle bo’n briodol a lle mae capasiti ar gael. Mae hyn yn cynnwys y gallu i weithredu’n unol â Rhaglenni 
Cenedlaethol a Rhanbarthol fel Cynllun Busnes Gofal Cymdeithasol Cymru, a dylanwadu arnynt, ac nid yw’n 
sefydlu grwpiau ychwanegol lle nad oes angen. 
  

 

DARPARU A CHYFLAWNI 

• Rhaglen gweithredu ar gyfer pob thema strategol 
• Lle bo’n briodol, gweithredu’n unol â rhaglenni presennol a dylanwadu arnynt 
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Mae recriwtio a chadw staff yn parhau’n her i’r sector a bydd hyn yn parhau wrth i’r galw gynyddu am weithlu 
medrus a hyblyg. Drwy gydnabod ein bod yn recriwtio staff o’r un gronfa a deall sut i gydweithio’n well i 
sefydlogi’r gweithlu, byddwn yn gallu ateb y galw gan sicrhau hefyd fod staff yn cael eu gwerthfawrogi a bod 
maes iechyd a gofal cymdeithasol yn lle gwych i weithio.   
 
Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr 
Mae Strategaeth Denu a Recriwtio BIPBC, a gyflwynwyd yn 2016 i hyrwyddo Gogledd Cymru, ei ffordd o fyw, 
ei fynyddoedd, llynnoedd a glannau, a’i drefi a dinasoedd, wedi llwyddo yn y ffyrdd canlynol: 

• Datblygu brand GIG Gogledd Cymru gan gynnwys ymgyrch Hyfforddi Gweithio Byw Gogledd Cymru 
sy’n cael ei rhedeg gan Lywodraeth Cymru (gan ddarparu cydbwysedd bywyd a gwaith a diwylliant 
hyfforddi’r Bwrdd Iechyd yn lleol) 

• Darparu canllawiau i reolwyr sy’n recriwtio staff drwy ddarparu templedi hysbysebion, rhestrau gwirio 
a hyfforddiant 

• Diweddaru’r dudalen ‘Gweithio i Ni’ ar y rhyngrwyd ar gyfer ymgeiswyr allanol, siop un stop ar gyfer 
gwybodaeth leol a dolen uniongyrchol i TRAC 

• Set o ddeunyddiau marchnata cysylltiedig i hybu brand Gogledd Cymru 
• Datblygu gwefan recriwtio deilwredig 
• Bod yn bresennol mewn Ffeiriau Swyddi a hyrwyddo’r sefydliad ledled y DU ac Iwerddon 
• Cefnogi digwyddiadau gyrfaoedd er mwyn hyrwyddo BIPBC 
• Datblygu adnoddau fideo i hyrwyddo’r sefydliad 
• Datblygu’r rhaglen Camu i Mewn i Waith i ddarparu lleoliadau gwaith i wirfoddolwyr ar gyfer gwahanol 

grwpiau o boblogaeth sydd bellaf o’r farchnad swyddi, yn cynnwys pobl ifanc nad ydynt mewn addysg 
na chyflogaeth, hawlwyr lwfans ceisio gwaith a phobl sydd ag anabledd dysgu.  

 
 
 
 

 

BLAENORIAETHAU STRATEGOL GWEITHLU GOGLEDD 
CYMRU 

BLAENORIAETH STRATEGOL 1 – SEFYDLOGI’R GWEITHLU 
 

Er mwyn ymateb i’r heriau a darparu’r gwasanaethau sydd eu hangen yn awr ac yn y dyfodol, rydym wedi 
pennu tair thema strategol. 
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Ein nod yng Ngogledd Cymru fydd datblygu gweithlu ar draws y sector sy’n meddu ar y sgiliau, gwybodaeth a 
chymwyseddau sydd eu hangen i ddarparu gwasanaethau wedi’u personoli o ansawdd da. Mae nifer o 
weithgareddau cenedlaethol, yn cynnwys yr Adolygiad o Gymwysterau yn y Sector Iechyd a Gofal 
Cymdeithasol, Gorffennaf 2016, a’r Adolygiad o Waith Cymdeithasol, yn ogystal â newidiadau posibl yn y 
ffordd o weinyddu cyllid Grant Rhaglen Datblygu’r Gweithlu Gofal Cymdeithasol y bydd angen i ni gymryd rhan 
ynddynt yn y dyfodol.  
 
Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr  
Mae’r newid ffocws yn y sefydliad yn galw am hyfforddiant ac addysg briodol i ddatblygu sgiliau a 
chymwyseddau newydd a hybu ffyrdd newydd o weithio.  Yr amcanion hanfodol ar gyfer y gweithlu er mwyn 
cwrdd yn llwyddiannus â gofynion gwasanaethau yw cydweddu’r gweithlu ag anghenion gwasanaethau, 
datblygu timau sydd â chymysgedd sgiliau priodol, a sicrhau gwaith tîm mwy effeithiol. 

 
Yn ogystal â hyn, bydd y sefydliad yn canolbwyntio ar ddatblygu sgiliau ychwanegol ar gyfer rolau estynedig a 
buddsoddi mewn sgiliau ar gyfer lleoliadau gofal sylfaenol a chymunedol, er mwyn lleihau’r rhwystrau rhwng 
y gweithlu iechyd a’r gweithlu gofal cymdeithasol. 
 
Byddwn yn ceisio sicrhau bod staff yn meddu ar y sgiliau sydd eu hangen i gyflawni eu rolau drwy’r canlynol: 

• Datblygu Rheolwyr Clinigol – Byddwn yn cyflwyno rhaglen Rheolwyr Ward Cenhedlaeth 2015 yn gynt 
er mwyn sicrhau bod yr holl reolwyr wardiau yn meddu ar y sgiliau a chymwyseddau rheoli ac arwain 
sydd eu hangen i gyflawni eu rolau arwain clinigol yn effeithiol 

• Rhaglen datblygu o dan arweiniad clystyrau 
• Rhaglen Camu i Mewn i Reolaeth sy’n darparu hyfforddiant gorfodol i reolwyr 
• Hyfforddiant gorfodol a statudol 
• Strategaeth sgiliau dwyieithog – Byddwn yn gweithredu ein Strategaeth Sgiliau Dwyieithog ac yn 

monitro cydymffurfiaeth â hi fel ei bod yn hyrwyddo’r gallu i ddarparu gofal o ansawdd uchel a 
chydymffurfio â Safonau’r Gymraeg 

• Adolygiad Arfarnu a Datblygu Perfformiad – Byddwn yn ymdrechu i sicrhau bod pob aelod staff yn cael 
adolygiad fel y bydd yn gallu cael adborth am ei waith a thrafod ffyrdd o’i ddatblygu ymhellach 

• Yn unol â Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014, sefydlu diwylliant yn y sefydliad 
sy’n hyrwyddo annibyniaeth a hunangynhaliaeth ac yn gwrando ar unigolion i ddeall beth sy’n bwysig 
iddynt.  
 

BLAENORIAETH STRATEGOL 2 – DYSGU A DATBLYGU 
 

Bydd angen helpu’r gweithlu ar bob lefel i ddeall a chymhwyso dulliau gwahanol sy’n rhoi pobl yn y 
canol. Wrth ddysgu a datblygu, bydd angen canolbwyntio ar sicrhau’r newid mewn diwylliant sydd ei 

angen i gwrdd â gofynion y ddeddf. Hefyd bydd angen ystyried mwy o gyfranogi ac ymdrech i ddarparu 
gwasanaethau a gydgynhyrchwyd ar draws partneriaethau ac ar lefel ranbarthol. Wynebir cryn her wrth 

sicrhau newid mewn diwylliant. 
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Erbyn 2018/19, bydd angen ymgymryd â rhagor o waith ar gynllunio’r gweithlu yn y sector cartrefi gofal. Bydd 
angen ei gysoni â gwaith sy’n mynd ymlaen ar gynllunio’r gweithlu rhanbarthol yn y Bwrdd Iechyd ac ar lefel 
ranbarthol gyda Phartneriaid. Hefyd bydd angen ystyried goblygiadau’r trefniadau ar gyfer cyfuno cyllidebau 
o 2018/19 ymlaen. 
 
Byddwn yn adeiladu ar sail y cynllun gweithlu gofal sylfaenol cyntaf (Tachwedd 2016) er mwyn ymdrin â’r 
heriau sy’n wynebu’r gweithlu ar hyn o bryd a chefnogi modelau newydd ar gyfer gweithio aml-ddisgyblaeth 
ar lefel y clystyrau. 
 
GWYBODAETH AM WEITHLU’R TRYDYDD SECTOR 
O ganlyniad i ddatblygu’r strategaeth hon, rydym yn ymwybodol o’r angen i sicrhau gwell data am weithlu’r 
Trydydd Sector ar gyfer y dyfodol. Bydd angen ystyried y disgwyliadau am ddarparu gwasanaethau ataliol a 
chymunedol gan y Trydydd Sector yn ein gwaith ar gynllunio’r gweithlu yn y dyfodol. 
 
Gellir cael copi o Raglan Bwrdd Gweithlu Gogledd Cymru trwy wefan cydweithredfa Gwella Gwasanaethau 
Gofal a Llesiant Gogledd Cymru ar y linc canlynol: 
 
www.cydweithredfagogleddcymru.cymru 
  

BLAENORIAETH STRATEGOL 3 – CYNLLUNIO A DEALLUSRWYDD GWEITHLU 
Wynebir her o hyd wrth geisio sicrhau data a gwybodaeth gyson ar gyfer cynllunio’r gweithlu, ar lefel 

genedlaethol a rhanbarthol gan fod ffynonellau data yn amrywio rhwng sefydliadau. Mae cyfle i gytuno ar 
set ddata sylfaenol ar gyfer cynllunio yn y dyfodol. 
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Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 
http://www.legislation.gov.uk/cy/anaw/2014/4/contents/enacted/welsh 
http://gov.wales/topics/health/socialcare/act/?skip=1&lang=cy 
 
Gofal Cymdeithasol Cymru Hyb Gwybodaeth a Dysgy 
https://gofalcymdeithasol.cymru/hyb/adnoddau 
 
Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 
http://www.legislation.gov.uk/cy/anaw/2015/2/contents/enacted/welsh 
http://gov.wales/topics/people-and-communities/people/future-generations-act/?skip=1&lang=cy 
 
Deddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016 
http://www.legislation.gov.uk/cy/anaw/2016/2/contents/enacted/welsh 
http://gov.wales/topics/health/socialcare/regulation/?skip=1&lang=cy 
 
Adolygiad Seneddol o Iechyd a Gofal Cymdeithasol yng Nghymru 
http://gov.wales/topics/health/nhswales/review/?skip=1&lang=cy 
 

Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru 
https://northwaleseab.co.uk/cy 
 
Partneriaeth Sgiliau Ranbarthol Gogledd Cymru 
https://businesswales.gov.wales/skillsgateway/cy/partneriaethau-sgiliau-rhanbarthol 
 
Gofal Cymdeithasol Cymru 
https://gofalcymdeithasol.cymru/ymchwil-a-data/adroddiadau-ar-y-gweithlu?record-language-choice=en-cy 
 
StatsCymru 
https://statscymru.llyw.cymru/Catalogue/Health-and-Social-Care/Social-Services 
 
Iechyd yng Ngyymru 
http://www.wales.nhs.uk/ystadegauadata 
 

 

CYFEIRIADAU 
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