
Ein gweithlu
Strategaeth Gweithlu Gofal Cymdeithasol ac Iechyd Cymunedol Gogledd Cymru 2018-2021

Crynodeb



.

2

Maint y gweithlu 
Mae’n rhaid i’r gweithlu gefnogi pobl nawr, ac yn y dyfodol. Mae yna: 

 ● 14,400 o bobl wedi’u cyflogi gan Fwrdd Iechyd y GIG 

 ● 5,494 o staff amser llawn wedi’u cyflogi gan adrannau gofal 
cymdeithasol awdurdodau lleol

 ● 369 o fusnesau iechyd a gofal cymdeithasol sy’n comisiynu staff

 ● 12,000 o weithwyr mewn gwasanaethau iechyd preifat fel fferyllfeydd, 
optegwyr, gwasanaethau deintyddol.

Mae canran fawr o bobl ym mhob sir yn gweithio ym maes Iechyd a Gofal 
Cymdeithasol:

Helô 

Mae gwasanaethau gofal cymdeithasol ac iechyd cymunedol yn rhan 
fawr o fywyd cymunedol. Maen nhw’n helpu pobl sydd angen gofal a 
chymorth.
 

 ● Maen nhw’n helpu pobl i reoli clefydau, gan gynnwys 
anhwylderau meddwl.

 ● Maen nhw’n helpu pobl ag anableddau dysgu, a phobl ag 
anableddau corfforol.

 ● Maen nhw’n helpu plant, pobl ifanc, teuluoedd a’r henoed.
 ● Maen nhw’n helpu pobl mewn cartrefi gofal. 
 ● Maen nhw’n helpu pobl i aros yn annibynnol yn eu cartrefi eu 

hunain. 

Mae yna 44,000 o staff iechyd a gofal cymdeithasol yng Ngogledd 
Cymru. Mae yna: 

Weithwyr cymorth

Gweithwyr cymdeithasol

Nyrsys cymunedol sy’n gweithio mewn cartrefi nyrsio

Gweithwyr iechyd cymunedol mewn gofal cymdeithasol

Gofalwyr yn y cartref 

Gofalwyr.

Gofal yn y cartref – yn cefnogi pobl yn eu cartrefi eu 
hunain â thasgau o gwmpas y tŷ a gofal personol. 

Gwynedd

Conwy

Sir y Fflint

Sir Ddinbych  
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Ein 
gweledigaeth
Rydyn ni wedi 
ymrwymo i weithio 
gyda’n gilydd. 

Rydyn ni eisiau 
gweithlu hyderus, 
brwdfrydig, medrus a 
llawn cymhelliant.

Bwrdd Gweithlu Gogledd Cymru (BGGC)
Rydyn ni’n gwneud yn siŵr bod y gweithlu gofal cymdeithasol ac iechyd cymunedol mor dda ag y gall fod. Mae ein 
haelodau’n dod o:

 ● wasanaethau gofal cymdeithasol a llesiant
 ● Gofal Cymdeithasol Cymru
 ● chwe Chyngor Gogledd Cymru
 ● prifysgolion ac addysg
 ● byrddau diogelu
 ● Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
 ● Fforwm Gofal Cymru
 ● y Trydydd Sector, fel mudiadau gwirfoddol a chymunedol
 ● darparwyr gwasanaethau preifat.

Rydyn ni’n adrodd i Fwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Gogledd Cymru. Maen 
nhw’n gyfrifol am wneud yn siŵr bod partneriaethau a gwasanaethau integredig 
yn cael eu datblygu yng Ngogledd Cymru. 

Gyda’n gilydd, rydyn ni wedi ysgrifennu Strategaeth Gweithlu newydd.
 
Ein Strategaeth Gweithlu. 
Strategaeth tair blynedd ydy hon. Mae’n ein helpu ni: 

 ● i gynllunio ar gyfer y dyfodol
 ● i weithio gyda’n gilydd
 ● i wynebu heriau
 ● i wneud yn fawr o gyfleoedd. 
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Mae gan y gweithlu gyfreithiau newydd i’w dilyn 
Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) – mae hon yn manylu ar 
gamau i wella llesiant pobl yng Nghymru. Mae ganddi bum ffordd newydd o weithio 
y mae’n rhaid i ni eu dilyn:

Tymor hir – cydbwyso anghenion tymor byr ag anghenion tymor hir.

Atal – atal problemau rhag digwydd neu rhag gwaethygu.

Integreiddio – meddwl am sut mae’r cynllun hwn yn gweithio gyda 
chynlluniau eraill.

Cydweithredu – cydweithio â gwasanaethau eraill i gyrraedd ein nodau.

Cynnwys – cynnwys pobl fel eu bod nhw’n cael dweud eu dweud mewn 
penderfyniadau.

Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 – mae hon yn golygu bod 
yn rhaid i wasanaethau weithio’n well gyda’i gilydd. Mae’n rhaid i ni feddwl am sut y 
bydd ein penderfyniadau’n effeithio ar bobl yn y dyfodol.
 
Deddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016 – mae a wnelo 
hon â gwella gwasanaethau a diogelwch. Mae’n golygu bod yn rhaid i bob gweithiwr 
gofal fod wedi cymhwyso a chofrestru cyn y gallan nhw weithio.

Rhesymau dros y 
strategaeth
Rydyn ni’n wynebu llawer o wahanol heriau. 

Mae yna fwy o alw ar ein gweithlu 
Mae ein gweithlu’n fawr ac yn tyfu, ond maen nhw’n 
gorfod gwneud mwy.

 ● Mae pobl yn byw yn hirach, sy’n beth da, ond 
mae yna fwy o broblemau iechyd a llesiant yn 
sgil hyn.

 ● Mae mwy o bobl eisiau gofal yn eu cartref neu yn 
eu cymuned.

 ● Mae angen cymorth ar fwy o blant a phobl ifanc.
 ● Mae angen cymorth ar bobl â’u hiechyd meddwl. 

 
Ariannu ac adnoddau  
Mae llawer o bobl yn gweithio ym maes gofal 
cymdeithasol ac iechyd cymunedol. Mae’n faes 
gwaith pwysig sy’n cefnogi cymunedau.

Mae’n bosibl y bydd Brexit yn newid pethau. Rydyn 
ni’n cael cyllid o’r UE i hyfforddi’r gweithlu a dydyn ni 
ddim yn siŵr beth fydd yn digwydd i hyn pan fyddwn 
ni’n gadael. 
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Mae angen i ni gefnogi anghenion pobl
Asesiad 2017 o’r boblogaeth – yn dangos i ni sut rydyn ni’n diwallu anghenion 
pobl nawr a beth sydd ei angen arnom ni ar gyfer y dyfodol. Gallwch chi 
ddarllen asesiad 2017 o’r boblogaeth yma:
https://www.cydweithredfagogleddcymru.cymru/asesiad-poblogaeth-gogledd-cymru

  
Bu Panel Dinasyddion Gogledd Cymru’n holi pobl ynglŷn â beth y bydden nhw’n ei 
ddisgwyl oddi wrth rywun sy’n eu cefnogi:
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Gweithio gyda’i 
gilydd wrth wneud 

penderfyniadau

Cyfathrebu’n 
dda

Dylen nhw fod 
yn broffesiynol, yn 

wybodus iawn a bod 
yn barod i ddysgu

Dylen nhw fod yn 
gwrtais, yn ofalgar, yn 
bositif, yn gyfeillgar ac 

yn siriol

Bod yn onest, yn 
ddibynadwy ac yn 

gyson Bod yn garedig, yn 
barod i helpu a bod 
â synnwyr digrifwch

Bod â meddwl 
agored a pheidio â 

rhagfarnu 

Dylen nhw beidio 
ag addo pethau sy’n 

amhosibl i’w cyflawni

Mae angen i’n gweithlu fod yn sefydlog
Rydyn ni’n gwybod:

Bod gan y Bwrdd Iechyd weithlu sy’n heneiddio:
Mae 17% yn 56 oed a hŷn a dim ond 15% o 
staff sy’n 30 oed neu’n iau. 

Mae niferoedd y staff gofal yn y cartref ar gyfer 
oedolion a phlant yn gostwng.

1,917 yn 2014/15 
1,682 yn 2015/16 

Mae nifer y staff gofal preswyl yn gostwng. 
1,008 yn 2014/15 
909 yn 2015/16 

Mae nifer y Gweithwyr Cymdeithasol yn cynyddu ond 
mae angen cyfleoedd hyfforddi a datblygu arnyn nhw.

1,294 yn 2014/15 
1,383 yn 2015/16

Cofrestru
Fe fydd angen i weithwyr gofal fod â chymwysterau i gofrestru 
dan y gyfraith newydd. Mae hyn yn golygu y bydd angen i’r 
hyfforddiant gofynnol fod ar gael i’r staff.

Does gan 38% o weithwyr gofal cartref ddim cymwysterau.
Does gan 36% o weithwyr gofal preswyl ddim cymwysterau.
      (arolwg 2016)

i
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Y strategaeth
Mae hon yn manylu ar y cymwyseddau a’r sgiliau sydd eu 
hangen arnom ni yn ein gweithlu. 

Cymwyseddau – gallu rhywun i wneud ei swydd 
yn iawn. 

Yr Edeifion Aur
Mae rhai sgiliau’n hanfodol. Yr Edeifion Aur rydyn ni’n galw’r 
rhain. Mae’n rhaid i ni gael: 

 ● Sgiliau arwain a rheoli da – i wneud newidiadau a 
datblygu cynlluniau ar gyfer y dyfodol.

 ● Sgiliau diogelu da – i gadw pobl yn ddiogel.
 ● Sgiliau Cymraeg da – i ddarparu gwasanaethau yn y 

Gymraeg. 

Cymwyseddau a sgiliau eraill
Mae’n rhaid i ni gael gweithlu sydd:

 ● â’r sgiliau iawn ac sy’n gallu gweithio gyda’i gilydd. 
 ● yn gallu rhoi’r wybodaeth, y cyngor a’r help iawn.
 ● yn gallu cefnogi pobl i gymryd rhan mewn Sgyrsiau Cymunedol a 

dulliau o weithredu sydd wedi’u seilio ar Gryfderau. 
 ● yn gallu nodi beth sydd ei angen, cynllunio ar gyfer y dyfodol a 

phrynu’r nwyddau a’r gwasanaethau iawn.
 ● yn ychwanegu at gymunedau ac yn dod â gwerth cymdeithasol.
 ● yn gwybod pan mae angen cymorth ar rywun i ddweud eu dweud, a 

chynnig gwasanaethau eirioli i bobl.
 ● yn gallu cynnig gwasanaethau sy’n galw am sgiliau arbenigol. 

Sgyrsiau Cymunedol – yn helpu pobl i ddweud eu dweud 
ynglŷn â beth sydd ei angen arnyn nhw nawr ac yn y dyfodol. 
Maen nhw’n gwneud gwahaniaeth mawr i’r gwaith o gynllunio a 
darparu gwasanaethau mewn cymuned.
 
Dulliau o weithredu sydd wedi’u seilio ar Gryfderau – yn 
canolbwyntio ar beth y mae rhywun yn gallu ei wneud, ar sail ei 
sgiliau a’i adnoddau.
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Yr Edeifion Aur
Sgiliau arwain a rheoli
Mae sgiliau arwain a rheoli da yn bwysig. Maen 
nhw’n helpu i wella a datblygu gwasanaethau sy’n 
diwallu anghenion pobl. Mae angen i reolwyr ac 
arweinwyr feddu ar y sgiliau i:

 ● gefnogi newid
 ● cydweithio â chymunedau, gwasanaethau a 

sefydliadau
 ● cynllunio ar gyfer y dyfodol
 ● bod yn gyfrifol.

Sgiliau diogelu
Mae’n bwysig cadw pobl yn ddiogel. 

Mae gan grŵp Gweithlu a Hyfforddi’r Bwrdd 
Diogelu Gynllun Gweithredu. Mae’n dangos pa 
hyfforddiant sydd ei angen ar ein gweithlu.  
 

Deddf Trais yn erbyn Menywod, 
Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol 
(Cymru) 2015. Mae hon yn golygu bod 
yn rhaid i bob Cyngor a Bwrdd Iechyd 
ddelio â hyn. Mae Bwrdd Strategol 
Rhanbarthol Gogledd Cymru’n 
datblygu ein strategaeth rhanbarthol.

Sgiliau’r iaith Gymraeg
Mae gan rai ardaloedd gwahanol fwy o siaradwyr 
Cymraeg nag eraill. Mae’n rhaid i ni ddiwallu 
anghenion iaith pobl lle bynnag y maen nhw’n 
byw. 

Cynnig Rhagweithiol – mae’n rhaid 
i’n gweithlu fynd ati i gynnig 
gwasanaethau yn y Gymraeg.

Mae angen i ni recriwtio siaradwyr Cymraeg 
a helpu staff i ddysgu Cymraeg. 
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Fe fyddwn ni:
 ● yn datblygu sgiliau arwain
 ● yn cynllunio hyfforddiant a datblygiad y 

rheini a fydd yn arwain yn y dyfodol.

Fe fyddwn ni:
 ● yn ymwybodol o anghenion diogelu a 

hyfforddi ein gweithlu yn yr ardal hon
 ● yn cefnogi dull rhanbarthol o drin 

hyfforddiant diogelu.

Fe fyddwn ni:
 ● yn gwneud yn siŵr bod staff yn rhoi’r 

‘cynnig rhagweithiol’ 
 ● yn cefnogi staff i ddatblygu eu sgiliau 

Cymraeg
 ● yn mynd ati i hybu’r iaith Gymraeg. 
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Rydyn ni eisiau i’r gweithlu helpu 
pobl i gymryd rhan mewn Sgyrsiau 
Cymunedol a dulliau o weithredu 
sydd wedi’u seilio ar gryfderau 
Mae’r rhain yn helpu pobl i gadw eu hannibyniaeth 
a chyflawni beth sy’n bwysig iddyn nhw.
 
Mae’n bosibl y bydd angen hyfforddi staff i allu 
gwneud y ddau. 

Sgiliau eraill y 
gweithlu  

Rydyn ni eisiau i’r gweithlu feddu 
ar y sgiliau iawn a gweithio gyda’i 
gilydd
Mae’n rhaid i’r holl ofal a chymorth roi pobl 
yn gyntaf. Mae’n rhaid iddo ddiwallu eu 
hanghenion a gwella’u bywydau.

Rydyn ni eisiau i’r gweithlu roi’r 
wybodaeth, y cyngor a’r help iawn
Mae cefnogi pobl yn y ffordd iawn, ar yr adeg 
iawn, yn gallu atal problemau rhag gwaethygu. 
Mae angen i staff allu rhoi’r wybodaeth iawn i 
bobl. Mae angen iddyn nhw allu cyfeirio pobl at 
y gwasanaethau gofal a chymorth iawn. 
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Fe fyddwn ni’n gwneud yn siŵr bod y 
gweithlu:

 ● yn gallu cydweithio
 ● yn gallu gwneud newidiadau 
 ● yn gallu dilyn y cyfreithiau newydd a 

ffyrdd newydd o weithio
 ● yn gallu sicrhau bod pobl yn dweud 

eu dweud ynglŷn â phenderfyniadau 
sy’n effeithio ar eu bywydau nhw

 ● yn defnyddio’r adnoddau a’r sgiliau 
sydd ganddyn nhw yn well.

Fe fyddwn ni’n cefnogi hyfforddiant 
‘gwybodaeth, cyngor a chymorth’ ar gyfer 
staff fel eu bod nhw:

 ● yn gymwysedig, yn hyderus ac yn gallu 
gwneud eu swydd

 ● yn cael y sgyrsiau iawn 
 ● yn gallu rhoi’r cyngor iawn.

Fe fyddwn ni:
 ● yn gweithio gyda Rhaglenni Cenedlaethol 

a Rhanbarthol i ddatblygu hyfforddiant
 ● yn meddu ar wybodaeth ac offer i gefnogi 

staff i weithio yn y ffyrdd hyn. 
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Rydyn ni eisiau’r canlyniadau gorau i bawb sy’n cael 
cymorth ac sy’n defnyddio gwasanaethau
Mae’n rhaid i’r holl bartneriaid, darparwyr annibynnol a sefydliadau 
feddu ar y sgiliau iawn. Ymhlith y sgiliau hyn mae gallu cynnwys pobl 
mewn cynllunio’r gofal y maen nhw’n ei gael a’r cymorth y maen nhw ei 
eisiau. 

Rydyn ni eisiau i’n gweithlu gysylltu pobl â 
gwasanaethau eirioli
Mae gwasanaethau eirioli’n helpu pobl i ddweud eu dweud pan mae angen 
help arnyn nhw.
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Fe fyddwn ni:
 ● yn gwneud yn siŵr bod partneriaid, darparwyr annibynnol a 

sefydliadau’n meddu ar y sgiliau iawn
 ● yn edrych i weld pa hyfforddiant sydd ei angen ar eu staff, ac 

yn eu cefnogi i’w wneud.

Fe fyddwn ni’n gwneud yn siŵr:
 ● bod staff yn meddu ar y sgiliau i sylwi pan mae angen 

gwasanaethau eirioli ar bobl
 ● bod staff yn teimlo’n hyderus i asesu angen pobl am eiriolaeth
 ● bod staff yn gyfarwydd â’r Cod Ymarfer Eiriolaeth, ac yn ei ddilyn. 

 

Fe fyddwn ni:
 ● yn nodi’r sgiliau arbenigol sydd eu hangen arnom ni
 ● yn nodi’r hyfforddiant y mae pobl yn gallu ei wneud 
 ● yn datblygu unrhyw hyfforddiant newydd sydd ei angen arnom ni.

Fe fyddwn ni:
 ● yn hybu gwerth cymdeithasol
 ● yn gwneud yn siŵr bod pawb yn deall ein nodau
 ● yn rhannu ac yn datblygu arfer da
 ● yn rhoi cyfleoedd i ddatblygu mentrau cydweithredol a 

mentrau cymdeithasol newydd.

Rydyn ni eisiau ychwanegu at gymunedau a dod â 
gwerth cymdeithasol
Mae a wnelo gwerth cymdeithasol â mwy na gwerth am arian; mae’n 
ychwanegu gwerth at y gymuned. Mae llawer o fusnesau gofal 
cymdeithasol ac iechyd eisoes yn ychwanegu gwerth at fywydau pobl. 
Maen nhw’n dod â chyfleoedd swyddi ac yn hyfforddi eu staff mewn 
sgiliau newydd.

Rydyn ni eisiau i’n gweithlu feddu ar sgiliau mwy 
arbenigol
Mae angen gweithlu arbenigol hyfforddedig ar gyfer rhai gwasanaethau. 
Mae’r rhain yn cynnwys Gofal Dementia i oedolion a gwaith cefnogi Plant 
Sy’n Derbyn Gofal.
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Blaenoriaethau ar gyfer y 
gweithlu
Mae yna gynllun gweithredu i’n helpu ni i gyrraedd ein nodau o ran y 
gweithlu.
Mae ganddo dri maes y byddwn ni’n canolbwyntio arnyn nhw gyntaf. 

Blaenoriaeth 1 – Gweithlu sefydlog
Fe fyddwn ni’n gweithio i sefydlogi’r gweithlu.
Mae angen i ni ddangos i bobl, gan gynnwys pobl ifanc, bod hwn yn 
weithlu gwych i fod yn rhan ohono.

Blaenoriaeth 2 – Sgiliau
Fe fyddwn ni’n cefnogi’r gweithlu ar bob lefel i ddysgu ac ennill 
sgiliau.
Mae dysgu a datblygu’n bwysig i’n gweithlu. Maen nhw eisiau cymorth i 
hyfforddi a gwneud eu swyddi’n dda.

Blaenoriaeth 3 – Data a gwybodaeth
Fe fyddwn ni’n cael y wybodaeth a’r data iawn fel ein bod ni’n gallu 
cynllunio’n well.
Nid oes yna ddigon o wybodaeth am ein gweithlu. Dyma gyfle i newid 
hyn. Fe fyddwn ni’n cytuno ar ba wybodaeth y mae angen i ni ei chasglu 
i gynllunio ar gyfer y dyfodol.

Y camau nesaf
Mae’r strategaeth hon yn galw ar bawb i weithio gyda’i gilydd tuag at ein 
gweledigaeth.
Mae angen i’r holl bartneriaid ddod â’r adnoddau iawn, gan gynnwys pobl ac 
arian.
 
Rydyn ni’n gyfrifol am gyflawni’r strategaeth hon. Rydyn ni wedi manylu ar bwy 
sy’n gyfrifol am beth, fel bod pawb yn gwybod y rhan y maen nhw’n ei chwarae. 

Fe fydd y Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol yn gwirio’r gwaith rydyn ni’n ei 
wneud. Fe fyddan nhw’n gwirio ein bod ni’n cyrraedd ein targedau ac yn 
gwneud yn siŵr bod y cynllun yn gweithio.

Diolch am ddarllen hwn
Daliwch ati i gyfrannu i’n sgyrsiau gweithlu os gwelwch yn dda.

Am ragor o wybodaeth, ewch i’n gwefan.

https://www.cydweithredfagogleddcymru.cymru/gweithlu
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