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Dyma ein hadroddiad effaith gyntaf fel Gofal Cymdeithasol Cymru. Mae’r adroddiad yn edrych ar rai o’n prif 
feysydd gwaith yn 2017-18. Mae’n dangos sut yr ydym wedi gweithio gyda phobl a sefydliadau i gefnogi’r 
gwasanaeth cyhoeddus yng Nghymru. 

Fe welwch gysylltiadau yn yr adroddiad a fydd yn mynd â chi i adroddiadau manylach ar y gwaith. Nid 
yw’r adroddiad yn cynnwys holl fanylion ein gwaith, ond os hoffech chi gael mwy o wybodaeth, ewch i: 
gofalcymdeithasol.cymru
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Mae’r weledigaeth ar gyfer gofal cymdeithasol 
yng Nghymru yn glir: byddwn yn canolbwyntio 
ar lesiant. Mae gan ofal cymdeithasol rôl 
allweddol i’w chwarae wrth wella llesiant pobl 
fel y gallent gyflawni’r hyn sy’n bwysig iddynt, 
trwy weithio gyda phartneriaid ar draws y sector 
gyhoeddus a chymunedau.

Mae yna ymarfer gofal cymdeithasol a blynyddoedd 
cynnar ardderchog i’w gael yng Nghymru, a 
ddarperir gan lawer o weithwyr proffesiynol 
profiadol sydd wedi eu gwerthfawrogi. Bydd ein  
rôl o ran arwain a chefnogi gwelliannau parhaus,  
a modelau cymorth newydd, yn helpu i sicrhau bod  
yr ymarfer da yn cael ei gyflwyno ledled Cymru.

Dim ond trwy gydweithio a phobl a gyda chyrff 
sector cyhoeddus a darparwyr gofal eraill ledled 
Cymru y gallwn gyflawni ein nodau. Byddwn yn 
atebol i bobl Cymru drwy’r Cynulliad Cenedlaethol  
a Gweinidogion Cymru.

Mae ein hymagwedd yn canolbwyntio ar 
ganlyniadau da i bobl, a’r gweithlu gofal 
cymdeithasol a blynyddoedd cynnar. I gyflawni hyn, 
rydym yn canolbwyntio ar dri nod strategol. Sef:

 º Rhoi sicrwydd cyhoeddus: Rydyn ni’n 
rheoleiddio’r gweithlu i sicrhau’r cyhoedd bod 
y gweithwyr rheoledig hynny o gymeriad da, 
hyderus a chymwys i ddarparu gofal diogel i bobl 
Cymru a chymorth i’w teuluoedd.

 º Datblygu’r gweithlu: Rydym yn cefnogi’r 
gweithlu fel eu bod yn gallu gweithio mewn 
ffyrdd sy’n gydweithredol, effeithiol ac wedi’u 
seilio ar werthoedd gofal cymdeithasol, ac maent 
yn agored i ffyrdd newydd o weithio.

 º Arwain a gwella cymorth: Rydym yn defnyddio 
gwybodaeth o ddata, ymchwil a gwerthuso, yn 
ogystal ag arolygu a pholisi, i gefnogi ein gwaith 
a’r sector i archwilio a deall y sgiliau modelau, 
ymarfer a gweithlu sydd eu hangen i ddarparu 
cymorth mwy effeithiol.

Cefndir 

Mae gofal cymdeithasol yng Nghymru yn newid. 
Mae mwy o bobl angen gofal a chymorth. Maen 
nhw’n mynnu gofal a chymorth sy’n diwallu eu 
hanghenion a’u dewisiadau personol ac mae 
hynny’n gwbl briodol.  

Mae’r sectorau gofal cymdeithasol a blynyddoedd 
cynnar yn gwneud cyfraniad pwysig i fywyd yng 
Nghymru – gan wella llesiant drwy ddiogelu plant 
ac oedolion agored i niwed, a chynnig sicrwydd y 
byddant yn derbyn gofal a chymorth pan fyddant 
eu hangen, a chynorthwyo pobl i gymryd rhan yn 
eu cymunedau.

Mae’r sectorau hyn yn bwysig gan eu bod yn 
gwneud cyfraniad sylweddol i economi Cymru fel 
prif gyflogwyr a thrwy sicrhau y gall pobl ddilyn 
cyfleoedd addysg neu waith. Mae’r rhan fwyaf o’r 
sector yn creu swyddi ac mae’r galw’n cynyddu.

Cyflwyniad

Ein 
gweledigaeth

Hoffem i bawb sydd 
angen cymorth fyw’r 
bywyd sy’n bwysig 

iddyn nhw

Ein diben
Magu hyder yn 
y gweithlu ac 

arwain a chefnogi 
gwelliannau ym 

maes gofal
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Derbyniodd 175,000 
o oedolion ofal 

yng Nghymru yn 
ystod  2016-17.

175,000
Mynychodd 16,000 o 

blant wasanaethau gofal a 
chymorth yn 2016-17.

16,000

Gofal cymdeithasol yng Nghymru 

Cynyddodd nifer y plant sy’n derbyn gofal gan 
awdurdodau lleol 5.8% rhwng Mawrth 2016 a 

Mawrth 2017 – cynnydd o 5,665 i 5,995,
a chynnydd o 16% ers mis Mawrth 2010.

Rhagwelir y bydd gan 500,000 o oedolion 18+ oed 
salwch hirdymor cyfyngol yng Nghymru yn 2035.

Rhagwelir na fydd 312,000 o oedolion 65+ oed yn 
gallu rheoli o leiaf un gweithgaredd hunanofal ar eu 

pen eu hunain yn 20351.

Mae gan ymarferwyr blynyddoedd cynnar 
a gofal plant rôl hanfodol i’w chwarae wrth 
ddarparu amgylchedd diogel ac ysgogol i 
blant. Maent yn darparu cyfleoedd dysgu, 
datblygu a chwarae i blant o bob cefndir. 
Mae hyn yn rhoi’r cychwyn gorau mewn 
bywyd i blant ac yn rhoi’r gorau iddyn nhw  
i ddyfodol disglair a hapus.

Y blynyddoedd cynnar a gofal plant 

Amcangyfrifir bod tua 
175,000 o blant hyd 
at bedwar oed yn byw 
yng Nghymru.

Mae crèches yn cyflogi’r ganran uchaf o 
weithwyr lefel 3 (73.68%), ac yna gofal 
sesiynol (64.37%) a gofal dydd llawn 
(59.22%)2. 

Mae yna lai na 80,000 
o leoedd gofal plant,  
ac mae 45,000 
ohonynt yn lleoedd 
llawn diwrnod posibl. 
Mae hyn yn golygu nad 
oes digon o leoedd i 
bob plentyn dderbyn 
gofal plant llawn amser.  

1   Set Data Gofal Cymdeithasol Cenedlaethol i Gymru
2  Adroddiad Gweithlu Blynyddoedd Cynnar a Gofal 
Plant – Gofal Cymdeithasol Cymru
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Fel sefydliad newydd yr oeddem eisiau gweithio 
gyda phobl i nodi beth a sut y byddem yn 
cyflawni i gwrdd ag anghenion gofal a chmorth  
i bobl Cymru.

Lansiwyd ein cynllun strategol pum mlynedd ym mis 
Medi 2017 sy’n nodi’r beth fyddwn yn ei weithredu 
a sut y byddem yn gweithio gyda phobl i gwrdd â’r 
hyn y mae angen i ni ei wneud erbyn 2022. 

Datblygwyd ein cynllun gyda phobl a chynhaliwyd  
nifer o ddigwyddiadau ymgysylltu i gasglu sylwadau 
a rhoi adborth. 

Defnyddiwyd ein presenoldeb yn y Sioe Fawr a’r 
Eisteddfod Genedlaethol i ehangu ein cyrhaeddiad 
i randdeiliaid ac aelodau’r cyhoedd i drafod ein 
nodau a’n hamcanion. Ymwelodd 1,304 o bobl 
â’n stondin yn y ddau ddigwyddiad (594 yn y Sioe 
Fawr a 710 yn yr Eisteddfod). Un o’r prif nodau oedd 
cael sgyrsiau ystyrlon gydag aelodau’r cyhoedd: 
gofalcymdeithasol.cymru/amdanom-ni/cynllun-
strategol-a-gweithredol

Sefydlu sut rydym yn gweithio trwy 
ein Bwrdd

Fel sefydliad newydd gyda chyfrifoldebau newydd, 
roedd yn bwysig ein bod ni’n treulio amser yn 
sefydlu ein Bwrdd newydd yn ein blwyddyn gyntaf 
fel Gofal Cymdeithasol Cymru. Mae hyn i sicrhau 
bod rôl y Bwrdd yn gwella rôl y tîm gweithredol,  
trwy eu goruchwylio, craffu a rhoi cyngor. Ein nod 
yw cefnogi’r sector i godi safonau i ddarparu’r 
gwasanaethau o’r radd flaenaf i bobl sy’n dibynnu 
ar gymorth gofal cymdeithasol a blynyddoedd 
cynnar. Gellir dod o hyd i fwy o wybodaeth am sut 
mae ein Bwrdd yn gwneud penderfyniadau yma: 
gofalcymdeithasol.cymru/amdanom-ni/ein-
bwrdd 

Mae pawb sy’n gweithio yn y gwasanaeth cyhoeddus 
yng Nghymru yn rhannu cyfrifoldeb personol am 
wario arian trethdalwyr Cymru yn dda. Mae hyn yn 
cynnwys gwario arian a’n hamser yn dda i gwrdd â 
disgwyliadau’r cyhoedd, a chyflawni’r hyn sydd ei 
angen arnom nawr ac yn y dyfodol.

Pennu ein gweledigaeth pum mlynedd
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Ymgysylltu

Rydym yn gweithio gyda’r sector a phartneriaid 
i gyflawni blaenoriaethau gofal cymdeithasol, 
blynyddoedd cynnar a gofal plant. Rydym yn sicrhau 
bod safbwyntiau, profiadau ac arbenigedd pobl sy’n 
defnyddio gwasanaethau a’u gofalwyr yn cael eu 
gwerthfawrogi a’u dangos yn ein gwaith. Rydym wedi 
ymgysylltu â rhanddeiliaid ac wedi sicrhau bod yna 
ganlyniadau pendant o hyn a bod ein cynlluniau busnes 
yn adlewyrchu’r safbwyntiau hyn.

Gwyddom na fydd yr adroddiad effaith hon yn 
dangos yr holl waith ymgysylltu rydym yn eu wneud 
gyda phobl ar draws y sector blynyddoedd cynnar 
a gofal cymdeithasol. Felly byddwn yn edrych ar 
sut y gallwn ddangos ein gwaith ymgysylltu mewn 
adroddiad ar wahân a bydd ein Bwrdd yn ystyried 
hwn yn hydref 2018. Byddwn hefyd yn gweithio ar 
wella ein systemau ar sut yr ydym yn mesur effaith ein 
gweithgareddau ymgysylltu.

5 o ymgynghoriadau 
Gofal Cymdeithasol 
Cymru ffurfiol

Wedi lawrlwytho 
41,482 o apps

3,780 o ddefnyddwyr 
cofrestredig ar ein  
man dysgu

9,320 cyfanswm 
yr adnoddau a 
lawrlwythwyd

120,000 o 
ymweliadau misol â 
thudalennau’r wefan  
ar gyfartaledd

90 o ddigwyddiadau 
a seminarau wedi’u 
mynychu gan staff 
i rannu, dysgu 
ac ymgysylltu â 
phartneriaid

20 ymgynghoriad 
wedi derbyn ymateb 
gennym ni
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Mae gwella gwasanaethau’n gyfrifoldeb newydd i 
Ofal Cymdeithasol Cymru. Mae’r meysydd rydym yn 
canolbwyntio arnynt yn dibynnu ar hyn mae pobl yn 
dweud wrthym sy’n bwysig. Mae ein gwaith yn cael 
ei lywio gan weithio gyda a defnyddio profiadau’r 
gweithlu, cyflogwyr, pobl sy’n dibynnu ar ofal a 
chymorth, eu teuluoedd a gofalwyr.

Dyma rai uchafbwyntiau o’n gwaith eleni:

Cefnogi pobl â dementia, gofalwyr a’r 
gweithlu iechyd a gofal cymdeithasol gyda 
phecyn hyfforddi fframwaith Gwaith Da

Rydym wedi datblygu adnodd hyfforddi sy’n 
cynnwys chwalu mythau a dangos bod technegau 
syml iawn yn gallu cael effaith gadarnhaol sylweddol 
yn aml ar yr unigolyn sy’n byw gyda dementia. 

Fe’i datblygwyd gyda grŵp o’n partneriaid o 
wahanol sectorau, gan gynnwys academyddion o 
Brifysgol Abertawe, pobl sy’n byw gyda dementia 
a chynrychiolwyr o’r Comisiynydd Pobl Hŷn, 
llywodraeth leol ac iechyd.

Mae datblygiad y cwrs hyfforddi wedi’i dreialu 
a’i brofi i sicrhau ei fod yn effeithiol. Y flwyddyn 
nesaf byddwn yn cyflwyno’r hyfforddiant i fyrddau 
iechyd lleol, awdurdodau lleol, y sector annibynnol 
a’r trydydd sector i ddechrau’r dasg hanfodol o 
ymgorffori’r fframwaith ledled Cymru.

Gweithio gyda phartneriaid i ddatblygu  
a darparu cynllun pum mlynedd gofal a 
chymorth yn y cartref

Mae gofal a chymorth effeithiol yn y cartref yn  
gwneud gwir wahaniaeth i fywydau pobl. Gall wella 
a chynnal eu hannibyniaeth a’u llesiant. Pan fydd yn 
gweithio’n dda, mae’n ddibynadwy, yn gyson, yn 
hyblyg ac arloesol.

Mae gofal a chymorth yn y cartref yn un o’n tair prif 
flaenoriaeth gwella ac ers y ddwy flynedd diwethaf 
rydym wedi bod yn arwain ar ddatblygu strategaeth 
pum mlynedd ar gyfer gofal a chymorth yn y cartref. 

Bellach, rydym wedi datblygu cynllun manwl i roi’r 
strategaeth hon ar waith. Mae’n seiliedig ar yr adborth 
a gawsom gan bobl, yn ogystal â’r ymchwil a oedd 
yn sail i’r strategaeth. Rydym hefyd wedi adnewyddu 
aelodaeth y grŵp llywio i helpu rhoi’r cynllun ar waith:  
gofalcymdeithasol.cymru/gwella-gwasanaethau/
gofal-a-chymorth-yn-y-cartref

Casglu straeon digidol i rannu ymarfer da

Gwyddom nad yw ymarfer da yn lledaenu’n dda. 
Felly, rydym yn gweithio gyda thimau gwasanaethau 
plant a grwpiau penodol o weithwyr cymdeithasol 
ymgynghorol ac uwch ymarferwyr i greu adnoddau 
dysgu drwy straeon digidol. 

Mae’r straeon hyn dangos yn rymus beth yw effaith 
gwaith cymdeithasol sy’n canolbwyntio ar yr 
unigolyn a’i effaith ar deuluoedd a gweithwyr fel ei 
gilydd. Bydd y gwaith hwn yn parhau dros y 12 mis 
nesaf ac yn tyfu i gynnwys gwasanaethau oedolion. 
Gallwch weld beth rydym wedi’i ddatblygu hyd yn 
hyn yma: gofalcymdeithasol.cymru/hyb/gwella-
bywydau-drwy-storïau 

Arwain a chefnogi gwelliant

Rydym am gael deilliannau gwell i blant ac oedolion sy’n dibynnu ar 
ofal a chymorth, eu teuluoedd a gofalwyr.

5

Adroddiad effaith 2017-2018: Gwneud gwahaniaeth cadarnhaol i ofal cymdeithasol yng Nghymru

https://gofalcymdeithasol.cymru/gwella-gwasanaethau/gofal-a-chymorth-yn-y-cartref
https://gofalcymdeithasol.cymru/gwella-gwasanaethau/gofal-a-chymorth-yn-y-cartref


6

Am y tro cyntaf, mae gennym drosolwg defnyddiol iawn o anghenion gofal a 
chymorth ledled Cymru. Ar sail beth mae pobl wedi’i ddweud, a’r hyn y mae’r 
ymchwil a’r data yn ei ddweud wrthym, mae’r adroddiad yn rhoi cipolwg 
sylweddol i ni ar fywydau’r bobl hynny a allai fod angen gofal a chymorth i’w 
helpu i fyw’r bywyd gorau posibl.

– Huw Irranca-Davies AC, y Gweinidog Plant, Pobl Hŷn a Gofal Cymdeithasol
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Gweithio gydag ymarferwyr i symud y ffocws 
o ymarfer i ddeilliannau pobl sy’n derbyn gofal 
a chymorth

Mae ymarfer sy’n canolbwyntio ar ganlyniadau yn 
symud o broses a gefnogir gan sgyrsiau i un lle mae 
ymarferwyr yn cael sgyrsiau ystyrlon gyda phobl sy’n 
defnyddio gofal a chymorth, gan ganolbwyntio ar 
ddatrys problemau gyda’i gilydd.

Mae symud i ymarfer sy’n canolbwyntio ar 
ddeilliannau yn gymhleth. Bydd ond yn effeithiol 
os yw pob agwedd ar sefydliad a’i bartneriaid 
yn deall eu cyfrifoldebau. Mae hwn yn cynnwys 
gweithio gyda chydweithwyr o fyd addysg, iechyd 
a theuluoedd maeth i feithrin dealltwriaeth a rheoli 
risg a phroblemau anodd. Mae cael a rennir yn 
heriol ond yn y pen draw dyma’r unig ffordd a 
fydd yn arwain at ostyngiad priodol yn nifer y plant 
sydd angen eu symud oddi wrth eu teuluoedd neu 
oedolion agored i niwed yn cael ei gosod mewn 

lleoliadau preswyl cyn bod hynny yn angenrheidiol.

Mae ein gwaith y flwyddyn yma yn adeiladu ar 
y rhaglen gychwynnol a welodd un tîm gwaith 
cymdeithasol ym mhob cyngor yn dechrau symud 
at ymarfer sy’n canolbwyntio ar ddeilliannau. Mae’r 
ymagwedd hon at ymarfer eisoes wedi ennill ei 
phlwyf mewn gwasanaethau cymorth integredig  
i deuluoedd a llawer o dimau anableddau dysgu, 
ond nid yw wedi’i mabwysiadu gan bob gwasanaeth 
statudol plant ac oedolion.

Mae cefnogi cydweithwyr yn y sector wedi bod 
yn rhan o’r gwaith hwn hefyd, gyda 13 o sesiynau 
codi ymwybyddiaeth hanner diwrnod yn cael eu 
cynnal ledled Cymru. Byddwn yn adeiladu ar hyn 
yn y flwyddyn i ddod. Parhawyd i greu cysylltiadau 
cynhyrchiol gydag Arolygiaeth Gofal Cymru a 
gofynnwyd i ni ddarparu hyfforddiant ar y newid 
hwn o ran ymarfer i isadran awdurdodau lleol yr 
arolygiaeth.
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Rydym yn falch iawn o 
gymeradwyo’r strategaeth hon  
ac yn edrych ymlaen at gyfrannu’n 
llawn at y gwaith o’i gweithredu

– Jon Bisson, 
Cyfarwyddwr Ymchwil
Iechyd a Gofal Cymru

Mae gan ymchwil rôl hanfodol 
i’n helpu ni i wella gofal 
cymdeithasol yng Nghymru

– Sue Evans, 
ein Prif Weithredwr

Gan fanteisio ar gryfderau Cymru, 
bydd y strategaeth newydd 
uchelgeisiol hon yn datblygu 
gwaith ymchwil a datblygu gofal 
cymdeithasol yng Nghymru 
am y pum mlynedd nesaf drwy 
weledigaeth sy’n seiliedig ar 
bartneriaeth a chydweithio

– Huw Irranca-Davies AC ,
Y Gweinidog Plant, Pobl Hŷn 

a Gofal Cymdeithasol 

Mewn partneriaeth, datblygwyd ein 
Strategaeth Ymchwil a Datblygu Gofal 
Cymdeithasol i Gymru

Mewn partneriaeth ag Ymchwil Iechyd a Gofal 
Cymru ac amrywiaeth o bartneriaid, rydym wedi 
datblygu Strategaeth ymchwil a datblygu gofal 
cymdeithasol i Gymru, a lansiwyd ym mis Chwefror 
2018. Y nôd yw i Gymru gael ei chydnabod yn 
rhyngwladol am ei hymchwil gofal cymdeithasol 
rhagorol sy’n cefnogi pobl Cymru drwy hysbysu a 
gwella polisi ac ymarfer gofal cymdeithasol. 

Bydd y strategaeth hon yn sicrhau ein bod ni’n 
gwneud y defnydd gorau o’r adnoddau cyfyngedig 
sydd gennym, drwy ganolbwyntio’n hymdrechion 
ar feysydd blaenoriaeth genedlaethol. Gallwch 
ddarllen y strategaeth yma:  
gofalcymdeithasol.cymru/ymchwil-a-data/
strategaeth-ymchwil-i-gymru

Defnyddio tystiolaeth i nodi themâu o bob cwr 
o Gymru drwy Adroddiad Cenedlaethol Asesu’r 
Boblogaeth i lywio blaenoriaethau’r dyfodol

Lansiwyd adroddiad cenedlaethol newydd am y 
gofal a’r cymorth sydd eu hangen ar bobl ledled 
Cymru. Mae Adroddiad Cenedlaethol Asesu’r 
Boblogaeth yn cyflwyno prif ganfyddiadau’r 
adroddiadau asesu poblogaeth gyntaf i’w cyhoeddi 
gan y byrddau partneriaeth ranbarthol yn gynharach 
eleni. Mae ein hadroddiad yn cyflwyno’r materion  
a’r pwysau cyffredin a nodwyd gan yr asesiadau,  
ac yn edrych ar rai o’r ffyrdd o fynd i’r afael â nhw.

Ar sail beth mae pobl wedi’i ddweud, a’r hyn y 
mae’r ymchwil a’r data yn ei ddweud wrthym, 
mae’r adroddiad yn rhoi cipolwg sylweddol i ni 
ar fywydau’r bobl hynny a allai fod angen gofal a 
chymorth i’w helpu i fyw’r bywyd gorau posibl, a 
byddwn yn defnyddio’r dystiolaeth a’r data hwn i 
lywio ein gweithgareddau gwella. 

Cafodd yr adroddiadau rhanbarthol eu paratoi ar y 
cyd gan yr awdurdodau lleol a’r byrddau iechyd lleol 
gyda chymorth cymunedau, a’r trydydd sector a’r 
sector annibynnol.
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I gefnogi’r gwaith o sicrhau llesiant y bobl sydd efallai 
angen gofal a chymorth, mae angen pobl ddigonol, 
o safon dda i ymuno â’r sectorau gofal cymdeithasol a 
blynyddoedd cynnar, a gweithio ac aros yn y sectorau 
hynny. Bydd darparu llwybrau gyrfa clir a hyrwyddo 
gyrfaoedd gofal cymdeithasol a blynyddoedd 
cynnar fel proffesiynau o ddewis yn cyfrannu at 
gynaliadwyedd ac egni parhaus y gweithlu. I 
gefnogi’n huchelgais, mae ein gwaith yn 2017-18 
wedi canolbwyntio ar y canlynol:

Gweithio gydag iechyd ar ddatblygu a 
chynhyrchu fframwaith sefydlu Cymru gyfan 
ar gyfer iechyd a gofal cymdeithasol

Yn 2017-18, datblygwyd a lansiwyd Fframwaith 
sefydlu Cymru gyfan ar gyfer iechyd a gofal 
cymdeithasol mewn partneriaeth â darparwyr iechyd, 
gofal cymdeithasol, addysg a dysgu yng Nghymru. 
Mae’r fframwaith sefydlu yn cefnogi gweithwyr 
newydd yn ystod cyfnod sefydlu eu cyflogaeth. 

Mae’n cwmpasu’r egwyddorion, gwerthoedd, 
gwybodaeth a sgiliau sydd angen ar y gweithiwr  
i gyflawni eu rôl.

Mae sefydlu trylwyr wedi’i drefnu’n dda yn sylfaen 
gadarn ar gyfer gweithwyr newydd i’r sector iechyd  
a gofal cymdeithasol. Mae hyn yn galluogi gweithwyr 
i ddatblygu’r sgiliau a’r wybodaeth angenrheidiol i 
gyflawni eu rolau’n effeithiol a’u cefnogi i adeiladu  
ar y profiad hwn gyda gwahanol ddulliau a 
thechnegau dysgu. 

Mae hefyd yn dangos i weithwyr newydd fod eu 
cyflogwyr yn eu gwerthfawrogi ac yn barod  
i fuddsoddi yn eu datblygiad. Mae hyn yn creu sail 
gref ar gyfer gweithlu ymroddedig ac yn y pen draw 
mae’n darparu sylfaen ar gyfer gweithwyr er mwyn 
iddynt symud tuag at gymhwyster llawn.

Dw i’n meddwl fod sefydlu’n darparu 
cefnogaeth dda iawn i staff wrth iddyn nhw 
symud ymlaen a dysgu, a datblygu yn eu 
gyrfaoedd

– Rheolwr cofrestredig

Datblygu’r gweithlu

Rydym am i Gymru gael gweithlu gofal cymdeithasol a blynyddoedd 
cynnar digonol, medrus o ansawdd uchel
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Mae’r fframwaith sefydlu yn helpu gweithwyr i ddeall  
eu rôl yn well – beth sy’n ofynnol a pha gymorth y gallan 
nhw ei ddisgwyl, ac i gyfarwyddo a’u hamgylchedd 
gwaith a’r wybodaeth sydd ei hangen arnynt i wneud 
eu swydd yn well. Ond mae rhywfaint o dystiolaeth3 
sy’n dangos bod pryderon ymysg gweithwyr ynghylch 
faint o amser y bydd ennill cymwysterau’n ei gymryd a’r 
ffioedd cofrestru, ac i reolwyr, pryderon ynghylch cael  
y wybodaeth a’r arbenigedd i helpu eu staff mewn 
ffordd gefnogol, yn ogystal â chael amser i’w hasesu. 

Mae’r newidiadau i’r cymwysterau galwedigaethol ar 
bob lefel yn bryder, fel yr effaith ar ganolfannau asesu 
i gyflawni’r cymwysterau a sicrhau bod hyfforddiant 
sefydlu yn gadarn i fynd i’r afael â’r fframwaith sefydlu.

Byddwn yn parhau i weithio gyda, a gwrando ar yr 
adborth gan gyflogwyr, i gefnogi cynnydd cofrestru’r 
gweithlu gofal cartref a chyflwyno’r fframwaith sefydlu 
i bob gweithiwr newydd ym maes iechyd a gofal 
cymdeithasol. Yn 2018-19, rydym hefyd yn treialu, 
gyda Bwrdd Iechyd Hywel Dda, prosiect sy’n edrych 
ar sut y gallai’r fframwaith sefydlu ar y cyd a’r gyfres 
newydd o gymwysterau iechyd a gofal cymdeithasol 
osod ffyrdd effeithiol o ddysgu ar draws iechyd a gofal 
cymdeithasol trwy rannu adnoddau ac arbenigedd.

Rydym yn falch o fod yn bartner yn 
y fframwaith gyrfaoedd newydd 
rhagorol hwn. Mae hwn yn gam 
hanfodol o ran cefnogi therapyddion 
galwedigaethol sy’n gweithio ym  
maes gofal cymdeithasol i fanteisio ar  
y cymorth a’r cyfleoedd i ddatblygu

– Ruth Crowder, Swyddog Polisi Cymru, 
Coleg Brenhinol y Therapyddion 

Galwedigaethol

Fe roddodd yr holl wybodaeth ro’n i ei 
hangen a’r holl sgiliau i gyflawni fy swydd

– Uwch weithiwr gofal

Mae’n helpu ni wrth recriwtio a chadw staff, 
mae’n helpu ni i deimlo’n ddiogel bod ein 
staff ni yn gwybod beth yw eu dyletswyddau 
nhw, eu bod nhw’n gweithio’n ddiogel a’u 
bod nhw hefyd yn cynnig y gwasanaeth 
gorau i’r unigolyn sy’n derbyn gwasanaeth, 
boed hynny’n wasanaeth o fewn eu cartref  
eu hunain neu mewn cartref preswyl

– Swyddog datblygu staff

Cefnogi’r fframwaith dysgu a datblygu ar 
gyfer therapyddion galwedigaethol

Gan weithio mewn partneriaeth â Choleg 
Brenhinol y Therapyddion Galwedigaethol 
a Llywodraeth Cymru, datblygwyd 
fframwaith dysgu a datblygu newydd ar gyfer 
therapyddion galwedigaethol sy’n gweithio 
ym maes gofal cymdeithasol yng Nghymru. 
Mae gan therapyddion galwedigaethol 
rôl allweddol i ddarparu gofal a chymorth 
effeithiol yng Nghymru a’r gobaith yw y bydd y 
fframwaith hwn yn darparu strwythur defnyddiol 
iddynt wrth iddynt fynd ati i ddatblygu eu 
gwybodaeth, eu sgiliau a’u gyrfaoedd.

3 Adroddiad grant rhwyddhad rhanbarthol
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Gwella sgiliau Cymraeg y gweithlu gofal 
cymdeithasol a blynyddoedd cynnar drwy  
ein rôl arwain yn Mwy na Geiriau

Gwyddom pa mor bwysig yw hi i bobl sy’n derbyn 
gofal a chymorth disgwyl derbyn gwasanaethau gofal 
Cymraeg i’r un safon â gwasanaethau gofal Saesneg.

Mae strategaeth Mwy na Geiriau Llywodraeth 
Cymru yn nodi ein rôl wrth gefnogi gwasanaethau 
Cymraeg mewn iechyd, gwasanaethau cymdeithasol 
a gofal cymdeithasol. Yn ystod y flwyddyn, bu nifer o 
weithdai yr ydym wedi’u rhedeg gyda’r gweithlu gofal 
cymdeithasol a blynyddoedd cynnar i gefnogi’r gwaith 
o gyflwyno’r gofynion Mwy na Geiriau a phwysleisio’r 
Gymraeg fel sgil gwerthfawr yn y gweithle.

Cynhaliwyd prosiect mewn cydweithrediad 
â chydweithwyr iechyd o Fwrdd Iechyd Betsi 
Cadwaladr i godi ymwybyddiaeth mewn ysgolion 
o bam a sut mae sgiliau Cymraeg yn gaffaeliad yn y 
sectorau iechyd a gofal cymdeithasol. Yn ogystal, 
mae ymgyrch ymgysylltu ehangach wedi parhau 
gyda myfyrwyr mewn colegau addysg bellach 
(mwy na 1,500 o fyfyrwyr) sy’n astudio Iechyd a 
Gofal Cymdeithasol a Gofal, Dysgu a Datblygiad 
Plant i godi ymwybyddiaeth o Mwy na Geiriau a 
phwysigrwydd dewis iaith i’r rhai sy’n defnyddio 

gwasanaethau gofal cymdeithasol. 
Adolygiad o addysg gwaith cymdeithasol 
a’r Rhaglen Gadarnhau Dysgu ac Addysg 
Proffesiynol Parhaus (DAPP)

Mewn deddfwriaeth4, gallwn osod y rheolau 
ar gyfer hyfforddiant gwaith cymdeithasol a’r 
lefelau cymhwyso ac ôl-gymhwyso. Yna, rydym yn 
defnyddio’r rheolau hyn i gymeradwyo a rheoleiddio 
hyfforddiant gwaith cymdeithasol. 

Yn ystod y flwyddyn, aethom ati i adolygu’r rheolau 
ar gyfer y rhaglen gymhwyso ar gyfer y radd mewn 
gwaith cymdeithasol a’r Rhaglen Gadarnhau ar gyfer 
Gweithwyr Cymdeithasol Newydd Gymhwyso. 
Cynhaliwyd adolygiad o’r rhaglen gyfuno hefyd 
mewn ymateb i argymhelliad gan y gwerthusiad 
annibynnol o DAPP. gofalcymdeithasol.cymru/
straeon-newyddion/dweud-eich-dweud-ar-y-
newidiadau-arfaethedig-i-reolau-a-rheoliadau-
addysg-gwaith-cymdeithasol?record-language-
choice=en-cy

Buddsoddi yn y gweithle gofal cymdeithasol

Buddsoddom £11.1 miliwn wrth gefnogi’r gweithlu 
gofal cymdeithasol wrth gael y wybodaeth, y 
sgiliau, y ddealltwriaeth a’r ymagwedd gywir i 
ddarparu gofal a chymorth da.

4 Adrannau 114 ac 115 o Ddeddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol Cymru (2016) 
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5,180 o bobl yn ymwneud 
â dyfarniadau
Enillodd 1,749 wobr
3,155 wedi parhau i 2018-19
276 wedi tynnu nôl

133,023 o leoedd 
hyfforddi a gynigir
108,925 o leoedd 
hyfforddi wedi’u cymryd
Presenoldeb cyfartalog 
o 82%

Cymerodd y sector 
statudol: 79,679 o leoedd
Cymerodd y sector preifat: 
16,228 o leoedd
Cymerodd y trydydd 
sector: 13,018 o leoedd

Tynnodd 97 (35%) allan o 
wobrau ôl-gymhwyso
Tynnodd 141 (51%) allan o 
wobrau galwedigaethol
Byddwn yn edrych yn fanylach 
ar y ffigurau hyn i ddadansoddi 
y rheswm pam mae pobl yn 
tynnu’n ôl

17 awdurdod lleol yn noddi 
dysgwyr gradd gwaith 
cymdeithasol

Ystadegau SCWWDP
Fe wnaethom dalu £7.15 miliwn i awdurdodau lleol 
trwy Grant Datblygu Gweithlu Gofal Cymdeithasol 
Cymru (SCWWDP), a ariennir yn gyfatebol gan 
gyllid awdurdod lleol o £3.06 miliwn. Hefyd 
buddsoddodd yr awdurdodau lleol £2.27 miliwn 
arall i ddatblygu a hyfforddi’r gweithlu.

Gan weithio gydag awdurdodau lleol, rydym yn 
gosod ystod o newidiadau’r ffordd y rheolwyd 
gweinyddiaeth y grant. Roedd hyn yn cynnwys 
newidiadau i’r strwythur adrodd. Un o brif 
argymhellion o’r sector oedd sicrhau bod yr 
adroddiadau monitro a cheisiadau grant yn 
darparu’r wybodaeth briodol er mwyn rhannu 
ymarfer da a meincnodi yn erbyn rhanbarthau. 
Mae’r dull newydd wedi caniatáu fwy o graffu cael 
ei gynnal ar draws y rhanbarthau ac yn ogystal â’n 
galluogi i ddangos themâu a thueddiadau o’r data, 
y gallwn adeiladu arnynt yn y dyfodol.

Er mwyn sicrhau bod gennym ddigon o weithwyr 
cymdeithasol a chadw ymarfer dysgu o ansawdd 
uchel rydym wedi:

 º darparu 516 o fwrsariaethau gwerth £2.41 miliwn 
i fyfyrwyr gwaith cymdeithasol yn ystod  
y flwyddyn

 º buddsoddi £1.18 miliwn o gyllid a ddyfarnwyd 
i awdurdodau lleol i ddarparu cyfleoedd dysgu 
ymarfer ar gyfer myfyrwyr gwaith cymdeithasol 
ledled Cymru.

I gefnogi proffesiynoli’r rheolwyr rydym wedi:

 º cynnal fforymau ledled Cymru – mynychodd 
325 o reolwyr i ddatblygu eu harweinyddiaeth 
a sgiliau eraill: gofalcymdeithasol.cymru/
digwyddiadau/fforymau-ar-gyfer-rheolwyr-
gofal-cymdeithasol-cofrestredig-2018

 º yn dilyn llwyddiant y Rhaglen Camu Ymlaen i 
Reoli, rhoesom ni ar waith ledled Cymru – mae 
100 o reolwyr wedi’u cofrestru yn ystod 2017-18: 
gofalcymdeithasol.cymru/dysgu-a-datblygu/
rhaglen-camu-ymlaen-i-reoli
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Darparu hyder i’r cyhoedd

Rydym am i bobl gael hyder yn y sector gofal cymdeithasol ac yn 
effeithiolrwydd Gofal Cymdeithasol Cymru

Gweddnewid Gofal yn yr 21ain Ganrif 

Mae cofrestru yn rhan o’n hymrwymiad parhaus i 
broffesiynoli’r gweithlu gofal cymdeithasol a chodi 
statws gweithwyr. Mae’n rhoi’r hyder i bobl sy’n 
derbyn gofal, a’u teuluoedd, fod gan weithwyr y 
sgiliau a’r cymwysterau i wneud eu gwaith mewn 
modd proffesiynol a thrugarog. Ond rydym ni, a 
Llywodraeth Cymru, yn cydnabod bod angen gwneud 
newidiadau i gefnogi’r broses weddnewid i sicrhau 
bod y gweithlu gofal cymdeithasol yn barod i ymateb 
i’r heriau newydd o ran niferoedd, sgiliau a hyder yn eu 
hymarfer. Mae’r ehangu hwn ar y Gofrestr yn ganlyniad 
i ymrwymiad hirdymor Llywodraeth Cymru i gefnogi a 
gwerthfawrogi’r gweithlu gofal cymdeithasol.

Ym mis Ionawr 2018, cadarnhaodd Llywodraeth Cymru 
fod rhaid i weithwyr gofal cartref gofrestru gyda ni erbyn 
2020 a’r gweithlu cartrefi gofal i oedolion erbyn 2022. 
Bydd hyn yn cynyddu niferoedd ar y Gofrestr o 12,000  
i 40,000 arall dros y pedair blynedd nesaf.

Er mwyn cefnogi’r gwaith o weddnewid gofal, 
ymgysylltwyd â’r sector gan ein bod ni’n awyddus i 
gael eich barn ar lefelau ffioedd, gofynion cymwysterau 
a’r Côd Ymarfer i Gyflogwyr Gofal Cymdeithasol. 

Gyda thua 23,000 o weithwyr gofal cartref yn 
dechrau cofrestru o fis Ebrill 2018, rydym wedi bod yn 
paratoi cwestiynau cyffredin ar-lein ynghylch ffioedd, 
cymwysterau ac amserlenni i dywys gweithwyr a 
chyflogwyr drwy’r broses. Rydym hefyd wedi paratoi 
ffilmiau byr sy’n cynnwys gweithwyr, pobl sy’n derbyn 
cymorth a gofalwyr yn egluro pam mae gofal cartref 
yn hanfodol a pham ei bod hi’n bwysig cofrestru, 
proffesiynoli a chodi statws y gweithlu.

Rydym wedi bod yn uwchraddio ein system TG 
cofrestru i wneud gwelliannau ac i sicrhau ei bod 
yn gallu prosesu ceisiadau gan filoedd o weithwyr 
gofal cartref. Aeth y system newydd yn fyw ym mis 
Ebrill 2018.

Rwy’n credu y dylai cymaint o weithwyr gofal 
â phosibl gael eu cofrestru i wneud y broses 
gyflogaeth yn well

– Huw Irranca-Davies AC,
Y Gweinidog Plant, Pobl Hŷn 

a Gofal Cymdeithasol
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Cefnogi cyflogwyr o ran ansawdd ymarfer 
drwy ddatblygu’r Côd Ymarfer i Gyflogwyr 
Gofal Cymdeithasol

Er mwyn sicrhau gweithlu gofal cymdeithasol diogel, 
medrus sy’n cael ei gefnogi’n briodol buom yn 
gweithio gyda’r sector i ddatblygu Côd Ymarfer i 
Gyflogwyr Gofal Cymdeithasol (Côd y Cyflogwyr). 
Roedd hyn ar gael o fis Ebrill 2018. Mae’n pennu 
safonau a chanllawiau clir ar gyfer cyflogwyr i sicrhau 
bod y gweithlu’n cael ei gefnogi. Bydd Côd y 
Cyflogwyr yn cael ei orfodi gan Arolygiaeth Gofal 
Cymru (AGC) a all gymryd camau gweithredu os yw 
cyflogwyr yn methu â chydymffurfio.

Dyma rai mentrau yn unig sydd wedi’u gweithredu i 
gefnogi cyflogwyr a’r gweithlu.

Sicrhau bod gan bobl ar y Gofrestr y sgiliau,  
y wybodaeth a’r cymeriad i weithio’n ddiogel 
ac effeithiol drwy addasrwydd i ymarfer

Rydym yn parhau â’n gwaith craidd i sicrhau bod 
gan bobl ar y Gofrestr y sgiliau, y wybodaeth a’r 
cymeriad i weithio’n ddiogel ac effeithiol. Eleni, mae 
ein rheolau addasrwydd i ymarfer wedi’u diweddaru 
i adlewyrchu ein pwerau a’n cyfrifoldebau newydd. 
Rydym yn defnyddio canlyniadau ein hymchwiliadau 
a’n gwrandawiadau i gefnogi gwelliannau yn y 
sector. Mae hyn yn galluogi’r gweithlu i ymarfer i’r 
safonau uchaf, sy’n helpu i roi sicrwydd i’r cyhoedd 
am ansawdd y gweithlu gofal cymdeithasol.

Bod yn sefydliad effeithiol

Fel sefydliad gwasanaeth cyhoeddus, rydym yn 
ymrwymo i ddangos gwerthoedd gwasanaethau 
cyhoeddus Cymru yn y ffordd rydym yn gweithio 
gyda’r sector a’n partneriaid, ac yn y ffordd rydym  
yn gweithio o fewn ein sefydliad:

 º cadw achrediad ISO27001
 º 7.95% (cymedr), 16.46% (canolrif) – bwlch cyflog 

rhwng y rhywiau
 º cadw achrediad Lefel 2 y Ddraig Werdd
 º tystysgrif archwilio glan
 º 2.96% o absenoldeb salwch ein staff
 º cyfradd trosiant ein staff eleni yw 7.9%  

(ystyrir bod cyfraddau trosiant islaw 15% yn iach)

196  
o atgyfeiriadau 
wedi’u derbyn

26 o
wrandawiadau 
wedi’u clywed

156  
o achosion 
wedi cau

9  
wedi’u tynnu 
oddi ar y 
Gofrestr

Ffeithiau a ffigurau yn ymwneud â’n 
cylch gwaith rheoleiddio:

Yn 2017, roedd 10,500 o weithwyr gofal 
cymdeithasol cofrestredig yn gweithio yng 
Nghymru. Roedd y rhain yn cynnwys:

 º 6,000 o weithwyr cymdeithasol, mae 
hyn wedi aros yn sefydlog dros y tair 
blynedd diwethaf

 º 195 o reolwyr gofal preswyl i blant 
cofrestredig, cynnydd o 9% ers 2015

 º 1,200 o reolwyr cartrefi gofal i oedolion 
cofrestredig, gostyngiad o 3% ers 2015

 º 600 o reolwyr gofal cartref cofrestredig, 
cynnydd o 5.7% ers 2015

 º 2,500 o weithwyr gofal plant preswyl 
cofrestredig, cynnydd o 14% ers 2015

Ffeithiau a ffigurau yn ymwneud â’n 
gwaith addasrwydd i ymarfer:
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Gan edrych ymlaen at ein rhaglen waith o  
2018-19 byddwn yn parhau i ddatblygu ein rôl 
gwelliant, ymchwil a data, yn ogystal â chynnal  
ein gweithgaredd busnes rheoleiddio a datblygu’r 
gweithlu. 

Byddwn yn parhau i weithio gyda phobl sy’n 
defnyddio gwasanaethau gofal a chymorth, 
a phartneriaid i arwain gwelliant mewn gofal 
cymdeithasol. Rydym yn ymroddedig i weithio 
mewn ffordd sy’n gydweithredol ac yn gynhwysol. 

Rhai o’n prif flaenoriaethau bydd:

 º ehangu’r Gofrestr i grwpiau newydd
 º datblygu strategaeth gweithlu ar y cyd ar 

gyfer iechyd a gofal cymdeithasol, mewn 
partneriaeth ag Addysg a Gwella Iechyd Cymru

 º datblygu strategaeth gweithlu cenedlaethol 

ar gyfer y sector gofal cymdeithasol a’r 
blynyddoedd cynnar, mewn cydweithrediad  
â phartneriaid rhanbarthol a lleol

 º datblygu ymgyrch denu a recriwtio
 º datblygu ein dulliau o wella a datblygu’r 

blaenoriaethau cenedlaethol
 º cynyddu datblygiad cymwysterau 

blynyddoedd cynnar a gofal cymdeithasol, 
gyda Chymhwysterau Cymru, canolfannau 
dysgu a chyrff dyfarnu.

Gydol y flwyddyn byddwn yn mireinio ein mesurau 
a’n dangosyddion ymhellach i’n helpu i ddangos 
yn glir beth yw manteision rheoleiddio, safonau 
a datblygu’r gweithlu o ran gwella’r gweithlu 
gofal cymdeithasol a blynyddoedd cynnar. Bydd 
hefyd yn ein galluogi i bwysleisio sut mae ein 
gweithgareddau gwella gwasanaethau’n cyfrannu 
at ddiogelu a gwella llesiant pobl a’u cymunedau.

Edrych ymlaen at 2018-19

15

Adroddiad effaith 2017-2018: Gwneud gwahaniaeth cadarnhaol i ofal cymdeithasol yng Nghymru



Adroddiad effaith 2017-18
Gwneud gwahaniaeth cadarnhaol 
i ofal cymdeithasol yng Nghymru

Adroddiad effaith 2017-2018: Gwneud gwahaniaeth cadarnhaol i ofal cymdeithasol yng Nghymru


