
www.senedd.cymru | www.senedd.wales 

Cyflwynwyd yr ymateb i ymgynghoriad y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol 

ar y gweithlu Iechyd a Gofal Cymdeithasol 

This response was submitted to the Health and Social Care 

Committee consultation on Health and Social Care Workforce 

HSC 11 
Ymateb gan: | Response from: Arolygiaeth Gofal Cymru ac Arolygiaeth 
Gofal Iechyd Cymru | Care Inspectorate Wales and Healthcare Inspectorate 
Wales
_____________________________________________________________________________________ 

https://senedd.cymru/pwyllgorau/y-pwyllgor-iechyd-a-gofal-cymdeithasol/
https://busnes.senedd.cymru/mgIssueHistoryHome.aspx?IId=37814
https://senedd.wales/committee/737
https://senedd.wales/committee/737
https://business.senedd.wales/mgIssueHistoryHome.aspx?IId=37814


 
 
 
 

 

1 

Ymateb Arolygiaeth Gofal Cymru ac Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru 
Ymgynghoriad ar y gweithlu iechyd a gofal cymdeithasol 

 
 Vicky Poole, Dirprwy Brif Arolygydd, Arolygiaeth Gofal Cymru a Rebecca Jewell, 

Pennaeth Strategaeth, Polisi ac Ymgysylltu, Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru  
 Cyflwynir y dystiolaeth hon ar y cyd ar ran ein sefydliadau.  

 
1. Diolch am wahodd Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) ac Arolygiaeth Gofal Iechyd 

Cymru (AGIC) i gyflwyno tystiolaeth i ymgynghoriad y Pwyllgor ar y gweithlu 
iechyd a gofal cymdeithasol. Rydym yn cadarnhau y gellir cyhoeddi ein hymateb, 
ac nid oes angen i'r pwyllgor drin unrhyw agwedd ar y dystiolaeth ysgrifenedig 
hon yn gyfrinachol.  
 

Y cynlluniau ar gyfer gweithredu Cymru iachach: ein strategaeth gweithlu ar 
gyfer iechyd a gofal cymdeithasol (a gyhoeddwyd ym mis Hydref 2020), gan 
gynnwys y cynnydd a wnaed hyd yma ac a yw'r gwaith o gyflawni ar y trywydd 
iawn ar gyfer 2030.  
 
2. O ystyried effaith COVID-19, mae'n rhy gynnar i wneud sylwadau ar b'un a yw'r 

strategaeth uchelgeisiol hon yn debygol o gael ei rhoi ar waith fel y trefnwyd.  

Mae COVID-19 yn cael effaith fawr ym meysydd gofal iechyd a gofal 

cymdeithasol o hyd, o ran darparu gwasanaethau ac o ran llesiant y gweithlu. 

Mae gwasanaethau gofal iechyd a gofal cymdeithasol yn parhau i weld bod 

angen iddynt addasu gwasanaethau ac amrywio ffyrdd o ddarparu yn gyflym er 

mwyn mynd i'r afael â'r pwysau sy'n deillio yn uniongyrchol o COVID-19, ond 

hefyd o ganlyniad i ymdrechion i ailddechrau darparu gofal wedi'i gynllunio ym 

meysydd gofal eilaidd a gofal cymdeithasol. Mae'r her barhaus hon, sy'n creu 

goblygiadau sy'n galw am atebion ar unwaith a dull arloesol, yn tynnu sylw i 

ffwrdd o'r gwaith o ystyried cynlluniau tymor hwy.   

Yng nghyd-destun y pwysau sylweddol hyn, mae'n hollbwysig sicrhau y caiff 

cynlluniau datblygu'r gweithlu ar gyfer gofal cymdeithasol a'r GIG eu hystyried 

mewn modd cyfannol i wneud yn siŵr na fydd recriwtio i'r GIG, gyda'r telerau a'r 

amodau gwell a gynigir, yn lleihau'r capasiti ar gyfer gofal cymdeithasol.  

Yn eu Hadroddiad Blynyddol, mae AGIC ac AGC wedi nodi pa mor bwysig yw 

cefnogi llesiant staff a chydnabod yr effaith barhaus arnynt wrth i wasanaethau 

adfer ac ailgydio yn eu gweithgarwch cyn y pandemig.  
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Aliniad y strategaeth a’r modd y caiff ei gweithredu â blaenoriaethau a chamau 
gweithredu eraill, gan gynnwys y rhai a nodwyd yn Rhaglen Lywodraethu 
Llywodraeth Cymru ar gyfer 2021–2026, a Cymru Iachach: ein Cynllun ar gyfer 

Iechyd a Gofal Cymdeithasol (2018).  
 
3. Yn ein hymateb i'r ymgynghoriad ar y strategaeth ddrafft, roeddem o blaid y 

syniad o ddatblygu fframwaith a rennir, ond roeddem o'r farn na fyddai hyn yn 
mynd i'r afael â rhai o'r problemau systemig sylfaenol, megis sicrhau bod 
gweithwyr yn cael yr un cyflogau, telerau ac amodau, ac yn cael eu parchu, sydd 
yr un mor bwysig.  
 
Dylai datblygu'r gweithlu iechyd a gofal cymdeithasol gyda'i gilydd helpu i fodloni 
blaenoriaethau'r Rhaglen Llywodraethu gan gynnwys:  
 

 Diwygio gofal sylfaenol, gan ddod â gwasanaethau meddyg teulu ynghyd 
â gwasanaethau fferyllfa, therapi, tai, gofal cymdeithasol, iechyd meddwl, 
y gymuned a'r trydydd sector 

 Blaenoriaethu'r gwaith o ail-lunio gwasanaethau er mwyn gwella prosesau 
atal, mynd i'r afael â stigma a hybu dull 'dim drws anghywir' o ddarparu 
iechyd meddwl  

 
Y graddau y bydd strategaeth gweithlu AaGIC/GCC a gwaith ehangach ar 
gynllunio'r gweithlu a chomisiynu/darparu addysg a hyfforddiant yn sicrhau 
bod gennym weithlu iechyd a gofal cymdeithasol sy'n gallu diwallu anghenion 
iechyd a gofal y boblogaeth, a chefnogi modelau gofal a ffyrdd newydd o 
weithio, gan gynnwys gwneud y defnydd gorau posibl o dechnoleg ddigidol a 
datblygu gwasanaethau Cymraeg. 
 
4. Mae'n gadarnhaol bod AaGIC a GCC yn cydweithio ar gynllunio'r gweithlu. Mae 

perygl y gall anghenion helaeth y GIG o ran y gweithlu fwrw anghenion mwy 
anghymesur y gweithlu ym maes gofal cymdeithasol i'r cysgod.  
 
Mae'n bwysig canolbwyntio ar egwyddorion cyffredin arweinyddiaeth dosturiol. 
Dylid chwilio am gyfleoedd dysgu a datblygu ar y cyd i ymgorffori hyn. Anaml 
iawn y byddwn ni, fel arolygiaethau, yn dod o hyd i wasanaeth o ansawdd gwael / 
sy'n methu sydd â threfniadau arwain a rheoli cryf. Rydym o blaid y pwyslais ar 
feithrin diwylliant gweithle sy'n gadarnhaol ac yn dosturiol.  
 
Er bod y defnydd o dechnoleg ddigidol yn gallu cynnig ffordd gadarnhaol o 
rymuso pobl, mae'n bwysig ystyried problemau o ran allgáu digidol hefyd. Nid 
yw'r dechnoleg ddigidol sydd ar gael i sefydliadau sector cyhoeddus ar gael i'r un 
graddau i lawer o ddarparwyr gofal cymdeithasol llai a'u staff. 
 
Ym maes gofal sylfaenol, un o'r prif fodelau darparu a ddefnyddir er mwyn 
lliniaru'r risgiau o drosglwyddo COVID-19 yw apwyntiadau digidol i gleifion. Mae 
nifer o fanteision wedi deillio o hyn o ran darparu gofal yn y dyfodol, ond gall fod 
risgiau posibl i allu pobl i gael gafael ar ofal, ac mae angen ystyried y risgiau hyn 
ac ymgynghori arnynt lle y bo'n briodol.  
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Y mecanweithiau, y dangosyddion a'r data a ddefnyddir i fesur cynnydd o ran 
gweithredu strategaeth y gweithlu a gwerthuso ei heffeithiolrwydd.  
 
5. Nid oes dyddiadau penodol yn gysylltiedig â chamau gweithredu'r cynllun, sy'n 

golygu ei bod yn fwy anodd i fesur cynnydd. Rydym yn cydnabod mai gwaith ar 
droed yw hyn, ac mai cam cynnar yw hyn yn y gwaith o roi strategaeth 10 
mlynedd ar waith.  

 
A yw'r adnoddau ariannol ac adnoddau eraill a ddyrennir i weithredu'r 
strategaeth yn ddigonol.  
 
6. Nid ydym yn gwybod pa adnoddau a ddyrannwyd felly nid oes modd i ni ymateb 

i'r cwestiwn hwn.  
  
I ba raddau y mae'r strategaeth a'r modd y caiff ei gweithredu yn gynhwysol, 
yn adlewyrchu anghenion/cyfraniad y gweithlu cyfan–er enghraifft, ar sail 

proffesiwn, cam gyrfa neu nodweddion gwarchodedig–a hefyd a yw’n ystyried 

rôl gofalwyr a gwirfoddolwyr di-dâl.  
 
7. Mae'r strategaeth yn ceisio bod yn gynhwysol, gyda phwyslais ar gydraddoldeb a 

chynhwysiant mewn amrywiaeth eang o rolau. Fodd bynnag, gellid ei diweddaru i 
adlewyrchu dyheadau Llywodraeth Cymru fel y nodwyd yn y Cynllun Gweithredu 
Cydraddoldeb Hiliol 

 
A oes unrhyw feysydd penodol o fewn y strategaeth a fyddai'n elwa o waith 
dilynol â ffocws gan y Pwyllgor. 
 
8. Mae anghysondeb o ran rheoleiddio'r gweithlu. Er bod llawer o weithwyr gofal 

iechyd proffesiynol wedi'u cofrestru ac yn cael eu rheoleiddio, nid oes proses 
gofrestru ar gyfer gweithwyr cymorth gofal iechyd, yn wahanol i weithwyr gofal 
cymdeithasol. Mae'n bwysig deall bod fframweithiau sefydlu a gofynion o ran 
datblygiad proffesiynol parhaus yn sail i brosesau cofrestru. Serch hynny, mae 
gweithwyr cymorth gofal iechyd yn cael cyflogau uwch yn gyffredinol na 
gweithwyr gofal cymdeithasol. Gallai'r anghysondeb hwn fod yn faes i'w ystyried 
(cam gweithredu 14).  
 
Wrth ddatblygu gweithlu di-dor, mae'r broblem gymhleth o godi tâl am ofal 
cymdeithasol tra bod gofal iechyd yn y man darparu am ddim, yn parhau i fod yn 
rhwystr. Er nad yw'r pwnc hwn yn rhan o gylch gorchwyl y strategaeth gweithlu 
hon, bydd yn parhau i danseilio'r dyheadau a nodwyd yn Cymru Iachach.   

  
Byddai’n fuddiol gwneud gwaith dilynol ar y meysydd a godwyd yn Adroddiad 
Blynyddol AGIC ar fentrau llesiant i gefnogi staff, a'r defnydd priodol o dechnoleg 
ddigidol i gefnogi gwasanaethau a staff.  

 


