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TYSTIOLAETH YSGRIFENEDIG  
BWRDD IECHYD PRIFYSGOL HYWEL DDA  

i’r PWYLLGOR IECHYD A GOFAL CYMDEITHASOL 
 
Dyddiad Cyflwyno: 8 Hydref 2021 
 
1. Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda (y Bwrdd Iechyd) yn croesawu’r cyfle i gyfrannu 

at ymchwiliad y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol (y Pwyllgor) i’r gweithlu iechyd a 
gofal cymdeithasol. 
 

Y Sefydliad 
 
2. Mae'r Bwrdd Iechyd yn gyfrifol am iechyd a llesiant ei boblogaeth breswyl ac mae'n 

cynllunio, darparu a goruchwylio darpariaeth gwasanaethau gofal iechyd y GIG i bobl yn 
Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Sir Benfro a'i siroedd ffiniol. Mae ein 11,000 aelod o staff yn 
darparu gwasanaethau sylfaenol, cymunedol, ysbyty, iechyd meddwl ac anableddau 
dysgu i oddeutu 384,000 o bobl ar draws chwarter tir Cymru. Rydym yn gwneud hyn 
mewn partneriaeth â'n tri awdurdod lleol a chydweithwyr cyhoeddus, preifat a thrydydd 
sector, gan gynnwys ein gwirfoddolwyr.  

 

3. Mae'r Pwyllgor wedi gwahodd Byrddau Iechyd yng Nghymru i ddarparu barn mewn 
ymateb i saith maes penodol sy'n adlewyrchu ei ddefnydd o Cymru Iachach: Ein 
strategaeth gweithlu ar gyfer iechyd a gofal cymdeithasol (Hydref 2020).   

 

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 ddarpariaeth ar y trywydd iawn ar gyfer 2030. 
 
4. Mae'r Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol (a elwir yn Bartneriaeth Gofal Gorllewin Cymru 

(PGGC)) yn gyfrifol am ddarparu tair rhaglen drawsnewid strategol, y mae pob un 
ohonynt yn cyd-fynd â themâu sydd wedi'u cynnwys yn Rhaglen Lywodraethu ar gyfer 
2021-2026 Llywodraeth Cymru, a Cymru Iachach: ein strategaeth gweithlu ar gyfer 
iechyd a gofal cymdeithasol (Strategaeth Genedlaethol y Gweithlu). Mae cynnydd o fewn 
y rhaglenni hyn yn cael ei fonitro yn y grŵp llywio rhanbarthol (Gorllewin Cymru Iachach) 
ac yn cael ei oruchwylio gan y Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol. 
 

5. Mae Bwrdd Rhaglen y Gweithlu Rhanbarthol wedi comisiynu pedwar grŵp llif gwaith a 
fydd yn cefnogi cyflwyno'r Strategaeth Gweithlu genedlaethol ac yn sbarduno newid ar 
draws ein cymunedau. Mae'r rhaglen waith hefyd wedi'i halinio â meysydd penodol sy'n 
ymwneud â'r gweithlu iechyd a gofal cymdeithasol a nodwyd yn Rhaglen Lywodraethu 
Llywodraeth Cymru ar gyfer 2021-2026: 

 

 Rhaglen Prentisiaeth ar y Cyd 

 Cynllunio’r Gweithlu ar y Cyd 

 Cyfleoedd Dysgu a Datblygu ar y Cyd 

 Dull Recriwtio ar y Cyd 
 
6. Mae gwaith yn mynd rhagddo ar draws pob un o'r pedair llif gwaith gyda blaenoriaethau 

a cherrig milltir allweddol wedi'u nodi. Manylir ar y cynnydd hyd yma yn Atodiad A. 
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7. Mae'r Bwrdd Iechyd wedi nodi ei fwriad strategol ar gyfer y gweithlu yn ei Strategaeth 
Gweithlu, Datblygu Sefydliadol ac Addysg 2020-2030 (Strategaeth Gweithlu'r Bwrdd 
Iechyd) a fydd yn helpu ac yn cefnogi cyflawniad ei Strategaeth Iechyd a Gofal: 
Canolbarth a Gorllewin Cymru Iachach.  

 
8.  Dyma amcanion allweddol Strategaeth Gweithlu'r Bwrdd Iechyd: 

 Cefnogi darpariaeth gweledigaeth, pwrpas ac amcanion strategol y Bwrdd 
Iechyd a gwella'r gwasanaethau a ddarperir i'n defnyddwyr gwasanaeth yn 
barhaus; 

 Creu diwylliant lle mae pawb yn unedig o amgylch gweledigaeth a rennir a lefelau 
uchel o ymgysylltu â staff yw'r norm; 

 Mae gwerthoedd ac ymddygiadau'r Bwrdd Iechyd yn fyw ym mhopeth a wnawn a 
phob newid a gynlluniwn; 

 Adeiladu capasiti ar gyfer arloesi, dysgu a newid; 

 Gwneud y mwyaf o berfformiad a llesiant unigolion, timau a'r sefydliad cyfan, 
gan alinio gallu a sgiliau â modelau gofal yn y dyfodol; 

 Datblygu enw da'r Bwrdd Iechyd fel man lle mae defnyddwyr gwasanaeth eisiau 
derbyn gofal iechyd a lle mae pobl eisiau dod i weithio, i fod yn gyflogwr o ddewis.  
 

9. Mae'r cynllun yn berthnasol i holl staff y Bwrdd Iechyd ac yn darparu 
fframwaith clir o ddyheadau ar gyfer ei weithlu. Bydd y cynllun tair blynedd a 
ddatblygwyd i gyflawni Strategaeth Gweithlu'r Bwrdd Iechyd yn cael ei 
adolygu, ei adnewyddu a'i gyflwyno bob blwyddyn fel rhan o'r Cynllun Tymor 
Canolig Integredig. 
 

10. Yn sail i'r amcanion hyn mae nifer o Amcanion Cynllunio penodol a mesuradwy a fydd yn 
sbarduno cyflawni Strategaeth Gweithlu'r Bwrdd Iechyd. Lle bo hynny'n berthnasol, 
adroddwyd ar gynnydd o dan bob thema isod. 

 
11. Cydnabyddir bod Strategaeth Gweithlu'r Bwrdd Iechyd yn canolbwyntio'n bennaf ar 

iechyd yn unig, gydag ychydig eithriadau. Wrth inni symud ymlaen, byddwn yn gweithio'n 
agos gyda'n partneriaid Awdurdod Lleol trwy'r Bwrdd Rhaglen Gweithlu Rhanbarthol i 
nodi, datblygu a darparu dulliau ar y cyd i gyflawni ei uchelgeisiau.  

 
12. Adroddir isod ar y cynnydd yn erbyn Strategaeth Gweithlu'r Bwrdd Iechyd a gellir ei weld 

yn yr adroddiad diweddar a gyflwynwyd i Bwyllgor Pobl, Datblygu Sefydliadol a Diwylliant 
y Bwrdd Iechyd ar 19 Awst 2021: https://hduhb.nhs.wales/about-us/governance-
arrangements/board-committees/people-organisational-development-and-culture-
committee-podcc/podcc/people-organisational-development-and-culture-committee-
meeting-19-august-2021/item-3-2-planning-objectives-update/ 

 
Aliniad y strategaeth a'i gweithrediad â blaenoriaethau a chamau gweithredu eraill, 
gan gynnwys y rhai a nodwyd yn Rhaglen Lywodraethu Cymru ar gyfer 2021-2026, a 
Cymru Iachach: Ein Cynllun Iechyd a Gofal Cymdeithasol (2018).  

 
13. Fel y darperir yn 4 uchod, mae'r Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol yn gyfrifol am gyflawni 

tair rhaglen drawsnewid strategol, sy'n cyd-fynd â themâu sydd wedi'u cynnwys yn 
Rhaglen Lywodraethu Llywodraeth Cymru ar gyfer 2021-2026 a Strategaeth 
Genedlaethol y Gweithlu. Mae cynnydd o fewn y rhaglenni hyn yn cael ei fonitro yn y 
grŵp llywio rhanbarthol ac yn cael ei oruchwylio gan y Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol. 
 
 
 

https://hduhb.nhs.wales/about-us/governance-arrangements/board-committees/people-organisational-development-and-culture-committee-podcc/podcc/people-organisational-development-and-culture-committee-meeting-19-august-2021/item-3-2-planning-objectives-update/
https://hduhb.nhs.wales/about-us/governance-arrangements/board-committees/people-organisational-development-and-culture-committee-podcc/podcc/people-organisational-development-and-culture-committee-meeting-19-august-2021/item-3-2-planning-objectives-update/
https://hduhb.nhs.wales/about-us/governance-arrangements/board-committees/people-organisational-development-and-culture-committee-podcc/podcc/people-organisational-development-and-culture-committee-meeting-19-august-2021/item-3-2-planning-objectives-update/
https://hduhb.nhs.wales/about-us/governance-arrangements/board-committees/people-organisational-development-and-culture-committee-podcc/podcc/people-organisational-development-and-culture-committee-meeting-19-august-2021/item-3-2-planning-objectives-update/
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14. Mae'r camau a nodwyd o dan themâu allweddol y Strategaeth Gweithlu genedlaethol 
wedi'u halinio â mentrau, amcanion a bylchau gweithlu'r Bwrdd Iechyd ac awdurdodau 
lleol rhanbarthol. Cynhaliwyd ymarfer mapio yn erbyn Strategaeth Gweithlu'r Bwrdd 
Iechyd o ran ffrydiau gwaith y Bwrdd Iechyd a’r Bwrdd Rhaglen Gweithlu Rhanbarthol. 
 

15. Ein bwriad yw monitro cynnydd yn fisol gyda Grŵp Arweinyddiaeth Gweithlu'r Bwrdd 
Iechyd, bob yn ail fis gyda'r Bwrdd Rhaglen Gweithlu Rhanbarthol, ac yn yr Is-bwyllgor 
Pobl, Datblygu Sefydliadol a Diwylliant. 
 

I ba raddau 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 newydd gofal a ffyrdd o weithio, gan gynnwys gwneud y defnydd 
gorau o dechnoleg ddigidol a datblygu gwasanaethau Cymraeg. 

 
16. Oherwydd COVID-19 a Brexit, mae effaith prinder gweithlu wedi'i theimlo'n ddifrifol ar 

draws GIG Cymru, ac yng Ngorllewin Cymru, byddem yn ychwanegu yn benodol mewn 
perthynas â gwasanaethau yn y cartref a chartrefi gofal. Mae angen mwy o 
gydraddoldeb rhwng cynigion cyflogaeth iechyd a gofal cymdeithasol ar frys i 
gynorthwyo'r cyflogwyr iechyd a gofal cymdeithasol i reoli gwasanaethau'n effeithiol.  
 

17. Trwy adolygu gwasanaethau a mapio addysg a chomisiynu yn ôl yr angen a nodwyd, 
gallwn weld bod ein gweithlu meddygol, cofrestredig a'n llwybrau ar gyfer y gweithlu 
anghofrestredig yn peri pryder. Oherwydd nifer o ffactorau sy'n gysylltiedig ag athreuliad 
gweithlu, mae diffyg sylweddol a fydd yn dod i'r amlwg yn ystod y tair i bum mlynedd 
nesaf a fydd yn dod yn fwyfwy anodd rheoli anghenion iechyd a gofal cymdeithasol y 
boblogaeth yn lleol ac yn genedlaethol. 
 

18. Mae'r Bwrdd Iechyd yn dechrau gweithio'n lleol i ddod â gwybodaeth cynllunio gweithlu 
ynghyd; nid yw hyn heb ei heriau o ran mynediad at ddata a'r capasiti i ymateb. Mae 
comisiynu ar sail angen yn hanfodol, gan ei bod yn amlwg bod y bwlch rhwng y rhain yn 
tyfu o hyd gyda rhywfaint o gyflenwad yn cyrraedd 50% yn unig o'r gofyniad. Mae’r 
hyblygrwydd i ddatblygu gweithwyr proffesiynol yn lleol trwy ‘feithrin ein gweithwyr ein 
hunain’ yn hanfodol. 

 
19. Mae darparu fframwaith strategol GIG Cymru ar gyfer “Digideiddio'r Gweithlu” yn elfen 

allweddol o Strategaeth Gweithlu'r Bwrdd Iechyd. Bydd mwy o ffocws ar Wybodaeth y 
Gweithlu i gynnwys dadansoddeg y gweithlu i ddarparu gwell dealltwriaeth o'n 
sefydliad a rhagfynegiad mwy hyderus o'r dyfodol trwy ddadansoddiad ar sail 
tystiolaeth. Yn ogystal, bydd yn darparu gwybodaeth gadarn am y gweithlu wrth 
gefnogi'r gwasanaeth i gyflawni newid ac i sicrhau gwell rheolaeth perfformiad ar 
fentrau gweithlu allweddol.  
 

20. Bydd ein swyddogaeth gwneud defnydd a deallusrwydd o’r gweithlu hefyd yn 
allweddol wrth wneud y defnydd gorau o dechnoleg i newid arferion y gweithlu yn 
radical. Byddwn yn darparu gwasanaeth staffio ac E-Rostrio dros dro sy’n gost-
effeithiol, diogel ac o ansawdd i'r Bwrdd Iechyd ac yn gweithredu mentrau i sicrhau 
gwelliant parhaus i ansawdd a chost y gwasanaethau a gynigir. Un o'n canlyniadau 
allweddol er llwyddiant fydd darparu cymorth addysg a hyfforddiant neu reolwyr i 
ddefnyddio Systemau Gweithlu Digidol i'w llawn botensial. 
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21. Mae recriwtio a chadw gweithlu cynhwysol ac amrywiol a datblygu talent yn hanfodol er 
mwyn i'r Bwrdd Iechyd allu cyflawni ei uchelgais i fod yn gyflogwr o ddewis. Mae 
recriwtio a denu pobl newydd, cadw ein pobl bresennol a rheoli a datblygu talent yn 
hanfodol i gyflawni heriau ein gweithlu ac yn hanfodol i'n llwyddiant.  

 
22. Dyma ein canlyniadau allweddol er llwyddiant; 

 Gwreiddio gofynion Safonau’r Gymraeg yn ein harferion recriwtio; 

 Gweithredu ein Strategaeth Sgiliau Dwyieithog ac adolygu perfformiad yn rheolaidd 
i sicrhau cydymffurfiad llawn â Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011, a; 

 Datblygu cysylltiadau cryf â sefydliadau/cymdeithasau sy'n hyrwyddo'r defnydd o'r 

Gymraeg yn y gweithle, fel Y Gymdeithas Feddygol a’r Coleg Cymraeg 

Cenedlaethol. 
 
Y mecanweithiau, dangosyddion a data a ddefnyddir i fesur cynnydd wrth weithredu 
strategaeth y gweithlu a gwerthuso ei heffeithiolrwydd.  

 
23. Mae'r Bwrdd Iechyd yn datblygu dangosfwrdd Gweithlu i fonitro cynnydd yn erbyn ei 

Strategaeth Gweithlu a gofynion targedau Fframwaith Cyflawni'r GIG. Mae'r mesurau'n 
cynnwys: 
 

 Trosiant 

 Gostyngiad mewn swyddi gwag 

 Nifer yr ymgeiswyr ar gyfer swyddi gwag 

 Cadw staff 

 Nifer y siaradwyr Cymraeg 

 Nifer y bobl sy’n mynd trwy’r broses gynefino ar y cyd 

 Boddhad staff 

 Anghenion datblygu 

 Cynnydd addysg 

 Datblygu gyrfa 

 Cynllunio olyniaeth 
 

A yw'r adnoddau ariannol ac adnoddau eraill a ddyrannwyd i roi'r strategaeth ar waith 
yn ddigonol. 

 
24. Byddai mwy o hyblygrwydd wrth ddyrannu cyllid ac adnoddau i gefnogi ‘Meithrin ein 

gweithlu ein hun’ yn cael ei groesawu. Mae gennym dîm Gweithlu a Datblygu Sefydliadol 
ag adnoddau da sydd wedi'u cynllunio i gefnogi cyflawniad Strategaeth Gweithlu'r Bwrdd 
Iechyd. 
 

25. O safbwynt rhanbarthol, mae'r Bwrdd Rhaglen Gweithlu Rhanbarthol yn gyfrifol am 
lywodraethu Rhaglen Datblygu Gweithlu Gofal Cymdeithasol Cymru, ochr yn ochr â 
chylch gwaith ehangach ar gyfer datblygu a gweithredu'r strategaeth gweithlu ranbarthol. 
Mae Rheolwr Rhaglen y Gweithlu Rhanbarthol hefyd yn cysylltu â byrddau rhaglenni 
eraill er mwyn mynd i'r afael â materion gweithlu ar draws rhaglenni rhanbarthol 
Partneriaeth Gofal Gorllewin Cymru. Y llynedd, adolygodd y Bwrdd Rhaglen Gweithlu 
Rhanbarthol ei amcanion, a oedd yn cynnwys newidiadau i’w gylch gorchwyl a’i 
aelodaeth i sicrhau bod ymgysylltiad llawn y sector yn Rhaglen Datblygu Gweithlu Gofal 
Cymdeithasol Cymru ac yn bodloni gofynion ymgysylltu cylchol ar gyfer ymgysylltu 
strategol ar draws y sector.  
 

26. Mae gan y Bwrdd Rhaglen Gweithlu Rhanbarthol raglen waith ar gyfer 2021/22 gyda 
phrosiectau penodol i'w cyflawni. Mae'r prosiectau hyn yn barhad o'r gwaith a 
ddechreuwyd yn 2019/20 ac yn cefnogi cyflwyno'r Strategaeth Gweithlu genedlaethol. 
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Mae datblygiad Strategaeth Gweithlu Rhanbarthol ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol 
wedi'i gynllunio ar gyfer eleni a fydd hefyd yn cyd-fynd yn agos â'r strategaeth 
genedlaethol a'i gweithredoedd. Mae gan y rhanbarth fuddsoddiad ariannol a rennir yn 
natblygiad y WWCP a'i strwythur adnoddau dynol, gan gynnwys y Bwrdd Rhaglen 
Gweithlu Rhanbarthol. 

 
27. Byddai cyllideb ddidoledig i fynd i'r afael â'r bylchau data ar gyfer Iechyd a Gofal 

Cymdeithasol yn caniatáu inni gasglu'r data sydd ei angen i lywio ein gweithredoedd. 
 
Y graddau y mae'r strategaeth a'i gweithrediad yn gynhwysol, yn adlewyrchu 
anghenion / cyfraniad y gweithlu cyfan - er enghraifft, ar sail proffesiwn, cam gyrfa 
neu nodweddion gwarchodedig - a hefyd yn ystyried rôl gofalwyr a gwirfoddolwyr di-
dâl. 
 
28. Mae'r Bwrdd Iechyd wedi penodi Cynghorydd Cydraddoldeb, Amrywiaeth a 

Chynhwysiant y Gweithlu a fydd yn gweithio ar y cyd â thimau recriwtio ac â 
chysylltiadau cryf â phartneriaid mewnol ac allanol, gan gynnwys Cynhwysiant, 
Partneriaethau Strategol, y Gymraeg, Gweithlu'r Dyfodol, Datblygu Sefydliadol a Thimau 
Dysgu a Datblygu, yn ogystal â darparwyr Addysg a sefydliadau eraill y GIG. Bydd y rôl 
yn ddeinamig i adlewyrchu anghenion newidiol y sefydliad. 

  
29. Bydd y Cynghorydd Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant yn gweithio i gefnogi 

cyflwyno strategaeth uchelgeisiol i sicrhau bod y Bwrdd Iechyd yn gyflogwr o ddewis ac yn 
esiampl ym maes Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant y Gweithlu. Byddant yn helpu i 
ddarparu arferion recriwtio a chyflogaeth sy'n symud y tu hwnt i sicrhau cydraddoldeb i 
hyrwyddo amrywiaeth, sydd yn y pen draw yn ymwneud â sut rydym yn adeiladu ein 
sefydliad gydag unigolion talentog o ystod eang o gefndiroedd.  

 
30. Mae defnyddwyr a gofalwyr wedi'u cynnwys yn aelodaeth y Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol 

a thrwy hynny mae cyfle i fwydo i drafodaethau a rhaglenni sy'n ymwneud â materion 
gweithlu. Fe'u cynrychiolir hefyd mewn amrywiol is-grwpiau sy'n eistedd o dan y Bwrdd 
Partneriaeth Rhanbarthol. Rydym yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru a rhanbarthau eraill i 
wella trefniadau ar gyfer ymgysylltu â defnyddwyr a gofalwyr ar draws pob Bwrdd 
Partneriaeth Rhanbarthol a sicrhau cyfraniad i’r eithaf.  

 
A oes unrhyw feysydd penodol yn y strategaeth a fyddai’n elwa o waith dilynol â 
ffocws gan y Pwyllgor. 
 
31. Byddai symud tuag at weithio cydgysylltiedig rhwng AaGIC a GCC o ran eu 

hymgyrchoedd atyniad ‘Hyfforddi. Gweithio, Byw’ a ‘Gofalwn’ o fudd, gan ddwyn brandio 
a llwybrau sengl ynghyd i gyflawni’r strategaeth. 
 

32. Yn ogystal, datblygu canolfan ragoriaeth er gwybodaeth am y gweithlu ar gyfer iechyd a 
gofal cymdeithasol yng Nghymru. Bydd hyn yn defnyddio setiau data safonedig o 
ansawdd uchel, dulliau dadansoddol a thechnegau modelu soffistigedig i gefnogi 
cynllunio, datblygu a chynhyrchedd y gweithlu. Bydd hyn yn hwyluso meincnodi a 
chyfleoedd i wella effeithlonrwydd.  
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Atodiad A 
 

Thema Strategol 1: Gweithlu iach, ymgysylltiol a llawn cymhelliant 
 
Diweddariad y Bwrdd Iechyd 
Mae'r Bwrdd Iechyd wedi cynnal ail gam y dysgu o’r pandemig, sef ‘Darganfod’ i ddeall mwy 
am brofiad staff fel y gellir siapio dulliau o orffwys, adfer a gwella dros y ddwy flynedd nesaf, 
gan gynnwys cynnig o 'ddiolchgarwch' i staff (Amcan Cynllunio 1H). Bydd yr adroddiad 
Darganfod yn cael ei gyflwyno i'r Pwyllgor Pobl, Datblygu Sefydliadol a Diwylliant ym mis 
Hydref 2021. Mae porth profiad staff yn cael ei archwilio i ddal adborth gan staff ac mae'r 
amcan hwn yn parhau i fod ar y trywydd cywir i'w gyflawni erbyn terfynnau amser y 
cytunwyd arnynt. 
 
Mae'r Bwrdd Iechyd yn datblygu cynllun i wneud y gorau o'r adnoddau o gronfeydd 
elusennol mewnol/allanol i gael effaith gadarnhaol ar iechyd a llesiant staff (Amcan Cynllunio 
1I). Mae yna ychydig o oedi i'r amserlenni y cytunwyd arnynt sy'n gysylltiedig â chyflwyno 
campfeydd gwyrdd, hyd nes y cynhelir cyfarfod ym mis Awst 2021, lle cytunir ar y naill safle 
neu'r llall neu ystyrir defnydd arall o'r adnodd. 
 
Diweddariad Rhanbarthol 
Mae pecyn cymorth llesiant wedi'i ddatblygu gan fenter Partneriaeth Gofal Gorllewin Cymru 
a fydd yn galluogi staff ar draws iechyd a gofal cymdeithasol i gael gafael ar wybodaeth a 
chefnogaeth: 

 Gofalu am self 

 Datblygu llesiant timoedd 

 Arweinyddiaeth a llesiant 

 Datblygiad personol a phroffesiynol. 
 
Thema Strategol 2: Atyniad a recriwtio 
 
Diweddariad y Bwrdd Iechyd 
Mae gwaith yn mynd rhagddo o fewn y Bwrdd Iechyd i ddatblygu cynllun gweithredu wedi'i 
flaenoriaethu, a fydd yn amlinellu sut y byddwn yn cyd-ddylunio gyda'n staff bob cam ac 
elfen o'n cynnig AD sy'n ymgorffori ein gwerthoedd (Amcan Cynllunio 1F). Bydd hyn yn 
cwmpasu'r ffordd y mae'r Bwrdd Iechyd yn recriwtio staff newydd.  
 
Mae cynlluniau hefyd yn mynd rhagddynt i lunio rhaglen weithlu gynhwysfawr i annog ein 
poblogaeth leol i ddilyn yrfaoedd yn y GIG a gyrfaoedd â chysylltiadau â gofal gyda'r nod o 
wella cynaliadwyedd gweithlu'r Bwrdd Iechyd, cefnogi cyflawni amcanion gwasanaeth y 
Bwrdd Iechyd (nawr ac yn y dyfodol) a chynnig gyrfaoedd o ansawdd da i'n poblogaeth leol. 
Bydd hyn yn cynnwys ehangu uchelgeisiol ar ein cynllun prentisiaeth (Amcan Cynllunio 2G).  
 
Diweddariad rhanbarthol 
Mae gan lif gwaith Recriwtio ar y Cyd y Bwrdd Rhaglen Gweithlu Rhanbarthol gyfrifoldeb 
gweithredol i ddatblygu dull ar y cyd o recriwtio rhwng iechyd a gofal cymdeithasol gan 
gynnwys: 

 Adeiladu ar ymgyrchoedd presennol ar gyfer iechyd a gofal cymdeithasol, nodi cyfleoedd 
ar gyfer gweithio ar y cyd, a; 

 Dylunio a gweithredu rhaglen ar y cyd ar gyfer recriwtio sydd o fudd i'r sector cyfan ar 
draws iechyd a gofal cymdeithasol ac yn ei gefnogi. 
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Cam 1 (Awst – Hydref 2021) canolbwyntio ar sefydlu llinell sylfaen o broses ac arfer ar 
draws y llwybr recriwtio ar gyfer pob sefydliad. Mae'r gwaith hwn ar y gweill. 
 
Cam 2 (Tachwedd 21 – Ionawr 2022) - nodi a blaenoriaethu heriau allweddol, nodi 
ffynonellau adnoddau eraill a allai gefnogi dull ehangach o recriwtio ar y cyd a rhannu'r 
dysgu hwn â ffrydiau gwaith eraill.  
 
Cam 3 (Chwefror 22 – Ebrill 2022) - dylunio, datblygu a gweithredu dull ar y cyd o recriwtio 
staff. 
 
Cam 4 (Mai 2022 – Gorffennaf 2022) - gwerthuso effaith dull ar y cyd o recriwtio ar sail 
ranbarthol a nodi cyfleoedd ar gyfer ymgyrchoedd isranbarthol. 
 
Penodwyd Cysylltydd Gofal Rhanbarthol i gyflawni agweddau rhanbarthol yr ymgyrch 
atyniad a recriwtio genedlaethol ‘Gofalwn’. 
 
Thema Strategol 3: Modelau gweithlu di-dor 
 
Gweler Diweddariadau llif gwaith ar y cyd Recriwtio a Chynllunio'r Gweithlu (Themâu 
Strategol 2 a 7). 
 
Thema Strategol 4: Adeiladu gweithlu sy’n barod yn ddigidol 
 
Mae dysgu digidol wedi'i nodi fel maes blaenoriaeth ar gyfer llif gwaith Dysgu a Datblygu’r 
Bwrdd Rhaglen Gweithlu Rhanbarthol. 
 
Cynnydd / camau gweithredu allweddol: 

 Mae hyfforddwyr ledled y rhanbarth wedi datblygu eu sgiliau wrth ddatblygu a darparu 
hyfforddiant ymgysylltiol ar-lein. Mae'r pandemig wedi gweld y dull cyflwyno ar gyfer 
hyfforddiant yn symud i fod ar-lein yn unig ar gyfer y flwyddyn 2020/21. 

 Bydd modiwlau dysgu digidol diwygiedig ar gyfer Atal a Rheoli Heintiau yn cael eu 
hystyried unwaith y bydd Gofal Cymdeithasol Cymru wedi cyhoeddi'r fframwaith ARhH 
newydd. 

 Mae Cyngor Sir Gâr wrthi’n datblygu hyfforddiant Lefel 1 a 2 Awtistiaeth safonol yn 
ddigidol i'w ddefnyddio ledled y rhanbarth. Mae hyn ar hyn o bryd yn y cam ymgysylltu â 
defnyddwyr ac mae disgwyl i'r adborth gael ei ddadansoddi erbyn diwedd Medi 2021, 
gyda'r bwriad o sicrhau bod hyfforddiant ar gael cyn diwedd y flwyddyn.  

 Mae Cyngor Sir Gâr wedi datblygu modiwl e-ddysgu ar wytnwch personol. Rhagwelir y 
gellir rhannu hyn gyda phartneriaid rhanbarthol. 

 
Thema Strategol 5: Addysg a hyfforddiant rhagorol 
 
Diweddariad y Bwrdd Iechyd 
Mae gwaith yn mynd rhagddo trwy grŵp tasg a gorffen i ddylunio rhaglen hyfforddi a 
datblygu i adeiladu gwasanaeth rhagorol i gwsmeriaid (Amcan Cynllunio 1C). Mae 
hyfforddiant wedi'i nodi fel hyfforddiant gorfodol ar gyfer grwpiau allweddol lle bydd y 
cyflwyniad cychwynnol yn digwydd, a chysylltiadau wedi'u gwneud ag ymsefydlu ar gyfer 
staff newydd. 
 
Byddwn yn mynd at wraidd y mater er mwyn llywio datblygiad cynllun addysg glinigol ar 
gyfer pob rôl glinigol ar draws gofal sylfaenol ac eilaidd (Amcan Cynllunio 2D). Bydd y 
cynllun hwn yn nodi'r cynnig addysgol ar gyfer nyrsys, therapyddion, gwyddonwyr iechyd, 
fferyllwyr, deintyddion, meddygon, optometryddion, arbenigwyr iechyd cyhoeddus a 
chymdeithion meddygol. Bydd hefyd yn nodi sut y byddwn yn cefnogi hyn gyda mynediad at 
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yr addysgwyr clinigol gorau, cyfleusterau (hyfforddiant, llety a thechnoleg) a chynllun clir i 
dyfu nifer y clinigwyr sy'n elwa o addysg a'r capasiti i gefnogi hyn. 
 
Nod y Bwrdd Iechyd yw darparu mynediad at gyfleoedd addysg a datblygu cynhwysol a theg 
i'n holl staff presennol ac yn y dyfodol, waeth beth fo'u hoedran, rhyw, cyfeiriadedd rhywiol, 
hil, dosbarth, crefydd, anabledd neu allu (Amcan Cynllunio 1F). Penodwyd Swyddog 
Cynhwysiant a Mynediad Ehangach i gefnogi Swyddogaeth Addysg a Datblygu'r Gweithlu i 
sicrhau bod yr holl weithgareddau datblygu yn cefnogi cynwysoldeb. Mae cynlluniau ar waith 
ac ar y trywydd iawn i gyflawni'r amcan hwn. 
 
Diweddariad Rhanbarthol 
Mae gan ffrwd waith Prentisiaeth y Bwrdd Rhaglen Gweithlu Rhanbarthol gyfrifoldeb 
gweithredol am ddatblygu rhaglen brentisiaeth ar y cyd ar gyfer iechyd a gofal cymdeithasol. 
Dyma’r amcanion allweddol: 

 Dylunio, datblygu a gweithredu datblygiad a darpariaeth y Rhaglen Brentisiaeth ar y Cyd 
ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol; 

 Cynllunio a monitro gweithrediad y rhaglen brentisiaeth ar y cyd a'r materion sy'n codi; 

 Ystyried ac adrodd i'r bwrdd gweithlu rhanbarthol ar unrhyw fater sy'n amharu ar y 
rhaglen brentisiaeth ar y cyd; 

 Gwerthuso effaith y rhaglen brentisiaeth ar y cyd a nodi ymatebion ac addasiadau 
angenrheidiol i ddarparu ar gyfer newidiadau a phwysau  

 Nodi a blaenoriaethu heriau allweddol gan weithio ar y cyd â rhwydweithiau cenedlaethol 
eraill, rhanbarthau neu grwpiau eraill, a 

 Nodi ffynonellau eraill o adnoddau a chyfleoedd cydweithredol a allai gefnogi dull 
ehangach o weithredu'r rhaglen brentisiaeth ar y cyd. 

 
Mae'r gweithgor cyfleoedd Dysgu a Datblygu ar y cyd wedi nodi pedwar maes blaenoriaeth: 
1) Atal a rheoli heintiau - Mae Gofal Cymdeithasol Cymru wedi datblygu a chyhoeddi 

fframwaith ARhH newydd ac ar hyn o bryd yn casglu adborth gan randdeiliaid. Bydd 
ystyriaeth a datblygiad modiwlau dysgu digidol diwygiedig yn digwydd unwaith y bydd 
hyn wedi'i gyhoeddi'n ffurfiol. 

2) Dysgu digidol - mae'r pandemig wedi gweld hyfforddwyr ledled y rhanbarth yn datblygu'r 
sgiliau hyn wrth i'r dull cyflwyno symud i fod ar-lein yn unig ar gyfer y flwyddyn 2020/21. 
Felly cyflawnwyd y garreg filltir allweddol hon.  

3) Awtistiaeth - fframwaith cenedlaethol a strategaeth hyfforddi ranbarthol - mae Cyngor Sir 
Gâr wrthi’n datblygu hyfforddiant Lefel 1 a 2 Awtistiaeth ddigidol safonol i'w ddefnyddio 
ledled y rhanbarth. Mae hyn ar hyn o bryd yn y cam ymgysylltu â defnyddwyr, a bydd yr 
adborth yn cael ei ddadansoddi erbyn diwedd mis Medi. Y nod yw sicrhau bod 
hyfforddiant ar gael cyn diwedd y flwyddyn. 

4) Gwytnwch personol - Mae Cyngor Sir Gâr wedi datblygu modiwl e-ddysgu ar wytnwch 
personol. Rhagwelir y gellir ei rannu gyda phartneriaid rhanbarthol. 

 
Mewn ymateb i Fframwaith Sefydlu Cymru Gyfan ar gyfer iechyd a gofal cymdeithasol, 
cynhaliwyd peilot rhanbarthol yn rhanbarth Gorllewin Cymru, a arweiniodd at y canlyniadau 
canlynol: 

 Hyder a chymhwysedd dysgwyr; 

 Newidiadau i arferion a chanlyniadau gwell; 

 Ymarferwyr profiadol fel tiwtoriaid; 

 Rhesymoli a gwella llyfrau gwaith; 

 Rôl rheolwyr fel mentoriaid; 

 Dwyn dysgwyr â gwahanol brofiadau ynghyd; 

 Gweithlu hyblyg a chefnogaeth integreiddio; 

 Proffesiynoldeb a chydraddoldeb; 

 Recriwtio a chadw gweithlu; a 
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 Cyflwyno dysgu yn ystod COVID-19. 
 
Thema Strategol 6: Arweinyddiaeth ac olyniaeth 
 
Mae cynlluniau ar waith i lunio rhaglen ddatblygu gynhwysfawr i feithrin talent, cefnogi 
cynllunio olyniaeth a darparu datblygiad arweinyddiaeth (Amcan 2H). Bydd strategaeth 
cynllunio olyniaeth a rheoli talent yn cael ei datblygu i adeiladu capasiti a gallu arweinyddol 
ar draws pob lefel a phroffesiwn. Bydd hyn yn cynnwys cyflwyno cronfeydd talent 
arweinyddiaeth, llwybrau dilyniant a llwybrau cynllunio olyniaeth arweinyddiaeth ac 
ymgorffori arferion cynllunio olyniaeth arweinyddiaeth effeithiol. Mae'r Bwrdd Iechyd yn tyfu 
ei rwydwaith hyfforddi allanol a mewnol, gan hyrwyddo ac annog hyfforddi a mentora i 

gefnogi a datblygu staff ar draws y Bwrdd Iechyd.  
 
Penodwyd rheolwyr perthnasoedd Datblygu Sefydliadol i gefnogi cyfarwyddiaethau yn eu 
gweithrediadau o ddydd i ddydd, ynghyd â'u helpu i ehangu amrywiaeth a chynhwysiant, 
datblygu eu gweithlu, meithrin perthnasoedd cadarnhaol a darparu trefniadau gweithio 
gartref llwyddiannus a chefnogol i'w timau.  
 
Thema Strategol 7: Cyflenwad a ffurf y gweithlu 
 
Mae gan lif gwaith Cynllunio'r Gweithlu y Bwrdd Rhaglen Gweithlu Rhanbarthol gyfrifoldeb 
gweithredol am greu cynllun gweithlu iechyd a gofal cymdeithasol ac ystyried materion 
gweithlu sy'n codi o'r cynllun gweithlu rhanbarthol.   
 
Dyma’r amcanion allweddol: 

 Dylunio, datblygu a gweithredu datblygiad a darpariaeth Cynllun y Gweithlu Rhanbarthol 
ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol; 

 Cynllunio a monitro gweithrediad y cynllun gweithlu rhanbarthol a'r materion sy'n codi; 

 Gwerthuso effaith y cynllun gweithlu rhanbarthol a nodi ymatebion ac addasiadau 
angenrheidiol i ddarparu ar gyfer newidiadau a phwysau; 

 Ystyried ac adrodd i'r bwrdd gweithlu rhanbarthol ar unrhyw fater sy'n amharu ar 
gynllunio'r gweithlu; 

 Nodi a blaenoriaethu heriau allweddol gan weithio ar y cyd â rhwydweithiau, rhanbarthau 
neu grwpiau cenedlaethol eraill, a; 

 Nodi ffynonellau adnoddau eraill a allai gefnogi dull ehangach o gynllunio'r gweithlu. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 


