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Ymchwiliad i Effaith Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 mewn perthynas â 
Gofalwyr 
Inquiry into Impact of the Social Services and Wellbeing (Wales) Act 2014 in relation to Carers 

Ymateb gan Gofal Cymdeithasol Cymru 

Response from Social Care Wales 

Effaith Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 mewn 

perthynas â Gofalwyr – ymateb i’r cais am dystiolaeth gan Gofal 

Cymdeithasol Cymru 

Cyflwyniad 

Dyma ymateb Gofal Cymdeithasol Cymru. 

Cafodd Gofal Cymdeithasol Cymru ei sefydlu (dan Ddeddf Rheoleiddio ac Arolygu 

Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2014) yn 2017 gan olygu bod proses rheoleiddio’r 

gweithlu gofal cymdeithasol, datblygu’r gweithlu a gwella gwasanaethau i gyd yn 

rhan o un sefydliad. Bydd gennym rôl ddylanwadol wrth lywio blaenoriaethau 

ymchwil a meithrin cysylltiadau cryf gyda rhanddeiliaid i wella gofal a chymorth. 

Gofal Cymdeithasol Cymru sy’n gyfrifol am ddatblygu’r gweithlu yn y sector gofal 

cymdeithasol a’r blynyddoedd cynnar hefyd. Ein nod yw cefnogi blaenoriaethau 

llesiant cenedlaethau’r dyfodol ar gyfer y sector, y cyhoedd a Llywodraeth Cymru. 

Mae ein tri amcan strategol yn diffinio’r hyn a wnawn: 
• darparu hyder i’r cyhoedd
• arwain a chefnogi gwelliant
• datblygu’r gweithlu

Yn ein cynllun strategol ar gyfer 2017-22, rydym yn cydnabod y gellir gwneud mwy i 

helpu gofalwyr di-dâl.  Amcangyfrifir mai nhw sy’n darparu 96% o’r gofal yng  

Nghymru gan alluogi pobl agored i niwed, sâl ac anabl i gynnal eu hannibyniaeth 

a pharhau i fyw gartref (Gofal Cymdeithasol Cymru, 2017). 

Un o’n swyddogaethau pennaf o safbwynt gofalwyr yw cefnogi’r gweithlu cyflogedig i 

weithio’n effeithiol gyda gofalwyr. Rydyn ni’n gwneud hyn trwy bennu safonau ar 

gyfer y gweithlu, dylanwadu ar y broses o gynllunio a darparu cymwysterau i 

weithwyr gofal cymdeithasol, rheoleiddio hyfforddiant gwaith cymdeithasol, cyhoeddi 

adnoddau dysgu, pennu blaenoriaethau ymchwil a chomisiynu prosiectau ymchwil 

penodol. Ar ben hynny, rydyn ni’n cyfrannu at wella gwasanaethau ar draws y sector 

gan gynnwys gwasanaethau i ofalwyr a’r rhai maen nhw’n eu helpu. Rydym yn 

cyfrannu at y Grŵp Cynghori’r Gweinidog i Ofalwyr a sefydlwyd yn ddiweddar. 

Os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch, cysylltwch â: 
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Effaith Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 ar ofalwyr  

Ein gwaith yn paratoi’r gweithlu i roi’r Ddeddf ar waith 2015 - 2018 

Fel Cyngor Gofal, gofynnwyd inni ddatblygu cynllun dysgu cenedlaethol ar gyfer y 

Ddeddf a chreu gwefan I gadw’r holl adnoddau am y Ddeddf. Y nod oedd cael dull 

cyson o ddysgu ledled Cymru ac ym mhob rhan o’r gweithlu. Roedd yn dasg 

anferthol: gyda 8,000 o weithwyr yn mynychu sesiynau codi ymwybyddiaeth, a 

chwblhau 12,000 o fodiwlau hyfforddi craidd yn 2016-17 yn unig. 

Un o’r 5 modiwl craidd a ddatblygwyd gennym oedd ‘Asesu a diwallu anghenion 

unigolion’. Er mai modiwl cyffredinol ar asesu anghenion oedd hwn, roedd yn 

cynnwys cyfeiriad penodol at weithio’n effeithiol â gofalwyr drwyddi draw. Yn 

ddiweddarach, fe wnaethom greu astudiaethau achos manwl yn canolbwyntio ar 

asesu a diwallu anghenion gan gynnwys pwyslais penodol ar y gofalwr a’r rhai y 

‘gofalir amdanynt’. 

https://gofalcymdeithasol.cymru/hub/hub-resource-sub-categories/asesu-a-diwallu-

anghenion 

Buom ni’n gweithio mewn partneriaeth â Gofalwyr Cymru, Ymddiriedolaeth Gofalwyr 

Cymru a Hafal i greu adnoddau dysgu ychwanegol a manylach ar weithio gyda 

gofalwyr dan y Ddeddf. Fe wnaethom gomisiynu’r tri sefydliad partner hyn i gynnal 

dosbarthiadau arbenigol ar weithio gyda gofalwyr ac fe’u cynhaliwyd ledled Cymru. 

https://gofalcymdeithasol.cymru/hub/hub-resource-sub-categories/gofalwyr-ar-

ddeddf 

Ar ôl gwerthuso’n gwaith, roeddem yn gwybod ein bod ni wedi creu effaith: roedd 

sgôr cyfartalog gweithiwr oedd â’r wybodaeth i ddarparu gwasanaethau yn unol â’r 

Ddeddf wedi cynyddu 40%. Roedd gwaith partneriaeth ar y cynllun hyfforddi yn cael 

ei ystyried yn gadarn iawn. 

Ein gwaith parhaus i helpu i ddatblygu’r gweithlu a gwella gwasanaethau 

Rydym yn gwybod bod gennym lawer mwy i’w wneud ac rydym yn parhau i weithio 

gyda phartneriaid i nodi anghenion y gweithlu mewn perthynas â’r Ddeddf a 

gofalwyr. Bydd y gwaith yn cyfrannu’n uniongyrchol at wella profiadau pobl sy’n 

defnyddio gwasanaethau gofal a chymorth yn ogystal â’u gofalwyr. 

Rydym ar fin cyhoeddi modiwl e-ddysgu am ddim i godi ymwybyddiaeth o 

amgylchiadau gofalwyr. Gobeithio y bydd hyn yn helpu i adnabod gofalwyr pan 

fyddan nhw’n cysylltu â gwasanaethau (cam cyntaf hollbwysig sy’n arwain at 

asesiad). Datblygwyd hyn ar y cyd â’r GIG. Rydym yn cydnabod rhai o’r problemau a 

godwyd ym mhrosiect ‘Dilyn y Ddeddf’ Gofalwyr Cymru yn 2017 ynghylch asesiadau, 

ac wedi gweithio gyda chydweithwyr yn Llywodraeth Cymru ac awdurdodau lleol i 

https://gofalcymdeithasol.cymru/hub/hub-resource-sub-categories/asesu-a-diwallu-anghenion
https://gofalcymdeithasol.cymru/hub/hub-resource-sub-categories/asesu-a-diwallu-anghenion
https://gofalcymdeithasol.cymru/hub/hub-resource-sub-categories/gofalwyr-ar-ddeddf
https://gofalcymdeithasol.cymru/hub/hub-resource-sub-categories/gofalwyr-ar-ddeddf
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ddatblygu fframwaith cymhwysedd sy’n helpu i ddatblygu gwybodaeth, sgiliau a 

chymhwysedd amrywiaeth eang o weithwyr Gwybodaeth, Cyngor a Chymorth. Mae’r 

fframwaith newydd hwn yn cyfeirio’n benodol at anghenion a phrofiadau gofalwyr. 

Bydd yn adeiladu ar ein gwaith o gefnogi gweithwyr Gwybodaeth, Cyngor a 

Chymorth i ddeall a gweithredu gofynion Sgyrsiau Gwell o fewn Deddf 

Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014. 

https://gofalcymdeithasol.cymru/hub/hub-resource-sub-categories/sgyrsiau-gwell 

Mae gennym brosiect penodol i gynhyrchu adnoddau dysgu i wella ymarfer asesu 

gyda gofalwyr – rydym yn bwriadu cyhoeddi pecyn cymorth newydd ar gyfer gweithio 

gyda gofalwyr erbyn diwedd y flwyddyn. Nodwyd yr angen am hyn mewn 

trafodaethau gyda Llywodraeth Cymru a thystiolaeth o brosiect ‘Dilyn y Ddeddf’ 

Gofalwyr Cymru. Bydd y pecyn cymorth yn cynnwys helpu gofalwyr i baratoi ar gyfer 

eu hasesiad a chael y gorau ohono, sgiliau cynnal asesiad gyda phwyslais arbennig 

ar sgiliau gwrando a chyfathrebu a chynllunio cymorth yn dda. 

Yn 2018/19, mae ein cynllun busnes yn cynnwys blaenoriaethau datblygu 

gwasanaeth – gofal a chymorth yn y cartref, a dementia – dau faes lle mae 

cydnabod gofalwyr yn hanfodol. 

Rydym yn gweithio ar welliannau cyffredinol hefyd. Er enghraifft, mae gennym raglen 

waith fanwl er mwyn cefnogi’r gwasanaethau cymdeithasol ar y modd maen nhw’n 

gweithio gyda phobl i gyflawni eu canlyniadau personol. 

Yn ddiweddar, fe wnaethom gyhoeddi adolygiad cyflym o dystiolaeth o weithio’n 

effeithiol â gofalwyr ac rydym yn bwriadu ailadrodd y gwaith hwn gyda gofalwyr ifanc. 

https://gofalcymdeithasol.cymru/gwella-gwasanaethau/gweithio-gyda-gofalwyr  

Sylwadau 

Mae’n amlwg bod y gweithlu angen gallu cael gafael ar adnoddau, ymchwil a 

chyfleoedd dysgu o’r radd flaenaf er mwyn gwireddu dyheadau’r Ddeddf a gwella 

ansawdd y gwasanaethau ar draws y sector gan gynnwys i ofalwyr - ac rydym yn 

gobeithio ein bod ni’n gwneud cyfraniad gwerthfawr yn y meysydd hyn. Yn ein holl 

waith, rydyn ni’n ceisio canolbwyntio ar baratoi’r gweithlu i fodloni ‘ysbryd’ y Ddeddf, 

a sicrhau bod gwelliannau i wasanaethau wrth wraidd ein gwaith, yn ogystal â 

llythyren y ddeddf. Hefyd, rydym yn gweithio gyda rheolwyr ac uwch-arweinwyr 

awdurdodau lleol er mwyn helpu i nodi eu hanghenion nhw o ran dysgu a gwella 

gwasanaethau. 

Hoffem bwysleisio i’r Ymchwiliad pa mor dyngedfennol bwysig yw dysgu a datblygu 

parhaus wrth weithio gyda gofalwyr. Yr hyn sy’n hanfodol bwysig yw bod hyn yn 

berthnasol i uwch-reolwyr a’r rhai sy’n gysylltiedig â chynllunio, comisiynu a 

chontractio cymorth i ofalwyr yn ogystal ag ymarferwyr rheng flaen. Rhaid bod gan 

staff awdurdodau lleol ar bob lefel ac yn yr holl rolau amrywiol, ddealltwriaeth drylwyr 

o’r materion a’r problemau sy’n wynebu gofalwyr, yn ogystal â dealltwriaeth o 

gyfraniad aruthrol gofalwyr at ddarparu gofal a chymorth di-dâl yn eu hardaloedd. 

Rhaid i awdurdodau lleol allu cyflwyno gweledigaeth glir a ‘chynnig’ ymarferol wrth 

https://gofalcymdeithasol.cymru/hub/hub-resource-sub-categories/sgyrsiau-gwell
https://gofalcymdeithasol.cymru/gwella-gwasanaethau/gweithio-gyda-gofalwyr
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weithio gyda gofalwyr, gyda’r broses asesu’n gyfrwng pwysig ar gyfer ymateb i 

sefyllfa unigryw pob gofalwr unigol. 

Fodd bynnag, nid awdurdodau lleol yn unig ddylai ysgwyddo’r cyfrifoldeb hwn. Mae’n 

hanfodol bod cydweithwyr mewn gwasanaethau iechyd, yn enwedig, yn gallu 

adnabod ac ymateb yn briodol i ofalwyr unigol.  Mae gan wasanaethau iechyd 

gyfrifoldebau clir o dan y Ddeddf. Dylai fod yn ofynnol i bartneriaid iechyd gyfrannu at 

gynllun asesu a chymorth yr awdurdod lleol, lle bo’n briodol. 

Polisi Llywodraeth Cymru ar ofalwyr 

Yn ogystal â’r pwyntiau uchod, byddem yn annog Llywodraeth Cymru i roi ystyriaeth 

ofalus i’w polisi mewn perthynas â gofalwyr ifanc. Er, mewn gwirionedd, y gall fod yn 

angenrheidiol a phriodol i gefnogi gofalwyr ifanc yn eu rôl ofalu, mae’n bwysig deall a 

gweithredu polisïau sy’n helpu pobl sydd angen gofal a chymorth i gael hynny gan y 

gwasanaethau sydd ar gael, a dibynnu lawer llai ar blant i ddarparu gofal a chymorth 

sylweddol i’w teuluoedd. Efallai y bydd hyn yn gofyn am fuddsoddi mwy mewn gofal 

a chymorth â thâl. Fodd bynnag, byddai lleihau’r ddibyniaeth ar ofalwyr ifanc yn cyd-

fynd â dyheadau Llywodraeth Cymru i gefnogi plant a phobl ifanc i ffynnu a datblygu 

eu llwybr bywyd eu hunain. 

Rydym yn awgrymu bod angen cynnal mwy o ymchwil i archwilio i unrhyw 

oblygiadau anfwriadol yn sgil y Ddeddf mewn perthynas ag oedolion sy’n gofalu. Er 

enghraifft, yw’r pwyslais ar gyngor a gwybodaeth ac atgyfeirio at asiantaethau eraill 

yn arwain at awdurdodau lleol yn colli cyfleoedd i helpu gofalwyr yn y tymor hirach? 

  




