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Rhagair gan Julie Morgan AS, y Dirprwy Weinidog 

Gwasanaethau Cymdeithasol 
 
Nid yw pandemig ar raddfa COVID-19 wedi cael ei weld yn y byd ers dros gan mlynedd.   
Mae’r effaith wedi bod yn drychinebus.  Mae ein ffordd o fyw, ein harferion gwaith, ein 
hymddygiad a hyd yn oed ein hiaith yn wahanol iawn erbyn hyn.  Mae pob gwlad ar draws y 
byd wedi cael ei heffeithio.  Fel yr oedd pethau ym mis Gorffennaf 2021, roedd dros 180 
miliwn o bobl wedi cael diagnosis o COVID-19, ac yn drasig, roedd bron i 4 miliwn o bobl 
wedi colli eu bywydau1.  Mae graddfa’r pandemig heb ei thebyg o’r blaen ac mae’r effaith yn 
parhau’n ddi-baid.  Mae amrywiolion newydd o’r feirws yn dal i ddod i’r amlwg ac, er bod y 
brechlynnau’n cael eu cyflwyno, mae achosion yn dal i gynyddu mewn rhai rhannau o’r byd.  
Nid oes amheuaeth na fydd effaith hirdymor y pandemig hwn heb ei debyg, a bydd yn 
cymryd blynyddoedd i’r byd adfer.    
 
Yng Nghymru, mae effaith y pandemig wedi bod yn ddifrifol gyda chyfanswm o 218,7262 o 
achosion wedi eu cadarnhau o ran COVID-19 ac, yn drasig, 7,8663 o farwolaethau o 
ganlyniad i COVID-19. Mae’r pandemig wedi effeithio’n arbennig o ddifrifol ar y sector 
Iechyd a Gofal Cymdeithasol yng Nghymru, gyda gweithwyr yn anffodus wedi colli eu 
bywydau i COVID, ac mae rhai grwpiau o bobl sy’n cael gofal a chymorth yn fwy tebygol o 
farw na’r boblogaeth gyffredinol. Mae capasiti gofal dwys wedi cael ei dreblu ond mae 
unedau wedi bod yn llawn o hyd, mae gwasanaethau wedi eu gohirio a’u cwtogi, gan geisio 
blaenoriaethu gofal a chymorth y rhai sydd fwyaf mewn angen, mae ymweliadau â 
phreswylwyr cartrefi gofal wedi gorfod cael eu hatal ar brydiau, mae darpariaeth gofal 
cymdeithasol fel gofal dydd a gofal seibiant wedi eu hatal dros dro, ac mae ymdrech 
aruthrol yn y gymuned ac ymdrech enfawr ar y cyd rhwng awdurdodau lleol, Byrddau Iechyd 
Lleol a darparwyr wedi bod yn hollbwysig o ran y ddarpariaeth sydd ar gael i ddiwallu’r 
angen mwyaf. Yn ogystal, mae’r galw ar y gweithlu Iechyd a Gofal Cymdeithasol wedi bod yn 
ddi-baid ac wedi peri blinder mawr. Mae’r pandemig hefyd wedi newid ymddygiad y 
cyhoedd o ran sut maen nhw’n cael gafael ar ddarpariaeth iechyd a gofal cymdeithasol, yn 
enwedig o ran y defnydd cynyddol o dechnoleg ddigidol.   
 
Ni ddylid tanbrisio effaith bersonol y pandemig.  Mae’r pandemig hwn wedi effeithio ar bob 
un ohonom, ond yn enwedig plant a phobl ifanc, pobl anabl, gofalwyr di-dâl a phobl hŷn, i 
enwi dim ond rhai.  O ganlyniad, mae’n hollbwysig bod ffocws allweddol ein cynlluniau adfer 
ar lesiant4 a sicrhau bod pawb yng Nghymru, beth bynnag fo’u profiadau o COVID-19, yn 
cael eu cefnogi i ddechrau symud o sefyllfa o ymateb i adferiad.      
 
Cafodd Gwella Iechyd a Gofal Cymdeithasol (COVID-19: Edrych tua’r Dyfodol)5 ei gyhoeddi 
ar 22 Mawrth 2021 ac mae’n nodi’r blaenoriaethau cychwynnol ar gyfer adferiad a ddaeth 

                                                           
1 Adnoddau Coronafeirws Byd-eang Prifysgol Johns Hopkins: Map COVID-19 – Canolfan Adnoddau 
Coronafeirws Johns Hopkins (jhu.edu) 
2 Iechyd Cyhoeddus Cymru 30/06/21: Rapid COVID-19 virology - Public | Tableau Public 
3 Swyddfa Ystadegau Gwladol 18/06/21: Deaths registered weekly in England and Wales, provisional - Office 
for National Statistics (ons.gov.uk) 
4 Datganiad llesiant ar gyfer pobl sydd angen gofal a chymorth a gofalwyr sydd angen cymorth  
5 Gwella iechyd a gofal cymdeithasol (COVID-19: edrych tua’r dyfodol) | LLYW.CYMRU 

https://coronavirus.jhu.edu/map.html
https://coronavirus.jhu.edu/map.html
https://public.tableau.com/app/profile/public.health.wales.health.protection/viz/RapidCOVID-19virology-Public/Headlinesummary
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/birthsdeathsandmarriages/deaths/bulletins/deathsregisteredweeklyinenglandandwalesprovisional/weekending18june2021
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/birthsdeathsandmarriages/deaths/bulletins/deathsregisteredweeklyinenglandandwalesprovisional/weekending18june2021
https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2019-05/datganiad-llesiant-ar-gyfer-pobl-sydd-angen-gofal-a-chymorth-a-gofalwyr-sydd-angen-cymorth.pdf
https://llyw.cymru/gwella-iechyd-gofal-cymdeithasol-covid-19-edrych-tuar-dyfodol
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i’r amlwg ar gyfer y sector Iechyd a Gofal Cymdeithasol dros y 18 mis diwethaf, gyda’r 
bwriad o lywio cynlluniau dilynol manylach. Yn yr un modd, mae ein Rhaglen Lywodraethu 
yn nodi ein blaenoriaethau ar gyfer y Senedd hon, a hefyd y deg amcan llesiant y byddwn yn 
eu defnyddio i gynyddu cyfraniad y llywodraeth at gyflawni pob un o’r nodau llesiant. Mae’r 
Fframwaith ar gyfer Adferiad Gofal Cymdeithasol hwn wedi cael ei ddatblygu fel rhan o’r 
dull gweithredu ehangach hwn, ac mae’n canolbwyntio’n benodol ar y blaenoriaethau 
tymor byr a thymor canolig a fydd yn sail i adfer gofal cymdeithasol yng Nghymru a 
datblygiadau yn y maes yn y dyfodol.    
 
Wrth i’r rhaglenni brechu a phrofi barhau i gael eu darparu’n gyflym ledled Cymru, rwyf o’r 
farn mai nawr yw’r amser iawn i ddechrau cynllunio ar gyfer adferiad y sector gofal 
cymdeithasol a nodi’n glir beth yw’r blaenoriaethau ar gyfer adferiad yn y sector gofal 
cymdeithasol.  Mae llawer i’w ystyried a llawer i’w gydbwyso.  Mae lledaeniad cyflym 
COVID-19 a risg amrywiolion pellach yn parhau. Ar yr un pryd mae angen ystyried niwed i’r 
boblogaeth a’r angen i beidio ag ansefydlogi’r system wrth iddi barhau i reoli’r ymateb i 
COVID a chynyddu pwysau ar wasanaethau wrth gynllunio ar gyfer adferiad. Bydd angen i ni 
barhau i ystyried yn ofalus y data, yr ymchwil a’r dystiolaeth wyddonol; y dystiolaeth o’n 
hasesiadau o’r effaith; a barn a disgwyliadau’r cyhoedd, pobl sydd angen gofal a chymorth a 
gofalwyr di-dâl, wrth i ni symud tuag at adferiad.  Mae’n bwysig, fodd bynnag, ein bod yn 
dechrau cymryd rhai camau ymlaen, i archwilio sut beth yw’r adferiad ar gyfer gofal 
cymdeithasol yng Nghymru – gan ddeall na all droi’n ôl at y sefyllfa bresennol, ond bod yn 
rhaid iddo fod yn gam tuag at ddyfodol y sector fel yr amlinellwyd yn y Rhaglen 
Lywodraethu - a chanolbwyntio ar y blaenoriaethau brys y gwyddom fod angen rhoi sylw 
iddynt. 
 
Bydd y fframwaith hwn yn ategu’r gwaith ehangach o gynllunio adferiad iechyd a dull 
trosfwaol Llywodraeth Cymru o adfer, ac yn sail i’r disgwyliad y dylai gwasanaethau iechyd a 
gofal cymdeithasol, lle bo modd, weithio mewn partneriaeth o gwmpas meysydd sy’n 
bwysig i’r naill a’r llall o ran adfer. 
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Diben y fframwaith 
 
Mae’r fframwaith hwn yn darparu strwythur cyffredinol i gynorthwyo’r sector gofal 
cymdeithasol i gynllunio ar gyfer adferiad. Dylai partneriaid unigol ddatblygu eu dulliau a’u 
cynlluniau adfer eu hunain (naill ai ar eu pen eu hunain neu wedi eu hintegreiddio i’w 
cynlluniau prif ffrwd) a sicrhau eu bod yn cael eu goleuo gan y fframwaith hwn. Mae’r 
fframwaith yn adeiladu ar y gwersi a ddysgwyd i nodi’r prif ystyriaethau strwythurol 
(cwmpas, amserlen a phwyntiau adolygu, diffiniad o adferiad, rolau adfer), materion (cyd-
destun ac ail-gydbwyso gofal a chymorth; cyfleoedd, heriau a risgiau) a themâu (canlyniadau 
bwriadol, ystyriaethau cyffredinol, egwyddorion a blaenoriaethau) y bydd angen eu 
hystyried wrth gynllunio’n effeithiol ar gyfer adferiad a nodi, ar lefel genedlaethol, y camau 
adfer sy’n flaenoriaeth ar gyfer gofal cymdeithasol yng Nghymru. 
 

Canlyniadau arfaethedig 
 
Bwriedir i’r fframwaith adfer hwn alluogi’r sector gofal cymdeithasol i gynllunio’n effeithiol 
ar gyfer adferiad ar sail ein profiadau o COVID-19 a gweithio tuag at gyflawni’r canlyniadau a 
ganlyn: 
 

 Mae gan bobl y mae angen gofal a chymorth arnynt (gan gynnwys plant a phobl 

ifanc), eu teuluoedd, a gofalwyr y mae angen cymorth arnynt, adferiad ar ôl effaith 

COVID-19, lais a rheolaeth o ran sut mae adferiad yn cael ei reoli, profiad bod eu 

hawliau’n cael eu cynnal, a’u bod yn gallu cyflawni’r canlyniadau llesiant sydd 

bwysicaf iddyn nhw. 

 

 Mae’r sector gofal cymdeithasol yn adfer ar ôl effaith COVID-19, mae’n canolbwyntio 

o’r newydd ar gydraddoldeb a llesiant, mae’n fwy cydnerth ac yn elwa ar 

bartneriaethau cryfach, ac mae’n barod ar gyfer achosion o glefydau heintus yn y 

dyfodol. 

 

 Mae’r gweithlu gofal cymdeithasol, gan gynnwys partneriaid yn y trydydd sector, yn 

gwella ar ôl effaith COVID-19, mae ganddo broffil uwch, mae’n gynaliadwy, mae 

ganddo gapasiti, mae ganddo sgiliau priodol ac mae’n cael ei wobrwyo, ac mae’n 

gallu cael gafael ar gymorth llesiant a datblygiad parhaus  

 

 Mae darparwyr gofal cymdeithasol a chyflogwyr yn adfer ar ôl effaith COVID-19 gyda 

chadernid newydd, mwy o sefydlogrwydd a mwy o ddefnydd o arloesi, ochr yn ochr â 

ffocws cryfach ar hawliau a llesiant, gan gydnabod effaith pandemig COVID-19 ar bobl 

sydd angen gofal a chymorth a gofalwyr sydd angen cymorth a’r gofynion ychwanegol 

y bydd angen eu diwallu yn uniongyrchol.   

 



6 
 

Cwmpas 
 
Mae’r fframwaith hwn yn canolbwyntio ar adfer y sector gofal cymdeithasol yng Nghymru 
ac yn nodi’r blaenoriaethau adfer y mae angen eu rhoi ar waith i gynorthwyo: 
 

 Pobl (gan gynnwys plant a phobl ifanc) y mae angen gofal a chymorth arnynt, neu 

sydd mewn perygl o fod angen gofal a chymorth, a’u teuluoedd 

 Gofalwyr di-dâl y mae angen cymorth arnynt  

 Y gweithlu gofal cymdeithasol 

 Darparwyr gwasanaeth (gan gynnwys darparwyr gofal rheoleiddiedig), cyflogwyr a 

chomisiynwyr  

 

 
 

Pobl sy n 
derbyn gofal a 

chymorth

Cymorth i 
ofalwyr di-dâl

Gweithlu Gofal 
Cymdeithasol

Llesiant

Hawliau,

Dewis a
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Amserlen 
 
Mae’r fframwaith adfer yn nodi’r blaenoriaethau brys (hyd at fis Medi 2021) y mae angen 
eu cyflawni ar frys a’r blaenoriaethau tymor byr i ganolig (Medi 2021 – Mawrth 2022) sy’n 
llai brys ond sydd angen eu blaenoriaethu i’w cwblhau o fewn y 12 mis nesaf.  Mae’r 
blaenoriaethau tymor hwy ar gyfer gofal cymdeithasol yng Nghymru wedi eu nodi yn 
Rhaglen Lywodraethu Llywodraeth Cymru6. O dan hyn, bydd y cynlluniau ar gyfer newid 
strwythurol yn seiliedig ar yr ymatebion i’r ymgynghoriad Papur Gwyn ar Ailgydbwyso Gofal 
a Chymorth7. Fel y trafodir isod, bydd yn hollbwysig sicrhau bod y gweithgareddau a nodir 
yn y fframwaith adfer hwn yn gosod y sylfeini cywir i alluogi’r sector i ailgydbwyso gofal a 
chymorth a ffynnu.  
 
Mae hefyd yn hanfodol bod y fframwaith gofal cymdeithasol hwn yn gallu cyd-fynd â’r 
gwaith o gynllunio adferiad ym maes iechyd, addysg a thai, er mwyn ategu’r gwaith o nodi 
rhyngddibyniaethau a meysydd lle dylid cynllunio adferiad ar y cyd. 
 

Pwyntiau adolygu 
 
Bydd cynnydd gyda chynllunio adferiad yn cael ei adolygu ac adroddir arno ddwywaith ym 
mlwyddyn ariannol 2021-22.  Daw’r pwynt adolygu cyntaf ym mis Medi 2021 ar ôl rhoi’r 
blaenoriaethau brys ar waith a bydd yr ail adolygiad yn cael ei gynnal ym mis Mawrth 2022 
ar ôl rhoi’r blaenoriaethau tymor byr/tymor canolig ar waith.  Yn ogystal â monitro cynnydd, 
bydd yr adolygiadau hyn hefyd yn sicrhau bod y cyd-destun ar gyfer cyflawni’r cynlluniau 
adfer yn cael ei gadw’n gwbl gyfredol a bod datblygiadau yn Llywodraeth Cymru, ar draws y 
sector, ac yn y sectorau ategol lle bo hynny’n berthnasol, yn cael eu cofnodi a’u llywio wrth 
gynllunio ymhellach.  Bydd Llywodraeth Cymru yn gweithio gyda phartneriaid gofal 
cymdeithasol i ystyried mesurau priodol i lywio’r broses hon. 
 

Y cyd-destun ar gyfer adfer 
 
Mae’r cyd-destun cyffredinol ar gyfer cynllunio adferiad gofal cymdeithasol wedi ei nodi yn y 
Rhaglen Lywodraethu. O fewn hyn, mae angen i gynlluniau adfer gofal cymdeithasol gyd-
fynd â’r strwythurau deddfwriaethol presennol a nodir yn Neddf Llesiant Cenedlaethau’r 
Dyfodol (Cymru) 2015, Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 (‘Deddf 
2014’) a Deddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016, yn ogystal â’r 
blaenoriaethau a osodwyd ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn Cymru Iachach: cynllun 
tymor hir ar gyfer iechyd a gofal cymdeithasol8 ac Adolygiad Gweithredu Cymru Iachach9. 
Darperir cyd-destun perthnasol ychwanegol yng Nghynllun Diogelu ar gyfer y Gaeaf 

                                                           
6 Rhaglen Lywodraethu 2021 i 2026  
7 Ailgydbwyso gofal a chymorth  
8 Cymru Iachach  
9 Datganiad Ysgrifenedig: Adolygiad o Weithredoedd Iachach Cymru 

https://llyw.cymru/rhaglen-lywodraethu-2021-i-2026-html
https://llyw.cymru/sites/default/files/consultations/2021-01/dogfen-ymgynghori_0.pdf
https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2019-04/cymru-iachach-ein-cynllun-iechyd-a-gofal-cymdeithasol.pdf
https://llyw.cymru/datganiad-ysgrifenedig-adolygiad-o-weithredoedd-iachach-cymru
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Llywodraeth Cymru ar gyfer iechyd a gofal cymdeithasol10. Yn olaf, mae angen i’r 
Fframwaith hefyd gyd-fynd â’r pum niwed sydd wedi cael eu datblygu i nodi’r cyd-destun y 
mae’n rhaid darparu gwasanaethau a gofal ynddo: 
 

 niwed uniongyrchol i unigolion o haint SARS-CoV2 a chymhlethdodau gan gynnwys ar 

gyfer y rhai sy'n datblygu clefyd difrifol ac yn anffodus mewn rhai achosion, yn marw 

o ganlyniad iddo. 

 y niwed a achosir petai gwasanaethau gan gynnwys y GIG yn cael eu llethu o 

ganlyniad i gynnydd mawr, sydyn, yn y galw gan gleifion â COVID-19 ar ysbytai, 

cyfleusterau gofal critigol a gwasanaethau allweddol eraill11.  

 niwed sy'n deillio o salwch nad yw'n gysylltiedig â COVID, er enghraifft os nad yw 

unigolion yn mynd i gael sylw meddygol am eu salwch yn gynnar a bod eu cyflwr yn 

gwaethygu, neu'n fwy cyffredinol o'r newidiadau angenrheidiol yn y modd y darperir 

gwasanaethau'r GIG yn ystod y pandemig yng Nghymru i oedi gweithgaredd nad yw'n 

hanfodol.  

 niwed economaidd-gymdeithasol a niwed cymdeithasol eraill fel yr effaith 

economaidd ar rai grwpiau economaidd-gymdeithasol o beidio â gallu gweithio, 

effeithiau ar fusnesau o fod ar gau neu wynebu gostyngiad yn y galw gan gwsmeriaid, 

niwed seicolegol i’r cyhoedd o ganlyniad i gadw pellter cymdeithasol a llawer mwy. 

 cyflwyno neu waethygu anghydraddoldebau newydd neu bresennol naill ai’n 

uniongyrchol neu’n anuniongyrchol oherwydd COVID-19. 

 
Gyda’i gilydd, mae’r meysydd ategol hyn, fel y dangosir isod, yn darparu’r cyd-destun ar 
gyfer datblygu adferiad gofal cymdeithasol.   

                                                           
10 Cynllun diogelu’r gaeaf ar gyfer iechyd a gofal cymdeithasol 2020 i 2021 
11 Gan gynnwys, wrth gwrs, y niwed a achosir os bydd gwasanaethau gofal cymdeithasol i blant a phobl ifanc, 
pobl anabl, gofalwyr di-dâl a phobl hŷn yn cael eu llethu gan y galw a sbardunwyd gan COVID 

https://llyw.cymru/cynllun-diogelur-gaeaf-ar-gyfer-iechyd-gofal-cymdeithasol-2020-i-2021
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Ystyriaethau cyffredinol 
 
At ddibenion adfer gofal cymdeithasol, rhaid i lesiant pobl y mae angen gofal a chymorth 
arnynt12, gofalwyr di-dâl y mae angen cymorth arnynt a’r gweithlu gofal cymdeithasol fod 
wrth wraidd y fframwaith adfer.  Mae hyn yn hollbwysig gan ei fod yn sicrhau cysondeb 
rhwng y fframwaith adfer, egwyddorion craidd Deddf 2014 a’r Datganiad Llesiant13 sy’n 
elfen allweddol o’r Ddeddf.  Wrth ddatblygu’r fframwaith adfer, penderfynwyd mai’r 
meysydd pwysicaf y mae’n rhaid eu hystyried wrth gynllunio’r adferiad ar draws y sector yw: 
 

                                                           
12 Cynnwys plant a phobl ifanc, pobl anabl a phobl hŷn 
13 Datganiad llesiant ar gyfer pobl sydd angen gofal a chymorth a gofalwyr sydd angen cymorth  

Cynllunio’r Adferiad 

  Deddf 
Llesiant  

  Cenedlaethau’r  
Dyfodol 

-gymdeithasol 
Economaidd  
Dyletswydd  

Cymru  

Iachach 

  

Pedwarplyg  

Y Nod 

 Y Pum 

  
Niwed 

        Gofal  

Cymdeithasol  

Adferiad 

Rhaglen  

Lywodraethu 

Deddf 

Gwasanaethau 

Cymdeithasol a 

Llesiant 

 

  

Deddf 

Rheoleiddio ac 

Arolygu 
 

https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2019-05/datganiad-llesiant-ar-gyfer-pobl-sydd-angen-gofal-a-chymorth-a-gofalwyr-sydd-angen-cymorth.pdf
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 Llesiant (gan gynnwys cyfeirio at y deg amcan llesiant yn y Rhaglen Lywodraethu14) 

 Lleihau anghydraddoldebau, ehangu cyfranogiad a chreu cymdeithas gynhwysol 

 Egwyddorion Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 

 Y Pum Niwed 

 Y Ddyletswydd Economaidd-gymdeithasol 

 
Ymhelaethir ar yr ystyriaethau cyffredinol hyn ymhellach yn y diagram ar dudalen 10.  Mae’r 
diagram hwn yn nodi’r holl elfennau rhyngddibynnol yn y fframwaith adfer ac yn rhoi 
strwythur clir i’r sector i helpu i lywio’r gwaith o gynllunio adferiad.   
 
 
 

                                                           
14 Rhaglen Lywodraethu 2021 i 2026  

https://llyw.cymru/rhaglen-lywodraethu-2021-i-2026-html
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Fframwaith ar gyfer Adferiad Gofal Cymdeithasol 

 

Pobl y mae angen Gofal a Chymorth arnynt (gan gynnwys plant a phobl ifanc, pobl anabl a phobl hŷn) 

Gofalwyr Di-dâl y mae angen Cymorth arnynt (gan gynnwys gofalwyr ifanc) 

Y Gweithlu Gofal Cymdeithasol 

Darparwyr, Cyflogwyr, Comisiynwyr a Lleoliadau Gofal wedi eu Rheoleiddio 

Byrddau Partneriaeth Rhanbarthol Lleihau 
anghyd-

raddoldeb
au 

 

Ehangu 
cyfran-
ogiad 

Creu 
cymdeithas 
gynhwysol 

 Deddf Llesiant 
Cenedlaethau’r 

Dyfodol  
Y Pum Ffordd o 

Weithio 
Y Ddyletswydd 

Llesiant 
 

Dyletswydd 
Cydraddoldeb y 

Sector Cyhoeddus 
 

Dyletswydd 
Economaidd-
gymdeithasol 

 
Y Rhaglen 

Lywodraethu 
 

Cymru Iachach 
Y Nod Pedwarplyg 

 
Y Pum Niwed 

 

Llywodraeth 
Cymru 

ac 
Arolygiaeth Gofal 

Cymru 
 

Gofal 
Cymdeithasol 

Cymru 
 

Cymdeithas 
Cyfarwyddwyr 
Gwasanaethau 
Cymdeithasol 

Cymru 
 

Cymdeithas 
Llywodraeth Leol 

Cymru 
 

Y trydydd sector 
 

Y sector preifat 

 

Y Pum Niwed Egwyddorion Ddeddf 
Gwasanaethau 

Cymdeithasol a Llesiant 
(Cymru) 2014 

 Atal ac Ymyrryd yn Fuan 

Niwed o COVID-19 ei hun  

Niwed am fod y GIG a’r 
system gofal cymdeithasol 

wedi eu gorlethu 

Llais a Rheolaeth 

Niwed oherwydd lleihad 
mewn gweithgarwch nad 
yw’n gysylltiedig â COVID-

19 

 

Niwed yn sgil camau / 
cyfyngiadau cymdeithasol 

ehangach 

Llesiant Aml-asiantaeth 

Niwed o 
gyflwyno/esgusodi 

anghydraddoldebau 

 
‘Beth sy’n 
bwysig?’ 

 

 
Hawliau 

 

 
Canlyniadau 

personol 
 

 

 Cydgynhyrchu 
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Fframwaith ar gyfer Adferiad Gofal Cymdeithasol 

 
Y Comisiynydd 

Plant a’r 
Comisiynydd Pobl 

Hŷn 

Egwyddorion y Cenhedloedd Unedig ar gyfer Pobl Hŷn a nodir yn Adran 7 o’r Ddeddf 
Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant 

Y Ddeddf 
Gwasanaethau 
Cymdeithasol a 

Llesiant 
 

Y Ddeddf 
Rheoleiddio ac 
Arolygu Gofal 
Cymdeithasol 

Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn a nodir yn Adran 7 y Ddeddf 

Dyletswydd i roi sylw i Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau Pobl ag Anableddau yn y 
Cod Ymarfer ar gyfer Rhan 2 y Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant 
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Ailgydbwyso gofal a chymorth  
 
Elfen hanfodol o’r gwaith o gynllunio adferiad gofal cymdeithasol yw sicrhau ei fod yn gosod 

y sylfeini cywir i sicrhau, fel y nodir yn y Rhaglen Lywodraethu, bod y sector yn gallu 

ailgydbwyso, ffynnu a diwallu anghenion gofal a chymorth poblogaethau lleol. Bydd y 

rhaglen weithredu ar gyfer y papur gwyn yn ceisio ailgydbwyso’r farchnad gofal a chymorth 

ar sail fframwaith cenedlaethol clir lle caiff gwasanaethau eu trefnu’n rhanbarthol a’u 

darparu’n lleol. Y nod yw ailgydbwyso gofal cymdeithasol fel nad oes gorddibyniaeth ar y 

sector preifat, na monopoli yn y cyfeiriad arall. Mae’r papur gwyn yn diffinio ‘ailgydbwyso’ 

yn fras fel set o ddisgrifiadau o’r newid yn y system rydym am ei weld. 

Ystyr ailgydbwyso yw... 

...Symud oddi wrth gymhlethdod.  Tuag at symleiddio. 

Symud oddi wrth brisiau. Tuag at ansawdd a gwerth cymdeithasol. 

Symud oddi wrth gomisiynu ymatebol. Tuag at reoli’r farchnad.  

Symud oddi wrth arferion seiliedig ar dasgau. Tuag at arferion seiliedig ar ganlyniadau. 

Symud oddi wrth ffocws sefydliadol.  Tuag at bartneriaeth fwy effeithiol... 

... er mwyn cydgynhyrchu canlyniadau gwell gyda phobl. 

 
Mae swyddogion Llywodraeth Cymru yn gweithio ar y maes hwn ar hyn o bryd a byddwn yn 
ailedrych ar y cysylltiad rhwng y gwaith hwn a’r Fframwaith ym mis Medi yn ein cam adolygu 
cyntaf. 
 

 

Ailgydbwyso Gofal a 
Chymorth

Adferi yn sgil COVID

Ymateb i COVID

Cyn COVID

Dyfodol Gofal 
Cymdeithasol

Datblygu Polisi 
Newydd a Hirdymor
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Diffinio adferiad 
 
At ddibenion y fframwaith hwn diffinnir ‘adferiad’ yn y pedair ffordd a ganlyn: 

 
 
Mae’n bwysig cydnabod nad yw adferiad y sector gofal cymdeithasol yn golygu camu’n ôl at 
yr hyn yr oedd y sector yn ei wneud o’r blaen. Mae COVID wedi cynyddu cryfderau a 
gwendidau’r sector.  Rhaid i adferiad ganolbwyntio ar fanteisio ar y cyfle hwn a’r gwersi 
sydd wedi cael eu dysgu yn ystod y pandemig, ynghyd â’n profiadau sector ni cyn COVID, i 
ddatblygu dulliau gwahanol a gwell o ymdrin â gofal cymdeithasol ac i ddechrau paratoi’r 
sector ar gyfer y dyfodol a nodir ar ei gyfer yn y Rhaglen Lywodraethu.   
 
 

Ein hegwyddorion a’n blaenoriaethau ar gyfer adfer   
 

Ein hegwyddorion cyffredinol 
 
Gan ddefnyddio’r prif ystyriaethau ar gyfer pob cynllun adfer, a ddisgrifir uchod, rydym wedi 
datblygu set o egwyddorion cyffredinol ar gyfer gofal cymdeithasol: 
 

 Sicrhau dulliau seiliedig ar hawliau a chryfderau lle mae atebion yn gyfannol a lle mae 

angen dull gweithredu systemau integredig a thraws-sector gyda dinasyddion a 

gofalwyr di-dâl a’r hyn sy’n bwysig iddynt yn ganolog. 

 

Gweithgaredd a 
fydd yn stopio ac 

na fydd yn 
ailddechrau

Gweithgaredd a 
fydd yn 

ailddechrau yn yr 
un ffordd yn 

union

Gweithgaredd a 
oedd ar waith 
cyn COVID ac a 
fydd yn cael ei 

addasu /  ehangu 
i ymateb i COVID

Gweithgaredd 
newydd nad 

oedd ar waith 
cyn COVID, y mae 

angen iddo 
barhau
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 Gweithio gyda phartneriaid i rannu syniadau, er mwyn osgoi dyblygu a gwella 

effeithlonrwydd.  

 

 Cefnogi arweinyddiaeth y system ac annog gweithredu sy’n meithrin partneriaethau 

aeddfed sydd o fudd i bawb. 

  

 Sicrhau bod pawb wrth galon yr hyn a wnawn, gan estyn allan ymhellach at grwpiau 

sydd ar gyrion cymdeithas a datblygu’r modd mae ymarfer gwrth-wahaniaethol, gan 

gynnwys cydraddoldeb a safonau cydraddoldeb hiliol, yn rhan annatod o’n dull 

gweithredu, ein systemau a’n prosesau.  

 

Ein blaenoriaethau adfer 
 
Mae angen cynnwys y meysydd a ganlyn wrth gynllunio adferiad i sicrhau ein bod ni’n mynd 
i’r afael â niwed COVID ac yn paratoi ar gyfer y sector gofal cymdeithasol newydd, modern 
ac ystwyth a amlinellir yn y Rhaglen Lywodraethu.  Mae’r blaenoriaethau hyn yn 
flaenoriaethau ar y cyd ar gyfer y sector cyfan. Gan gyfeirio’n ôl at y pedwar math o adferiad 
uchod, yn anochel o ystyried effaith eang COVID, mae’r mwyafrif helaeth yn perthyn i’r 
trydydd grŵp “Gweithgaredd a oedd ar waith cyn COVID ac a fydd yn cael ei addasu/ei 
ehangu i ymateb i COVID”. Mae rhai blaenoriaethau hefyd yn dod o fewn y pedwerydd grŵp 
(“Gweithgaredd newydd nad oedd ar waith cyn COVID ac mae angen iddo barhau”), yn rhai 
brys a rhai mwy parhaus, a set lai yn yr ail grŵp, sy’n adlewyrchu elfennau sylfaenol y 
system, yn “Gweithgaredd a fydd yn ailddechrau yn yr un ffordd yn union”. Mater i 
bartneriaid yn lleol benderfynu arno yw’r hyn sy’n dod o fewn y grŵp cyntaf, “Gweithgaredd 
a fydd yn stopio ac na fydd yn ailddechrau”, yn bennaf. 
 

Blaenoriaethau ar unwaith (hyd at fis Medi 2021 ac yn barhaus lle bo 

angen) 

 
Pobl sydd angen gofal a chymorth, neu sydd mewn perygl o fod angen gofal a chymorth, a’u 

teuluoedd a gofalwyr di-dâl sydd angen cymorth 

 

 Fel sector, byddwn yn sicrhau bod pob cynllun adfer yn cynnwys llesiant a ‘beth sy’n 

bwysig’ wrth ei wraidd, ar gyfer pobl sy’n cael gofal a chymorth, gofalwyr di-dâl sydd 

angen cymorth a’r gweithlu gofal cymdeithasol.  Yn benodol, byddwn yn sicrhau ei 

fod yn canolbwyntio ar leihau anghydraddoldebau ac osgoi effeithiau anghymesur, 

yn enwedig ar gyfer pobl â nodweddion gwarchodedig, a’i fod yn cael ei lywio gan y 

camau gweithredu sydd i’w nodi yn y Cynllun Gweithredu ar Gydraddoldeb Hiliol ac 

unrhyw Gynllun Gweithredu ar gyfer Pobl Lesbiaidd, Hoyw, Deurywiol a 

Thrawsrywiol, yn ogystal â ffynonellau eraill fel y rhai sy’n trafod effaith COVID a’r 

cyfyngiadau cysylltiedig ar bobl anabl. 
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 Fel sector, byddwn yn ystyried atal ac ymyrryd yn gynnar yn ein gwaith o gynllunio 

adferiad, yn unol ag ysbryd y Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant. Bydd 

ein hystyriaeth yn rhychwantu’r amrywiaeth o bobl sy’n derbyn gofal a chymorth neu 

gefnogaeth gan gynnwys gofalwyr di-dâl a’r rhai sydd ag anabledd dysgu ac, mewn 

partneriaeth â phartneriaid iechyd a’r trydydd sector, byddwn yn cyflwyno 

cysyniadau fel Presgripsiynu Cymdeithasol. 

 

 Fel sector, dan arweiniad Llywodraeth Cymru, byddwn yn parhau i weithio gyda 

gofalwyr di-dâl a’r trydydd sector i ddeall effaith COVID-19 a chymryd camau i fynd 

i’r afael â hyn drwy weithredu’r Strategaeth Genedlaethol ar gyfer Gofalwyr Di-dâl.  

Yn benodol, mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo £3 miliwn o gyllid i weithio 

mewn partneriaeth â llywodraeth leol a’r trydydd sector i gynyddu argaeledd ac 

amrywiaeth gwasanaethau seibiant i ofalwyr di-dâl.  

 

 Fel sector, byddwn yn parhau i gynorthwyo teuluoedd i aros gyda’i gilydd drwy 

hwyluso cyfleoedd i deuluoedd ganfod a rheoli atebion i heriau sy’n cael eu cyflwyno 

neu eu dwysáu gan COVID-19 a pharhau i weithio gyda’r Comisiynydd Plant i 

hyrwyddo hawliau plant. 

 

 Fel sector, byddwn yn parhau i sicrhau bod y cymorth priodol ar gael i wneud y gorau 

o allu pobl i aros yn eu cartrefi eu hunain neu i ddychwelyd i’w cartrefi eu hunain, 

gyda chomisiynwyr yn gweithio gyda’r trydydd sector a darparwyr i sicrhau bod pobl 

nad ydynt wedi gallu dychwelyd i’w cartrefi eu hunain, neu leoliad priodol arall, ar ôl 

mynd i’r ysbyty neu aros dros dro mewn darpariaeth gofal, yn gallu dychwelyd adref 

mor gyflym, mor gynaliadwy a mor ddiogel â phosibl. Wrth wneud hynny, byddwn 

yn gwneud cysylltiadau priodol â’r llwybr Gofal Brys ac Argyfwng sy’n ymestyn o’r 

cyfnod cyn derbyn i’r ysbyty i ryddhau’n gynnar neu’n fwy amserol. 

 

 Yn yr un modd, gyda mewnbwn gan y trydydd sector, dinasyddion a gofalwyr di-dâl, 

byddwn yn adeiladu ar y dull llwyddiannus o ymateb i COVID yn y gymuned dan 

arweiniad gwirfoddolwyr ac yn galluogi cymorth i bobl sydd wedi cael eu cyfyngu yn 

eu gallu i adael eu cartrefi drwy gydol y pandemig er mwyn ceisio cael mynediad at 

eu cymunedau yn hyderus unwaith eto. 

 

 Fel sector, byddwn yn sicrhau bod cyswllt amserol rhwng gwasanaethau cyffredinol 

ac ataliol a phobl, gan gynnwys plant a phobl ifanc, yn dal yn flaenoriaeth uchel.  

Mae’n bwysig bod risgiau yn yr amgylchedd teuluol yn cael eu nodi, yn enwedig pan 

fydd pwysau newydd neu ychwanegol yn cael eu teimlo o ganlyniad i’r pandemig.  

Rydym am i deuluoedd gael y gefnogaeth sydd ei hangen arnynt cyn gynted ag y bo 

modd, gan osgoi a dad-ddwysáu argyfyngau lle bynnag y bo modd. I ategu hyn, bydd 

Llywodraeth Cymru yn mynd ati i hyrwyddo’r ymgyrch diogelu ‘Mae’n iawn gofyn am 

help’ i annog plant, oedolion sydd mewn perygl a theuluoedd i estyn am gymorth cyn 

i faterion waethygu neu pan fydd rhywun mewn perygl o niwed, a sicrhau bod 
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llinellau cymorth MEIC a Childline yn dal ar gael i blant sy’n gofyn am gymorth, yn 

enwedig lle mae’r pandemig wedi effeithio ar yr angen am gymorth. 

 

 Fel sector, byddwn yn parhau i weithio gyda phartneriaid iechyd i adeiladu ar y cynnig 

llwyddiannus o’r dos cyntaf o’r brechlyn COVID-19 i bob oedolyn 18 oed a hŷn cyn 

diwedd mis Gorffennaf 2021, drwy barhau i hyrwyddo a chynyddu nifer yr unigolion 

sydd wedi dangos eu bod yn betrus. 

 

 Bydd Llywodraeth Cymru yn parhau i ddarparu cyllid i sicrhau bod amrywiaeth eang o 

ddarpariaeth eiriolaeth arbenigol ar gael i oedolion, plant a gofalwyr di-dâl, yn 

enwedig mewn achosion lle mae angen eiriolaeth o ganlyniad uniongyrchol i effaith 

COVID-19, gan edrych ymlaen at weithredu ein hymrwymiad yn y Rhaglen 

Lywodraethu i atal teuluoedd rhag gwahanu drwy gyllido gwasanaethau eiriolaeth i 

rieni y mae eu plant mewn perygl o fynd i ofal. 

 

Darparwyr Gwasanaethau (gan gynnwys darparwyr gofal rheoledig) cyflogwyr a chomisiynwyr 

(darparu gwasanaethau mewnol ac allanol) 

 

 Fel sector, byddwn yn parhau i sicrhau bod y risg o COVID-19 yn mynd i mewn i 

gartrefi gofal yng Nghymru yn cael ei leihau drwy atal a rheoli heintiau’n effeithiol, 

gyda chymorth hyfforddiant a chanllawiau a chyfarpar diogelu personol perthnasol, 

dilyn y canllawiau rhyddhau o ysbytai, dulliau ymweld diogel, a defnyddio’r adnoddau 

profi sydd ar gael.  

 

 Fel sector, byddwn yn parhau i hyrwyddo ymweliadau diogel i gartrefi gofal ac y tu 

allan iddynt, wedi eu hategu gan gamau gweithredu a chanllawiau meithrin hyder y 

bydd Llywodraeth Cymru yn eu hadolygu’n rheolaidd er mwyn sicrhau bod y cyngor i 

ddarparwyr yn gyson â chyngor iechyd y cyhoedd a chyfyngiadau ehangach ar y 

boblogaeth. Bydd Llywodraeth Cymru hefyd yn parhau i weithio gyda’r Comisiynydd 

Pobl Hŷn a’r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol i sicrhau bod hawliau pobl hŷn 

a phobl ag anableddau dysgu mewn cartrefi gofal a lleoliadau tai yn cael eu diogelu 

ac, ar y cyd ag Iechyd Cyhoeddus Cymru, yn cymryd camau i benderfynu pa fesurau 

llacio pellach y gellir eu hystyried mewn cartrefi gofal, mewn perthynas â chadw 

pellter cymdeithasol, gorchuddion wyneb, profi a chyfnodau ynysu i gefnogi gwell 

ymdeimlad o normalrwydd o ddydd i ddydd. 

 

 Er mwyn ategu cydnerthedd y sector gofal cymdeithasol, bydd Llywodraeth Cymru 

yn parhau i ategu cynaliadwyedd darparwyr gofal yng nghyd-destun yr adnoddau 

sydd ar gael - er enghraifft, drwy ymestyn elfennau Gofal Cymdeithasol i Oedolion y 

Gronfa Galedi Llywodraeth Leol a chyllid cymaradwy ar gyfer gofal a chymorth a 

gomisiynir gan y GIG. Yn ogystal â chynnal y ddarpariaeth o ofal a chymorth hanfodol, 

mae hyn yn cydnabod gwerth economaidd gofal cymdeithasol i gymunedau fel rhan 

o’r economi sylfaenol a thrwy roi’r gallu i bobl ddod o hyd i waith yn eu cymunedau.  
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 Bydd gan gomisiynwyr gwasanaethau gofal a chymorth mewn awdurdodau lleol a 

byrddau iechyd rôl allweddol o hyd o ran defnyddio’r cymorth ariannol hwn mewn 

ffordd sy’n eu galluogi i sicrhau eu bod nhw’n gallu diwallu anghenion gofal a 

chymorth eu poblogaeth leol.   

 

 Bydd Llywodraeth Cymru hefyd yn parhau i weithio gyda phartneriaid perthnasol i 

ddeall hyd a lled y materion sy’n ymwneud ag yswiriant ac indemniad a chanfod 

atebion posibl.   

 

 Bydd angen i gomisiynwyr weithio mewn partneriaeth i ddatblygu’r strwythur 

gwasanaeth lleol i ddarparu gofal a chymorth i ddiwallu anghenion y boblogaeth leol 

yn unol â datblygu eu hadroddiadau ar Asesiadau o Anghenion y Boblogaeth a 

Sefydlogrwydd y Farchnad.   

 

 Bydd angen i’r sector lleol fod yn gynaliadwy a gallu darparu amrywiaeth o 

wasanaethau i ddiwallu anghenion newidiol poblogaethau lleol.  

 

 Fel sector, byddwn yn canolbwyntio ar sefydlogrwydd lleoliadau i blant sy’n derbyn 

gofal; i ategu hyn, bydd Llywodraeth Cymru yn parhau i ddarparu cymorth i adfer a 

chynnal lleoliadau sefydlog i blant sydd wedi cael eu heffeithio gan y pandemig ac yn 

parhau i weithio gyda’r farnwriaeth ac awdurdodau lleol i fynd i’r afael â phrosesau 

cyfreithiol sy’n ymwneud â lleoliadau plant sydd wedi cronni. Ar yr un pryd, mae 

Llywodraeth Cymru yn ystyried datblygu protocol profi ar gyfer gofalwyr maeth er 

mwyn iddynt allu parhau i ofalu am blant yn ddiogel a hwyluso cyswllt â theuluoedd a 

ffrindiau. 

 

Y gweithlu gofal cymdeithasol 

 

 Fel sector, byddwn yn rhoi blaenoriaeth i lesiant y gweithlu gofal cymdeithasol.  O 

fewn hyn, bydd Llywodraeth Cymru yn cydweithio â phartneriaid iechyd i ddarparu 

adnodd asesu llesiant y gweithlu ar gyfer y gweithlu iechyd a gofal cymdeithasol, ac 

yn gweithio gyda Gofal Cymdeithasol Cymru i sicrhau bod y gweithlu gofal 

cymdeithasol yn gallu manteisio ar gynnig llesiant gweithlu effeithiol ac amrywiol.  

Byddwn hefyd yn parhau i weithio mewn partneriaeth â’r Trydydd Sector i sicrhau 

llesiant y gweithlu a’r gwirfoddolwyr sy’n gysylltiedig â phrosiectau cymunedol. 

 

 Gan gydnabod pwysigrwydd darpariaeth gofal cartref, bydd Llywodraeth Cymru yn 

sicrhau bod y gweithlu gofal cartref yn parhau i allu cael gafael ar gymorth sy’n 

gysylltiedig â COVID-19, fel cymorth ariannol ar gyfer absenoldeb sy’n gysylltiedig â 

COVID drwy’r Cynllun Gwella Tâl Salwch Statudol a’r cynllun taliadau cydnabyddiaeth. 
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Blaenoriaethau tymor byr-canolig (drwy fis Medi 2021-Mawrth 2022) 
 

Pobl (gan gynnwys plant a phobl ifanc) sydd angen gofal a chymorth, neu sydd mewn perygl o 

fod angen gofal a chymorth, a’u teuluoedd a gofalwyr di-dâl sydd angen cymorth 

 

 Bydd Llywodraeth Cymru yn cydweithio’n agos â Byrddau Partneriaeth Rhanbarthol i 

sicrhau bod eu gwaith cynllunio’n seiliedig ar y Fframwaith Adfer hwn a sicrhau bod y 

gwaith o gynllunio adferiad ar draws iechyd a gofal cymdeithasol yn cyd-fynd â’i 

gilydd a bod y rhyngddibyniaethau allweddol yn glir. 

 

 Fel sector, byddwn yn nodi ac yn mynd i’r afael ag amrywiaeth helaeth o ‘niweidiau 

cudd’ COVID-19 a hefyd, gan ystyried ‘Fframwaith Adsefydlu Gwasanaethau Iechyd a 

Chymdeithasol 2020 i 2021’, yn nodi goblygiadau tymor hwy y niwed hwn i bobl sydd 

angen gofal a chymorth, gofalwyr di-dâl sydd angen cymorth a’r gweithlu gofal 

cymdeithasol.  

 

 Fel sector, byddwn yn cynnwys yn ein hystyriaethau cynllunio adferiad o effaith 

COVID Hir15, a goblygiadau hyn ar ddarparu gofal cymdeithasol a’r galw am y 

ddarpariaeth honno, yn enwedig ar gyfer gwaith ail-alluogi a gofal cartref.  

 

 Fel sector, byddwn yn cynorthwyo pobl hŷn a phobl anabl i aros neu ddychwelyd i fod 

yn aelodau gweithredol o’u cymunedau lleol, gan greu cysylltiadau priodol ar draws 

fframweithiau iechyd perthnasol sy’n ceisio galluogi pobl i aros yn weithgar ac yn 

annibynnol yn eu cartrefi eu hunain. Yn benodol, ar gyfer pobl hŷn, byddwn yn 

gwneud hyn drwy fwrw ymlaen â chamau gweithredu yn Strategaeth Llywodraeth 

Cymru ar gyfer Cymdeithas sy’n Heneiddio, a fydd yn cael ei chyhoeddi gan 

Lywodraeth Cymru yn hydref 2021.  

 

 Bydd Llywodraeth Cymru yn parhau i weithredu a monitro’r strategaeth 

drawslywodraethol ar gyfer mynd i’r afael ag unigrwydd ac arwahanrwydd – 

‘Cymunedau Cysylltiedig’ a bydd yn lansio Cronfa Unigrwydd ac Arwahanrwydd sy’n 

werth £1.5 miliwn dros gyfnod o dair blynedd er mwyn helpu i feithrin cysylltiadau a 

pherthnasoedd cryf mewn cymunedau a rhannu arferion da. 

 

 Bydd Llywodraeth Cymru yn defnyddio canfyddiadau prosiect “Dywedwch fwy” Age 

Cymru, a fydd yn cael ei gynnal ym mis Rhagfyr 2021, i roi cipolwg uniongyrchol ar 

brofiadau pobl sy’n byw mewn cartrefi gofal yn ystod y pandemig a bydd yn sail i 

gyngor yn y dyfodol ynghylch rheoli risgiau mewn cartrefi gofal. 

 

                                                           
15 Gan nodi’r rhaglen Adferiad ar gyfer COVID Hir 



20 
 

 Bydd adolygiad a gomisiynwyd gan Lywodraeth Cymru o’r galw am wasanaethau 

niwroddatblygiadol (gan gynnwys awtistiaeth), eu capasiti a’u dyluniad i lywio 

gwelliannau i wasanaethau yn y dyfodol yn cynnwys ystyried effaith COVID-19. 

 

 Fel sector, byddwn yn cefnogi camau gweithredu Llywodraeth Cymru i gyflawni Cam 

3 Rhaglen Brechu COVID-19. Byddwn yn gweithio gyda phartneriaid iechyd i hwyluso 

a hyrwyddo’r nifer sy’n manteisio ar frechiadau atgyfnerthu ymhlith gweithwyr gofal 

cymdeithasol rheng flaen, preswylwyr cartrefi gofal a staff ac eraill sy’n cael 

blaenoriaeth fel y nodir yng ngham I y rhaglen a gyhoeddwyd gan y Cyd-bwyllgor ar 

frechu ac imiwneiddio.  

 

 Gan ymateb i faterion a godwyd gan Mencap Cymru a phartneriaid eraill yn y trydydd 

sector, bydd Llywodraeth Cymru yn gweithio gyda phartneriaid i geisio canfod pa 

fynediad sydd gan bobl ag anableddau dysgu at wasanaethau eiriolaeth (gan 

gynnwys cymorth ar gyfer hunan-eiriolaeth) ac ymateb i fylchau. 

 

 Fel sector, byddwn yn blaenoriaethu, wrth gynllunio adferiad, yr ymateb i Gwella 

Gofal, Gwella Bywydau, adolygiad cynhwysfawr o ddarpariaeth arbenigol i gleifion 

mewnol anableddau dysgu, yn enwedig o ran gwella ansawdd gwasanaethau a 

gomisiynir a chynyddu’r ddarpariaeth o gymorth yn y gymuned, tai a llety priodol. 

 

 Gan fyfyrio ar y ffordd mae’r pandemig wedi tynnu sylw at yr anghydraddoldebau 

iechyd a wynebir gan bobl ag anabledd dysgu sydd â mwy o risgiau iechyd cysylltiol, 

bydd Llywodraeth Cymru yn ystyried dewisiadau ar gyfer darparu Dull Lefel Clwstwr 

o ddarparu Archwiliadau Iechyd Anabledd Dysgu. 

 

 Fel sector, byddwn yn ystyried sut mae lliniaru effaith niwed anuniongyrchol y 

pandemig ar blant a phobl ifanc ac yn edrych ar atebion ar y cyd i ddod o hyd i ffyrdd 

eraill o fynd i’r afael â’r galw am ddarpariaeth ddiogel i blant hŷn, gan gefnogi 

symud oddi wrth wasanaethau o’r fath ac at ddull mwy ataliol. 

 

 Gyda phartneriaid, bydd Llywodraeth Cymru yn monitro’n ofalus effaith COVID ar 

nifer y plant sy’n dod i gysylltiad â gwasanaethau cymdeithasol a’r effaith ar nifer y 

plant mewn gofal. 

 

 Bydd Llywodraeth Cymru yn parhau i flaenoriaethu (a monitro) cronfa Dydd Gŵyl 

Dewi ar gyfer pobl ifanc sy’n gadael gofal sy’n wynebu caledi ariannol oherwydd 

COVID-19. 

 

 Ar ben hynny, bydd Llywodraeth Cymru yn gweithio gyda phartneriaid i fwrw ymlaen 

â’i hymrwymiadau cysylltiedig yn y Rhaglen Lywodraethu i ddarparu cymorth 

arbenigol ychwanegol i blant ag anghenion cymhleth a all fod ar gyrion gofal; 

archwilio diwygiadau radical i wasanaethau cyfredol ar gyfer plant sy’n derbyn gofal 
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a’r rhai sy’n gadael gofal; dileu elw preifat o ofalu am blant sy’n derbyn gofal yn 

ystod tymor nesaf y Senedd; cyllido gwasanaethau preswyl rhanbarthol ar gyfer 

plant ag anghenion cymhleth gan sicrhau bod eu hanghenion yn cael eu diwallu mor 

agos at y cartref â phosibl ac yng Nghymru lle bynnag y bo hynny’n ymarferol, a 

chryfhau cyrff cyhoeddus yn eu rôl fel ‘rhiant corfforaethol’. 

 

 Fel sector, byddwn yn canolbwyntio ar wella a chynyddu ansawdd y sgyrsiau rhwng 

pobl ac ymarferwyr fel rhan o’r broses asesu ac adolygu ar gyfer gofal a chymorth. 

 

Darparwyr Gwasanaethau (gan gynnwys darparwyr gofal rheoledig) cyflogwyr a chomisiynwyr 

(darparu gwasanaethau mewnol ac allanol) 

 

 Bydd Llywodraeth Cymru yn cadw ymatebion deddfwriaethol i COVID ar waith, fel 

atal y dewis o ddarpariaethau llety, a’r newidiadau a wnaed o dan Reoliadau’r 

Coronafeirws ar gyfer gwasanaethau sy’n cael eu rheoleiddio16 cyhyd â bod y rhain yn 

parhau i fod yn gymesur ac yn briodol, gan derfynu’r rhai nad oes ganddynt hawl i’w 

cynnal ar unwaith. 

 

 Gan gefnogi annibyniaeth pobl hŷn a phobl anabl gartref, bydd Llywodraeth Cymru yn 

ceisio gweithio gyda’r sector i gynyddu capasiti a chyrhaeddiad gofal cartref drwy 

amrywiaeth o ddulliau, gan gynnwys cysylltu hyn ag ymrwymiad Llywodraeth Cymru 

i’r Economi Sylfaenol.  

 

 Bydd Llywodraeth Cymru yn gweithio gyda’n partneriaid, gan gynnwys darparwyr 

gofal, i lunio dull cyllido at y dyfodol sy’n galluogi comisiynwyr i ymateb i newid yn 

anghenion y boblogaeth, drwy sicrhau’r gofal a’r cymorth sydd eu hangen arnom fel 

cenedl ar gyfer y dyfodol. 

 

 Bydd Llywodraeth Cymru yn parhau i gefnogi gweithio ar y cyd ar draws iechyd a 

gofal cymdeithasol, gan ddilyn y blaenoriaethau yn y Strategaeth Gweithlu iechyd a 

gofal cymdeithasol a gweithio ar faterion a modelau gweithlu ar draws gofal brys, 

gofal sylfaenol a gofal mewn argyfwng. I ategu hyn, fel sector, byddwn yn harneisio’r 

cydweithio gwell ar draws iechyd, gofal cymdeithasol a’r trydydd sector rydym wedi 

ei weld yn ystod pandemig COVID-19, fel datblygu clystyrau gofal sylfaenol yn 

gyflymach, er mwyn sbarduno gwelliannau. Wrth wneud hynny, byddwn yn sicrhau 

bod ein systemau a’n ffyrdd o weithio wedi eu halinio fel bod gwasanaethau’n cael eu 

cynorthwyo i adfer a bod y ddarpariaeth yn diwallu anghenion unigolion.    

 

 Yn yr un modd, gan gydnabod bod llawer o ffyrdd newydd o weithio ac arferion 

arloesol wedi cael eu cyflwyno drwy’r pandemig, fel sector byddwn yn ystyried ac yn 

gwerthuso’r rhain i adeiladu arnynt lle bo’n briodol gwneud hynny. 

                                                           
16 Rheoliadau Gwasanaethau Rheoleiddiedig (Darparwyr Gwasanaethau ac Unigolion Cyfrifol) (Cymru) 
(Diwygio) (Coronafeirws) 2020  
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Y gweithlu gofal cymdeithasol 

 

 Bydd Llywodraeth Cymru, a gafodd gyngor a chefnogaeth gan y Fforwm Gwaith Teg 

ym maes Gofal Cymdeithasol, a chan weithio gyda ni fel sector, yn ceisio hyrwyddo 

parch cydradd rhwng gweithwyr yn y sectorau iechyd a gofal cymdeithasol, gan 

gynnwys gweithio tuag at welliannau mewn telerau ac amodau a gweithredu’r Cyflog 

Byw Gwirioneddol ar gyfer gweithwyr gofal cymdeithasol yn ystod tymor y Senedd 

hon, yn ogystal â sicrhau bod ffocws parhaus ar gefnogi llesiant ac iechyd meddwl a 

mynd ar drywydd agenda Gwaith Teg yn fwy cyffredinol. Bydd hyn, ynghyd â ffocws 

ar weithgarwch recriwtio, yn cefnogi cadw staff ac ehangu’r gweithlu i fynd i’r afael 

â’r heriau sydd o’n blaenau. 

 

 Bydd Llywodraeth Cymru yn sicrhau bod gan Fyrddau Diogelu Rhanbarthol raglenni 

hyfforddi ar waith i gefnogi ymarferwyr i ateb yr her adfer o fewn gwasanaethau 

oedolion a phlant, ar yr un pryd â chydnabod ‘dull risg cadarnhaol’ cymesur ar gyfer 

adferiad. 

 

Cyfleoedd, heriau a risgiau 
 

Cyfleoedd 
 
Y cyfle mwyaf arwyddocaol mae’r pandemig wedi ei ddarparu yw ein bod yn gallu adeiladu’n 
gadarnhaol ar y gwersi a ddysgwyd a’r newid cyflym mewn gofal cymdeithasol a dechrau 
gosod y sylfeini ar gyfer ffurf gofal cymdeithasol yn y dyfodol, yn seiliedig yn gadarn ar 
egwyddorion dulliau seiliedig ar gryfderau o ddarparu gofal a chymorth, sgyrsiau ‘beth sy’n 
bwysig’, a defnyddio atebion fel Taliadau Uniongyrchol a gwasanaethau dan arweiniad y 
gymuned ar gyfer cymorth hyblyg.  
 
Mae’r pandemig wedi annog datblygu dulliau newydd o allgymorth i grwpiau cleientiaid.  
Mae tystiolaeth gan rai plant sy’n derbyn gofal, er enghraifft, yn dangos bod rhai o’r dulliau 
fideogynadledda newydd hyn mewn gwirionedd yn fwy o help na dulliau safonol er mwyn 
ennyn eu diddordeb a'u hannog i gymryd rhan. Yn yr un modd, gellid adeiladu ar 
ymdrechion cynnar i roi dyfeisiau electronig mewn cartrefi gofal i hwyluso dulliau newydd 
fel ymgynghoriadau electronig gyda gweithwyr iechyd proffesiynol, yn ogystal â mentrau fel 
sesiynau ar-lein i hyrwyddo llesiant gofalwyr di-dâl (prosiect Me Time) a defnyddio systemau 
fel Alexa i ddarparu adloniant personol, ar yr amod bod ystyriaeth briodol yn cael ei rhoi i 
faterion sy’n ymwneud ag allgáu digidol ac anableddau synhwyraidd ac anableddau eraill a 
allai atal y dulliau hyn. 
 
Yng nghyd-destun darpariaeth seibiant a gwasanaethau dydd, mae Cymdeithas 
Cyfarwyddwyr Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru yn gweithio i ganfod a rhannu 
enghreifftiau cadarnhaol. Yn ogystal ag annog byw’n iach ac edrych ar ddulliau ataliol ac 
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ymyrryd yn gynnar, mae cyfle hefyd i asesu pa gydbwysedd rhwng gofal preswyl a gofal 
cartref sydd fwyaf addas i ddiwallu anghenion lleol.  
 
Mae proffil uwch y sector gofal cymdeithasol yn gyfle i ymateb i’r angen am barch cydradd 
rhwng y rhai sy’n gweithio ar draws iechyd a gofal cymdeithasol. O ran cyflogau, telerau ac 
amodau, mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i sicrhau bod y Cyflog Byw Gwirioneddol 
yn cael ei dalu i weithwyr gofal cymdeithasol. Bydd yr adolygiad o’r camau gweithredu sy’n 
sail i Cymru Iachach yn ceisio cefnogi’r gwaith o integreiddio iechyd a gofal cymdeithasol 
ymhellach byth, a bydd sicrhau mwy o gydraddoldeb rhwng gweithwyr iechyd a gofal 
cymdeithasol yn elfen hanfodol o’r integreiddio.  
 
Mae mwy o fuddsoddiad mewn technoleg ddigidol yn cynnig cyfleoedd i ategu’r gwaith o 
ddarparu cyngor a chymorth proffesiynol a chlinigol i bobl a staff, a gall hefyd helpu i fynd i’r 
afael â llesiant pobl a’u hangen a’u hawydd i gadw cysylltiad ag eraill.  
 
Mae delio â’r pandemig wedi sbarduno cydweithio a rhannu gwybodaeth ar draws sectorau. 
Mae’r pandemig wedi rhoi cyfle i bartneriaid allweddol gydweithio’n llawer agosach, ac mae 
modd (yn wir, fe ddylid) adeiladu ar y dull hwn yn ystod y cyfnod adfer. 
 

Heriau a Risgiau 
 
Bydd effaith COVID-19 yn parhau i ddod i’r amlwg drwy gydol y cyfnod adfer a thu hwnt. 
Rhagwelir y gallai’r galw am wasanaethau gofal cymdeithasol gynyddu, gyda mwy o faterion 
nad ydynt wedi cael eu gweld a’u hadrodd sydd wedi datblygu yn ystod y pandemig yn dod 
i’r amlwg o bosibl, gan arwain at fwy o alw ar sector sydd eisoes dan bwysau. Mae risg 
cysylltiedig y bydd salwch a hunanynysu yn lleihau nifer y staff gofal, ac ar yr un pryd gallai 
gorbryder a gorweithio wneud i weithwyr proffesiynol a medrus iawn ym maes gofal 
cymdeithasol adael eu swyddi, gan leihau’r gweithlu yn union fel y gallai’r galw gynyddu. Yn 
ngoleuni'r materion hyn, bydd yn hanfodol adeiladu ar gynlluniau parhad busnes ar gyfer y 
pandemig ar draws y sector, i sicrhau y gellir cynnal gwasanaethau hanfodol.  
 
Mae heriau eisoes yn dod i’r amlwg ym maes gwasanaethau plant, gyda’r rhain yn gweld 
cynnydd sylweddol yn y pwysau a chymhlethdod yr achosion, a phatrwm tebyg i’w weld 
mewn ysgolion. Mae hyn yn adlewyrchu materion sy’n codi o blant ifanc yn colli cysylltiad â 
datblygiad (er enghraifft, cymdeithasoli) ac, mewn rhai plant hŷn, atchweliad mewn rhai 
meysydd datblygu. Mae’r niwed anuniongyrchol hwn yn sgil y pandemig yn faes allweddol i 
wasanaethau ei liniaru. Yn y cyd-destun hwn, mae cydbwyso’r galw am ddarpariaeth ddiogel 
i blant hŷn yn erbyn y diffyg darpariaeth a’r angen i neilltuo buddsoddiad a gweithio mewn 
partneriaeth i ddod o hyd i ddewisiadau amgen yn her arall.  
 
Bydd rheoli ffyrdd newydd o ddarparu gofal a chymorth yng ngoleuni tlodi/allgau digidol, 
argaeledd offer hygyrch, llythrennedd cyfrifiadurol a chysylltedd rhyngrwyd yn her. Yn 
ogystal, er bod dewisiadau digidol wedi gweithio’n dda mewn rhai meysydd, nid ydynt bob 
amser yn ddigonol, ac mae angen ymweliadau wyneb yn wyneb o hyd. Mae’r llai o gyswllt 
rhwng teuluoedd wedi effeithio ar yr hen a’r ifanc fel ei gilydd. 
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Yn ogystal â’r her a achosir gan seilwaith ffisegol cymharol hen y cyfleusterau gofal yng 
Nghymru ac effaith gronnus gwaith adfer a datblygu/gwella a ohiriwyd oherwydd COVID, 
mae gan y sector gofal cymdeithasol nifer o feysydd gwaith newydd erbyn hyn y bydd angen 
eu cyflawni.  Mae’r rhain yn cynnwys profi am COVID-19, cynnydd yn y galw am frechiadau 
ffliw, cynorthwyo’r gwaith o ddarparu brechlynnau COVID-19 (gan gynnwys pigiadau 
atgyfnerthu), cyflenwi Cyfarpar Diogelu Personol o ansawdd uchel a’r gofyniad i reoli a 
chynnal y gofynion cadw pellter cymdeithasol. Bydd cynnal y rhain yn parhau i fod yn her. 

 
Yn olaf, un her sylfaenol fydd cydbwyso’r ymateb parhaus i COVID a’r gwaith ar adferiad, 

gan gydnabod yn benodol effaith y drydedd don a blinder y gweithlu. 

Rolau adfer 
Rôl Llywodraeth Cymru 
Rôl Llywodraeth Cymru yw gosod y cyd-destun polisi ar gyfer gofal cymdeithasol yng 

Nghymru, darparu ymyriadau polisi yn unol â’r rhaglen lywodraethu ac ymgysylltu a chyd-

gynllunio adferiad gyda rhanddeiliaid allweddol. Yn ogystal â pharhau, lle bo’n briodol, ag 

ymyriadau ar lefel genedlaethol fel y rhaglenni profi a brechu, bydd Llywodraeth Cymru yn 

gosod ac yn berchen ar y fframwaith ar gyfer cynllunio adferiad a, thrwy’r Fframwaith hwn, 

y blaenoriaethau i lywio gweithgarwch adfer ar draws y sector. Bydd hefyd yn arwain y 

broses o fonitro a diweddaru’r rhain. 

Rôl Gofal Cymdeithasol Cymru 
Roedd Gofal Cymdeithasol Cymru wedi adolygu blaenoriaethau busnes yn llawn cyn i ni 

ymuno â’r pandemig i sicrhau bod ein gwaith yn parhau i ganolbwyntio ar gefnogi’r sector 

gofal cymdeithasol, y blynyddoedd cynnar a gofal plant.  Rydym wedi ymrwymo o hyd i 

gefnogi’r sector drwy adferiad ac i’r dyfodol, ac yn enwedig mewn perthynas â’r fframwaith 

adfer hwn, byddwn yn:  

 Gweithio gyda phartneriaid i ddarparu cymorth llesiant i’r gweithlu  

 

 Darparu adnoddau ac arweinyddiaeth i ategu'r gwaith o ddenu, recriwtio a chadw 

staff yn y sector, gan weithio gyda phartneriaid cenedlaethol a rhanbarthol i gael yr 

effaith fwyaf bosibl  

 

 Gwella mynediad a defnydd o ymchwil a data fel sail ar gyfer dysgu, cynllunio a gwella 

gwasanaethau a chefnogi’r gwaith o weithredu’r datganiad strategol o fwriad ar gyfer 

data 

 

 Arwain y gwaith o oruchwylio a chyflawni Strategaeth y Gweithlu Iechyd a Gofal 

Cymdeithasol  
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 Drwy gofrestru’r gweithlu gyda ni, byddwn yn parhau i ddarparu gwybodaeth i 

ategu’r gwaith o gynllunio adferiad, ac i gyfleu negeseuon allweddol i’r gweithlu 

cofrestredig pan fo hynny’n briodol. 

 

 Parhau i adolygu ein gofynion rheoleiddio a’n dulliau gweithredu i ymateb i 

anghenion y sector yn gyson â’r angen i ddiogelu’r cyhoedd  

 

 Defnyddio ein rôl fel prif asiantaeth wella ar gyfer gofal cymdeithasol i ategu’r gwaith 

o drawsnewid a datblygu gwasanaethau 

Bydd ein cynllun busnes yn disgrifio ehangder llawn y gwaith y byddwn yn ei arwain a’i 

gefnogi ac rydym yn cynnal ein hymrwymiad i wneud hynny mewn cydweithrediad â’r 

sector.  

Rôl Arolygiaeth Gofal Cymru 
Drwy gydol y pandemig, mae Arolygiaeth Gofal Cymru wedi ceisio cefnogi’r sector gofal 

cymdeithasol a gofal plant. Byddwn yn parhau i wneud hyn yn ystod y cyfnod adfer drwy 

weithredu yn unol â’r egwyddorion sy’n llywio’r ffordd rydym yn gweithio. 

Y rhain yw: 

 Rhoi pobl yn gyntaf: mae llais a llesiant pobl wrth galon ein gwaith, sy’n seiliedig ar 

ddull gweithredu sydd wedi ei wreiddio mewn hawliau.  

 

 Cael ein harwain gan ddeallusrwydd: bydd ein gwaith yn seiliedig ar ddata a 

gwybodaeth 

 

 Bod yn ymatebol a seilio ein gwaith ar risg: byddwn yn cymryd agwedd wedi ei 

chynllunio, yn seiliedig ar risg, sy’n gymesur ac yn amserol, at ein gwaith.  

 

 Cydweithio: byddwn yn parhau i wrando, rhannu gwybodaeth a chydweithio  

 

 Cefnogi gwelliannau ac arloesi: byddwn yn defnyddio ein gwybodaeth a’n pwerau i 

gefnogi gwasanaethau gofal cymdeithasol a gofal plant i wella ac annog ffyrdd 

newydd o weithio 

 

 Myfyrio a dysgu: byddwn yn cymryd amser i bwyso a mesur a dysgu o bob agwedd ar 

ein gwaith, ac yn addasu ein dull gweithredu lle bo angen. 

Mae’r hyn mae pob un o’n hegwyddorion arweiniol yn ei olygu’n ymarferol o ran cefnogi 

adferiad gofal cymdeithasol wedi ei nodi ar ein gwefan Hafan | Arolygiaeth Gofal Cymru 

(darperir dolen lawn)  

Mae hyn yn ategu ac yn cyd-fynd â’r camau gweithredu rydym wedi eu nodi yn ‘Ein dull o roi 

sicrwydd’ .  

https://arolygiaethgofal.cymru/
file:///D:/Users/ThomasC2/Objective/Objects/COVID%2019:%20Ein%20dull%20o%20roi%20sicrwydd%20|%20Arolygiaeth%20Gofal%20Cymru
file:///D:/Users/ThomasC2/Objective/Objects/COVID%2019:%20Ein%20dull%20o%20roi%20sicrwydd%20|%20Arolygiaeth%20Gofal%20Cymru
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Byddwn hefyd yn parhau i weithio yn unol â’n blaenoriaethau strategol fel y nodir yn ein 

Cynllun Strategol sy’n rhoi ein cyfeiriad a’n ffocws sefydliadol i ni dros y pedair blynedd 

nesaf.  

 Bod yn llais y gellir ymddiried ynddo i ddylanwadu a sbarduno gwelliant  

 

 Darparu gwasanaeth o safon uchel yn gyson  

 

 Bod yn fedrus iawn ac yn ymatebol 

Mae’n bwysig cydnabod pwysigrwydd y sector gofal plant o ran cefnogi adferiad gofal 

cymdeithasol. Mae’r sector hwn yn darparu gofal a chymorth i blant ifanc o deuluoedd 

agored i niwed yn ogystal â chefnogi’r gweithlu gofal cymdeithasol.  

 

Rôl yr Awdurdodau Lleol 
Mae awdurdodau lleol yn chwarae rhan ganolog yn y gwaith o lywodraethu Cymru gan eu 

bod yn darparu’r arweinyddiaeth a’r gwasanaethau lleol sy’n angenrheidiol ar gyfer eu 

cymunedau.  Yn ogystal â darparu gwasanaethau lleol, awdurdodau lleol yw’r cyflogwr 

mwyaf yn eu hardal ac maent yn cyfrannu’n sylweddol at yr economi leol.   

Mae awdurdodau lleol yn darparu rhai gwasanaethau statudol a nodir mewn deddfwriaeth 

ac maent yn cynnwys gwasanaethau fel gofal cymdeithasol, arolygu a chynllunio iechyd yr 

amgylchedd. Gallant ddarparu gwasanaethau eraill fel canolfannau hamdden a chelf yn ôl 

eu disgresiwn.  Mae awdurdodau lleol yn darparu rhai gwasanaethau’n uniongyrchol, yn 

gweithio mewn partneriaeth â sefydliadau eraill i ddarparu gwasanaethau eraill ac yn gallu 

comisiynu sefydliadau yn y sectorau preifat a gwirfoddol i ddarparu gwasanaethau ar eu 

rhan.   

Mae gan awdurdodau lleol ddyletswyddau statudol ehangach, fel y rhai i hybu cyfle cyfartal 

a dileu gwahaniaethu. Mae’n ofynnol yn ôl y gyfraith iddynt hefyd sicrhau bod pob 

penderfyniad a wnânt yn ystyried anghenion cenedlaethau’r dyfodol yn ogystal â’r 

boblogaeth bresennol. Mae awdurdodau lleol yn gweithio gydag amrywiaeth o gyrff a 

phartneriaid lleol a chenedlaethol i ddarparu gwasanaethau lleol, darparu cynrychiolaeth 

ddemocrataidd a darparu arweinyddiaeth strategol.   

Fel rhan o adferiad gofal cymdeithasol ar ôl y pandemig, mae gan Awdurdodau Lleol 

ddyletswydd i sicrhau cydbwysedd rhwng yr ymateb parhaus i’r pandemig a chefnogi 

darparwyr a thrigolion lleol i liniaru effaith hirdymor y pandemig gymaint â phosibl.  Mae 

hyn yn cynnwys sicrhau bod gwasanaethau gofal cymdeithasol digonol ar gael i ddiwallu 

anghenion y gymuned leol.  Fel comisiynwyr a darparwyr gwasanaethau, byddwn yn 

gweithio gyda’n preswylwyr a’n partneriaid i gyd-ddylunio modelau gofal arloesol sy’n 

hyrwyddo annibyniaeth a llesiant a’r defnydd gorau o adnoddau. 

https://arolygiaethgofal.cymru/sites/default/files/2021-07/210702-Cynllun-Strategol-2020-25-cy.pdf
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Rôl ADSS Cymru 
Wrth i’r sector wella ar ôl y pandemig, bydd Cymdeithas Cyfarwyddwyr Gwasanaethau 

Cymdeithasol Cymru yn parhau i ddarparu arweinyddiaeth strategol ar draws Gofal 

Cymdeithasol ac yn cynrychioli llais yr arweinwyr yn y proffesiwn.  Bydd hyn yn sicrhau bod 

yr ymatebion i adferiad yn cael eu cydlynu a bod yr hyn a ddysgwyd ac arferion gorau yn 

cael eu rhannu ar draws ein haelodau a rhannau eraill o’r gymuned gofal cymdeithasol 

ehangach.  Gan edrych tua’r dyfodol, byddwn yn gweithio’n rhagweithiol gyda’n cymunedau 

a’n partneriaid i sicrhau bod y model gofal yn arloesol, yn sicrhau llesiant ein gweithlu, yn 

gynaliadwy’n ariannol ac, yn bwysicaf oll, yn cefnogi’r canlyniadau gorau posibl i’r bobl 

rydyn ni’n eu cefnogi.  

Rôl Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru 
Yn anochel, bydd adferiad o COVID-19 yn dominyddu gwaith llywodraeth leol a Chymdeithas 
Llywodraeth Leol Cymru ar gyfer llawer o 2021-22. 
 
Mae cynghorau wedi dangos hyblygrwydd, cadernid, y gallu i arloesi ac ymatebolrwydd 
drwy gydol y pandemig, a bydd angen cynnal hyn wrth i’r ymateb barhau ac wrth iddynt 
gynllunio ar gyfer ailadeiladu ac adfer.  
 
Mae CLlLC eisoes wedi ail-alinio ei hun, ei strwythur sefydliadol a’i rhaglen waith, i ategu 
ymateb llywodraeth leol i bandemig y coronafeirws, a bydd ein dull gweithredu yn y dyfodol 
yn blaenoriaethu ‘Cefnogi ymateb cynghorau i COVID 19’. Fel rhan o hyn, byddwn yn 
ailgyfeirio ac yn ail-flaenoriaethu gweithgarwch ar draws themâu blaenoriaeth craidd CLlLC:  

 Arweinyddiaeth Leol, Rhyddid a Hyblygrwydd  

 Cyllid  

 Ysgolion, Sgiliau a Dysgu Gydol Oes  

 Iechyd a Gofal Cymdeithasol  

 Tai a Diogelwch Cymunedol  

 Adfywio ac Amgylchedd Cydnerth 

 
O ran gofal cymdeithasol, bydd CLlLC yn canolbwyntio ar sut gallwn ni gefnogi awdurdodau 
lleol, gan weithio’n agos gyda Llywodraeth Cymru a’r holl sefydliadau partner, i ddarparu 
gwasanaethau gofal cymdeithasol cynaliadwy o ansawdd da ar gyfer y dyfodol lle mae pobl 
yn cael eu cynorthwyo i fyw’r bywydau maent eisiau eu byw. 
 
Bydd CLlLC yn gwneud y canlynol:  

 Bod yn ystwyth wrth gefnogi awdurdodau lleol ac wrth ymateb i heriau a 

blaenoriaethau sy’n newid yn ystod y pandemig, sy’n esblygu’n gyflym.  

 Ailsiapio ei ymgysylltiad â Llywodraeth Cymru, Llywodraeth y Deyrnas Unedig a 

phartneriaid a’i blaenoriaethau o ystyried yr ailganolbwyntio cenedlaethol ar 

adnoddau cyfunol ar gyfer cydlynu’r ymateb i COVID-19. 

 Sicrhau bod arweinyddiaeth wleidyddol CLlLC a llywodraeth leol yn cyfrannu at ac yn 

dylanwadu ar ymateb Llywodraeth Cymru a’r gwasanaeth cyhoeddus ar y cyd i 

COVID-19 ac unrhyw gynllun adfer ac ailadeiladu yn y dyfodol.  
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 Newid ffocws ac ail-flaenoriaethu adnoddau a blaenoriaethau sefydliadol i gefnogi 

nodau’r arweinyddiaeth wleidyddol ac anghenion cyfunol ymateb llywodraeth leol i 

COVID-19.  

 Ceisio sicrhau bod cyllid llywodraeth leol yn cael ei flaenoriaethu gan Lywodraeth 

Cymru a Llywodraeth y Deyrnas Unedig, gan gyflwyno’r achos dros gyllid ychwanegol i 

dalu costau pwysau a chyfrifoldebau ychwanegol ac unrhyw incwm a gollir.  

 Gweithio gyda grwpiau proffesiynol i ymgysylltu a llywio cyhoeddiadau polisi newydd 

Llywodraeth Cymru a datblygu canllawiau neu reoliadau wrth iddynt ddatblygu mewn 

ymateb i’r argyfwng sy’n newid.  

 Ceisio cynnal sianelau cyfathrebu ac ymgysylltu ymatebol a rhannu gwybodaeth a 

deallusrwydd o fewn llywodraeth leol a rhwng Llywodraeth Cymru a phartneriaid 

cenedlaethol ac awdurdodau lleol.  

 Eiriol a hyrwyddo rôl ac ymatebolrwydd arweinyddiaeth gymunedol cynghorau ac 

annog a hwyluso dysgu ar y cyd, gan weithio gyda phartneriaid i sicrhau bod arferion 

a gwersi arloesol yn cael eu rhannu i siapio ymateb cynghorau i’r pandemig. 

 

Rôl Byrddau Partneriaeth Rhanbarthol a phartneriaethau eraill 
Chwaraeodd Byrddau Partneriaeth Rhanbarthol ran allweddol yn y gwaith o sicrhau ymateb 
iechyd a gofal cymdeithasol cydgysylltiedig i’r pandemig, gan siapio a newid ffocws 
patrymau darparu gwasanaethau mewn cymunedau er mwyn helpu pobl i ddychwelyd adref 
o’r ysbyty a chadw’n iach gartref.   
 
Fe wnaethant reoli buddsoddiad ychwanegol sylweddol i helpu i liniaru pwysau ar y system 
yn ystod cyfnodau prysuraf y pandemig, gan ganolbwyntio’n benodol ar fuddsoddi mewn 
gwasanaethau gartref o’r ysbyty a gofal a chymorth yn y gymuned. 
 
Bydd Byrddau Partneriaeth Rhanbarthol yn parhau i ddarparu lle gwerthfawr i sefydliadau 
iechyd, gofal cymdeithasol, tai, addysg a’r trydydd sector ddod ynghyd â chynrychiolwyr 
dinasyddion, darparwyr a gofalwyr i sicrhau cynllunio strategol cydgysylltiedig a chomisiynu 
gwasanaethau iechyd a gofal.   
 
Wrth gynnal eu hasesiadau o anghenion y boblogaeth yn 2021/22 byddant yn edrych ar 
effeithiau COVID-19 ar y boblogaeth ac ar y farchnad gofal cymdeithasol.  Byddant yn cynnal 
ac yn cyhoeddi asesiadau o anghenion iechyd, gofal a llesiant ehangach y boblogaeth ac ar 
amrywiaeth a lefel y gwasanaethau sydd ar gael i ddiwallu’r anghenion hynny, gan farnu a 
yw patrymau’r gwasanaethau’n ddigonol i ddiwallu’r angen ai peidio.  Bydd hyn yn cynnwys 
asesiad o amrywiaeth a lefel y gwasanaethau sydd ar gael drwy gyfrwng y Gymraeg. 
 
Bydd Byrddau Partneriaeth Rhanbarthol hefyd yn asesu digonolrwydd y gofal a’r cymorth ar 

draws eu rhanbarthau, a sefydlogrwydd y farchnad ar gyfer gwasanaethau sy’n cael eu 

rheoleiddio - er enghraifft, gofal preswyl, gofal cartref, maethu a lleoliadau i oedolion. Bydd 

y rhain yn cael eu cyhoeddi mewn adroddiadau rhanbarthol ar sefydlogrwydd y farchnad 

erbyn mis Mehefin 2022. Wrth baratoi’r adroddiadau hyn, bydd Byrddau Partneriaeth 

Rhanbarthol yn edrych ar ffactorau fel ansawdd, tueddiadau, heriau, risgiau a chyfleoedd, er 
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mwyn creu darlun cyfannol o ddigonolrwydd, sefydlogrwydd a chynaliadwyedd y farchnad 

gofal cymdeithasol dros y pum mlynedd nesaf.  

Yn 2022/23, ar sail y data a’r wybodaeth a gasglwyd drwy eu hasesiadau o anghenion ac o’r 
farchnad, byddant yn datblygu eu cynllun strategol pum mlynedd i ategu datblygiad a thwf 
parhaus gwasanaethau iechyd a gofal integredig a di-dor yn y gymuned.  Bydd Byrddau 
Partneriaeth Rhanbarthol yn cael eu hannog i chwilio am gyfleoedd ehangach i gronni arian i 
ategu’r gwaith o gomisiynu a darparu gwasanaethau’n integredig. 
 
Yn ystod y cyfnod hwn, bydd Byrddau Partneriaeth Rhanbarthol hefyd yn parhau i weithio i 
siapio, datblygu a gwreiddio modelau darparu gwasanaethau integredig sy’n darparu 
gwasanaethau di-dor i bobl yn eu cymunedau lleol.  Bydd cysondeb agosach rhwng cynllunio 
strategol y Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol a darpariaeth ar lefel clwstwr gofal sylfaenol 
hefyd yn cael ei hyrwyddo. 
 
Ar gyfer y gwaith tymor canolig i’r tymor hwy, bydd y papur gwyn Ailgydbwyso Gofal a 

Chymorth yn ceisio cryfhau trefniadau gweithio rhanbarthol ymhellach. 

Bydd yn bwysig bod Byrddau Partneriaeth Rhanbarthol, yn eu gweithgarwch cynllunio prif 

ffrwd yn ogystal â’r ymateb yn y gaeaf a chynlluniau eraill, yn sicrhau bod y gwaith cynllunio 

hwn yn seiliedig ar y Fframwaith Adferiad hwn a bod y gwaith o gynllunio adferiad ar draws 

iechyd a gofal cymdeithasol yn cyd-fynd â’i gilydd a bod y rhyngddibyniaethau allweddol yn 

glir. Bydd Llywodraeth Cymru yn cydweithio’n agos â Byrddau i’r perwyl hwn. Mae’n bosibl y 

bydd Byrddau Partneriaeth Rhanbarthol yn dymuno gwneud cysylltiadau ar draws unrhyw 

gynllun adfer sy’n cael ei gynnal gan Fyrddau Gwasanaethau Cyhoeddus, Byrddau Diogelu 

Rhanbarthol, Partneriaethau Law yn Llaw at Iechyd Meddwl, a phartneriaid ym maes tai ac 

addysg. 

Rôl y Trydydd Sector 
 Mae’r Trydydd Sector wedi bod wrth galon cymunedau sy’n wynebu effeithiau’r pandemig 

COVID-19, gan ddarparu cymorth parhaus a harneisio adnoddau cymunedol, fel gwirfoddoli, 

adeiladau cymunedol ac asiantaethau cynghori.  

Bydd adferiad o COVID-19 yn parhau i fod yn faes galw sylweddol o ran gwasanaethau ac 

adnoddau cymunedol, a thrwy hynny ar rwydweithiau ehangach y Trydydd Sector ledled 

Cymru, ar lefel leol a chenedlaethol. Mae’r sector wedi parhau i ddangos ei allu i fod yn 

ymatebol ac yn hyblyg i anghenion a phryderon dinasyddion, yn ogystal â’r gallu i ymestyn 

ymhellach i rai cymunedau sy’n anos eu cyrraedd. Mae CGGC wedi cyflawni rôl strategol 

genedlaethol o ran cysylltu’r sector â chyllid ac adnoddau ychwanegol a ddarperir gan 

Lywodraeth Cymru, yn ogystal â galluogi sgyrsiau hanfodol ar bynciau fel iechyd meddwl a 

llesiant, cydraddoldeb ac atebion sy’n cael eu harwain gan y gymuned i ffurfio asgwrn cefn 

craidd y prosesau a’r cynlluniau adfer ehangach.  

Fel sector, mae wedi dod at ei gilydd i gefnogi rhwydweithiau cefnogi byrfyfyr wedi eu creu 

gan gynlluniau gwirfoddoli cymunedol lleol, wedi addasu sut mae’n darparu gwasanaethau 
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cymorth drwy ddefnyddio llwyfannau digidol, ac wedi dod at ei gilydd i fanteisio i’r eithaf ar 

asedau ac adnoddau sy’n cael eu rhannu. Er bod y pandemig wedi tarfu’n sylweddol ar 

ddarparu gwasanaethau, mae hefyd wedi rhoi cyfle i rai o’r prosesau mwy biwrocrataidd o 

gydweithio gael eu rhoi o’r neilltu. Wrth wneud hyn, rhoddwyd mwy o allu i’r holl 

bartneriaid greu a gweithredu atebion arloesol yn gyflym, gan alluogi’r sector i ymateb yn 

hyblyg ac mewn ffordd sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn i ofynion newidiol cymunedau lleol 

a chenedlaethol.  

Mae’r sector yn dal o dan bwysau sylweddol o ran capasiti, gyda’r galw am wasanaethau yn 

fwy nag erioed o ganlyniad i’r oedi o ran cymorth yn y sector cyhoeddus, a’r pryderon 

cynyddol ynghylch iechyd a llesiant cymunedau ehangach wrth reoli effeithiau’r pandemig. 

Bydd yn hanfodol bod y sgyrsiau presennol rhwng y trydydd sector, gofal cymdeithasol a 

phartneriaid iechyd yn parhau i fod yn gyfartal, er mwyn i ni allu sicrhau bod yr holl 

bartneriaid yn gallu parhau i chwarae eu rhan yn y gwaith o lywio adferiad, ac nad yw 

datblygiadau arloesol o ran gweithio yn cael eu colli. 

Wrth siapio adferiad yn y dyfodol, bydd y Trydydd Sector yn: 

 Parhau i ymgysylltu â’r holl bartneriaid yn y sgwrs adfer, gan ddod â syniadau ac 

atebion wedi eu llywio gan lais y dinesydd, i sicrhau dull o gynllunio adferiad ar y cyd 

sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn. 

 

 Parhau i weithio yn unol â’n gwerthoedd fel sector, gan weithio’n hyblyg, gwrando ar 

y cymunedau rydym yn eu cynrychioli fel asiantaethau a sicrhau bod eu lleisiau wrth 

galon y broses adfer.  

 

 Parhau i weithio gyda gofal cymdeithasol, iechyd a phartneriaid ehangach i sicrhau 

bod cymunedau sydd wedi gweld effaith anghymesur, neu sy’n anoddach eu 

cyrraedd, yn cael cymorth i gymryd rhan weithredol yn y cynllun adfer. 

 

 Parhau i godi meysydd pryder y mae angen rhoi sylw iddynt ac olrhain eu cynnydd, fel 

iechyd meddwl, cydraddoldeb, cadernid cymunedol. 

 

 Parhau i weithio gyda Llywodraeth Cymru fel partneriaid yn y broses adfer, gan 

ddarparu tystiolaeth a chyngor ar gyfer llunio canllawiau a chynlluniau, gan gynnwys 

monitro effaith y canllawiau ymweld, a chynlluniau i ddechrau ailagor gwasanaethau 

cymorth yn y gymuned. 

 

 Parhau i weithio gyda Llywodraeth Cymru, Byrddau Partneriaeth Rhanbarthol ac 

Awdurdodau Lleol i ddatblygu ymhellach rai o’r atebion a ddyluniwyd ar y cyd yn 

ddiweddar; gan gynnwys presgripsiynu cymdeithasol ar gyfer iechyd meddwl, 

defnyddio taliadau uniongyrchol yn greadigol ar gyfer dinasyddion, dewisiadau 

gwyliau byr creadigol i ofalwyr a chynorthwyo mentrau cymdeithasol sy’n cael eu 

harwain gan y gymuned i dyfu.  
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 Parhau i fod wrth galon adferiad yn y gymuned a gweithredu fel y cyfrwng hanfodol 

ar gyfer ymgysylltu â lleisiau dinasyddion a gofalwyr di-dâl i sicrhau bod adferiad yn 

broses wirioneddol gynhyrchiol gyda’r rhai sy’n defnyddio gwasanaethau.  

Rôl Darparwyr Cofrestredig 
Mae darparwyr cofrestredig sy’n darparu cartrefi gofal a gofal cartref yn sail allweddol i 

wead gofal a chymorth yng Nghymru ar gyfer ein dinasyddion mwyaf agored i niwed. Maent 

hefyd yn cyfrannu at yr economi drwy gyflogi pobl fel rhan o’r economi sylfaenol ac yn 

galluogi pobl i weithio drwy ofalu am eu hanwyliaid. Cafodd y rôl ddeuol hon ei chydnabod 

yn ‘Ffyniant i bawb’ Llywodraeth Cymru. 

Mae’r darparwyr yn cynnwys busnesau bach ‘teuluol’ neu weithrediadau mwy sy’n cael eu 

darparu gan gwmnïau ledled y Deyrnas Unedig, yn ogystal â darpariaeth o bob maint gan 

fudiadau’r trydydd sector, elusennau a chymdeithasau tai yn ogystal â rhywfaint o 

ddarpariaeth fewnol gan awdurdodau lleol. Mae’r ecosystem amrywiol hon yn galluogi bod 

yn hyblyg gyda’r ddarpariaeth a’r gallu i ddiwallu dymuniadau ac anghenion amrywiol 

dinasyddion. Mae’r sector wedi dangos gwytnwch ac ymatebolrwydd nas gwelwyd o’r blaen 

yn wyneb y pandemig. Ond fel y dywedodd y Prif Weinidog, roedd y sector yn fregus yn 

ystod y pandemig ac mae wedi bod yn gyfrifol am gynnal cyfran sylweddol o faich pandemig 

covid-19.  

Daw darparwyr cofrestredig at ei gilydd drwy’r Fforwm Darparwyr Cenedlaethol a’r 

sefydliadau sy’n aelodau ohono sy’n eu galluogi i rannu arferion da a chynghori llunwyr 

polisi. Mae darparwyr yn awyddus i gymryd eu lle yn y cyfnod sefydlogi ac adfer tra’n 

cydnabod y baich mae’r staff wedi gorfod dygymod ag ef dros y pymtheg mis diwethaf. 

Rydym yn croesawu ymrwymiad Llywodraeth Cymru i’r Cyflog Byw Gwirioneddol i bob 

gweithiwr gofal a byddwn yn gweithio drwy’r Fforwm Gwaith Teg Gofal Cymdeithasol i 

sicrhau bod hyn yn dwyn ffrwyth. Fodd bynnag, rydym yn cydnabod mai dyma’r cam cyntaf 

yn unig i weithlu sy’n cael ei wobrwyo’n briodol gyda chyfleoedd, cydnabyddiaeth o 

wahaniaethau a strwythur gyrfa sy’n cyd-fynd ag iechyd. Mae angen i ni allu recriwtio a 

chadw gweithlu’n well er mwyn darparu gofal sy’n briodol i anghenion pobl yn y dyfodol. 

Rydym yn ddiolchgar am y cymorth mae’r sector wedi ei gael yn ystod y pandemig gan 

Lywodraeth Cymru, yn aml drwy lywodraeth leol a Byrddau Iechyd. Mae hyn wedi cadw’r 

sector i fynd. Wrth i ni symud i’r cam sefydlogi ac ailadeiladu, mae angen i ni nodi pa bwysau 

sy'n parhau ar ba gam o’r broses adfer e.e. o ran costau uwch atal a rheoli heintiau, profi, 

hwyluso ymweliadau, neu argaeledd cyfarpar diogelu personol neu yswiriant priodol – a sut 

bydd y rhain yn parhau i gael eu diwallu.  

Edrychwn ymlaen hefyd at ddatblygu’r fframwaith cenedlaethol a’r strwythur pennu ffioedd 

a ragwelir yn y Papur Gwyn Ailgydbwyso Gofal a Chymorth. Byddwn yn parhau i weithio 

drwy sefydliadau cynrychioliadol ar lefel genedlaethol gyda Llywodraeth Cymru, 

Rheoleiddwyr, y Bwrdd Comisiynu Cenedlaethol, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru, y 

Gymdeithas Cyfarwyddwyr Gwasanaethau Cymdeithasol ac ar lefel ranbarthol drwy 
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gynrychiolwyr darparwyr ar Fyrddau Partneriaeth Rhanbarthol a Byrddau Iechyd ac 

awdurdodau lleol. Byddwn yn ceisio gweithio mewn partneriaeth o ddydd i ddydd er mwyn, 

er enghraifft, sicrhau bod rhyddhau’n digwydd yn ddiogel ar yr un pryd â chymryd golwg 

tymor hwy, er enghraifft, ar geisio cyfrannu ac ymateb i ddatblygu Asesiadau Poblogaeth ac 

Adroddiadau Sefydlogrwydd y Farchnad.  
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Cysylltu’r Fframwaith ar gyfer Adferiad Gofal 

Cymdeithasol â chynlluniau adfer eraill  
Mae’r system iechyd a gofal cymdeithasol yn gymhleth, ac yn cynnwys amrywiaeth eang o 

wasanaethau sy’n cael eu darparu gan sefydliadau statudol a chan fudiadau’r trydydd 

sector. Mae’n bwysicach nag erioed bod sefydliadau’n gweithio gyda’i gilydd fel rhan o 

system gyfan sy’n canolbwyntio ar wella llesiant pobl Cymru. 

‘Cymru Iachach’ sy’n parhau i arwain cyfeiriad ein system iechyd a gofal cymdeithasol at y 

dyfodol. Ni fydd yr adferiad yn hawdd, ac mae'n debygol o gymryd blynyddoedd lawer.  Dim 

ond drwy weithio ar y cyd y gellir cyflawni adferiad ar ôl effeithiau pellgyrhaeddol a dinistriol 

COVID-19.   

Mae’r GIG yng Nghymru yn bwriadu cychwyn ar y daith hon drwy ei gynlluniau Blynyddol ar 

gyfer 2021/22. Bydd y cynlluniau hyn yn nodi’r asesiad lleol o effaith COVID-19 a’r cynigion 

sydd gan sefydliadau i symud ymlaen i’r cam nesaf ac at adferiad. Mae disgwyliad y bydd 

cynlluniau  cydweithredu rhanbarthol cryf wrth i gynlluniau gael eu datblygu, gan gydnabod 

yr amrywiaeth eang o effeithiau COVID-19 fel yr amlinellir yn y ddogfen hon.  Ar lefel 

genedlaethol, bydd rhaglenni sy’n bodoli eisoes, er enghraifft mewn gofal sylfaenol, gofal 

wedi’i gynllunio neu iechyd meddwl, yn parhau i gefnogi dulliau cyson o ddylunio llwybrau, 

modelau ar gyfer gwasanaethau a safonau. 

Mae’r ‘Fframwaith Clinigol Cenedlaethol’, a gyhoeddwyd ym mis Mawrth 2021, yn ddogfen 

bwysig a fydd yn arwain gwasanaethau gofal iechyd yn y dyfodol.  Mae’r angen i gydweithio 

â chydweithwyr clinigol yn bwysig ond mae angen hollbwysig i sicrhau ein bod yn gweithio 

mewn partneriaeth yn ehangach ar draws sectorau.  

Bydd cynllunio adferiad yn y gwasanaeth iechyd yr un mor anodd â delio â COVID-19.  Mae’n 

bwysig bod disgwyliadau rhesymol yn cael eu gosod ar y partneriaid. Mae cydnabod y 

rhyngddibyniaethau rhwng gofal cymdeithasol, tai, addysg a’r amgylchedd yn hanfodol a 

bydd yn pennu pa mor gyflym y gellir cyflawni’r adferiad.  
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Y Fframwaith Canlyniadau Cenedlaethol   
Mae datblygu Fframwaith Canlyniadau ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn un o 

argymhellion "Cymru Iachach". Un o'r nodau allweddol yw hyrwyddo dull integredig ar 

draws sefydliadau partner i fynd i'r afael â blaenoriaethau sy’n gyffredin a fydd yn cyflawni 

gweledigaeth Cymru Iachach. Ni fydd y Fframwaith yn disodli fframweithiau presennol y 

sector.   

Bydd yn canolbwyntio ar feysydd sy’n gyffredin i feysydd iechyd, gofal cymdeithasol ac 

iechyd y cyhoedd a fydd yn gwella iechyd a llesiant poblogaeth gyfan Cymru, gan sicrhau yr 

un pryd ei fod yn ategu rôl fframweithiau sy'n benodol i'r sector.  Bydd ei waith yn 

blaenoriaethu cyfres o ddangosyddion poblogaeth a fydd yn nodi lle bydd cydweithio ym 

maes iechyd a gofal cymdeithasol yn gwneud gwahaniaeth i boblogaeth Cymru. Bydd 

canolbwyntio ar y dangosyddion hefyd yn cefnogi'r trefniadau partneriaeth ffurfiol mewn 

Byrddau Partneriaeth Rhanbarthol a Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus. Dylai'r ffocws hwn 

ar y cyd hefyd gefnogi adferiad ar draws y ddau sector wrth i bob un adolygu eu 

cyfrifoldebau cyflawni a rhannu dysg ar y cyd i drawsnewid gwasanaethau ar ôl y pandemig. 
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Atodiad A 
 

Effaith COVID-19 
 
Mae effaith COVID-19 ledled Cymru wedi bod yn wahanol, yn dibynnu ar yr amgylchiadau 
demograffig, daearyddol ac economaidd-gymdeithasol sydd ar waith ar lefel ranbarthol a 
lleol. Mae Llywodraeth Cymru wedi cynyddu’r gwaith o gasglu data a thystiolaeth mewn 
perthynas ag effaith COVID-19 ar y sector gofal cymdeithasol, ar ein gweithlu gofal 
cymdeithasol ac ar y boblogaeth yn gyffredinol. 
 

Effaith ar bobl 
 
Mae’n amlwg o’r data a’r dystiolaeth bod pandemig COVID-19 wedi gwaethygu’r 
anghydraddoldebau presennol ledled Cymru.  Mae tystiolaeth gan y Comisiwn Iechyd a 
Chanolfan Polisi Cyhoeddus Cymru ac adroddiad blynyddol rhifyn arbennig Prif Swyddog 
Meddygol Cymru 2019 i 2020: diogelu ein hiechyd17 yn cadarnhau bod COVID-19 ac 
effeithiau COVID-19 wedi cael effaith anghymesur ar y canlynol: 
 

 Pobl sydd â chyflyrau iechyd presennol, sy’n fwy cyffredin mewn cymunedau 

difreintiedig 

 Pobl Dduon, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig18 

 Pobl hŷn a phobl anabl o bob oed 

 Pobl sy’n byw mewn cartrefi gofal19 

 Plant a phobl ifanc20, yn enwedig y rhai sy’n derbyn gofal21 

 Gofalwyr di-dâl22 

 Pobl mewn galwedigaethau risg uchel 

 Pobl sy’n talu am ofal, oherwydd costau uwch 

 

Effaith ar y sector 

 
Yn y sector gofal cymdeithasol, mae effaith fwyaf arwyddocaol pandemig COVID-19 wedi 
cael ei nodi yn y meysydd a ganlyn: 
 

 Mae COVID-19 wedi gwaethygu sefyllfa ariannol ansicr darparwyr gofal – yn enwedig 

mewn cartrefi gofal. Mae hyn oherwydd pwysau ariannol ychwanegol sy’n deillio o’r 

                                                           
17 Adroddiad blynyddol arbennig Prif Swyddog Meddygol Cymru 2019 i 2020: diogelu ein hiechyd  
18 Emerging findings on the impact of COVID-19 on black and minority ethnic people 
19 Datganiad Ysgrifenedig: Cynllun Gweithredu ar gyfer Cartrefi Gofal 
20 Coronafeirws a Fi 
21 Mae’r boblogaeth plant sy’n derbyn gofal wedi cynyddu 2.58% ers 31 Mawrth 2020 
22 The rise in the number of unpaid carers during the coronavirus (COVID-19) outbreak 

https://llyw.cymru/adroddiad-blynyddol-arbennig-prif-swyddog-meddygol-cymru-2019-i-2020-diogelu-ein-hiechyd
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.health.org.uk/news-and-comment/charts-and-infographics/emerging-findings-on-the-impact-of-covid-19-on-black-and-min&data=02|01|Claire.Thomas@gov.wales|0a0aecb6fb4e484504b508d85995aa6b|a2cc36c592804ae78887d06dab89216b|0|0|637357846623557080&sdata=HLNjVqNIzDWiexrhNfOptHt3SyOrwXeYcPxXV/kf+rE=&reserved=0
https://llyw.cymru/datganiad-ysgrifenedig-cynllun-gweithredu-ar-gyfer-cartrefi-gofal
https://www.childcomwales.org.uk/wp-content/uploads/2020/06/FINAL_formattedCVRep_CYM.pdf
https://www.carersuk.org/images/CarersWeek2020/CW_2020_Research_Report_WEB.pdf
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ymateb uniongyrchol i’r pandemig - er enghraifft, staffio a chynnal swyddi gwag 

cysylltiedig â COVID-19. Mae rhai darparwyr wedi nodi eu bod wedi colli incwm 

preifat sylweddol, a allai effeithio ar eu cynaliadwyedd eu hunain. Yn y tymor byr, 

mae ymyriadau Llywodraeth Cymru wedi cael eu rhoi ar waith drwy awdurdodau lleol 

drwy’r Gronfa Galedi, a thrwy gyllid gofal a chymorth ychwanegol gan Fyrddau Iechyd 

Lleol ar gyfer gofal nyrsio; ond ni fydd hyn yn atal yr angen i ailedrych ar ffurf y sector 

yn y dyfodol. 

 

 Mae effeithiau niweidiol ar y gweithlu gofal cymdeithasol wedi cael eu nodi mewn 

perthynas â’u llesiant, yn enwedig o ran cynaliadwyedd cyflymder a dwyster y gwaith 

sydd wedi bod yn ofynnol a gallu’r gweithlu i gynnal hyn.  Mae tystiolaeth gan AaGIC 

a Gofal Cymdeithasol Cymru yn awgrymu y bydd yr effaith hirdymor ar y gweithlu 

gofal cymdeithasol yn sylweddol a bydd angen rhoi pecynnau cymorth ar waith er 

mwyn diwallu’r anghenion cynyddol hyn.  

 

 Mae effeithiau niweidiol ar deuluoedd a gofalwyr di-dâl wedi cael eu nodi mewn 

perthynas â gorflino a rhai trefniadau gofal yn methu.   

 

 Mae’r cyfyngiadau symud wedi effeithio ar blant a phobl ifanc mewn gofal a phlant 

agored i niwed a’u teuluoedd, ac mae amddifadedd, cam-drin domestig, 

camddefnyddio sylweddau ac iechyd meddwl wedi gwaethygu. Er bod lefelau 

sefydlogrwydd lleoliadau wedi bod yn uchel (yn gyffredinol mae nifer y plant sy’n 

derbyn gofal wedi codi ychydig, ond wedi codi llai nag mewn blynyddoedd blaenorol) 

nid yw mwy o gyswllt ar-lein â phlant a theuluoedd yn gwneud yn lle cyswllt wyneb 

yn wyneb. 

 

 Effeithiau niweidiol ar lesiant pobl mewn cartrefi gofal, gan gynnwys plant agored i 

niwed a phobl hŷn, er enghraifft, oherwydd cyfyngiadau ar gyswllt cymdeithasol yn 

sgil y cyfyngiadau a roddwyd ar ymweliadau â chartrefi gofal, wrth i benderfyniadau 

gael eu gwneud i gydbwyso hawliau pawb sy’n byw mewn cartrefi gofal a’r angen i’w 

cadw’n ddiogel rhag y feirws.   

 

 Effaith niweidiol ar allu pobl hŷn i ymgysylltu a chyfrannu at eu cymunedau lleol fel 

gwirfoddolwyr a gofalwyr di-dâl.  

 

 Effaith sylweddol unigrwydd ac unigedd ar bawb, yn enwedig plant, pobl hŷn a phobl 

fwy agored i niwed a’r galw cynyddol am gymorth, gan gynnwys cymorth iechyd 

meddwl, yn enwedig mewn achosion lle bu’n rhaid lleihau darpariaeth wyneb yn 

wyneb. 

 

 Effaith gyffredinol y pandemig ar lesiant poblogaeth Cymru gyfan, ac yn y tymor hir, y 

cynnydd yn y galw ar wasanaethau gofal cymdeithasol y disgwylir iddo ddeillio o hyn. 
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 Y dystiolaeth sy’n dod i’r amlwg o effaith COVID Hir a’r effaith y bydd hyn yn ei chael 

ar ofal cymdeithasol, yn enwedig yng nghyswllt y cynnydd disgwyliedig yn y galw am 

ail-alluogi a gofal cartref. 

 
 
 

Effaith ar ddarparu gwasanaethau 
 
Mae COVID-19 wedi cael effaith sylweddol ar ddarparu gwasanaethau ar draws y sector 
gofal cymdeithasol yn ei gyfanrwydd.  Mae pob darparwr, cyflogwr a chomisiynydd ar draws 
y sector wedi gorfod newid yn llwyr sut maent yn darparu eu gwasanaethau i bobl y mae 
angen gofal a chymorth arnynt ac i ofalwyr di-dâl sydd angen cymorth. Mae hyn wedi 
cynnwys: 
 

 Sicrhau bod pawb sy’n cael gofal a chymorth a’r gweithlu gofal cymdeithasol yn cael 

eu cadw mor ddiogel â phosibl a bod y risg o COVID-19 yn cael ei leihau. 

 

 Ail-ddylunio ac ail-gomisiynu pecynnau gofal i sicrhau eu bod yn cael eu darparu’n 

ddiogel, a sicrhau parhad gofal i’r rhai sydd fwyaf agored i niwed. 

 

 Lleihau’r ddarpariaeth wyneb yn wyneb a chyflwyno dulliau cyflwyno amgen i gynnal 

gofal a chymorth, yn enwedig drwy ddefnyddio mwy o dechnoleg ddigidol.  

 

 Rheoli materion newydd sy’n ymwneud yn benodol â COVID-19 fel defnyddio mwy o 

gyfarpar diogelu personol, profion COVID-19 a brechiadau COVID-19. 
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Atodiad B 

Gwersi a Ddysgwyd o COVID-19 
 

 Mae’r gwersi a ddysgwyd o COVID-19 wedi bod yn sylweddol. Mae Llywodraeth 

Cymru wedi cynnal dadansoddiad o’r gwersi hyn gan ddefnyddio tystiolaeth gan ein 

rhanddeiliaid gofal cymdeithasol allweddol yn ogystal ag arweinwyr polisi 

Llywodraeth Cymru.  Mae llawer o’r gwersi a ddysgwyd yn yr adran hon yn 

atgyfnerthu’r materion roeddem yn ymwybodol ohonynt cyn COVID ond sydd wedi 

cael eu gwaethygu gan y pandemig.  Gellir crynhoi'r gwersi allweddol fel a ganlyn: 

 

 Y sylfeini a nodir yn Neddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 ac yn 

‘Cymru Iachach’ yw’r rhai cywir i Gymru, ac mae angen adeiladu arnynt drwy gydol yr 

adferiad ac wrth i ni symud tuag at y dyfodol. 

 

 Mae angen gwella cyflogau, y gallu i gadw staff a thelerau ac amodau’r gweithlu gofal 

cymdeithasol ac mae angen i’r nifer cyffredinol o ymarferwyr gofal cymdeithasol fod 

yn fwy sefydlog fel y gellir ateb y galw. 

 

 Yr angen am farchnad fwy sefydlog a chymysg, yn enwedig mewn perthynas â 

sefydlogrwydd cartrefi gofal, parhad gofal a’r galw cynyddol am ofal nyrsio. 

 

 Y defnydd cynyddol o dechnoleg ddigidol, fel pobl yn gallu cael gafael ar wasanaethau 

a chymorth ar-lein a defnyddio dyfeisiau tabled mewn cartrefi gofal a lleoliadau tebyg 

i alluogi preswylwyr i gadw mewn cysylltiad rheolaidd â theulu a ffrindiau. 

 

 Mae angen adolygu’r modelau comisiynu presennol ac archwilio dulliau mwy 

effeithiol ac arloesol. 

 

 Y defnydd cynyddol o ddata, ymchwil a thystiolaeth wyddonol fel sail ar gyfer gwneud 

penderfyniadau ar bob lefel. 

 

 O ganlyniad i bartneriaeth a chydweithio cynyddol ar draws ffiniau sefydliadol a 

daearyddol, mae llawer o ffyrdd newydd o weithio ac arferion arloesol wedi cael eu 

cyflwyno. Rhaid i ni yn awr werthuso hyn ac, os yw’n briodol, adeiladu arno, ond wrth 

wneud hynny rhaid i ni gofio effaith y newidiadau hyn ar unigrwydd, teimlo’n ynysig 

ac iechyd meddwl.   

 

 Yr angen am waith sy’n canolbwyntio ar ddod â theuluoedd yn ôl at eu teuluoedd, 

gyda phwyslais ar ddiddymu gorchmynion gofal, ailuno a chaniatáu i blant a phobl 

ifanc adael gofal yn ddiogel, yn unol â blaenoriaeth Llywodraeth Cymru i leihau nifer y 

plant sy’n derbyn gofal gan awdurdodau lleol ar hyn o bryd. 
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 Mae pwysigrwydd sicrhau hawliau plant a phobl ifanc, pobl anabl a phobl hŷn yn 

parhau i gael eu hamddiffyn ac fe’u cefnogir i barhau i fod yn aelodau gweithgar o 

gymunedau lleol.  

 

 Mae angen gwella argaeledd a hyblygrwydd seibiant i ofalwyr di-dâl ac ystyried 

modelau arloesol ar gyfer ei gyflwyno’n genedlaethol.  

 

 Pwysigrwydd atal a rheoli heintiau yn briodol mewn lleoliadau gofal cymdeithasol. 
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Atodiad C 

Effaith COVID Hir 
 
Mae angen i gynllunio ar gyfer adferiad gynnwys cynllunio ar gyfer COVID Hir.  Dim ond yn 
ddiweddar mae COVID hir wedi cael ei nodi fel cyflwr23 ac nid yw’r effaith hirdymor ar y 
sector gofal cymdeithasol yn glir eto. Ar hyn o bryd mae Llywodraeth Cymru yn gwneud 
gwaith i ddeall graddfa ac effaith COVID Hir yn well a’r cynlluniau a’r adnoddau y bydd 
angen eu rhoi ar waith i reoli’r gofynion y bydd COVID Hir yn eu rhoi ar iechyd a gofal 
cymdeithasol.  Yn benodol, mae angen gwneud mwy o waith ymchwil i ddeall yr effaith y 
bydd COVID Hir yn ei chael ar y galw am wasanaethau gofal cymdeithasol, ac mae’r gwaith 
hwn yn mynd rhagddo ar hyn o bryd.  Mae’r dystiolaeth gychwynnol a’r gwaith modelu data 
yn dangos bod COVID Hir yn un o amrywiaeth o ffactorau sy’n debygol o gynyddu’r galw, yn 
enwedig ym meysydd ail-alluogi a gwasanaethau gofal cartref:   
 

Y Gweithlu 
 Recriwtio – cydnabod bod recriwtio yn ogystal â chadw staff yn hanfodol er mwyn 

cynyddu capasiti mewn gofal cymdeithasol tymor canolig a thymor hwy i ymateb i’r 

galw ychwanegol sy’n deillio o’r amrywiaeth o niweidiau uniongyrchol ac 

anuniongyrchol sy’n deillio o COVID.  

 Rheoli salwch - mae’n bosibl y bydd effaith ar gapasiti’r gweithlu yn sgil 

cydweithwyr sydd â COVID Hir. Yn ôl yr arwyddion cynnar, gall yr adferiad gymryd 

rhai misoedd i rai pobl, ac mae’n bosibl na fydd y gyfradd arferol o ddychwelyd yn 

raddol i’r gwaith yn ddigon i alluogi aelodau o’r gweithlu gofal cymdeithasol yr 

effeithiwyd arnynt i ddychwelyd i’w lefel flaenorol o waith.  

 

Data 
 Dealltwriaeth o ddata lleol – mae’n amlwg bod angen cynyddu’r data 

defnyddiadwy sydd ar gael ar draws pob math o wasanaethau, yn ogystal â 

phwysigrwydd y rhanbarthau’n deall eu data lleol (gan gynnwys allbynnau’r prosiect 

Right-sizing Community Services for Discharge24), er mwyn cyfrannu at 

benderfyniadau i fuddsoddi mewn ardaloedd lle mae bylchau cyson rhwng y galw a’r 

capasiti.  

 

                                                           
23 Ym mis Hydref 2020, diffiniodd NICE COVID Hir (neu syndrom ôl-COVID-19) fel “Arwyddion a 

symptomau sy’n datblygu yn ystod neu ar ôl haint sy’n gyson â COVID-19, ac yn para am fwy na 12 
wythnos ac nad ydy diagnosis arall yn gallu eu hegluro”.  
24 Right-sizing Community Services for Discharge.pdf (adss.cymru): yn seiliedig ar waith yr Athro John Bolton, 
Reducing delays in hospital transfers of care for older people Key messages in planning and commissioning 
(Institute of Public Care, Oxford Brookes University) 

https://www.adss.cymru/image/blog/Covid-19%20Resources/28-05-20/Cymharu%20Hawliau%20Gwasanaethau%20Cymunedol%20ar%20gyfer%20Rhyddhau.pdf
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Cynllunio’r galw 
 Galw ychwanegol - gallwn ddisgwyl gweld cynnydd ychwanegol sy’n gysylltiedig â 

COVID yn y galw am ail-alluogi, pecynnau tymor hwy o leoliadau gofal a chartrefi 

gofal, hyd at aeaf 2021 o bosibl. Mae hyn yn ychwanegol at weithgarwch busnes fel 

arfer ac mae’n rhannol oherwydd effaith y galw am adferiad ac adsefydlu ar ôl COVID, 

gan gynnwys COVID Hir. 

 

Mae Byrddau Iechyd Lleol ac Awdurdodau Lleol yn datblygu ac yn sefydlu modelau priodol, gyda 

gwasanaethau sylfaenol a chymunedol wedi eu gwreiddio, ar gyfer rheoli gofynion COVID Hir. Mae 

Llywodraeth Cymru wedi nodi sut bydd yn gweithio gyda’r GIG ar COVID Hir drwy’r rhaglen Adferiad 

ar gyfer COVID Hir25.  

  

                                                           
25 Adferiad (Recovery) long COVID programme 

https://llyw.cymru/rhaglen-adferiad-recovery-ar-gyfer-covid-hir-html
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Atodiad D  

Cyhoeddiadau Cysylltiedig  
 

Arwain Cymru allan o’r pandemig coronafeirws: fframwaith ar gyfer adferiad - 24 Ebrill 2020 

 

Ail-greu ar ôl y coronafeirws: yr heriau a’r blaenoriaethau – 6 Hydref 2020 

 

Iechyd a Gofal Cymdeithasol yng Nghymru, COVID 19: Edrych tua'r dyfodol – 22 Mawrth 

2021  

 

Cynllun adfer Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol 

Cynllun adfer Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol 

 

Y Comisiynydd Pobl Hŷn 

Gadael Neb ar Ôl Camau Gweithredu ar gyfer adferiad o blaid pobl hŷn 

 

Y Comisiynydd Plant 

Coronafeirws a Ni - Comisiynydd Plant Cymru (childcomwales.org.uk) 

 

Archwilio Cymru 

Rhan 1: COVID-19, catalydd ar gyfer newid cadarnhaol? | Archwilio Cymru (wao.gov.uk) 

 

Rhan 2: COVID-19, catalydd ar gyfer newid cadarnhaol? | Archwilio Cymru (wao.gov.uk) 

 

Y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol  

Hard-won equality and human rights at risk of going backwards in wake of pandemic | Y 

Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol (equalityhumanrights.com) 

 

Cydraddoldeb a hawliau dynol mewn gofal preswyl yng Nghymru yn ystod coronafeirws  

 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://gov.wales/leading-wales-out-coronavirus-pandemic-html&data=04|01|Jenny.Madge@gov.wales|b0500f9ea0a243b2aa5d08d90be8f841|a2cc36c592804ae78887d06dab89216b|0|0|637553917480150694|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=dz6LT8e2ru/3oWKc82akueKcXKgwviny2wOWd+5/5aI=&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://gov.wales/coronavirus-reconstruction-challenges-and-priorities-html&data=04|01|Jenny.Madge@gov.wales|b0500f9ea0a243b2aa5d08d90be8f841|a2cc36c592804ae78887d06dab89216b|0|0|637553917480150694|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=1IXdyCMEVJuSKapg7tl9JWZAREtKZ/bg72xacT9N4yw=&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://gov.wales/health-and-care-services-pandemic-recovery-plan-published&data=04|01|Jenny.Madge@gov.wales|b0500f9ea0a243b2aa5d08d90be8f841|a2cc36c592804ae78887d06dab89216b|0|0|637553917480160692|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=qxvhFelLUBfUBqc6VBALEjkbSypDstlv6MeZLDcyKAg=&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://gov.wales/health-and-care-services-pandemic-recovery-plan-published&data=04|01|Jenny.Madge@gov.wales|b0500f9ea0a243b2aa5d08d90be8f841|a2cc36c592804ae78887d06dab89216b|0|0|637553917480160692|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=qxvhFelLUBfUBqc6VBALEjkbSypDstlv6MeZLDcyKAg=&reserved=0
https://www.futuregenerations.wales/cy/work/cymrueindyfodol/
https://www.olderpeoplewales.com/Libraries/Uploads/Gadael_Neb_ar_%c3%94l_-_Camau_Gweithredu_ar_gyfer_adferiad_o_blaid_pobl_h%c5%b7n.sflb.ashx
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£7 billion for NHS and social care for COVID-19 response and recovery 
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Minister launches Strategic Framework for rebuilding services 
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Coronavirus (COVID-19): Strategic Framework update - February 2021 
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