Ionawr 2020

Gweithlu'r
Dyfodol
Fframwaith
Strategol ar
gyfer Gweithlu
Iechyd a Gofal
Powys
Ionawr 2020

Tudalen 1

Ar ran Bwrdd Partneriaeth Ranbarthol Powys, rwy'n falch
iawn o gyhoeddi'r Fframwaith Strategol hwn ar Weithlu'r
Dyfodol.
Mae'r fframwaith yn gyfrwng allweddol i weithredu
Strategaeth Iechyd a Gofal Powys: Powys Iach a Gofalgar.
Mae wedi'i ddyfeisio i'n helpu i sicrhau bod gennym weithlu
cryf traws-sector er mwyn gallu darparu ein strategaeth i
wella iechyd a lles pobl Powys.
Mae ystod eang o unigolion a sefydliadau sy'n rhan o'r
gweithlu iechyd a gofal ar draws Powys, ac sy'n teimlo'n gryf
yn ei gylch, wedi helpu i ddylanwadu'r Fframwaith Strategol
hwn sy'n rhoi pwyslais ar y 'pethau pwysicaf' a'r
blaenoriaethau ar gyfer datblygu. Derbyniwyd barn dros 300
o bobl gan gynnwys partneriaid, staff cyflogedig, gofalwyr a
gwirfoddolwyr.
Mae'r heriau sy'n wynebu gweithlu Powys yn glir. Mae'r ffaith
bod Powys yn ddaearyddol ar wasgar, y lleihad yn ei
phoblogaeth iau a'r cynnydd yn ei phoblogaeth hŷn ynghyd â
diffyg seilwaith pwysig fel prifysgol o fewn y Sir, gyda'i gilydd
yn golygu bod gwir angen ffordd wahanol o ddenu a datblygu
gweithlu'r dyfodol.
Gan adeiladu ar ein llwyddiant drwy ein gweithlu presennol,
mae'r fframwaith strategol hwn yn rhoi cyfle i ni ganolbwyntio
ar greu model gweithlu fydd yn ein helpu i ddenu, cefnogi a
hyfforddi'r bobl orau. Mae'r uchelgais yn y strategaeth iechyd
a gofal yn gwbl glir: byddwn yn datblygu Powys fel rhanbarth
sy'n cynnig iechyd a gofal o'r safon uchaf mewn ardal wledig,
a hyn wedi'i ddarparu gan weithlu ymroddedig a gwerthfawr
sy'n gweithio'n ddi-dor ar draws ffiniau sefydliadol.

Mae'r fframwaith yn cyflwyno'r blaenoriaethau strategol lefel
uchel sydd eu hangen i ddarparu Powys Iach a Gofalgar drwy
ein gweithlu ac mae'n seiliedig ar anghenion, tystiolaeth a
barn pobl a gasglwyd drwy ymgysylltu. I gyflawni'r uchelgais,
mae'n hollbwysig cael model gweithlu a ddyluniwyd i
ddarparu modelau gofal newydd, sy'n gwerthfawrogi
cyfraniad pawb ac sy'n cefnogi mynediad at addysg, dysgu a
datblygu o'r ansawdd gorau.
Mae'r fframwaith yn disgrifio prif themâu'r gwaith:
 Dylunio, Cynllunio a Denu'r Gweithlu
 Arwain y Gweithlu
 Ymgysylltu a Lles
 Addysg, Hyfforddiant a Datblygu
 Partneriaeth a Dinasyddiaeth
 Thema drawsbynciol: Technoleg a Seilwaith Digidol
Mae hefyd yn disgrifio sut y mae'n cysylltu i fframweithiau
strategol eraill fel bo'r Strategaeth Iechyd a Gofal yn cael ei
darparu. Bydd yn cael ei gefnogi gan gynllun gweithredu
manwl yn disgrifio ein gweithredu, fydd yn dilyn yn 2020.
Hoffwn ddiolch i bawb a gyfrannodd at Gweithlu'r Dyfodol:
Fframwaith Strategaeth ar gyfer Gweithlu Iechyd a Gofal
Powys, ac edrychaf ymlaen at i ni weithio gyda'n gilydd i
weithredu'r blaenoriaethau.
Carol Shillabeer – Cadeirydd Bwrdd Partneriaeth Ranbarthol Powys
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1. Rhagarweiniad a Chyd-destun Strategol
1.1 Strategaeth Iechyd a Gofal Powys
Strategaeth Iechyd a Gofal Powys (Powys Iach a Gofalgar
2017-27) oedd y strategaeth iechyd a gofal ranbarthol ac
integredig gyntaf yng Nghymru. Cafodd ei datblygu gyda
phobl Powys ac mae'n hyrwyddo ffordd fwy holistig o ateb
anghenion iechyd a gofal ein cymunedau, gan sefydliadau
sy'n gweithio gyda'i gilydd yn fwy effeithiol.

Mae Strategaeth Iechyd a Gofal Powys yn rhoi cyfeiriad a
gweledigaeth i wella iechyd a lles pobl y Sir yn y dyfodol, gan
ddangos ymrwymiad cryf y Bwrdd Partneriaeth Ranbarthol,
ynghyd â'r sefydliadau a'r sectorau sy'n rhan ohoni, i weithio
gyda'i gilydd er mwyn a thros bobl Powys.
Nod y strategaeth yw cefnogi pobl i gael 'Cychwyn Da', 'Byw'n
Dda' a 'Heneiddio'n Dda' gyda ffocws ar les, gofyn am
gymorth yn fuan, y pedair her iechyd fawr, a gofal
cydgysylltiedig. Mae teulu, cymuned, cartref ac amgylchedd
yn hanfodol i les ac mae'r model gofal newydd yn
canolbwyntio ar ofal yn y cartref a'r gymuned, gan helpu i
greu teimlad o berthyn mewn cymunedau drwy ddefnyddio
talentau ac adnoddau lleol a darparu iechyd a gofal mewn
amgylchedd addas i'r pwrpas.
Mae'n amser anodd heb os, yn enwedig wrth i'r blynyddoedd
o gyni barhau ac yng nghyd-destun y newidiadau demograffig
yn y Sir. Mae taer angen i bawb weithio'n wahanol os yw
gwasanaethau i gael eu trawsnewid yn y dyfodol. Mae
Gweithlu'r Dyfodol, Digidol yn Gyntaf, Trawsnewid mewn
Partneriaeth ac Amgylchedd Arloesol yn allweddol i wireddu'r
weledigaeth a thrawsnewid gwasanaethau i fod yn wydn i
ateb anghenion pobl a chymunedau yn y dyfodol.

'Powys Iach a Gofalgar':
Strategaeth iechyd a gofal 10 mlynedd i Bowys

Bydd darparu'r Strategaeth Iechyd a Gofal yn greiddiol i wella
lles cymdeithasol, iechyd, economaidd, amgylcheddol a
diwylliannol Cymru fel rhan o Gynllun Llesiant mwy hirdymor
Powys.
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1.2 Egwyddorion Strategol
Mae Strategaeth Iechyd a Gofal Powys yn seiliedig ar chwe
egwyddor graidd sydd hefyd yn gyrru ein Fframwaith
Strategol ar gyfer Gweithlu'r Dyfodol.












Gwneud Beth sy’n Bwysig: "Byddwn yn canolbwyntio ar
‘beth sy’n bwysig’ i bobl. Byddwn yn gweithio gyda’n
gilydd i gynllunio gofal a chymorth wedi’i bersonoli gan roi
ffocws ar y canlyniadau sy’n bwysig i bobl"
Gwneud Beth sy’n Gweithio: "Byddwn yn darparu gofal a
chymorth gyda ffocws ar ‘beth sy’n gweithio’ ar sail
tystiolaeth, gwerthuso ac adborth. Byddwn yn cael
sgyrsiau gonest am sut y defnyddiwn adnoddau"
Ffocws ar yr Angen Mwyaf: "Byddwn yn canolbwyntio
adnoddau ar y rhai sydd fwyaf angen cymorth a
chefnogaeth arnynt, mewn ffordd sy’n ystyried
cenedlaethau’r dyfodol"
Cynnig Mynediad Teg: "Byddwn yn sicrhau bod gan bobl
fynediad teg at ofal arbenigol a thriniaethau a thechnoleg
newydd, gan helpu i ddarparu Powys fwy cyfartal a
chydnabod heriau bywyd gwledig"
Bod yn Ddarbodus: "Byddwn yn defnyddio adnoddau
cyhoeddus yn ddoeth fel bod y gwasanaethau iechyd a
gofal ond yn gwneud y pethau y dylen nhw ac y medran
nhw'n unig eu gwneud, gan gefnogi pobl i fod yn
bartneriaid cyfartal a mwy cyfrifol am eu hiechyd a’u gofal"
Gweithio gyda Phobl a Chymunedau: "Byddwn yn gweithio
gydag unigolion a chymunedau i ddefnyddio eu holl
gryfderau mewn ffordd sy’n cynnwys a gwneud y mwyaf o
iechyd a gofal pawb, gyda ffocws ar bob cam o fywyd –
Cychwyn Da, Byw’n Dda a Heneiddio’n Dda"
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1.3 Pobl Powys
Mae dros 130,000 o bobl yn byw ym Mhowys (amcanboblogaeth 2017: 132,515). Crynhoir dosbarthiad oedrannau
Powys isod ac mae'r siart ar y dde'n dangos bod yr oed
canolrifol yn y Sir gyda'r rhai uchaf yng Nghymru.

preswylwyr, yn enwedig pobl hŷn yn byw mewn mannau mwy
anghysbell.

Mae 18.6% o bobl Powys yn siarad Cymraeg ac mae'n
gynyddol ofynnol sicrhau bod gwasanaethau ar gael yn
Gymraeg a Saesneg.
Sir wledig ei chymeriad yw Powys yn bennaf ac mae'n
cynnwys chwarter o'r holl dir yng Nghymru. Powys yw'r Sir
fwyaf tenau ei phoblogaeth yng Nghymru a Lloegr, gyda dim
ond 26 o bobl i bob cilometr sgwâr. Gall cael gafael ar
wasanaethau ac ynysu cymdeithasol fod yn broblem i rai

Dros yr 20 mlynedd nesaf disgwylir y bydd cynnydd
sylweddol yn nifer y bobl 75+ yn byw ym Mhowys. Gyda mwy
o bobl yn byw'n hŷn gyda chyflyrau hirdymor, mae'n debygol
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o fod yn gysylltiedig â mwy o alw am wasanaethau iechyd a
gofal ar draws Powys.

Nid oes gan Bowys ysbyty dosbarth cyffredinol ac o ganlyniad
mae pobl Powys yn dibynnu'n drwm ar siroedd cyfagos yng
Nghymru a Lloegr ar gyfer gwasanaethau ysbyty aciwt.
Er bod cyfraddau cyflogaeth ym Mhowys wedi gwella, ym mis
Mehefin 2019 roedd cynnydd sylweddol yn nifer y bobl a
hawliodd fudd-daliadau. Gwyddom hefyd fod gan bobl
ddisgwyliadau oes gwahanol gan ddibynnu ar eu hincwm a
ble y maen nhw'n byw.
Mae'r cyflog blynyddol cyfartalog ym Mhowys yn is na chyflog
cyfartalog y DU:



Mae'r boblogaeth weithio ym Mhowys yn crebachu'n gynt na'r
cyfartaledd yng Nghymru. Mae pobl ifanc yn gadael y Sir i
fanteisio ar gyfleoedd addysgol ac mae allfudo ar ei uchaf
ymhlith pobl ifanc 15-19 oed.
Mae daearyddiaeth y Sir yn her i ddarparu pob gwasanaeth
rheng flaen, ond yn enwedig i ddarparu iechyd a gofal. Gall
amser teithio a phellter ar draws sir wledig fod yn faich, ac
yn broblem nid yn unig i'r boblogaeth o gofio bod llawer
ohonynt yn byw mewn tlodi tanwydd, ond hefyd i'r gweithlu
ei hun. Mae hyn ynghyd â rhwydwaith prin o drafnidiaeth
gyhoeddus yn cyfyngu ar ryddid unigolion a theuluoedd sydd
heb gar i symud o gwmpas a thrwy'r Sir.

Y Deyrnas Unedig - £36,600 (Menywod £31,000, Dynion
£40,000)
Powys - £27,200 (Menywod £24,200, Dynion £29,200)

Ar ben hyn, mae pobl sy'n symud i mewn i'r ardal yn gorfod
talu prisiau tai sy'n ddrytach na'r cyfartalog. Mae'r dreth
cyngor flynyddol yn y Sir yn £100 yn uwch na'r cyfartalog ar
draws gweddill Gymru.
Nid oes gan Bowys brifysgol. O ganlyniad mae pobl yn gadael
i fynd i golegau addysg uwch ac i fanteisio ar gyfleoedd
datblygu. Mae llawer yn dewis peidio â dychwelyd neu'n aml
nid tan ddechrau eu pedwar-degau. Mae hyn yn cyfrannu at
leihau'r boblogaeth weithio ac mae darogan y bydd yn lleihau
eto dros y 15 mlynedd nesaf. Gwyddom fod cyfran helaeth
o'r gweithlu lleol yn byw y tu allan i'r Sir gan deithio i mewn
i'w gwaith, gan gymryd tuag awr ar gyfartaledd i gyrraedd.
Er bod buddsoddiad sylweddol ar lefel genedlaethol wedi bod
yn addysg iechyd a gofal cymdeithasol y Sir, nid yw Powys
bob tro'n gweld manteision uniongyrchol hyn oherwydd ei
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natur wledig, ei phellter o'r prif brifysgolion a'r heriau gyda
chwrdd â'r gofynion ar gyfer lleoliadau clinigol a
phroffesiynol.
1.4 Y Cyd-destun Strategol Cenedlaethol

Mae Bwrdd Partneriaeth Ranbarthol Powys wedi ymrwymo'n
llawn i gynorthwyo gyda darparu cynllun hirdymor Cymru
Iachach. Mae ein cynlluniau lleol i ddarparu'r Strategaeth
Iechyd a Gofal Powys yn disgrifio sut y bwriadwn wneud
hyn.

Yn 2018 disgrifiodd adolygiad seneddol o iechyd a gofal
cymdeithasol yng Nghymru'r galw cynyddol a'r heriau
newydd sy'n wynebu'r GIG a gofal cymdeithasol, gan
gynnwys poblogaeth sy'n heneiddio, newidiadau ffordd o fyw,
disgwyliadau'r cyhoedd a thechnolegau meddygol a digidol
newydd neu ar y gorwel.
Mewn ymateb i'r adolygiad hwn, ym Mehefin 2018
cyhoeddodd Llywodraeth Cymru Cymru Iachach: Ein
Cynllun ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol. Yr
uchelgais yw bod y systemau iechyd a gofal cymdeithasol yn
gweithio gyda'i gilydd i helpu pobl i fyw'n dda yn eu
cymunedau, yn ateb eu hanghenion iechyd a gofal yn
effeithiol ac yn darparu gwasanaethau'n nes i'r cartref neu yn
y cartref, fel bod angen i bobl fynd i'r ysbyty dim ond am
driniaeth na ellir ei darparu'n ddiogel yn unlle arall.
Mae'r cynllun yn disgrifio'r pedwar nod (ar gyfer y system
iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru:





poblogaeth gydag iechyd a lles gwell
gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol mwy hygyrch
ac o ansawdd gwell
iechyd a gofal cymdeithasol sy'n cynnig gwell gwerth
gweithlu iechyd a gofal cymdeithasol cynaliadwy a chryf
eu cymhelliad.
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I helpu i ddarparu Cymru Iachach, penderfynodd
Llywodraeth Cymru gomisiynu Addysg a Gwella Iechyd
Cymru (AaGIC) a Gofal Cymdeithasol Cymru (GCC) i
ddatblygu strategaeth weithlu hirdymor mewn partneriaeth â
GIG Cymru, llywodraeth leol, y sectorau gwirfoddol ac
annibynnol, cyrff rheoleiddio a phroffesiynol a darparwyr
addysg. Mae hyn yn rhoi cyfle i'r sefydliadau partner ym
Mhowys fod yn rhan o'r sgwrs genedlaethol a dylanwadu ar
gynnwys y strategaeth. Wrth i fomentwm y 'Strategaeth
Weithlu' genedlaethol dyfu, bwriadwn fanteisio ar bob cyfle.



Ym Mhowys, rydym hefyd yn gweithio mewn
cydweithrediad â chydweithwyr mewn siroedd cyfagos.
Rydym yn goleuo ac yn rhan o'r gwaith sy'n digwydd yn
ac o gwmpas ein ffiniau, er enghraifft drwy Gyd-bwyllgor
Iechyd a Gofal Canolbarth Cymru, Bargen Dwf
Canolbarth Cymru ac Iechyd a Gofal Gwledig Cymru.

Mae'r sbardunau strategol cenedlaethol a oleuodd ein gwaith
lleol yn cynnwys:




Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant
(Cymru) 2014: Nod y ddeddf hon yw trawsnewid
gwasanaethau cymdeithasol yng Nghymru i wella lles pobl
sydd angen gofal a chymorth arnynt, a chynorthwyo'r bobl
sy'n gofalu amdanynt. O dan y ddeddf rhaid datblygu
Asesiad Poblogaeth i adnabod anghenion a chyfleoedd
lleol, a chynhyrchu 'Cynllun Ardal Ar y Cyd' i ddisgrifio sut
y bydd gwasanaethau'n cael eu darparu'n integredig yn y
dyfodol. Cyhoeddwyd y Cynllun Ardal cyntaf ar gyfer
Powys yn 2017 ac mae'n disgrifio bwriadau darparu'r
Strategaeth Iechyd a Gofal
Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol 2015: O dan
y ddeddf hon, rhaid i gyrff cyhoeddus yng Nghymru
ystyried effaith hirdymor eu penderfyniadau, gweithio'n
well gyda phobl, cymunedau a'i gilydd ac atal problemau
parhaus fel tlodi, anghydraddoldebau iechyd a newid
hinsawdd. Bydd y Fframwaith Strategol ar gyfer Gweithlu'r
Dyfodol yn cynorthwyo i gyflawni'r saith nod llesiant a'r
pum ffordd o weithio drwy'r gweithlu
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2. Ein Gweithlu
2.1 Y Gweithlu GIG Cenedlaethol
Yn genedlaethol mae'r GIG yn dibynnu'n drwm ar staff
clinigol proffesiynol, cymwysedig. Maen nhw'n cyfrif am tua
hanner holl weithwyr y GIG. Mae grwpiau staff allweddol eraill
yn cynnwys y timau swyddogaethau canolog sy'n delio ag
eiddo ac ystadau'r GIG ac yn cefnogi'r staff clinigol
(Ymddiriedolaeth Nuffield 2019).

grwpiau staff wedi gweld cynnydd yn eu gweithlu. Mae dau
faes wedi gweld lleihad: Ystadau ac Ategol, gyda 5% yn llai
o staff; a Gwyddonwyr Gofal Iechyd gyda 7% yn llai. Cafwyd
cynnydd ar draws yr holl grwpiau staff eraill, gyda staff
proffesiynol a thechnegol ychwanegol yn gweld y cynnydd
mwyaf (21%). Mae'r gweithlu Meddygol wedi tyfu o 10%,
gyda chynnydd ar draws yr holl grwpiau graddfa.

Mae'r gweithlu wedi newid yn sylweddol dros y 19 mlynedd
diwethaf ac ar y cyfan rhwng 2000 a 2019 mae gweithlu GIG
Cymru wedi cynyddu o 45%.

Wrth gymharu lefelau staffio dan gontract cyfwerth ag amser
llawn (FTE), rhwng 2011 a 2019, mae'r rhan fwyaf o'r

Ar lefel genedlaethol yn 2018/19, costiodd y gweithlu tua
£3.7 biliwn. Dros y saith mlynedd diwethaf mae'r bil cyflogau
wedi cynyddu'n flynyddol oherwydd y twf parhaus yn y
gweithlu, cost dyfarniadau cyflog cenedlaethol, cyflwyno'r
'Cyflog Byw', cyflogau staff asiantaeth uwch, a drifft
cynyddrannol.
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Yn 2016/17 aeth y bil cyflogau i fyny o 6.4% o'i gymharu â'r
flwyddyn flaenorol. Dyma'r naid fwyaf mewn gwariant
blynyddol ers chwe blynedd. Gellir priodoli peth o'r cynnydd i
dwf y gweithlu a hefyd i gostau parhaus staff asiantaeth a
locwm.
Mae cynnydd sylweddol wedi bod mewn gwario ar staff locwm
ac asiantaeth dros y tair blynedd ariannol ddiwethaf. Yn
2014/15 aeth y gwariant i fyny o 78%, o £49m i £88m, ac i
fyny eto yn 2015/16 i £135m, oedd yn gynnydd o 54% ar y
flwyddyn flaenorol. Yn 2016/17 roedd y gwariant wedi codi i
£164m, cynnydd o 21.5% ar y flwyddyn flaenorol. Yn
2016/17, gwariwyd 80% o'r gwariant asiantaeth a locwm ar
ddau grŵp staff; Meddygon a Deintyddion (47%) a Nyrsys a
Bydwragedd (33%).

2.2. Y Gweithlu Gofal Cymdeithasol Cenedlaethol
Ar draws Cymru mae tua 65,000 o bobl yn darparu
gwasanaethau gofal cymdeithasol i oedolion a phlant (2018).
Maen nhw'n gweithio ar draws 1,300 o ddarparwyr gofal
comisiwn, a 230 o wasanaethau awdurdod lleol. Darperir y
gwasanaethau hyn gan ofal cartref, gofal preswyl a gofal
dydd. Darperir dros hanner y gofal drwy ofal preswyl; mae
gofal cartref yn cyfrif am tua thraean o'r gofal a darperir
gweddill y gofal drwy wasanaethau gofal dydd.
Dim ond 2% o staff gwasanaethau awdurdod lleol rheoledig
sy'n weithwyr cymdeithasol cofrestredig, mae'r 98% arall yn
weithwyr gofal, gofalwyr maeth, uwch-weithwyr gofal, staff
swyddfa a rheolwyr. Mae'r siart isod yn dangos y dosbarthiad.

Mesurir ymgysylltiad staff yn y GIG drwy arolwg staff
cenedlaethol. Y 'Mynegai Ymgysylltiad Staff' yw'r rhan o'r
arolwg sy'n ymwneud yn benodol ag ymgysylltu ac mae'n
mesur argraff staff o'u swyddi a'u gwaith dydd i ddydd. Mae'n
gofyn cyfres o gwestiynau sy'n ystyried ymgysylltu seicolegol
cynhenid, gallu'r staff i gyfrannu at welliannau i'w gwaith,
eiriolaeth staff ac argymhellion gan staff.
Ystyrir bod ymgysylltiad staff yn ffactor allweddol i wella
morâl a pherfformiad staff yn y GIG ac mae wedi'i ddangos i
fod yn bwysig i berfformiad sefydliadau'r GIG, e.e. i leihau
absenoldeb a sicrhau gwasanaethau o ansawdd gwell (West
a Dawson 2012).
Ar draws Iechyd yng Nghymru, mae sgoriau ymgysylltiad
staff wedi codi o 55% yn 2013 i 62% yn 2016. Gweinyddol a
Chlercio yw'r grŵp staff sy'n ymgysylltu orau. Ystadau ac
Ategol yw'r grŵp staff sy'n ymgyfrannu leiaf.
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Yn 2018 menywod oedd y rhan fwyaf (87%) o staff
gwasanaethau gofal cymdeithasol rheoledig yng Nghymru.
Dynion oedd ychydig dros un o bob wyth o'r gweithlu. Roedd
y rhan fwyaf (34%) o staff yn gweithio i wasanaethau
rheoledig yng Nghymru rhwng 51-60 oed, 25% rhwng 41-50
oed a 16% rhwng 31-40 oed. Ar draws y darparwyr, roedd
7% o staff darparwyr gofal comisiwn dan 25 oed wedi eu
cyflogi gan ddarparwyr gofal cymysg a 1% o'r staff dydd a
staff eraill yn 25 oed neu'n iau. Roedd 3% o'r staff dydd a
staff gofal eraill yn 71+ oed ac roedd 1% neu lai o'r holl
fathau eraill o ddarparwyr yn cyflogi staff 71+ oed.
Yn 2018 ymunodd fwy o bobl â'r sector o'i gymharu â faint a
adawodd. Roedd hyn yn cymharu â bron i 12,000 yn gadael
a 15,000 yn ymuno. Mae un o bob naw o staff darparwyr
gofal comisiwn yn gallu siarad Cymraeg o'i gymharu ag un o
bob wyth a gyflogir gan wasanaethau awdurdod lleol
rheoledig.
Yn genedlaethol mae'r gweithiwr cymdeithasol cyfartalog yn
46 oed, gwyn ac yn fenyw. Mae gan dros draean rai sgiliau
iaith Gymraeg. Cyflogir y rhan fwyaf o weithwyr cymdeithasol
gan awdurdod lleol gyda llwyth achosion gwaith
cymdeithasol, ac wedi bod llai na phum mlynedd yn eu swydd
bresennol.
Yn 2018 menywod oedd 83% o'r gweithwyr cymdeithasol
mewn adrannau gwasanaethau cymdeithasol. Mae'r ganran
wedi aros fwy neu lai'r un fath ers dechrau casglu data ar hyn
yn 2009.
Dim ond 45.6% o weithwyr cymdeithasol newydd gymhwyso
oedd wedi cael swydd fel gweithiwr cymdeithasol gyda llwyth
achosion yng Nghymru, sy'n dipyn llai na'r 57.6% yn 2016.

Mae llai o weithwyr cymdeithasol yn cymhwyso a llai'n cael
swydd fel gweithiwr cymdeithasol yn y 12 mis wedyn. Yn
2012 roedd 89% o weithwyr cymdeithasol newydd
gymhwyso wedi cael swydd gofal cymdeithasol mewn 12 mis
o'i gymharu â 75.2% eleni.
2.3 Y Gweithlu Gwirfoddol Cenedlaethol
Yn genedlaethol, mae
wirfoddolwyr a gofalwyr.

gweithlu

di-dâl

sylweddol

o

Canfyddiadau allweddol








Roedd 28% o bobl yn gwirfoddoli, naill ai'n ffurfiol neu'n
anffurfiol
Roedd pobl yn gwirfoddoli amlaf i elusennau a chlybiau
chwaraeon: roedd 32% o wirfoddolwyr (9% o oedolion
16+ oed) yn rhoi eu hamser i elusennau, a 25% (7% o
oedolion 16+ oed) yn gwirfoddoli i glwb chwaraeon
Pobl iau a rhai heb gymwysterau oedd fwyaf tebygol o
wirfoddoli
Roedd pobl mewn iechyd gwell yn gyffredinol, ac yn teimlo
fod y pethau yr oeddent yn ei wneud mewn bywyd yn fwy
gwerth chweil, yn fwy tebygol o wirfoddoli
Roedd 32% o bobl yn gofalu am eraill, 24% yn darparu
gofal am lai nag 20 awr yr wythnos ac 8% yn gofalu am
dros 20 awr yr wythnos
Roedd 24% o bobl ifanc 16-24 oed yn gofalu am eraill o'i
gymharu â 42% o bobl 45-64 oed a 25% o bobl 75+ oed

Mae mwy o wirfoddoli ym Mhowys nag yn unman arall yng
Nghymru.
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2.4 Y darlun lleol ym Mhowys

Ar hyn o bryd mae tua 71,500 o 'swyddi pobl' yn y gweithlu
iechyd a gofal ym Mhowys (iechyd a gofal cymdeithasol, gan
gynnwys yn y sector gwirfoddol, annibynnol ac fel
gwirfoddolwyr a gofalwyr di-dâl).
Mae hyn yn cyfateb i dros hanner poblogaeth Powys ond mae
hefyd yn cynnwys rhai pobl sy'n cyflawni rolau lluosog (e.e.
swydd gyflogedig yn ogystal â rôl wirfoddol, rolau gwirfoddol
lluosog).
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Yn Ionawr 2019 roedd:










dros 2,000 o staff yn gweithio ym maes Iechyd
2,974 o staff yn gweithio yn y sector gofal annibynnol, gan
gynnwys cartrefi gofal. Mae 2,260 o'r bobl hyn yn ofalwyr.
713 o staff yn gweithio mewn gofal cymdeithasol i blant
ac oedolion ac o'r rhain mae 161 yn weithwyr
cymdeithasol (Ionawr 2020)
52 o weithwyr gofal cymdeithasol sy'n staff asiantaeth
(Ionawr 2020)
514 o staff dros dro sy'n cael eu hanfon i ble bynnag y
mae bylchau mewn swyddi rheolaidd
47,812 o rolau gwirfoddoli
tua 16,000 o ofalwyr di-dâl. Gwyddom fod y ffigur hwn yn
uwch oherwydd nid yw rhai pobl yn ystyried eu hunain fel
gofalwyr.
130 o staff meddygol ar ymweliad. Staff proffesiynol yw'r
rhain a gomisiynir gan Bowys i ddod i mewn i'r Sir i
ddarparu gwasanaethau i ni
454 o staff sy'n gweithio mewn meddygfeydd, gan
gynnwys 78 o feddygon teulu

Yn ogystal â'r gweithlu uchod, mae preswylwyr Powys hefyd
yn derbyn gwasanaethau a chymorth iechyd a gofal gan staff
proffesiynol eraill a sefydliadau partner fel optometryddion,
fferyllwyr,
deintyddion,
staff
Ymddiriedolaeth
GIG
Gwasanaeth Ambiwlans Cymru a staff mewngymorth o gyrff
GIG cyfagos, e.e. nyrsys arbenigol, ymgynghorwyr ymweld.
Yn ogystal â darparu a chefnogi gwasanaethau iechyd a gofal
cymdeithasol, mae'r gweithlu hwn hefyd yn gwneud cyfraniad
helaeth i'r economi ac felly i ffyniant a chynaliadwyedd y Sir.

Mae 70% o'r gweithlu'n byw ym Mhowys ac mae 18.6% o
boblogaeth Powys yn siarad Cymraeg sy'n atgyfnerthu pa
mor bwysig yw gallu a sgiliau iaith Gymraeg o fewn y gweithlu
iechyd a gofal.
Menywod yw'r mwyafrif llethol o'r gweithlu iechyd a gofal,
gyda rhaniad o 50% yn y sector gwirfoddol ac mor uchel â
86% ym maes iechyd.
Mae gwirfoddolwyr a gofalwyr yn chwarae rhan bwysig iawn
mewn darparu gwasanaethau i gymunedau'r Sir gan gyfrif
am bron i ddau draean o'r gweithlu. Mae ystod eang o
wasanaethau cymunedol a chymorth yn dibynnu'n drwm
iawn ar wirfoddolwyr a gofalwyr. Mae'r tabl gyferbyn yn
dangos y gwahanol rolau gwirfoddoli ar draws y Sir, yn ôl
tref.
2.5 Heriau Gweithlu'r Dyfodol
O edrych ar y darlun llawn, mae'r heriau sy'n wynebu
gweithlu'r Sir yn sylweddol – mae rhai'n benodol i'r Sir ac
eraill yn heriau cyffredin ar lefel genedlaethol.
Mae'r heriau cenedlaethol cyffredin yn cynnwys prinder
mewn nifer o broffesiynau fel gweithwyr gofal cymdeithasol
(yn enwedig gwasanaethau plant) a meddygon, sy'n debygol
o barhau am gryn amser, gyda rhai gwasanaethau'n
dibynnu'n drwm ar staff asiantaeth, e.e. meddygon, nyrsys a
gweithwyr cymdeithasol. Mae meysydd her eraill yn cynnwys
y gweithlu gofalwyr cartref.
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Darparwyr gofal mewnol lle disgwylir y bydd bwlch
ymddeol o 15% yn y pum mlynedd nesaf
Y sector annibynnol lle comisiynir darparwyr i ddarparu
gwasanaethau gofal, e.e. mewn cartrefi gofal, a lle
disgwylir bwlch o 10% yn y pum mlynedd nesaf
Gofal cymdeithasol lle disgwylir i 8% o'r gweithlu gofal
cymdeithasol ymddeol o fewn yr wyth mlynedd nesaf
Meddygfeydd, lle disgwylir i 5% o feddygon teulu ymddeol
o fewn y pum mlynedd nesaf

Mae 65% o ofalwyr di-dâl yn 50+ oed a 39% wedi ymddeol.
Mae eu hiechyd fel arfer yn waeth na'r cyfartalog ac mae rhai
gofalwyr yn darparu dros 50 awr o ofal bob wythnos. Mae
gofalwyr di-dâl yn fwy cyffredin yn ne Powys, yn enwedig o
gwmpas ardal Ystradgynlais. Disgwylir i nifer y gofalwyr didâl gynyddu dros y blynyddoedd nesaf oherwydd y twf yn y
boblogaeth hŷn.

Mewn gofal cymdeithasol, mae'r sefyllfa bresennol bod
deddfwriaeth
Cymru
a'r
gofynion
cofrestru
gofal
cymdeithasol yn wahanol i'r gofynion yn Lloegr, yn arafu'r
symud nôl a blaen dros y ffin ac felly'n cynyddu'r brys i
ddatblygu a chadw ein staff gofal cymdeithasol ein hunain.
Yn lleol bydd llawer o bobl sy'n gweithio mewn iechyd a gofal
yn ymddeol cyn bo hir. Er na fydd hyn yn dweud yr holl stori
am ragolygon staffio yn y dyfodol, mae'n sicr yn destun
pryder. Y rhagolygon ymddeol uchaf yw ar gyfer:
 Y sector iechyd lle disgwylir i 25% o'r gweithlu ymddeol
yn y pum mlynedd nesaf

Bydd mwy hefyd o ofalwyr iau, gyda'r rhan fwyaf yn darparu
hyd at 19 awr o ofal. Mae rhai gofalwyr ifanc, oherwydd eu
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cyfrifoldebau, yn colli allan ar amser ysgol. Gall hyn gael
effaith ar eu haddysg a'u rhagolygon i'r dyfodol. Oherwydd y
twf yn y boblogaeth oedrannus, mae gan fwy o bobl ifanc
gyfrifoldebau gofalu.

fel problemau amser / rhy brysur a phoeni am fygythiadau o
gael eu cyhuddo / siwio'n ariannol.

Er bod gan y Sir weithlu mawr o wirfoddolwyr a gofalwyr,
mae angen mwy o gyfleoedd i bobl iau. Mae pobl yn tueddu
i wneud mwy nag un swydd wirfoddol, ac yn cefnogi gwahanol
bobl. Y rhai mwyaf cyffredin yw gwneud negesau i bobl,
gwarchod plant, cadw mewn cysylltiad â rhywun sy'n gaeth
i'r tŷ, darparu cludiant a rhoi cyngor.
Mae pobl 65+ oed yn llai tebygol o wirfoddoli'n anffurfiol.
Mae'r rhan fwyaf o wirfoddolwyr mewn ardal wledig yn
tueddu i dreulio rhwng 1-20 awr yr wythnos yn gwirfoddoli'n
ddi-dâl, o'i gymharu â'r rhan fwyaf o wirfoddolwyr cyflogedig
sy'n tueddu i dreulio dros 20 awr yr wythnos yn gwirfoddoli.
Gan amlaf roedd gwirfoddolwyr yn sôn am rwystrau i 'helpu'
Mae addysg y Sir yn cael ei ddarparu drwy 11 o ysgolion
uwchradd ar draws 13 campws sy'n gwasanaethu tua 658.5
o ddisgyblion ym mhob un ar gyfartaledd. Mae ein chweched
dosbarth yn cynnwys 978 o fyfyrwyr yn astudio ar draws 12
campws. Mae ystod o ddarparwyr Addysg Bellach ym
Mhowys, er enghraifft grŵp colegau Castell Nedd Port Talbot,
ACT a Hyfforddiant Cambrian.
Pob blwyddyn mae tua 500 o fyfyrwyr yn symud allan o'r Sir
i fanteisio ar gyfleoedd addysg uwch. Mae hyn yn cyfateb i
golli gwerth £2m o gyllid addysgol i siroedd cyfagos ac i
siroedd dros y ffin yn Lloegr. Ar ben hyn, mae nifer y
disgyblion wedi bod yn gostwng a'r rhagolygon yw y bydd y
niferoedd yn gostwng eto.
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3. Fframwaith Strategol
Gweithlu'r Dyfodol
34.1 Darparu Powys Iach a Gofalgar
Mae'r weledigaeth yn y
Strategaeth Iechyd a
Gofal: Powys Iach a
Gofalgar yn un lle bydd
Powys yn arwain ar
ddarparu iechyd a gofal
gwledig, integredig. Bydd
yn datblygu gweithlu amlasiantaeth, amlddisgyblaeth lle mae
gofalwyr a gwirfoddolwyr
yn gweithio mewn
partneriaeth gyda staff cyflogedig. Bydd y gweithlu cyfun
hwn yn gweithio gyda'i gilydd i ddarparu gofal iechyd a
chymdeithasol di-dor i'r rhai sydd ei angen.
Byddwn yn parhau i ddeall y pethau sy'n bwysig i weithlu
iechyd a gofal Powys er mwyn gallu eu helpu i roi'r gofal
gorau posib i bobl leol. Byddwn yn parhau i wrando ar a
chynnwys pawb sy'n darparu gwasanaethau iechyd a gofal, a
phawb sy'n eu derbyn hefyd.

Yn benodol, mae'r Strategaeth Iechyd a Gofal yn cyflwyno
uchelgais i:







Ddatblygu'r gweithlu iechyd a gofal drwy hyfforddiant a
datblygu lleol
Cefnogi pobl i weithio'n hirach gan sicrhau bod sgiliau,
gwybodaeth a phrofiad yn cael eu trosglwyddo
Cefnogi ein gweithlu i ddatblygu modelau gofal arloesol
mewn ardal wledig drwy dechnoleg, addysg, ymchwil a
hyfforddiant
Cefnogi sector gwirfoddoli ac economi graidd ffyniannus
Sicrhau bod y gweithlu iechyd a gofal wedi'i 'alluogi' ac
felly'n gallu ymateb yn amserol i anghenion pobl
Hybu lles yn y gweithle

Bydd gan bob un o bedair elfen y Strategaeth Iechyd a Gofal:
Powys Iach a Gofalgar fframwaith strategol yn disgrifio pob
rhaglen waith er mwyn gallu darparu'r strategaeth.

Mae tystiolaeth gadarn fod timau iechyd a gofal sy'n cael
profiadau da yn y gwaith ac sy'n mwynhau lles eu hunain, yn
darparu gofal gwell. Bydd hyn yn cyfrannu at greu diwylliant
tosturiol er budd i'r gweithlu, dinasyddion a chymunedau.
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O bersbectif Gweithlu'r Dyfodol, gwyddom fod heriau o'n
blaenau gan gynnwys demograffeg y boblogaeth a'r gweithlu,
natur wledig y Sir, pwysau economaidd a chymdeithasol, y
galw am ofal ynghyd ag anghenion cynyddol fwy cymhleth.
Mae prinder gweithlu eisoes yn cael effaith uniongyrchol ar
ofalu am gleifion a phrofiad staff. Rhaid gweithredu ar fyrder
i osgoi cylch dieflig o brinder a diffyg cynyddol ac ansawdd
yn dirywio (Kings Fund, 2019).
Mae gennym gyfle unigryw i drawsnewid y ffordd y darparwn
ofal i boblogaeth sy'n newid ac i oresgyn rhai o'r heriau hyn
wrth i ni weithio i ddarparu gofal yn nes at adre.
Byddwn yn egluro'n glir ein rhaglen ar gyfer trawsnewid y
gweithlu ac yn ei haddasu fel bo angen yn wyneb y
newidiadau hyn. Mae Gweithlu'r Dyfodol yn dibynnu ar greu
gweithlu newydd gyda ffocws ar anghenion y boblogaeth.
Mae hyn yn berthnasol ar draws holl wasanaethau'r cyrff
sofran, y gwasanaethau a gomisiynwn a hefyd yn cysylltu i
weithluoedd partneriaid sy'n darparu ar ein rhan.
Mae Fframwaith Strategol Gweithlu'r Dyfodol yn cyflwyno ein
bwriadau drwy ddisgrifio beth yw ein blaenoriaethau strategol
ar sail beth wyddom eisoes am y gweithlu presennol, gan
sicrhau bod pawb yn gwybod beth sydd angen ei wneud i
ddarparu Powys Iach a Gofalgar drwy'r adnoddau sydd gan
ein gweithlu. Mae'n ymrwymo i ddylunio gweithlu iechyd a
gofal fydd yn ateb anghenion ein pobl a'n cymunedau, i
ddenu'r gweithlu sydd â'r sgiliau a'r wybodaeth iawn, i barhau
i
werthfawrogi,
ymgysylltu
a
chadw
staff
drwy
arweinyddiaeth dosturiol a chyfunol a pharhau i gynnig
cyfleoedd addysg a datblygu.

Edrychwn ar ein gweithlu mewn cyd-destun ehangach sy'n
cynnwys y bobl sy'n gweithio ar draws y sectorau preifat,
annibynnol a'r trydydd sector. Rydym hefyd yn cydnabod bod
gwirfoddolwyr a gofalwyr yn chwarae rhan bwysig fel rhan
o'n tîm.
Rydym yn cydnabod bod angen i Fframwaith Strategol
Gweithlu'r Dyfodol fod yn hyblyg. Am y rheswm hwn, fe'i
darperir drwy gynllun gweithredu ar sail y canlyniadau y
dyhëwn am eu gweld erbyn cyrraedd tri gorwel amser, 2022,
2025 a 2027. Mae'r ddogfen hon yn disgrifio beth y
gobeithiwn ei gyflawni erbyn 2022 a 2025.
Ar sail y fethodoleg 'Atebolrwydd Drwy Ganlyniadau', sy'n
canolbwyntio ar ganlyniadau i bobl a chymunedau, bwriadwn
adolygu'r cynnydd pan gyrhaeddwn y gorwelion amser hyn.
Drwy wneud hyn gallwn ystyried datblygiadau byd-eang,
cenedlaethol, rhanbarthol a lleol ac addasu ein gweithredu os
/ lle bo angen.
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Ein nod yw dylunio system sy'n cefnogi gweithlu wedi'i
'alluogi' i ennill sgiliau, gwybodaeth a chymwyseddau y gellir
eu trosglwyddo ac sy'n gallu addasu i rolau gwaith a ffyrdd
newydd ac estynedig o weithio, ar sail mwy o integreiddio a
chydweithredu. Byddwn yn gwneud hyn drwy wreiddio, yn
strategol, ein cynlluniau gweithlu ar sail cymwyseddau, gyda
ffocws ar y cymwyseddau sydd eu hangen ar ein gweithlu.
Byddwn yn parhau i gysoni ein gwaith â'r amcanion strategol
hirdymor yn 'Powys Iach a Gofalgar' sy'n gyffredin hefyd ar
draws y Bwrdd Partneriaeth Ranbarthol a'r Bwrdd
Gwasanaethau Cyhoeddus.
Bwriadwn gyflawni'r canlyniadau sydd gennym mewn golwg
yn ein cynllun ardal drwy roi ffocws llwyddiannus ar Weithlu'r
Dyfodol. Bydd pobl ym Mhowys yn dweud:







Mae'r bobl yr wyf angen eu cymorth yn gallu gwneud
penderfyniadau ac ymateb oherwydd bod y wybodaeth a'r
cymwysterau iawn ganddynt Os na fedran nhw helpu'n
uniongyrchol, mi fyddan nhw'n gwybod pwy allai
Fel gofalwr, rwyf i a'r bobl y gofalaf amdanynt yn rhan o'r
'tîm'
Mae gennyf fynediad at gyfleoedd addysg, hyfforddiant a
datblygu ym Mhowys fel y gallaf ennill a datblygu sgiliau a
chyfleoedd
Rwy'n gallu darparu gwasanaethau'n ddigidol lle bo'n
briodol
Rwy'n gyfranogol a bodlon yn fy ngwaith

3.2 Datblygu Fframwaith Strategol Gweithlu'r Dyfodol
Mae'r fframwaith strategol hwn wedi'i ddatblygu drwy
ymgysylltu â staff, gwirfoddolwyr, gofalwyr a chydweithwyr
ar draws partneriaid y Bwrdd Partneriaeth Ranbarthol,
cynrychiolwyr dinasyddion, ac eraill sy'n cyfrannu i gwrdd ag
anghenion iechyd a gofal pobl a chymunedau Powys.
Cynhaliwyd gweithgareddau ymgysylltu drwy gydol haf 2019,
yn cynnwys gwrando ar bobl fel y cynrychiolwyr dinasyddion
yn y partneriaethau iechyd a gofal: Cychwyn Da, Byw'n Dda
a Heneiddio'n dda, ac mewn digwyddiadau staff a
rhanddeiliaid, fforymau, a thrwy holi pobl dros y ffôn a thrwy
holiaduron ar-lein, gan roi sawl cyfle i bobl gael cyfranogi a
chasglu barn ystod eang o bobl.

Roedd y broses ymgysylltu wedi cynnwys dros 300 o bobl ar
draws iechyd a gofal cymdeithasol o'r sectorau gwirfoddol,
annibynnol a grwpiau gofalwyr a defnyddwyr gwasanaeth. O'r
herwydd cafwyd trafodaethau helaeth oedd yn cefnogi'r
syniad o ddylunio fframwaith strategol yn seiliedig ar
brofiadau pobl, eu hargymhellion ar gyfer gwella a'u syniadau
am sut y gallai'r fframwaith strategol eu helpu i ddarparu
gwasanaethau'n well yn y dyfodol.
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Rhoddir enghreifftiau o'r adborth a gawsom dros y dudalen.
Daeth nifer o themâu craidd allan o'r ymgysylltu a chawsant
eu profi, diwygio a'u hatgyfnerthu drwy ddeialog barhaus. Y
pum thema graidd oedd:






Dylunio, Cynllunio a Denu'r Gweithlu
Arwain y Gweithlu
Ymgysylltu a Lles
Addysg, Hyfforddiant a Datblygu
Partneriaeth a Dinasyddiaeth

Ochr yn ochr â'r themâu hyn, cafodd thema drawsbynciol
arall ei hadnabod o ddefnyddio Technoleg a Seilwaith
Digidol.
Ar gyfer bob un o'r pum thema, rydym wedi dechrau adnabod
uchelgais ar gyfer y dyfodol, a'n gweithredu blaenoriaeth ar
gyfer y tair blynedd nesaf. Crynhoir y rhain yn yr adran nesaf.

Yn ystod y rhaglen hon o ymgysylltu dwys roedd ffocws hefyd
ar ddadansoddi. Defnyddiwyd swydd gyntaf Cynllun Gweithlu
Strategol Ar y Cyd Cymru i gydgysylltu'r data capasiti a galw,
data gweithlu, y model tebygol o newidiadau ym maes gofal
ynghyd â syniadau ac awgrymiadau pobl ar ba ganlyniadau y
maen nhw eisiau eu gweld. Mae'r gwaith wedi adnabod bod
angen i fodelau gweithlu'r dyfodol fod yn seiliedig ar
dystiolaeth, bod angen arwain pob newid yn effeithiol a bod
angen y data iawn i wneud penderfyniadau gwybodus.
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Thema 1: Dylunio, Cynllunio a Denu'r Gweithlu
Erbyn 2027, bydd gennym weithlu aml-asiantaeth, aml-ddisgyblaeth sy'n cwrdd ag anghenion iechyd a gofal sir
wledig ac yn darparu gwasanaethau di-dor. Bydd Powys fel sir yn adnabyddus am roi cyfle i bobl ddatblygu'r yrfa
sydd ganddynt mewn golwg, a chydbwyso eu bywyd gwaith a chartref. Bydd ein gweithlu wedi'i rymuso i
ddylanwadu ar y dyfodol a mwynhau diwylliant gweithio gwych ac amodau cyflogaeth deniadol, i sicrhau y gall ein
staff gwrdd ag anghenion iechyd a gofal ein pobl a chefnogi economi Powys.
Byddwn yn dylunio a chreu ein modelau gweithlu ar sail
tystiolaeth gadarn sy'n cydnabod arferion da o ymchwil
genedlaethol a rhyngwladol a thrwy holi barn ein gweithlu
lleol yma ym Mhowys. Byddwn yn cyflwyno rolau newydd ac
yn ehangu ar y rolau presennol, gan ystyried cydleoli timau
er mwyn meithrin cysylltiadau gweithio agosach a
phroffesiynol.
Bwriadwn wneud hyn drwy wreiddio, yn strategol, ein
cynlluniau gweithlu seiliedig ar gymwyseddau a rhoi ffocws
ar y sgiliau sydd eu hangen ar ein gweithlu, er mwyn cryfhau
modelau iechyd a gofal y dyfodol.
Byddwn yn gwneud penderfyniadau gwybodus ar sail data ar
y gweithlu, y galw i'r dyfodol a newidiadau i'r boblogaeth.
Drwy wneud hyn gallwn ddeall ac adnabod tueddiadau'n well,
cynllunio i gwrdd ag anghenion ein gweithlu a sicrhau y gall
y gweithlu ddarparu a chwrdd ag anghenion ein cymunedau.
Gallwn hefyd fesur yr hyn a wnawn yn well. Byddwn yn
casglu, cyfuno a rhannu data ar ansawdd i'n helpu i gynllunio
ar gyfer y dyfodol.
Drwy'r model gweithlu newydd, byddwn yn sicrhau bod gofal
ar gael mor agos i gartrefi pobl â phosib, neu yn y gymuned,
beth bynnag sy'n ymarferol, drwy wneud y defnydd mwyaf o

dechnoleg ddigidol. Byddwn yn parhau i wella ansawdd y
gofal a'r cymorth drwy fodel gweithlu sy'n gweithio y tu allan
i ysbytai ac sy'n ail-gydbwyso'r gwasanaethau mewn ysbytai
i roi'r gefnogaeth orau i wasanaethau lleol.
Bydd ein model gweithlu newydd yn cael ei gyd-ddylunio a'i
gyd-ddatblygu gyda'r bobl sy'n cyfrannu at wasanaethau
iechyd a gofal y Sir, a bydd wedi'i ategu gan y cysyniadau
dylunio a ddisgrifir yn Gofal Iechyd Darbodus, Deddf Llesiant
Cenedlaethau'r
Dyfodol
(Cymru)
2015
a
Deddf
Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014.
Mae cynllun gweithlu'n broses fusnes graidd i
gysoni'r anghenion sy'n newid mewn sefydliad â'r
strategaeth pobl. Gall fod y broses fwyaf effeithiol
y bydd sefydliad yn ei chyflawni (CIPD, 2018)

Dros amser byddwn yn gweld
gwirfoddolwyr a staff cyflogedig
yn gweithio'n fwyfwy agos â'i
gilydd i gynnig gwasanaethau
sy'n ychwanegu gwerth i'n pobl
a'n cymunedau.
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Bydd ein gweithlu yn ein helpu i ddatblygu enw da Powys fel
arweinydd mewn iechyd a gofal gwledig integredig drwy
rannu eu profiadau fel aelod o'r tîm. Byddwn yn defnyddio
dulliau ymgysylltu effeithiol i fonitro a mesur ein perfformiad
dros amser fel cyflogwr sy'n arwain drwy esiampl.

i'w helpu i ddewis gyrfa. Bydd hyn yn cynnwys meithrin
perthynas well gyda'n darparwyr addysg a sicrhau bod ein
profiad gwaith yn hygyrch, effeithiol a deniadol. Bydd ein
cymorth yn parhau drwy roi cyfle i bobl newid gyrfa ac
ailhyfforddi a dychwelyd i weithio drwy gynnig opsiynau gyrfa
hyblyg. Bydd hyn yn cynnwys darparu mwy o gyfleoedd i
ofalwyr a gwirfoddolwyr. Bydd ein gweithlu, gan gynnwys
gofalwyr, yn cael eu cefnogi i weithio drwy lwybrau hyblyg.

Bydd ein henw da fel cyflogwr dewis cyntaf yn seiliedig ar
ddiwylliant tosturiol sy'n canolbwyntio ar ein pobl, strwythur
a'n prosesau. Bwriadwn gyfleu hyn drwy ein strategaethau
lleol cydgysylltiedig, gan gynnwys y fframwaith strategol
hwn.
Deallwn fod ein gweithlu'n newid o hyd a bod gan y rhan
fwyaf o bobl ddisgwyliadau newydd ac yn chwilio am
gydbwysedd da rhwng bywyd a gwaith. Byddwn yn
mabwysiadu'r egwyddorion bywyd 100 mlynedd gan greu
cyfle i bobl gael mwy nag un yrfa ym Mhowys drwy gynnig
opsiynau gyrfa hyblyg. Byddwn yn arwain ar frocera
gyrfaoedd newydd i weithlu aml-genhedlaeth.
Byddwn yn ceisio denu'r bobl orau drwy baru eu sgiliau a'u
galluoedd i'r swyddi arloesol sydd eu hangen i ddarparu
gwasanaethau iechyd a gofal o safon ym Mhowys.
Byddwn yn gweithio gyda'n cymunedau i ddatblygu ein
gweithlu gan ymgysylltu â phobl ifanc ar y cyfle cyntaf posib

Erbyn 2022 byddwn yn gweithio gyda'n gilydd i gyflawni'r
canlyniadau isod, gan gynnwys:





Cynlluniau strategol effeithiol fel bod gan ein partneriaid y
bobl iawn yn y swyddi iawn, gan gynnwys staff cyflogedig,
gwirfoddolwyr neu ofalwyr
Llwybrau gyrfa clir a sefydledig ar draws ffiniau sefydliadol
fel bod pobl yn gallu trosglwyddo eu sgiliau'n llyfn
Rolau newydd sy'n seiliedig ar dystiolaeth ymchwil a
chynlluniau gweithle seiliedig ar gymwyseddau
Llwyfan recriwtio cyffredin sy'n awtomatig yn paru swyddi
sgiliau cymysg ar gyfer pawb sy'n gweithio ym maes
iechyd a gofal cymdeithasol
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Rhaglenni sgiliau iechyd a gofal cymdeithasol newydd a
gynigir gan ein darparwyr addysg rhanbarthol
Llais cryf i'r gweithiwr fel y gwyddom fod ein gweithlu'n
gyfranogol a bodlon yn eu gwaith
Gweithlu lle bydd mwy o ofalwyr a gwirfoddolwyr yn
gweithio mewn partneriaeth gyda staff cyflogedig, ac i gyd
yn teimlo'n werthfawr ac yn ymroi i'w gwaith
Byddwn yn llwyddo'n well i gadw ein gweithlu profiadol ac
arbenigol ac yn datblygu ein staff newydd drwy
gyfarwyddyd a mentora effeithiol





portffolio o gyfrifoldebau ar draws teulu o swyddi i'n
gweithlu
Cynnydd yn nifer y bobl ifanc sy'n ymuno â'r gweithlu, gan
helpu i ostwng proffil oed y gweithlu ac adlewyrchu
demograffeg Powys
Cynnydd yn y rhai sy'n gweithio i ni sy'n argymell Powys
fel lle gwych i weithio
Gwneud defnydd gwell o'n systemau digidol a thechnoleg

Erbyn 2025 byddwn yn gweithio gyda'n gilydd i gyflawni'r
canlyniadau isod, gan gynnwys:




Y fethodoleg o fesur drwy 'Atebolrwydd Drwy Ganlyniadau'
i oleuo penderfyniadau gweithlu'n well
Ystod o wahanol bobl o bob oed yn gweithio ochr yn ochr
gydag amrediad o sgiliau a gwybodaeth
Mwy o bobl yn dychwelyd i weithio drwy wneud defnydd
da o becynnau hyblyg dychwelyd-i-weithio, gan roi mwy o
ddewis i rai sydd eisiau gweithio'n hirach a chynnig
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Thema 2: Arwain y Gweithlu
Erbyn 2027, bydd gennym arweinwyr ar bob lefel yn arwain drwy esiampl a darparu arweinyddiaeth dosturiol.
Bydd ein harweinwyr yn teimlo'n gryf am wneud gwahaniaeth i bobl a chymunedau Powys ac yn grymuso eu timau
i deimlo hynny. Mae ein gweithlu aml-asiantaeth, yn cynnwys gofalwyr a gwirfoddolwyr yn ogystal â staff
cyflogedig, yn cael eu cydnabod fel ein hadnodd mwyaf a bydd ein harweinwyr yn cyplysu'r gwaith â gweledigaeth
gadarn drwy naratif sy'n darparu'r gofal gorau drwy ddefnyddio sgiliau pobl rhagorol.
Mae gan bawb gyfrifoldeb i fod yn
effeithiol gyda rheoli eu hunain, y
gwasanaethau y maen nhw'n eu
darparu, y canlyniadau a gyflawnir a,
lle bo'n berthnasol, y timau y maen
nhw'n eu harwain.
Bydd ein
gweithlu'n gallu addasu'n ddioed i
newid a bydd ein harweinwyr yn eu
cynorthwyo i wneud hyn drwy
fentora a chyfarwyddyd effeithiol. Bydd raid i arweinwyr
addasu eu harddull i weithio'n llwyddiannus ar draws ffiniau.
Bydd ein harweinwyr yn annog staff i chwarae rhan allweddol
mewn dylunio gwasanaethau newydd y dyfodol. Bydd ein
harweinwyr
yn
feiddgar,
gan
ganolbwyntio
ar
ddinasyddiaeth, partneriaethau cymdeithasol, lles eu timau
ac yn anad dim ar y canlyniadau sy'n sicrhau gwasanaethau
iechyd a gofal didor i Bowys.
Byddwn yn meithrin gallu drwy ddiwylliant arweinyddiaeth
cyfunol a thosturiol gan fuddsoddi yn ein portffolio o reolwyr
ac arweinwyr.
“Mae arweinwyr sy’n talu sylw yn gwrando â diddordeb” - (Michael
West et al)

Bydd y fframwaith strategol hwn yn ein helpu i feithrin gallu
i ddarparu'r Strategaeth Iechyd a Gofal y well, gan gynnwys
drwy gynllunio olyniaeth a chreu cyfleoedd ar gyfer ffyrdd
newydd o weithio a darparu gofal yn nes at adre.
Bydd gan ein harweinwyr y sgiliau 'rheoli pobl' gorau ond gan
roi buddiannau'r gweithlu a'n dinasyddion wrth galon eu holl
waith. Bydd ein harweinwyr yn defnyddio egwyddorion rheoli
effeithiol i dywys eu gwaith gan gynnwys drwy gronni
cyllidebau a pholisïau, strwythurau a metrigau cyffredin.
“Mae arweinwyr yn chwarae rôl bwerus ac mae angen iddynt
ymgorffori tosturi yn eu harweinyddiaeth, ac mae hynny'n golygu
edrych ar eu hymddygiad eu hunain.” - (Michael West, 2019)

Bydd ein harweinwyr yn chwarae rôl allweddol mewn
dylanwadu ar ddiwylliant ein sefydliadau. Bydd ein
harweinwyr yn canolbwyntio ar greu diwylliant positif,
cynhwysol a phobl-ganolog sy'n ysbrydoli ac annog ein pobl i
ymgyfrannu gan roi ffocws clir ar wella a chynnig cyfleoedd
mwy cyfartal. Ar sail tystiolaeth ymchwil, pan fydd arweinwyr
yn canolbwyntio ar ddatblygu, cefnogi ac annog eu pobl i
ymgyfrannu mewn gwella gwasanaethau i gleifion a
dinasyddion, mae'r metrigau ansawdd, ariannol a
pherfformiad hefyd yn gwella.
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Erbyn 2022 byddwn yn gweithio gyda'n gilydd i gyflawni'r
canlyniadau isod, gan gynnwys:
 Arweinwyr a rheolwyr fydd â'r sgiliau sydd eu hangen
arnynt i yrru trawsnewid systemig yn ei bwysau ac sy'n
ysgogi newid drwy fesurau cadarn o ddatblygu arweinwyr
 Arweinwyr fydd yn cyflwyno gweledigaeth berswadiol
drwy naratif iechyd a gofal o ansawdd da
 Arweinwyr sy'n fodelau rôl gweladwy gan hybu lles a
diwylliant o gefnogi drwy arweinyddiaeth, cyfarwyddyd a
mentora cyfunol a thosturiol
 Arweinwyr gwydn sy'n hybu iechyd a lles da iddyn nhw eu
hunain ac i'r gweithlu ehangach
 Arweinwyr hynod effeithiol o ran cynllunio'r gweithlu sy'n
rheoli / cefnogi talent i fanteisio ar gyfleoedd newydd
 Arweinwyr lle mae eu timau'n dylunio modelau newydd o
weithio sy'n gwneud y defnydd gorau o dechnoleg ddigidol
 Arweinwyr sy'n gwreiddio diwylliant parhaus o ddysgu a
gwella drwy annog dysgu ac ymgyfrannu yn eu timau,
dinasyddion a'u cydweithwyr er mwyn gwella ymarfer ac
arloesi
 Arweinwyr a rheolwyr sydd â mynediad hawdd at raglenni
arweinyddiaeth cenedlaethol a lleol

Erbyn 2025 byddwn yn gweithio gyda'n gilydd i gyflawni'r
canlyniadau isod, gan gynnwys y bydd arweinwyr:
 Gyda'u timau, yn cyflwyno modelau newydd o weithio sy'n
gwneud y defnydd gorau o dechnoleg ddigidol
 Yn parhau i ymgysylltu a dysgu gyda'u timau, dinasyddion
a chydweithwyr i wella ymarfer ac arloesi
 Yn datblygu a chynnal eu sgiliau arwain ac arbenigol
drwy'r datblygiadau diweddaraf
 Lle bydd diwylliant o ddysgu a gwella parhaus yn cael ei
wreiddio ar draws ein Sir
 Lle bydd llwybrau talentau arweinyddiaeth lleol yn eu lle i
ddatblygu arweinwyr a rheolwyr yn y system

Thema 3: Ymgysylltu a Lles
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Erbyn 2027, ein gweithlu fydd ein cryfder mwyaf o hyd. Bydd ein gweithlu'n cael ei rymuso i gyfrannu'n
weithredol at gynllunio, dylanwadu ar a darparu gwasanaethau rhagorol. Bydd staff yn teimlo'n werthfawr, yn
cyfranogi'n llawn yn eu gwaith, yn mwynhau lles da ac yn gallu darparu gofal tosturiol ac effeithiol.
Pan fydd gweithwyr yn teimlo'n werthfawr, yn mwynhau eu
gwaith ac yn cael eu harwain a'u rheoli'n dda, maen nhw'n
fwy tebygol o aros ac o fod yn llysgenhadon i'w gweithle.
Byddwn yn cefnogi ein gweithlu cyfan, gan gynnwys ein
gwirfoddolwyr a'n gofalwyr di-dâl, drwy greu amgylchedd,
amodau gwaith a diwylliant arweinyddiaeth tosturiol sy'n
helpu pobl i deimlo bod eraill yn eu gwerthfawrogi.
Drwy
gofleidio
strategaeth
ymgysylltu gyfunol ar draws ein
partneriaid
ym
Mhowys,
byddwn
yn
mesur
ein
prefformiad drwy adnoddau a
thechnegau
ymgysylltu
effeithiol. Bydd hyn yn ein helpu
i ddeall beth sy'n bwysig i'n gweithlu fel y gallwn helpu i
ddatrys eu pryderon.
Bydd cefnogi ein gweithlu gweithgar a hynod ymroddedig yn
darparu ystod enfawr o wasanaethau iechyd a gofal i gleifion
a phobl yn gyffredinol. Yn ôl y dystiolaeth, mwya'n byd y mae
ein pobl yn ymgyfrannu, y mwyaf effeithiol a chynhyrchiol y
maen nhw ac, yn anad dim, y gorau yn y byd yw'r gofal y
maen nhw'n ei roi i'n cleifion. Mae ein cleifion yn gwybod bod
hynny'n wir – ac mae'r neges ganddynt yn glir sef eu bod
eisiau i'r staff sy'n gofalu amdanynt dderbyn gofal iawn eu
hunain. Byddwn yn cefnogi ein gweithlu i gymryd seibiant
gyrfa neu i newid gyrfa ac yn sicrhau bod gennym drefniadau
gweithio hyblyg a bod pobl yn gallu dychwelyd i weithio.

Byddwn yn helpu pobl i ailhyfforddi ar ôl seibiant gyrfa, drwy
gyfleoedd datblygu effeithiol.
Bydd ein system iechyd galwedigaethol yn symud at fod yn
fodel iechyd a lles ataliol ar gyfer ein gweithlu. Byddwn yn
cynnig cymorth, cefnogaeth a chyngor buan ar ymyriadau
iechyd a lles ataliol i'n gweithwyr, drwy ein dull iechyd
galwedigaethol ar y cyd.
“Bydd pobl eisiau gweithio’n hirach, gadewch i ni eu helpu. Mae
hynny'n golygu y bydd pobl yn iach yn wybyddol, byddant am
adfywio a dysgu sgiliau newydd a chael llwybrau gyrfa creadigol”
(Gratton & Scott, B dram 100 Mig, 2016)

I wasanaethu ein dinasyddion a'n cymunedau, rhaid i ni wella
profiadau ein pobl. Ar bob lefel mae angen i ni roi llawer mwy
o sylw i'r rhesymau pam fod pobl yn gadael a chymryd camau
pendant yn y tymor byr a chanolig i gadw ein staff a denu
mwy o bobl i ymuno. Nid gwaith ar lefel arweinyddiaeth
genedlaethol yn unig yw hyn, er bod hynny'n bwysig – mae
gan bob un sefydliad ar draws ein partneriaid ddyletswydd i
dalu llawer mwy o sylw i wella'r profiad o weithio ym Mhowys.
Erbyn 2022 byddwn yn gweithio gyda'n gilydd i gyflawni'r
canlyniadau isod, gan gynnwys:



Deall ein gweithlu a'u profiadau'n well, drwy arolygon
gweithlu ac ymarferion ymgynghori
Sicrhau bod adborth mwy ystyrlon yn cael ei fwydo trwy'r
sefydliad fel bod llais y gweithiwr yn cael ei glywed
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Rhoi mwy o gyfle i bobl ddysgu'n well sut i reoli eu hiechyd
a'u lles corfforol a meddyliol
Cynnig mwy o opsiynau cyflogaeth hyblyg i ymestyn
bywyd gweithio pobl
Cefnogi gwirfoddolwyr a gofalwyr di-dâl fel aelodau
allweddol o'r gweithlu a rhoi mynediad at gymorth a
chyngor iechyd personol iddynt

Erbyn 2025 byddwn yn gweithio gyda'n gilydd i gyflawni'r
canlyniadau isod, gan gynnwys:
 Gweithlu gwydn lle mae gweithwyr yn cael eu cydnabod
a'u gwobrwyo am eu cyfraniad
 Bydd mwy o'r gweithlu'n defnyddio trefniadau gweithio
hyblyg a llwybrau gyrfaol hyblyg
 Bydd mwy o bobl yn cymryd seibiant gyrfa ac yn
dychwelyd wedi diweddaru eu sgiliau
 Bydd mwy o bobl yn achub ar gyfleoedd i loywi eu sgiliau
 Lefelau uwch o ymgyfrannu a mwy o
staff yn teimlo eu bod yn cael eu
gwerthfawrogi
 Amgylchedd gweithio gwell sy'n
annog cydbwysedd bywyd a gwaith a
ffordd iach o fyw
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Thema 4 - Addysg, Hyfforddiant a Datblygu

Erbyn 2027, bydd gan ein gweithwyr gyfleoedd i gymryd rhan mewn addysg, hyfforddiant a datblygu o ansawdd
uchel i lwyddo yn eu swydd, yn teimlo'n fodlon ac yn wirioneddol fwynhau eu gwaith. Bydd gan ein gweithlu'r
sgiliau iawn i weithio'n fwy hyblyg ar draws Iechyd a Gofal Cymdeithasol ac yn cael eu cefnogi i ddod o hyd i'r
llwybrau iawn drwy gydol eu gyrfa.
I ddarparu Powys iach a
gofalgar, mae angen i ni
ddatblygu a recriwtio pobl
gyda'r sgiliau iawn. Byddwn
felly'n
gweithio'n
agos
â
darparwyr addysg i gynyddu'r
ganran o bobl ym Mhowys gyda
chymwysterau a sgiliau ffurfiol.
I wneud hyn, byddwn yn
ystyried yn gyson pa botensial sydd i gynyddu cyfleoedd
addysg a hyfforddiant ôl-16 oed yn y Sir. Ein gweledigaeth:
sefydlu Cyfadran Iechyd a Gofal fel rhan o Academi
Addysg Wledig ehangach yn gwasanaethu Canolbarth
Cymru a'r cyffiniau. Byddai gan bobl botensial yn y fan honno
i ddysgu am ofal iechyd gwledig, drwy lwybrau hyblyg ac
arloesol. Byddent yn gallu datblygu ac ailsgilio i gwrdd ac
ateb y newidiadau a ddaw o'n Model Gofal newydd.
“Os ydym am godi sgiliau'r genedl fel y mae'r Llywodraeth yn
bwriadu, mae angen i ni godi sgiliau'r gweithlu cyfan. Mae angen i
fusnesau fuddsoddi’n ehangach mewn datblygu sgiliau, mae angen
mwy o gyfleoedd arnom i bobl ddysgu a / neu ail-hyfforddi ar
unrhyw adeg yn eu bywyd gwaith.” (Mark Beatson, Prif
Economegydd y CIPD, 2015).

Rhagwelwn
ddatblygu
a
sefydlu
Cyfadran
Iechyd a Gofal
fel
y
cam
cyntaf
mewn
creu Academi Addysg Wledig ehangach. Bydd y gyfadran yn
darparu cyfleoedd addysg bellach ac uwch mewn
partneriaeth â'r darparwyr addysg sydd y tu allan i'r Sir ar
hyn o bryd. Bydd y gyfadran yn cael ei chyflwyno drwy
gynllun gweithredu clir fydd yn gweithio'n arloesol i
uwchsgilio ein gweithlu a'i gynorthwyo i ddarparu'r model
gofal newydd. Bydd hyn yn gofyn cael trefniadau gwell a mwy
ffurfiol gyda'n partneriaid addysg ynghyd â chyfryngau dysgu
digidol sy'n cynnig profiad addysgol ehangach.
Byddwn yn cyfarwyddo allbwn ein Cyfadran Iechyd a Gofal
drwy ein cynlluniau gweithlu strategol. Byddwn yn sicrhau
bod y cynnig addysg iawn yn ei le gan gynnwys dulliau priodol
i gefnogi unrhyw aelodau o'r gweithlu sydd ag anghenion
dysgu ychwanegol (ADY). I sicrhau hyn, byddwn yn deall
gofynion sgiliau ein gweithlu'n well drwy wneud
dadansoddiad cyfunol ac effeithiol o'r anghenion hyfforddiant
ar draws ffiniau.
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Drwy wneud hyn byddwn yn deall yr angen yn well ond hefyd
yn rhoi sylw i'r sgiliau a'r arbenigedd sydd wedi eu hennill y
tu allan i addysg iechyd a gofal draddodiadol, e.e.
cymwyseddau y gellir eu trosglwyddo. Bydd ein cynnig
addysg a datblygu'n gynhwysol ac ar gael i'r gweithlu iechyd
a gofal ac i'r sectorau gwirfoddol ac annibynnol.
Byddwn yn hyfforddi ein gweithlu i wreiddio technolegau
digidol a meddygol newydd, a rhai sydd ar y gorwel, wedi eu
cyfuno â chyswllt wyneb yn wyneb. Drwy wneud hyn byddwn
yn denu cenhedlaeth newydd o bobl i'r gweithlu ac yn annog
eraill i aros, ailsgilio a gweithio ym Mhowys, gan ein helpu i
fod yn sector dewis cyntaf.
“Mae yna dystiolaeth helaeth sy'n dangos y gall cyflwyno
technolegau newydd wneud gwahaniaeth sylweddol i ansawdd
diogelwch a gofal” (Sgiliau iechyd, 2011)

Erbyn 2022 byddwn yn gweithio gyda'n gilydd i gyflawni'r
canlyniadau isod, gan gynnwys:






Gosod y sylfeini ar gyfer Cyfadran Iechyd a Gofal ym
Mhowys sy'n cynnig ystod eang o gyfleoedd dysgu
ymarferol, academaidd a digidol i staff cyflogedig,
gofalwyr a gwirfoddolwyr
Defnyddio dadansoddiadau cywir a diweddar o anghenion
hyfforddiant i oleuo ein cynnig addysg
Drwy sefydlu mwy o bartneriaeth â darparwyr hyfforddiant
ac addysg, byddwn yn rhoi cyfle i ddysgu hyd at lefel gradd
Mwy o gyfleoedd prentisiaeth a phrofiad gwaith i rai o bob
oed

Erbyn 2025 byddwn yn gweithio gyda'n gilydd i gyflawni'r
canlyniadau isod, gan gynnwys:
 Sefydlu Cyfadran Iechyd a Gofal i'w galw'n Gyfadran
Canolfan Ragoriaeth
 Dod yn sefydliad disglair o lwyddiant y bydd cyrff
cyhoeddus eraill yn dod atom i ddysgu
 Llwybrau hygyrch a chlir rhwng darparwyr addysg ac
agoriadau cyflogaeth drwy ystod o gyfleoedd lleoliad
 Gwneud defnydd ehangach o dechnolegau newydd a rhai
sydd ar y gorwel, gan gynnwys profiadau efelychu
 Bydd pob cenhedlaeth yn gweld iechyd a gofal
cymdeithasol Powys fel sefydliad cyflogi dewis cyntaf fydd
yn rhoi cyfle i bobl ddatblygu eu gyrfaoedd a chael
mynediad at brofiad gwaith, prentisiaethau a chyflogaeth
lawn
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Thema 5 – Partneriaeth a Dinasyddiaeth
Erbyn 2027, bydd ein dull o ddatblygu a thrawsnewid y gweithle'n ddi-dor ac yn cael ei ddarparu drwy wneud y
defnydd gorau o asedau, cryfderau a dyheadau pob rhan o'r gymuned a'r system iechyd a gofal, gan gydnabod a
gwerthfawrogi cyfraniad pawb gan gynnwys gwirfoddolwyr a gofalwyr di-dâl.

Bydd ein dull 'partneriaeth
gymdeithasol'
ar
draws
iechyd a gofal cymdeithasol
ym Mhowys yn cael ei
ddarparu
drwy
ddeialog
agored ac ymgysylltu ag
undebau llafur, cyflogwyr a
sefydliadau partner. Bydd
hyn yn golygu y byddwn yn
gweithio gyda'n gilydd i
sicrhau
bod
ein
gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol yn cael eu
darparu mewn ffordd deg, sy'n magu hyder ac ymddiriedaeth
ac sydd o fudd i'n holl gymunedau.

Byddwn
yn
meddwl eto sut i
ehangu ein rôl
ddinasyddiaeth
drwy annog ein
gweithlu i achub
ar gyfleoedd i
gyfrannu
i'w
cymunedau
lleol,
naill
ai
drwy wirfoddoli yn ystod oriau gwaith a / neu gefnogi
ffrindiau a pherthnasau gyda neu heb gyflyrau iechyd i
sicrhau bod pawb yn gallu chwarae rôl weithredol yn y
gymuned.

O fewn cyfyngiadau'r fframweithiau cenedlaethol, byddwn yn
sicrhau bod ein gweithlu iechyd a gofal yn cael eu
gwobrwyo'n deg, eu clywed a'u cynrychioli, eu bod yn ddiogel
ac yn gallu datblygu mewn amgylchedd iach a chynhwysol lle
bydd eu hawliau'n cael eu parchu. Bydd nodweddion hyn yn
cynnwys gwobrwyo teg; llais y gweithiwr a chynrychiolaeth
gyfunol; diogelwch a hyblygrwydd; cyfleoedd mynediad, twf
a datblygu; ac amgylchedd gweithio diogel, iach a
chynhwysol sy'n parchu hawliau cyfreithiol.

Byddwn yn adeiladu ar ein henw da fel sir sy’n cynnig ystod
ddiwylliannol amrywiol o weithgareddau a digwyddiadau at
ddant pawb ac sy’n adlewyrchu pwysigrwydd yr iaith
Gymraeg ac yn annog cynhwysiant ar draws ein sir. Rydym
yn cydnabod, pan fydd gan bobl deimlad gwell o berthyn, eu
bod yn teimlo'n fwy bodlon ac yn dod yn fwy emosiynol a
chorfforol wydn.
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Byddwn yn parhau i roi'r dinesydd wrth graidd ein
gwasanaethau cyhoeddus lleol gan hefyd ailfodelu'r
gwasanaethau hyn i ateb anghenion y dyfodol.




Datblygu dull holistig o ymdrin â sgiliau a dysgu gydol
oes sy’n cynnig ystod o gyfleoedd ffurfiol ac anffurfiol,
gan gynnwys prentisiaethau a hyfforddeiaethau
Gosod sylfeini drwy strwythurau gweithio a phrosesau
cydweithredol er mwyn gallu cynnig atebion cymunedol
aml-asiantaethol i anghenion lles a chymorth buan

Erbyn 2025 byddwn yn gweithio gyda'n gilydd i gyflawni'r
canlyniadau isod, gan gynnwys:
Erbyn 2022 byddwn yn gweithio gyda'n gilydd i gyflawni'r
canlyniadau isod, gan gynnwys:







Protocol cyffredin yn disgrifio disgwyliadau a
chanlyniadau ar gyfer ein defnyddwyr gwasanaeth,
gweithlu a'n partneriaid drwy gyflwyno ffyrdd newydd
o weithio a / neu bolisïau newydd
Ein model partneriaeth gymdeithasol fydd yn cynnwys
arferion cyflogaeth da a hawliau dinasyddion
Gwasanaethau cyhoeddus sydd o fudd i bawb yn y
gymuned ac sy'n ehangu cyfranogiad y gymuned mewn
dylunio a darparu gwasanaethau cyhoeddus
Ehangu mynediad at gyfleoedd gwaith i bobl ifanc sy'n
gadael gofal a rhai gydag anghenion dysgu estynedig
Strategaeth ar y cyd i gryfhau gwydnwch y gymuned
drwy gydlynu’r cymorth sydd yno'n barod a meithrin
sgiliau a gallu i helpu pobl i wneud y pethau y maen
nhw'n gallu ei wneud drostynt eu hunain






Bydd gan ein gweithlu aml-asiantaethol fwy o gapasiti
i wella iechyd a lles emosiynol yn ein holl gymunedau
Bydd trefniadau yn eu lle i gefnogi ein gweithlu amlasiantaethol i baratoi ar gyfer darparu'r gwasanaethau
trawsnewid newydd drwy hybiau lles cymunedol
Parhau i weithio'n weithredol â phreswylwyr,
cymunedau a rhanddeiliaid allweddol i hyrwyddo, llunio
a darparu ein gweledigaeth
Cymorth parhaus gan y Fforwm Gwerth Cymdeithasol
drwy ystyried ffyrdd newydd o ddarparu gwasanaethau
ac ymrwymiad penodol i fentrau cymdeithasol, cydgynhyrchu, cwmnïau cydweithredol a mentrau drwy'r
defnyddiwr
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Thema Drawsbynciol – Technoleg a Seilwaith Digidol
Erbyn 2027, byddwn yn defnyddio potensial y manteision technoleg a seilwaith digidol i brysuro'r gwaith o
ddatblygu ein huchelgais ar gyfer: Ail-ddylunio, Cynllunio a Denu'r Gweithlu; Arwain y Gweithlu; Ymgysylltu a Lles;
Addysg, Hyfforddiant a Datblygu; a Phartneriaeth a Dinasyddiaeth.
Rydym wedi disgrifio ein prif feysydd gwaith yn y Fframwaith
Strategol hwn ar gyfer Gweithlu'r Dyfodol, ond rydym yn
cydnabod mai un o'r prif ffactorau ar gyfer ei lwyddiant fydd
y Fframwaith Strategol Digidol yn Gyntaf.
Mae natur wledig y Sir a
mynediad at wasanaethau'n
her fawr wrth gynllunio a
darparu gwasanaethau felly
rhaid i ni ystyried sut y gall
technoleg helpu ein gweithlu i
ddarparu'r Strategaeth Iechyd
a Gofal.
Mae hyn, ynghyd â sut y gall datblygiadau technoleg y
blynyddoedd diwethaf helpu i ateb anghenion iechyd a gofal
y Sir, yn arwyddocaol iawn. Mae angen i ni fanteisio ar hyn
ac arwain y ffordd o ran defnyddio technoleg i ddarparu
gwasanaethau'n nes at adre ac mewn ffordd wahanol – sy'n
rhyddhau staff, yn rhoi mwynhad gwaith i bobl ac yn ehangu
cyfrifoldebau.

Byddwn yn sicrhau bod gan ein gweithlu fynediad at y
dechnoleg ddiweddaraf i'n helpu i ddarparu'r gwasanaethau
iechyd a gofal iawn, ar yr amser iawn, yn a / neu'n nes i
gartrefi pobl.
Bydd
defnyddio
mwy
ar
dechnoleg gynorthwyol yn helpu
mwy o bobl i ddefnyddio cymorth
iechyd a gofal cymdeithasol yn
nes at adre, gyda llawer o’r
dechnoleg
ar
gael
yn
uniongyrchol o gartrefi pobl.
Dylid
ystyried
technoleg
gynorthwyol wrth gomisiynu a
darparu pob gwasanaeth yn y
dyfodol i sicrhau ein bod yn ateb
anghenion pobl mor agos at eu
cartrefi eu hunain â phosib.
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Gallwn harneisio arloesi a chyflymu datblygiadau seilwaith a
thechnoleg drwy roi mwy o ffocws ar weithredu dulliau
arloesol mewn ffordd 'ystwyth', er mwyn gallu gwneud y
mwyaf o dechnoleg ac arloesi a chyflawni'r Pedwar Nod o
ddarparu gofal mwy effeithiol ac effeithlon.
Bydd technoleg newydd yn trawsnewid iechyd a gofal ym
Mhowys o'i defnyddio'n systematig. Byddwn yn sicrhau bod
gan ein model gweithlu fynediad cynt a chlyfrach at
dechnoleg ddigidol drwy ddarpariaeth wedi'i thargedu a'i
chydlynu'n well ac sydd ar gael yn syth.
Ar sail gwaith sy'n digwydd ar lefel genedlaethol, byddwn yn
edrych ar systemau technoleg gynorthwyol, rhybuddio,
roboteg, therapïau digidol, dadansoddi data, deallusrwydd
artiffisial (AI), gan gynnwys dysgu peirianyddol a WGS.
Hefyd, wrth i dechnoleg yn gynyddol ategu cymunedau arlein ar gyfer defnyddwyr gwasanaeth, gweithwyr proffesiynol
a phobl yn gyffredinol, byddwn yn ystyried a chefnogi
rhaglenni sy'n gweithio i ddatblygu mwy ar y gwaith hwn.
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5. Y Camau Nesaf a Pharhau i Gyfrannu

Mae pobl ar draws y gweithlu iechyd a gofal ym Mhowys wedi cyfrannu at ddatblygu'r fframwaith strategol hwn. Yn 2020 rydym
eisiau parhau i weithio gyda chi wrth i ni roi'r fframwaith strategol hwn ar waith.
Rydym wedi disgrifio ein dyheadau, ond eto'n cydnabod bod mwy i'w wneud. Drwy gydol 2020 byddwn yn datblygu cynllun
gweithredu manwl ar gyfer darparu'r fframwaith strategol hwn fel bo'r strategaeth iechyd a gofal yn cael ei gwireddu. Bwriadwn
gyflawni hyn drwy ganolbwyntio ar y pum thema graidd a'r un thema drawsbynciol a ddisgrifiwn yn y Fframwaith hwn, a thrwy
gysoni ein gwaith â'r fframweithiau strategol eraill (fel y Fframwaith Strategol Digidol yn Gyntaf). Y themâu hyn yw:







Dylunio, Cynllunio a Denu'r Gweithlu
Arwain y Gweithlu
Ymgysylltu a Lles
Addysg, Hyfforddiant a Datblygu
Partneriaeth a Dinasyddiaeth
Thema drawsbynciol: Technoleg a Seilwaith Digidol

Os dymunwch aros mewn cysylltiad, clywed mwy am sut y mae'r gwaith yn dod yn ei flaen a dysgu mwy am ddigwyddiadau i
ddod, e-bostiwch Elizabeth Low yn nhîm Fframwaith Strategol Gweithlu'r Dyfodol (Elizabeth.low@wales.nhs.uk)
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Atodiad a Dogfennau
Cyfeiriol
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Data Gweithlu
Yn y sector iechyd, mae'r gweithlu wedi newid yn aruthrol dros y 19 mlynedd diwethaf. Rhwng 2000 a 2006 tyfodd weithlu
GIG Cymru o 27%, o 55,675 o bobl i 70,619. Ar ôl 2006 mae'r twf yn y gweithlu wedi bod yn llai dramatig. Yn 2010/11 aeth
niferoedd staff GIG Cymru i lawr gyda'r lleihad hwn wedi parhau tan 2012/13. Fodd bynnag ers 2013/14 mae niferoedd staff
GIG Cymru o dipyn i beth wedi cynyddu eto. Mae'r gweithlu'n gyffredinol wedi cynyddu o 45% rhwng 2000 a 2019.
Wrth gymharu lefelau staffio dan gontract cyfwerth ag amser llawn (FTE), rhwng 2011 a 2019, mae'r rhan fwyaf o'r grwpiau
staff wedi gweld cynnydd yn eu gweithlu. Yr unig grŵp staff a welodd leihad mewn niferoedd oedd Ystadau ac Ategol, a hynny
o 2%. Cafwyd cynnydd ar draws yr holl grwpiau staff eraill, gyda staff gweinyddol a chlercio'n gweld y cynnydd mwyaf (20%).
Mae'r gweithlu Meddygol wedi tyfu o 13%, gyda chynnydd ar draws yr holl grwpiau graddfa.
Yn 2018/19, roedd costau'r gweithlu yn tua £3.7 biliwn. Dros y saith mlynedd diwethaf mae'r bil cyflogau wedi cynyddu'n
flynyddol oherwydd y twf parhaus yn y gweithlu, cost dyfarniadau cyflog cenedlaethol, cyflwyno'r 'Cyflog Byw', cyflogau staff
asiantaeth uwch, a drifft cynyddrannol.
Yn 2016/17 aeth y bil cyflogau i fyny o 6.4% o'i gymharu â'r flwyddyn flaenorol. Dyma'r naid fwyaf mewn gwariant blynyddol
ers chwe blynedd. Gellir priodoli peth o'r cynnydd i dwf y gweithlu a hefyd i gostau parhaus staff asiantaeth a locwm.
Mae cynnydd sylweddol wedi bod mewn gwario ar staff locwm ac asiantaeth dros y tair blynedd ariannol ddiwethaf. Yn 2014/15
aeth y gwariant i fyny o 78%, o £49m i £88m, ac i fyny eto yn 2015/16 i £135m, oedd yn gynnydd o 54% ar y flwyddyn
flaenorol. Yn 2016/17 roedd y gwariant wedi codi i £164m, cynnydd o 21.5% ar y flwyddyn flaenorol. Roedd gwariant ar staff
locwm ac asiantaeth yn 2016/17 yn 4.7% o'r holl wariant ar gyflogau, o'i gymharu â 4.1% y flwyddyn cynt.
Yn 2016/17, gwariwyd 80% o'r gwariant asiantaeth a locwm ar ddau grŵp staff; Meddygon a Deintyddion (47%) a Nyrsys a
Bydwragedd (33%). Ar gyfer 2016/17 gwariwyd £54m ar nyrsys a bydwragedd, cynnydd o 17% o'i gymharu â 2015/16. Mae'r
gwariant ar feddygon wedi cynyddu yn 2016/17 i gyrraedd £77m, cynnydd o 25% o'i gymharu â 2015/16.
Mae'r gweithlu iechyd wedi newid yn aruthrol dros yr 17 mlynedd diwethaf gyda'r twf mwyaf i'w weld rhwng 2000 a 2006. Rhwng
2006 a 2014 arhosodd y gweithlu fwy neu lai'r un fath ond ers 2015 mae'r gweithlu wedi tyfu o flwyddyn i flwyddyn.
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Rhwng 2000 a 2006 tyfodd gweithlu GIG Cymru o 27%, i fyny o 55,675 i 70,619. Roedd hyn yn bennaf oherwydd buddsoddiad
mawr mewn gwasanaethau cyhoeddus. Rhwng 2006 a 2009 roedd y gweithlu'n parhau i dyfu (3.1%) ond roedd y twf yn llai
dramatig.





Rhwng 2009 a 2013 roedd y gweithlu ychydig yn llai gyda 260 o swyddi cyfwerth ag amser llawn (FTE) yn cael eu colli. Roedd
hyn o ganlyniad i recriwtio'n cael ei rewi yn GIG Cymru.
Rhwng 2010 a 2011 oedd y tro cyntaf a'r unig dro i weithlu GIG Cymru weld lleihad o'i gymharu â'r flwyddyn cynt, gyda 574
yn llai o weithwyr FTE.
Dros y pum mlynedd diwethaf mae'r gweithlu FTE wedi tyfu'n rheolaidd, o 72,518 FTE i 77,737, sy'n gynnydd o 5,219 FTE.
Digwyddodd dros 40% o'r twf hwn rhwng Mawrth 16 - Mawrth 17 pan aeth nifer y gweithwyr FTE i fyny o 2,167. Ni welodd
y gweithlu dwf fel hyn ers 2006.
Yn 2016/17 tyfodd y gweithlu o 2.9% (2,167 FTE). Os bydd cynnydd o'r fath yn parhau, erbyn 2019/20 gallai'r gweithlu dyfu
i dros 84,500 FTE.

Rhwng 2011 a 2017, tyfodd y gweithlu o 7.6% ac erbyn hyn mae 5,472 yn fwy o staff FTE. Gwelodd y rhan fwyaf o'r grwpiau
staff gynnydd mewn niferoedd FTE. Yr unig grwpiau staff i weld lleihad mewn niferoedd FTE yw Ystadau ac Ategol, a Gwyddonwyr
Gofal Iechyd.
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Y ddau grŵp staff a welodd gynnydd mawr yn eu gweithlu FTE yw Gwasanaethau Clinigol Ychwanegol, a welodd dwf o 2,198
FTE (16%), a staff Gweinyddol a Chlercio a welodd dwf o 1,406 FTE (10%). Y ddau grŵp staff a welodd fwyaf o dwf oedd
Proffesiynol Gwyddonol a Thechnegol Ychwanegol (21%) a Gwasanaethau Clinigol Ychwanegol (16%). Er y ffocws ar Nyrsys a
Bydwragedd, ni welodd y gweithlu hwn dwf mawr iawn – dim ond 4% (860 FTE). Dengys gwaith dadansoddi rhwng 2011 a
2017 fod y gweithlu Nyrsio wedi tyfu o 804 FTE (4%) a Bydwragedd wedi tyfu o 56 FTE (4%). Disgwylir i nifer y Nyrsys gynyddu
yn y blynyddoedd nesaf oherwydd y cynnydd mawr mewn comisiynau addysg.
Gwelodd ddau grŵp staff leihad yn eu gweithlu rhwng 2011 a 2017 sef Ystadau ac Ategol (5%) a Gwyddonwyr Gofal Iechyd
(7%). Roedd yn ymddangos bod llai o Wyddonwyr Gofal Iechyd. Fodd bynnag, cafodd y gweithlu Gwyddonwyr Gofal Iechyd ei
ailgodio yn 2014, ac ar ôl ystyried hyn ers 2015, roedd y gweithlu mewn gwirionedd wedi tyfu fymryn (15 FTE).

Mewn Gofal Cymdeithasol, mae'r gweithiwr cymdeithasol newydd gymhwyso cyfartalog yn 33 oed, gwyn ac yn fenyw. Mae
gan dros eu hanner rai sgiliau iaith Gymraeg. Cymrodd y rhan fwyaf rhwng 6 a 12 mis i ddod o hyd i waith gofal cymdeithasol.
Mae nifer y gweithwyr cymdeithasol ar y Gofrestr genedlaethol i lawr am y tro cyntaf. Yn 2018 roedd ychydig dros 10% o
weithwyr cymdeithasol wedi gadael y Gofrestr o'i gymharu â'r llynedd. O ganlyniad roedd llai wedi ymuno a mwy wedi gadael y
Gofrestr. Dim ond 4.8% o'r rhai a adawodd y Gofrestr oedd dan 30 oed, o'i gymharu â 9.2% yn 2016. Yn ddiddorol, parhau i
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gynyddu y mae nifer y gweithwyr cymdeithasol a gymhwysodd y tu allan i'r DU ac a ymunodd â'r Gofrestr. Mae trosiant y
gweithlu i fyny o 5.5% i 7.9%.
Yng Nghymru yn 2018, ar gyfartaledd gadawodd 20% o staff wasanaeth rheoledig, sy'n llawer mwy na'r cyfartalog cenedlaethol.














Llwyddodd bron i bob myfyriwr gwaith cymdeithasol yn eu blwyddyn olaf yn astudio gradd gwaith cymdeithasol yng Nghymru
i gymhwyso (241 allan o 250), gyda 92% o'r rhain yna'n cofrestru a 75% yn dod o hyd i swydd gofal cymdeithasol ymhen
blwyddyn, sy'n lleihad o'i gymharu â'r llynedd. Roedd dros draean o'r holl weithwyr cymdeithasol newydd gymhwyso wedi
dod o hyd i waith gofal cymdeithasol erbyn iddyn nhw gymhwyso. Roedd 1% yn fwy o weithwyr cymdeithasol yn gweithio
mewn awdurdod lleol ar ddiwedd Mawrth 2018, i fyny bron i 3,900 o weithwyr, o'i gymharu â'r nifer ar ddiwedd Mawrth 2017.
Ers 2017 mae 1% yn fwy o weithwyr cyfwerth ag amser cyflawn (WTE), i fyny o 3,562 i 3,591. Mae 5,965 o weithwyr
cymdeithasol ar y Gofrestr i lawr o 6,063 o'i gymharu â'r llynedd.
Mae 12% o weithwyr cymdeithasol wedi bod yn eu swydd bresennol am dros 10 mlynedd. Lleihad o 1.3%.
Mae lleihad pellach wedi bod yn y nifer a enillodd radd gwaith cymdeithasol yn y 5 mlynedd diwethaf.
Gadawodd 480 ac ymunodd 382 o weithwyr cymdeithasol â'r Gofrestr, lleihad net o 1.6% ers 2016.
Ymunodd 237 o weithwyr cymdeithasol newydd gymhwyso â'r Gofrestr (61.5% o gofrestriadau newydd)
O'r rhain roedd 241 wedi cymhwyso yng Nghymru.
Y llynedd roedd trosiant o 7.9% yn y gweithlu gwaith cymdeithasol (480 allan o 6,063 o weithwyr cymdeithasol wedi gadael
y Gofrestr), o'i gymharu â 5% yn 2016.
Mae'r gymhareb menywod i ddynion wedi aros yn debyg ar tua 4:1.
46 yw oed cyfartalog gweithwyr cymdeithasol ers 2012.
Dywedodd 36.7% o weithwyr cymdeithasol eu bod naill ai'n rhugl neu gyda rhai sgiliau iaith Gymraeg, i fyny 1.3%.
Erbyn 1 Mehefin roedd 45.6% (o'i gymharu â 57.6% yn 2016) o'r holl weithwyr cymdeithasol newydd gymhwyso wedi dod o
hyd i waith fel gweithiwr cymdeithasol gyda llwyth achosion yng Nghymru.
Roedd 31 wedi cymhwyso y tu allan i'r DU ac wedi cofrestru yng Nghymru eleni, y nifer fwyaf ers agor y Gofrestr.
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Ar lefel genedlaethol, mae nifer y gweithwyr cymdeithasol yn gweithio mewn awdurdod lleol ar ddiwedd Mawrth 2018 i fyny 1%,
bron i 3,900 o weithwyr, o'i gymharu â'r nifer ar ddiwedd Mawrth 2017. Ers 2017, mae 1% yn fwy o weithwyr cyfwerth ag amser
cyflawn (WTE), i fyny o 3,562 i 3,591. Hefyd ers 2017 mae 2.8% yn fwy o weithwyr cymdeithasol yn gweithio mewn
Gwasanaethau Oedolion. Ar 31 Mawrth 2018 roedd llai o swyddi gwag mewn Gwasanaethau Oedolion o'i gymharu â'r flwyddyn
cynt – i lawr i 5.6% o swyddi gweithwyr cymdeithasol cyfwerth ag amser cyflawn (WTE) o'i gymharu â 9.3% yn 2017. Yn ystod
2020-21, disgwylir gweld cynnydd o 4.2% yn nifer y gweithwyr WTE sy'n gweithio mewn Gwasanaethau Oedolion.
Ers 2017 mae 1.8% yn llai o weithwyr cymdeithasol yn gweithio mewn Gwasanaethau Plant – y nifer isaf ers 2011. Gadawodd
chwech (38%) yn llai o weithwyr cymdeithasol i fynd i weithio i awdurdod lleol y tu allan i Gymru, gyda llai (15) yn gadael i fynd
i weithio i'r sector annibynnol yn 2018 o'i gymharu â 32 yn 2017. Ar 31 Mawrth 2018, roedd 11.7% yn fwy o swyddi gweithwyr
cymdeithasol WTE gwag mewn Gwasanaethau Plant o'i gymharu â 9.9% yn 2017. Yn ystod 2020-21, disgwylir i nifer y gweithwyr
WTE Gwasanaethau Plant gynyddu o 5.4%.
Proffil presennol y gweithlu gwaith cymdeithasol. Ar ddiwedd Mawrth 2018 roedd bron i 3,900 o weithwyr cymdeithasol yn
gweithio mewn awdurdod lleol. Mae hyn yn 1% o gynnydd o'i gymharu â'r nifer yn 2017. Mae nifer y gweithwyr cyfwerth ag
amser cyflawn (WTE) hefyd i fyny o 1% ers 2017, gyda chyfanswm o tua 3,590 o weithwyr WTE ar ddiwedd Mawrth 2018.
Ar y cyfan, mae lefelau staffio WTE i fyny o 0.5% ers Mawrth 2017. Gwasanaethau Oedolion a welodd y cynnydd mwyaf mewn
gweithwyr cymdeithasol awdurdod lleol, lle mae'r nifer a gyflogir i fyny o 2.8% ers 2017. Dros yr un cyfnod roedd 1.8% yn llai
Tudalen 42

o weithwyr cymdeithasol yn gweithio i'r Gwasanaethau Plant - y lleihad blynyddol mwyaf yn y Gwasanaethau Plant ers dechrau'r
broses adrodd hon.
Yn 2018 menywod oedd 83% o'r gweithwyr cymdeithasol mewn adrannau gwasanaethau cymdeithasol. Mae'r ganran wedi
aros fwy neu lai'r un fath ers dechrau casglu data ar hyn yn 2009.

Mae nifer y gweithwyr cymdeithasol a gyflogir mewn Gwasanaethau Oedolion wedi cynyddu o 2.8% ers 2017.
Ar 31 Mawrth 2018, roedd 5.6% yn llai o swyddi gweithwyr cymdeithasol WTE gwag mewn Gwasanaethau Oedolion o'i gymharu
â 9.3% yn 2017. Yn ystod 2020-21, disgwylir i nifer y gweithwyr WTE Gwasanaethau Oedolion gynyddu o 4.2%.
Ers 2017 mae 1.8% yn llai o weithwyr cymdeithasol yn gweithio mewn Gwasanaethau Plant – y nifer isaf ers 2011. Gadawodd
chwech (38%) yn llai o weithwyr cymdeithasol i fynd i weithio i awdurdod lleol y tu allan i Gymru, gyda llai (15) yn gadael i fynd
i weithio i'r sector annibynnol yn 2018 o'i gymharu â 32 yn 2017.
Ar 31 Mawrth 2018, roedd 11.7% yn fwy o swyddi gweithwyr cymdeithasol WTE gwag mewn Gwasanaethau Plant o'i gymharu
â 9.9% yn 2017. Yn ystod 2020-21, disgwylir i nifer y gweithwyr WTE Gwasanaethau Plant gynyddu o 5.4%.
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Proffil presennol y gweithlu gwaith cymdeithasol. Ar ddiwedd Mawrth 2018 roedd bron i 3,900 o weithwyr cymdeithasol yn
gweithio mewn awdurdod lleol. Mae hyn yn 1% o gynnydd o'i gymharu â'r nifer yn 2017. Mae nifer y gweithwyr cyfwerth ag
amser cyflawn (WTE) hefyd i fyny o 1% ers 2017, gyda chyfanswm o tua 3,590 o weithwyr WTE ar ddiwedd Mawrth 2018.
Ar y cyfan, mae lefelau staffio WTE i fyny o 0.5% ers Mawrth 2017. Gwasanaethau Oedolion a welodd y cynnydd mwyaf mewn
gweithwyr cymdeithasol awdurdod lleol, lle mae'r nifer a gyflogir i fyny o 2.8% ers 2017. Dros yr un cyfnod roedd 1.8% yn llai
o weithwyr cymdeithasol yn gweithio i'r Gwasanaethau Plant - y lleihad blynyddol mwyaf yn y Gwasanaethau Plant ers dechrau'r
broses adrodd hon.
Mae'r nifer a gyflogir mewn swyddi anweithredol a meysydd gwasanaeth eraill i fyny o 2.8% ers 2017. Mae nifer y gweithwyr
WTE Gwasanaethau Oedolion i fyny o 3.4% ac i lawr o 2.1% yn y Gwasanaethau Plant ers Mawrth 2017. Yr unig leihad mewn
staff oedd yn y Gwasanaethau Oedolion gyda 1.3% yn llai o weithwyr ers 2017, o'i gymharu â chynnydd o 5% rhwng 2016 a
2017.
Dros yr un cyfnod mae nifer y staff Gwasanaethau Plant i fyny o 0.5%. Mae nifer y staff mewn swyddi anweithredol a meysydd
gwasanaeth eraill i fyny o 4.5% ers 2017. Mae nifer y gweithwyr WTE Gwasanaethau Oedolion i lawr o 0.6% a hefyd i lawr o
0.1% yn y Gwasanaethau Plant ers Mawrth 2017.
Dengys cofrestr Gofal Cymdeithasol Cymru o weithwyr cymdeithasol fod y rhan fwyaf (51%) yn 45+ oed a 22% yn 55+ oed.
Mae hyn yr un fath ag yn 2017. Yn 2018 menywod oedd 83% o'r gweithwyr cymdeithasol mewn adrannau gwasanaethau
cymdeithasol. Nid yw'r sefyllfa wedi newid ers dechrau casglu data yn 2009. Ar draws Cymru mae wedi amrywio rhwng 74% yn
Sir Benfro a 88% yng Ngwynedd. Ar 31 Mawrth 2018, roedd 43% o weithwyr cymdeithasol awdurdod lleol yn gweithio mewn
Gwasanaethau Plant, o'i gymharu â 44% yn 2017. Roedd 39% yn gweithio mewn Gwasanaethau Oedolion o'i gymharu â 38%
yn 2017, ac roedd 18% yn gweithio mewn rolau eraill lle mae angen cymhwyster gwaith cymdeithasol, yr un fath ag yn 2017.
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Roedd Gwasanaethau Oedolion yn cyflogi 1,513 o weithwyr cymdeithasol ar ddiwedd Mawrth 2018, 39% o'r holl weithwyr
cymdeithasol a gyflogir gan awdurdodau lleol. Ers 2017 mae nifer y gweithwyr cymdeithasol a gyflogir mewn Gwasanaethau
Oedolion wedi cynyddu o 2.8% (41 o bobl). Roedd 28% o'r gweithwyr cymdeithasol Gwasanaethau Oedolion yn gweithio'n rhan
amser yn 2018 o'i gymharu â 29% yn 2017.
Yn rhanbarthol, gwnaed defnydd amrywiol o weithwyr cymdeithasol rhan amser yn y Gwasanaethau Oedolion, gyda 23% yng
nghanolbarth a gorllewin Cymru o'i gymharu â 21% yn 2017, 32% yn ne-ddwyrain Cymru o'i gymharu â 34% yn 2017, a 26%
yng ngogledd Cymru o'i gymharu â 27% yn 2017. Yn 2018, llenwodd y Gwasanaethau Plant 2.3% o'u swyddi WTE gyda staff
asiantaeth, o'i gymharu â 3.2% yn 2017. Yn 2018 defnyddiodd y Gwasanaethau Oedolion 0.9% yn llai o staff asiantaeth, y
lleihad cyntaf ers 2013. De-ddwyrain Cymru a welodd y lleihad mwyaf, i lawr o 4.4% i 1.7% rhwng 2017 a 2018.
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Ar ddiwedd Mawrth 2018 roedd y Gwasanaethau Plant yn cyflogi 1,686 o weithwyr cymdeithasol. Roedd hyn yn 43% o'r holl
weithwyr cymdeithasol a gyflogir gan awdurdodau lleol, o'i gymharu â 44% yn 2017. Ers 2017, mae'r Gwasanaethau Plant yn
cyflogi 1.8% (31 o bobl) yn llai o weithwyr cymdeithasol. Mae hyn yn dilyn lleihad o 1.4% rhwng 2015 a 2017. Roedd 19% o'r
gweithwyr cymdeithasol Gwasanaethau Plant yn gweithio'n rhan amser, yr un fath â'r flwyddyn flaenorol.
Yn rhanbarthol, gwnaed defnydd amrywiol o weithwyr cymdeithasol rhan amser yn y Gwasanaethau Plant, gyda gogledd Cymru'n
defnyddio 13% o'i gymharu â 11% yn 2017, a chanolbarth a gorllewin Cymru a de-ddwyrain Cymru'n defnyddio'r un faint o
weithwyr cymdeithasol rhan amser ag yn 2017, 21% am y naill a 20% am y llall. Yn 2018 llenwodd y Gwasanaethau Plant 3.6%
o'u swyddi WTE gyda staff asiantaeth; ychydig yn fwy o'i gymharu â 3.5% yn 2017. Rhwng 2017 a 2018 defnyddiodd
Gwasanaethau Oedolion gogledd a de-ddwyrain Cymru fwy o staff asiantaeth, 2.1% yn fwy am y naill a 0.5% yn fwy am y llall.
Yng nghanolbarth a gorllewin Cymru defnyddiwyd 1.6% yn llai, i lawr i 1.1%.
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