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Adran 1 
 
 
1.1  Cyflwyniad 
 
Cafodd Deddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016 (‘Deddf 2016’) 
Gydsyniad Brenhinol ar 18 Ionawr 2016. Mae’n amlinellu’r fframwaith statudol newydd ar 
gyfer rheoleiddio ac arolygu gwasanaethau gofal cymdeithasol ac mae’n diwygio sut y mae’r 
gweithlu gofal cymdeithasol yng Nghymru’n cael ei reoleiddio. Mae felly’n disodli systemau 
perthnasol a roddwyd ar waith yn flaenorol o dan Ddeddf Safonau Gofal 2000.   
 
Mae Deddf 2016 yn galluogi Gweinidogion Cymru i gyflwyno nifer o eitemau o is-
ddeddfwriaeth trwy wneud rheoliadau, ynghyd â chyhoeddi canllawiau a chyhoeddi’r codau 
ymarfer. Mae’r gwaith gweithredu hwn yn cael ei wneud i raddau helaeth mewn tri cham:  
 
 
Cam 1 (2016/17) 
 
Roedd y cam hwn yn cynnwys rheoliadau yn ymwneud â’r system newydd o reoleiddio’r 
gweithlu sydd eu hangen o dan Ddeddf 2016. Daeth y rhain i rym ar 3 Ebrill. Ochr yn ochr 
â’r rhain, datblygodd Gofal Cymdeithasol Cymru (GCC) – rheoleiddiwr y gweithlu– y rheolau 
a’r gweithdrefnau sy’n llywodraethu ei brosesau cofrestru a rheoleiddio.  
 
Mae dolenni at bob un o’r rheoliadau hyn i’w gweld drwy Hyb Gwybodaeth a Dysgu GCC: 
https://gofalcymdeithasol.cymru/hyb/deddf-rhagc-rheoliadau 
 
Roedd Cam 1 hefyd yn cynnwys ymgynghoriad ar Reoliadau a fydd yn llywodraethu 
cofrestru1 (ac amrywiadau cofrestru) darparwyr gwasanaeth ag Arolygiaeth Gofal a 
Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru (AGGCC) ar ôl Ebrill 2018, gofynion a roddir ar y 
darparwyr gwasanaeth hynny o ran gwneud Datganiadau Blynyddol2, ac sy’n rhagnodi 
materion i mae’n rhaid i AGGCC hysbysu awdurdodau Lleol yng Nghymru a Lloegr yn eu 
cylch3

.  Mae’r dyddiadau pan gyflwynwyd y Rheoliadau hyn a phan fyddant yn dod i rym fel 
a ganlyn: 
 

Rheoliad Dyddiad gosod 
gerbron Cynulliad 
Cenedlaethol Cymru 

Dyddiad pan ddaw i 
rym 

Rheoliadau Gwasanaethau Rheoleiddiedig 
(Cofrestru) (Cymru) 2017  

29 Medi 2017 1 Chwefror 2018 

Rheoliadau Gwasanaethau Rheoleiddiedig 
(Datganiadau Blynyddol) (Cymru) 2017 

2 Hydref 2017 2 Ebrill 2018 

Rheoliadau Gwasanaethau Rheoleiddiedig 
(Hysbysiadau) (Cymru) 2017  

3 Hydref 2017 2 Ebrill 2018 

 
 
 
 
 

                                                        
1
 http://www.assembly.wales/laid%20documents/sub-ld11204/sub-ld11204-w.pdf  

2
 http://www.assembly.wales/laid%20documents/sub-ld11207/sub-ld11207-w.pdf  

3
 http://www.assembly.wales/laid%20documents/sub-ld11209/sub-ld11209-w.pdf  

https://gofalcymdeithasol.cymru/hyb/deddf-rhagc-rheoliadau
http://www.assembly.wales/laid%20documents/sub-ld11204/sub-ld11204-w.pdf
http://www.assembly.wales/laid%20documents/sub-ld11207/sub-ld11207-w.pdf
http://www.assembly.wales/laid%20documents/sub-ld11209/sub-ld11209-w.pdf
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Cam 2 (2017/18) 
 
Mae’r cam cyfredol hwn yn cynnwys rheoliadau a chanllawiau statudol yn ymwneud â’r 
gofynion a’r safonau a ddisgwylir gan ddarparwyr gwasanaeth ac Unigolion Cyfrifol wrth 
ddarparu gofal a chymorth o fewn y gwasanaethau rheoleiddiedig canlynol:   
 

 gwasanaethau cartref gofal (i oedolion a phlant)  

 llety diogel i blant 

 gwasanaethau canolfannau preswyl i deuluoedd  

 gwasanaethau cymorth cartref 
 
Mae Cam 2 hefyd yn cynnwys rheoliadau a chynigion yn ymwneud â’r gweithlu a oedd yn 
destun yr ymgynghoriad hwn, fel y disgrifir isod.  
 
Cam 3 (2018/19)  
 
Mae’r cam hwn yn cynnwys rheoliadau a chanllawiau statudol sy’n ymwneud â’r gofynion ar 
ddarparwyr gwasanaeth ac Unigolion Cyfrifol wrth ddarparu gofal a chymorth mewn 
gwasanaethau mabwysiadu (Asiantaethau Mabwysiadu Gwirfoddol ac Asiantaethau 
Cymorth Mabwysiadu), gwasanaethau maethu, gwasanaethau lleoli oedolion a 
gwasanaethau eiriolaeth.  
 
 
1.2  Y dystiolaeth dros newid 
 
Yn ystod  haf 2015 comisiynodd Llywodraeth Cymru ymchwil sylfaenol ac eilaidd, drwy 
Gyngor Gofal Cymru fel yr oedd ar y pryd, i’r cysylltiadau posibl rhwng telerau ac amodau 
gweithwyr gofal cartref a safonau gofal. Nod yr ymchwil, a gynhaliwyd gan Brifysgol 
Fetropolitan Manceinion, oedd asesu i ba raddau y mae telerau ac amodau gwaith 
gweithwyr gofal yn effeithio ar safon y gofal cartref sy’n cael ei ddarparu. Roedd amcanion 
yr ymchwil yn cynnwys nodi ffactorau a allai gael dylanwad – cadarnhaol a negyddol – ar 
unigolion wrth iddynt ddewis dechrau gweithio ym maes gofal cartref, a pharhau i weithio yn 
y maes, a nodi i ba raddau y mae’r ffactorau hyn yn effeithio ar safon y gofal a’r cymorth a 
ddarperir. Cyhoeddwyd crynodeb o’r ymchwil hwn gan Lywodraeth Cymru yn Ionawr 2016, 
a chyhoeddwyd y fersiwn llawn ym Mawrth 2016. 
 
O ganlyniad i ymchwil Manceinion, cynhaliodd Llywodraeth Cymru ymarferiad ymgynghori 
ar rai mesurau y teimlai a fyddai’n rhoi sylw i’r pryderon a godwyd gan yr ymchwil hwnnw. 
Cafodd dadansoddiad o’r ymatebion i’r ymgynghoriad hwnnw ei gyhoeddi yn Nhachwedd 
2016 ochr yn ochr â datganiad ysgrifenedig gan y Gweinidog a oedd yn cynnwys nifer o 
gamau y byddai Llywodraeth Cymru yn gweithredu arnynt, gan gynnwys ei hymrwymiad i 
gyfyngu ar y defnydd o gontractau dim oriau mewn gofal cartref er mwyn gwella recriwtio a 
chadw a chael effaith bositif ar ansawdd y gofal a’r cymorth a ddarperir. Yn ystod Cam 1 o 
weithredu Deddf 2016, bu Llywodraeth Cymru yn ymgynghori ar reoliadau drafft sy’n pennu 
gofyniad ar bob darparwr gwasanaeth i gyhoeddi faint o’u gweithwyr sydd ar bob math o 
drefniant contract a fydd yn cynnwys contractau oriau heb eu gwarantu, fel ffordd o wella 
tryloywder drwy adrodd. Yn y Cam 2 hwn, buom yn ymgynghori ar opsiynau i gymryd 
camau pellach ar gontractau oriau heb eu gwarantu, ynghyd â mesurau eraill i fynd i’r afael 
â phryderon yn ymwneud â nodi amser teithio ac amser gofal yn glir. 
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1.3  Yr ymgynghoriad hwn 
 
Mae gan y cynigion yn yr ymgynghoriad hwn ran bwysig i’w chwarae i wasanaethau a 
hybu’r diwygiad hwn. Maent yn cynnwys defnyddio’r pwerau rheoleiddio yn Neddf 2016 er 
mwyn:  
 

 ei gwneud yn ofynnol i wasanaethau cymorth cartref amlinell amser teithio ac amser 
gofal wrth drefnu gwasanaethau i helpu i roi sylw i fyrhau galwadau 

 

 ei gwneud yn ofynnol i ddarparwyr gwasanaeth cymorth cartref gynnig dewis o 
drefniadau contract amgen i’w staff ar gontractau oriau heb eu gwarantu i helpu i 
leihau nifer y contractau oriau heb eu gwarantu ac i wella dilyniant ac ansawdd gofal  

 

 ehangu’r gofrestr statudol o weithwyr gofal cymdeithasol i gynnwys gweithwyr gofal 
cartref ar ôl Ebrill 2018 i hwyluso eu cofrestriad gorfodol ar ôl 2020 

 

 rôl rheolwyr gofal cymdeithasol a heriau sy’n gysylltiedig â’u recriwtio a’u cadw. 
Roedd yr ymgynghoriad hwn yn ymdrechu i ymgysylltu â’r sector i edrych ar y 
materion hyn a chanfod atebion posibl. 

 
Cafwyd cyfanswm o 69 o ymatebion i’r ymgynghoriad, a oedd yn rhedeg o 12 Mehefin tan 7 
Awst 2017. Roedd rhai o’r ymatebion yn rhai naratif yn unig ac nid ydynt felly’n ymddangos 
yn y crynodeb o ymatebion blwch ticio yn yr adroddiad hwn. Cafodd pob ymateb ei ystyried 
yn yr un ffordd o ran y sylwadau a gafwyd. Amgaeir rhestr o ymatebwyr yn Atodiad A. Mae 
crynodeb o’r ymatebion, ynghyd â dadansoddiad a chasgliadau Llywodraeth Cymru yn 
Atodiad 2. 

 
 
1.4  Digwyddiadau Ymgynghori 
 
Cynhaliwyd pedwar digwyddiad ymgynghori fel rhan o’r broses ymgynghori. Nod y 
digwyddiadau oedd annog rhanddeiliaid i ymateb ac i alluogi’r rhai oedd yn bresennol i:  
 

 cael trosolwg o’r fframwaith deddfwriaethol drafft a’r prif newidiadau a fydd yn deillio 
ohono 

 cadarnhau eu dealltwriaeth o’r cynigion a chael eglurder arnynt, os oedd angen 

 ystyried y goblygiadau posibl i’w rôl a’u sefydliad  
 
Cynhaliwyd y cyntaf a’r ail ddigwyddiad ar 21 Mehefin yn Stadiwm Swalec, Caerdydd. 
Cynhaliwyd y trydydd a’r pedwerydd ar 13 Gorffennaf ym Mhrifysgol Glyndŵr, Wrecsam. Ar 
y cyfan, roedd y niferoedd a oedd yn bresennol yn y digwyddiadau’n galonogol, gydag 
oddeutu 100 yn bresennol yng Nghaerdydd ac 80 o gynrychiolwyr yn Wrecsam. Cafodd 
ystod o sefydliadau o’r sectorau cyhoeddus, preifat a gwirfoddol a’r trydydd sector eu 
cynrychioli, gan gynnwys nifer o ddarparwyr gwasanaeth. 
 
 
 

1.5  Y camau nesaf 
 
Mae’r rheoliad sy’n ymwneud ag amlinellu amser teithio ac amser gofal a’r gofyniad i 
ddarparwyr gwasanaeth cymorth cartref gynnig trefniadau contract amgen i staff gofal ar 
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gontractau oriau heb eu gwarantu wedi eu newid, lle bo’n briodol, yn dilyn ymgynghoriad ac 
wedi’u hymgorffori yn Rheoliadau Gwasanaethau Rheoleiddiedig (Darparwyr Gwasanaeth 
ac Unigolion Cyfrifol) (Cymru) 2017. Cânt eu gosod gerbron Cynulliad Cenedlaethol Cymru 
ym mis Tachwedd 2017 a disgwylir iddynt fod yn destun dadl ym mis Rhagfyr 2017. Os cânt 
eu pasio gan y Cynulliad, mae disgwyl iddynt ddod i rym ar 2 Ebrill 2018. 
 
Bydd rheoliadau i ehangu’r gofrestr o weithwyr gofal cymdeithasol i gynnwys staff cymorth 
cartref o’r flwyddyn nesaf ymlaen yn cael eu gosod gerbron y Cynulliad yn ddiweddarach 
eleni. 
 
Ar ôl i’r rheoliadau a’r Memoranda Esboniadol gael eu gosod byddant ar gael i’w gweld yn: 
http://www.assembly.wales/cy/bus-
home/Pages/Plenary.aspx?assembly=5&category=Laid%20Document  
  

http://www.assembly.wales/cy/bus-home/Pages/Plenary.aspx?assembly=5&category=Laid%20Document
http://www.assembly.wales/cy/bus-home/Pages/Plenary.aspx?assembly=5&category=Laid%20Document
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Adran 2  
 
Crynodeb o ymatebion a gafwyd ac ymateb Llywodraeth Cymru  
 
Noder: Gan fod rhai canrannau wedi cael eu talgrynnu ni fyddant bob amser yn rhoi 
cyfanswm o 100%. 
 
 
2.1  Rheoliad a fydd yn ei gwneud yn ofynnol i ddarparwyr gwasanaeth 

amlinellu amser teithio ac amser gofal 
  
 

Cwestiwn 1: A yw’r gofynion yn rhai y gellir eu rhoi ar waith yn 
ymarferol? Os nad ydynt, sut y gellid eu haddasu? 

Cytuno 
 

Tueddu i 
gytuno 

Tueddu i 
anghytuno 

Anghytuno Heb dicio 

21  
(30%) 

20 
(29%) 

7 
 (10%) 

13 
(19%) 

8 
(12%) 

 
Crynodeb o’r ymatebion 

 
Roedd cefnogaeth gyffredinol bod y rheoliadau drafft yn rhai y gellir eu rhoi ar waith yn 
ymarferol gyda 41 o’r 69 o ymatebwyr (59%) yn cytuno y gellid cyflawni’r gofyniad i’w 
gwneud yn ofynnol i amlinellu amser teithio a gofal ar wahân. Cadarnhaodd 27 o ymatebwyr 
(39%) fod yr wybodaeth hon gan ddarparwyr eisoes ac na fyddai’n anodd gwahaniaethu 
rhwng y ddwy elfen yn eu hamserlenni gwaith wythnosol ar gyfer staff. Yn benodol, roedd 
rhai ymatebwyr yn teimlo bod: 
 
“The requirements are workable in practice. Domiciliary support workers are routinely given 
rotas listing the appointments they must attend…” - Unsain 
 
Fodd bynnag, mae’r ymatebion yn dangos, er bod gan lawer o gyflogwyr systemau ar waith 
i lunio amserlen ar gyfer eu staff, nid oedd pob un ohonynt yn defnyddio systemau rota 
electronig. Roeddent felly wedi awgrymu bod angen rhywfaint o hyblygrwydd yn y rheoliad i 
sicrhau y gallai’r rhai nad ydynt yn defnyddio systemau electronig hefyd ddangos eu bod yn 
cydymffurfio. 
 
Er bod cefnogaeth gyffredinol i’r rheoliad, cafwyd galwadau gan 36 o ymatebwyr (52%) am 
rywfaint o hyblygrwydd o fewn y gofyniad newydd, gan ddadlau y gallai rotas newid ar fyr 
rybudd oherwydd newidiadau munud olaf neu argyfyngau annisgwyl (h.y. client yn gorfod 
mynd i’r ysbyty, gweithiwr gofal yn cysylltu i ddweud ei fod yn sâl, oedi annisgwyl oherwydd 
traffig ac ati). Awgrymwyd, gan nad yw teithio’n wyddor fanwl, y dylai’r system alluogi 
darparwyr gwasanaeth i ddangos sut maent yn llunio rotas ac yna cofnodi unrhyw 
newidiadau a’r rheswm amdanynt.   
 
Cawsom 29 o ymatebion (42%) a oedd yn gofyn am eglurder ynglŷn â beth fyddai amser 
digonol o dan y gofyniad newydd a sut y gellid “ymgorffori” hyblygrwydd yn y disgrifiad 
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hwnnw i sicrhau ei fod yn ystyried y newidiadau n ellid eu rhagweld. Roedd ymatebwyr yn 
teimlo:  
 
“Whilst I agree that there should be a clear travel time element and care element to the 
rostering of care staff, it can be very difficult to, having in mind relevant circumstances (e.g. 
parking and local events, etc.) traffic conditions can change greatly between days. The 
provider should demonstrate that they have 'mapped' the care roster and provided travel 
time using appropriate 'local' knowledge and/or software…” – Darparwr gwasanaeth 
 
“…We have to be able to adapt and change routes at short notice which can be impacted by 
external causes, or by internal changes such as sickness and emergency leave of care 
staff…” - Care Cymru 
 
Gofynnodd nifer o ymatebwyr (28 neu 40%) pwy fyddai’n ysgwyddo baich y costau 
ychwanegol a fyddai’n codi yn sgil y gofyniad, naill ai o ganlyniad i ddiweddaru systemau 
neu gost weinyddol darparu’r rotas newydd. Gofynnodd nifer o’r ymatebwyr hyn a fyddai 
comisiynwyr gwasanaeth yn helpu i ysgwyddo’r costau trwy godi cyfraddau ynteu a fyddai 
Llywodraeth yn neilltuo cyllid ychwanegol ar gyfer y sector. Roedd sawl ymatebwr yn teimlo 
y dylai Llywodraeth Cymru gynnal dadansoddiad o’r costau posibl y gallai’r rheoliad hwn eu 
golygu i ddarparwyr gwasanaeth ac ystyried sut y gellid talu’r rhain i helpu i leihau’r baich 
hwnnw, gan gynnwys un a gredai y dylai fod yn faes gwaith i “Grŵp Costau Gofal” 
Llywodraeth Cymru. 
 
Galwodd 17 o ymatebwyr (24%) am osod gofynion tebyg ar gomisiynwyr gwasanaethau i 
sicrhau eu bod hwythau hefyd yn ystyried amser teithio yn eu prosesau comisiynu, gan nad 
ydynt bob amser yn cynnwys y costau hyn yn eu hymarferion tendro ar hyn o bryd a’u bod 
yn disgwyl i ddarparwyr gwasanaeth ysgwyddo’r gost hon. Dywedwyd fod cyfraddau 
comisiynu’n gallu amrywio’n sylweddol o un awdurdod lleol i’r llall, gydag awdurdodau 
gwledig yn fwy tebygol o ystyried amser teithio na’u cymdogion trefol. Roedd rhai darparwyr 
gwasanaeth yn dadlau y dylai fod yn ofynnol i gomisiynwyr hefyd adolygu’r costau hyn fel 
rhan o’u prosesau monitro contractau a helpu i ysgwyddo’r cynnydd yn y costau trwy godi 
cyfradd y ffioedd. Roedd rhai ymatebwyr yn dadlau’n benodol bod: 
 
“The ERGDCW understands the importance of these regulations, but we ask Welsh 
Government to consider how providers will be expected to fulfil their new regulatory duties 
while commissioners are contracting on such low hourly rates.” – Grŵp Cyfeirio Arbenigol ar 
Ofal Cartref yng Nghymru. 
 
Ymateb Llywodraeth Cymru 

 
Mae Llywodraeth Cymru yn croesawu’r gefnogaeth gyffredinol i’n cynnig. 
 
Rydym wedi cynnal Asesiad Effaith Rheoleiddiol (RIA) sy’n ymdrech i egluro effeithiau’r 
rheoliad drafft ar bob agwedd ar y sector (h.y. y gweithlu, darparwyr gwasanaeth, 
rheolyddion ac awdurdodau lleol) i sicrhau ein bod yn deall y risgiau a’r buddiannau. Caiff  
hyn ei gyhoeddi ochr yn ochr â’r rheoliadau pan gânt eu gosod gerbron Cynulliad 
Cenedlaethol Cymru i gael eu hystyried. 
 
Mae’r rheoliad drafft yn cynnwys peth hyblygrwydd yn y ffordd y mae cyflogwyr yn llunio eu 
rotas staff, gan nad ydym wedi rhagnodi unrhyw fodel adrodd penodol, ond rydym yn 
hytrach wedi rhoi gofyniad bod amseroedd teithio a gofal yn cael eu dangos ar wahân. 
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Mae llawer o’r ymatebion gan ddarparwyr gwasanaeth wedi dangos eu bod eisoes yn 
dangos y ddwy elfen hon ar wahân fel rhan o’u systemau cyfredol, felly nid ydym yn 
rhagweld bod angen gwneud dim mwy. Pan fydd amserlenni’n newid yn gyflym, dim ond y 
rota terfynol y byddai angen i ddarparwyr ei gofnodi. 
 
Ar fater comisiynu gwasanaethau, er ein bod yn derbyn bod cysylltiad pendant rhwng 
comisiynu a darparu gwasanaethau cymorth cartref, mae’r mater y tu allan i gwmpas y 
rheoliad hwn. 
 
Fodd bynnag, mae Llywodraeth Cymru yn gweithio â phartneriaid i hyrwyddo dull newydd ar 
y cyd o gomisiynu i wella canlyniadau llesiant ac i sicrhau mwy o gynaliadwyedd.  
 
Rydym wedi arwain trafodaethau ar ddatblygu canllawiau statudol ac mae partneriaid wedi 
ymgorffori’r rhain mewn proses gomisiynu integredig, gan gynnwys strategaethau comisiynu 
ar y cyd, yn ogystal â dulliau cyffredin o bennu manylebau, cytuno ar ffioedd a sicrhau 
ansawdd. Rydym yn credu y bydd hyn yn galluogi awdurdodau lleol a byrddau iechyd i 
ganolbwyntio ar wella ansawdd yn ogystal â sicrhau gwell gwerth am arian. 
 
Mae’r canllawiau statudol yn cynnwys disgwyliad penodol y bydd Byrddau Partneriaeth 
Rhanbarthol, y darperir ar eu cyfer yn Neddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant 
(Cymru) 2014, yn rhoi proses gomisiynu integredig ar waith. Mae’n ofynnol bod y byrddau 
hyn yn sefydlu cyllidebau cyfun o ran darparu llety cartref gofal i oedolion erbyn Ebrill 2018. 
Bydd y cronfeydd cyfun hyn yn ategu – a byddant yn ddatblygiad naturiol mewn trefniadau 
cydgomisiynu.   
 
Rydym yn ymwybodol bod y Bwrdd Comisiynu Cenedlaethol yn datblygu canllawiau i helpu 
comisiynwyr yng Nghymru i ddarparu gofal sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn a fydd yn 
cyflawni’r canlyniadau y cytunwyd arnynt. 
 
 
 

Cwestiwn 2: A fydd y gofynion yn arwain at dryloywder o ran amser 
gofal a theithio? 

Cytuno 
 

Tueddu i 
gytuno 

Tueddu i 
anghytuno 

Anghytuno Heb dicio 

 22 
 (32%) 

21 
(30%) 

8 
(12%) 

11 
(16%) 

7 
 (10%) 

 
Crynodeb o’r ymatebion 

 
Roedd cefnogaeth gyffredinol y byddai’r gofyniad arfaethedig yn gwella tryloywder gyda 
62% o ymatebwyr (43) yn cytuno. Cadarnhaodd sawl ymatebwr na fyddai’r rheoliad hwn yn 
gwneud mwy na ffurfioli eu harferion busnes presennol ac na fyddai’n cael unrhyw effaith o 
bwys arnynt. Roedd rhai ymatebwyr hefyd yn teimlo y byddai’r tryloywder yn helpu 
comisiynwyr gwasanaethau a rheoleiddiwr y gwasanaeth, Arolygiaeth Gofal a 
Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru (AGGCC), i ganfod lle gallai byrhau galwadau fod yn 
digwydd a bod cyfle felly i herio’r darparwyr hynny i egluro pam fod hyn wedi digwydd yn 
ystod adolygiadau monitro contractau neu arolygiadau. 
 
“Yes, if documentation is transparent and available for inspections as and when required by 
CSSIW and any other appropriate bodies.” – Undeb y GMB  
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“Our recording processes around rotas already provide transparency, this would just 
formalise that.” – Y Gymdeithas Genedlaethol Awtistiaeth 
 
Fodd bynnag, roedd llawer o’r ymatebwyr, er eu bod yn cytuno y byddai’n arwain at 
dryloywder, yn gofyn pam fod angen y tryloywder hwn. Roeddent yn dadlau y dylai’r 
pwyslais fod ar weithio i sicrhau bod ymweliadau’n diwallu anghenion personol yr unigolyn 
yn hytrach na micro reoli’r broses o drefnu ymweliadau. Roedd rhai’n credu y byddai gorfod 
gwahaniaethu rhwng amser teithio a gofal nid yn unig yn golygu costau ychwanegol o ran 
adnoddau ariannol a staff, ond y gallai hefyd fod yn rhwystr o ran arloesi a darparu gofal.  
Roedd rhai ymatebwyr hefyd yn teimlo bod y cynnig yn dyblygu deddfwriaeth bresennol 
(h.y. Deddf Isafswm Cyflog Cenedlaethol 1998, sy’n ei gwneud yn ofynnol i gyflogwyr 
ddarparu gwybodaeth debyg i gyflogeion (a Chyllid a Thollau EM (HMRC)) i ddangos eu 
bod yn cydymffurfio â meini prawf yr Isafswm Cyflog Cenedlaethol.     
 
“Some providers feel it is a duplication of legislation, as it is a requirement to already report 
to HMRC, so why duplicate something that is already law and has to be applied across 
Wales.” – Partneriaeth Rhanbarthol Datblygu Gweithlu Gofal a Chymorth Caerdydd a’r Fro 
 
Roedd 19 o ymatebwyr (28%) yn dadlau na fyddai gwahaniaethu rhwng amser teithio a 
gofal yn gwella tryloywder. Yn hytrach roeddent yn dadlau bod y cynnig yn debyg i’r dull 
“amser a thasg’ presennol sy’n cael ei ddisodli gan ddull hyblyg i ddiwallu anghenion 
unigolyn am ofal a chymorth o dan Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 
2014.   
 
Fel y nodwyd yng Nghwestiwn 1, roedd llawer o ymatebwyr hefyd yn teimlo bod angen 
cynnwys mwy o hyblygrwydd yn y cynnig i sicrhau bod canlyniadau unigolyn yn cael eu 
cynnwys yn yr ymweliad a drefnir – er enghraifft, rhag ofn nad oedd angen cymorth arnynt 
un diwrnod ond yna bod angen rhywbeth mwy ar ddiwrnod arall, a fyddai’n darparu’r gofal 
sydd ei angen arnynt ond dros gyfnod mwy estynedig. 
 
Nododd dau ymatebwr y gallai rota newid mewn rhai achosion am fod y “client” wedi 
cysylltu â hwy i ddweud nad oedd angen neb i ymweld â hwy ar ddiwrnod penodol, ar ôl i’r 
amserlen gael ei llunio, rhywbeth y gellid ei gyfleu ar lafar i’r gofalwr ac wedyn newid neu 
anwybyddu’r alwad honno, ond a fyddai’n costio amser ac arian i newid yr amserlen i 
ddangos y newid. 
 
“…this approach to travel time continues to promote a task and finish approach and does 
not reflect what is required in outcome based commissioning.” – Fforwm Cenedlaethol y 
Darparwyr 
 
Ymateb Llywodraeth Cymru 
 
Mae Llywodraeth Cymru yn croesawu’r gefnogaeth gyffredinol i’n cynnig. Nid nod y rheoliad 
drafft yw rhwystro arloesi na darpariaeth gofal o safon uchel. Y nod yn hytrach yw sicrhau 
eglurder i weithwyr cymorth cartref am faint o amser sydd ganddynt i ddarparu gofal a faint 
o amser a roddir i deithio i’w galwad nesaf fel y gallwn roi sylw i bryderon am “fyrhau 
galwadau”. 
 
Yn ôl y dystiolaeth a gasglwyd gennym, rydym yn deall bod gan lawer o ddarparwyr 
gwasanaeth systemau ar waith eisoes i ddangos y ddwy elfen hon ar wahân ac nid ydym yn 
disgwyl y bydd yn rhaid iddynt wneud mwy na hyn. Fodd bynnag, lle nad yw darparwyr yn 
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gwahaniaethu rhwng y ddwy elfen, rydym yn disgwyl y byddant yn cychwyn ar y broses i 
sicrhau tryloywder a fydd yn helpu staff ac unrhyw ddefnyddwyr gwasanaeth i ddeall y 
gwahaniaeth ac i osgoi unrhyw gamddealltwriaeth.   
 
Nid ydym yn cytuno â’r farn y byddai’r cynnig yn rhwystro dulliau arloesol o ddarparu gofal 
nac yn effeithio ar ffyrdd o ddarparu gofal sy’n seiliedig ar ganlyniadau’r unigolyn. Rydym yn 
fwriadol wedi peidio â rhagnodi sut y dylai cyflogwyr gwblhau rotas eu staff, gan nodi’n 
hytrach y dylent amlinellu’r ddwy elfen yn glir i’w gwneud yn haws i bawb i weld – eu staff, y 
rheoleiddiwr a’r defnyddwyr gwasanaeth a all deimlo bod eu hamser gofal yn cael ei gwtogi. 
 
 
 

Cwestiwn 3: A fydd y gofynion yn helpu i atal amser gofal rhag cael ei 
erydu gan amser teithio rhwng ymweliadau? 

Cytuno 
 

Tueddu i 
gytuno 

Tueddu i 
anghytuno 

Anghytuno Heb dicio 

19 
(28%) 

15 
(22%) 

15 
(22%) 

13 
(19%) 

7 
(10%) 

 
 
Crynodeb o’r ymatebion 

 
Roedd 34 o ymatebwyr (50%) yn cytuno y byddai’r gofyniad yn helpu i atal amser gofal rhag 
gael ei erydu gan amser teithio. Fel yn y cwestiwn blaenorol, er bod croeso cyffredinol i’r 
cynnig, roedd rhai’n gofyn beth oedd y cynnig yn ceisio’i gyflawni. Gofynnodd rhai 
ymatebwyr am eglurhad ar sut fyddai amser teithio’n edrych a dywedwyd eto fod llu o 
ffactorau a allai effeithio ar amser teithio (h.y. traffig, gwaith ar y ffyrdd, digwyddiadau 
diwylliannol neu chwaraeon ac yn y blaen); gydag eraill yn dadlau cyn belled â’i fod yn 
caniatáu peth hyblygrwydd yn y ffordd yr oedd darparwyr yn cynllunio amserlenni gwaith 
byddai modd gwahaniaethu rhwng y ddau. 
 
“Statutory requirements will help reinforce monitoring of call time. Whilst there are some 
known systemic factors that contribute to the erosion of actual call time e.g. poor 
scheduling, transport, risk management, service resilience.” Cyngor Dinas a Sir Abertawe 
 
Fodd bynnag, roedd pryderon wedi’u mynegi y gallai monitro amser teithio a gofal arwain at 
ganlyniad anfwriadol lle byddai gweithwyr gofal yn llai parod i “wneud mwy” i ddefnyddiwr 
gofal os oedd yn gofyn am hynny.    
 
“However it may also reduce flexibility and the desire to move towards outcome focussed 
delivery, if a client needs more time one morning the domiciliary worker may be reluctant to 
stay as they are conscious that contact and travel time is being closely monitored and 
reported on.” Cyngor Sir Powys  
 
Fodd bynnag, awgrymodd y Cyngor y byddai cytundeb i ddatblygu “goddefiad amser” ar 
gynlluniau gwasanaeth yn helpu i leddfu’r pryderon hyn ac yn rhoi i ddarparwyr gwasanaeth 
yr hyblygrwydd i wneud iawn am unrhyw newidiadau angenrheidiol. Roedd hyn eto’n 
pwysleisio’r angen i sicrhau bod hyblygrwydd yn y rheoliad drafft. 
 
Roedd y 41% o ymatebwyr a oedd yn anghytuno y byddai’n atal erydu amser gofal yn 
dadlau y gallai amser teithio rhwng cleientiaid amrywio’n sylweddol ar wahanol adegau o’r 
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dydd am resymau a oedd yn aml y tu hwnt i reolaeth y darparwr gwasanaeth, ac roedd 
ofnau y gallai darparwyr gwasanaeth gael eu cosbi am fethiant i “gynllunio” ar gyfer 
digwyddiadau o’r fath. Roedd nifer o gomisiynwyr gwasanaeth yn cytuno â’r farn hon a 
dywedwyd hefyd eu bod yn gwybod am enghreifftiau lle’r oedd gweithwyr gofal yn gwneud 
mwy i helpu eu cleientiaid na thrwy ddarparu gofal yn unig. 
 
“Possibly though some providers may struggle to deliver planned travel and care times due 
to unforeseen travel events and most importantly needs of the people being supported 
which may require longer support than planned.” – Cyngor Bwrdeistref Sirol Sir Fynwy 
 
“…other Providers report, that from their systems, workers are spending longer at calls in 
general, so call clipping does not seem to be an issue…” – Cyngor Sir y Fflint a Phartneriaid 
 
Roedd 19 o ymatebwyr (28%) hefyd yn dadlau bod y rheoliad drafft yn rhoi gormod o 
bwyslais ar y dull “amser a thasg” sy’n cael ei ddisodli gan ddull hyblyg i ddiwallu anghenion 
unigolion am ofal a chymorth o dan Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant 
(Cymru) Act 2014. Roeddent yn teimlo na fyddai glynu’n gaeth wrth amseriadau ar gyfer 
amseroedd teithio a gofal yn cyd-fynd yn dda â hyrwyddo na chyflawni dull effeithiol sy’n 
seiliedig ar ganlyniadau i gynorthwyo pobl. 
 
“Services should maintain an outcome focus, rather than activity or output measurement of 
performance.” -  Cyngor Dinas a Sir Abertawe 
 
Ymateb Llywodraeth Cymru 

 
Mae Llywodraeth Cymru yn cydnabod bod y farn yn gymysg ynglŷn â fyddai dull o’r fath yn 
helpu i leihau erydiad amser gofal. 
 
Wrth ystyried ein cynigion, gwnaethpwyd penderfyniad bwriadol i beidio â rhagnodi sut y 
dylai cyflogwyr gwblhau eu rotas staff na faint ddylai fod yn “amser digonol”. Roeddem yn 
teimlo mai darparwyr gwasanaeth fyddai yn y sefyllfa orau i wybod am ffactorau lleol a all 
effeithio ar ddarparu gwasanaethau ac felly i gynllunio i’w lliniaru. Trwy ddewis ei gwneud yn 
ofynnol i ddarparwyr amlinellu’n glir y ddwy elfen o fewn amserlenni / rotas yr unig beth 
rydym yn ceisio’i wneud yw sicrhau tryloywder i’w staff, y rheoleiddiwr ac i’r defnyddiwr 
gwasanaeth. 
 
Rydym yn cydnabod y gall cynllunio gofal cartref fod yn ddynamig iawn ac y gall rotas newid 
yn aml, ac ni fyddem yn disgwyl bod yn rhaid i ddarparwyr gwasanaeth orfod ail lunio rotas i 
adlewyrchu hyn; disgwylid iddynt yn hytrach ddarparu fersiwn derfynol o’r riota sy’n 
gwahaniaethu’n amlwg rhwng yr amser gofal a theithio a ddyrannwyd.  
 
Er ein bod yn derbyn bod gan gomisiynwyr gwasanaeth rôl allweddol i’w chwarae yn y 
broses hon, bydd y materion sy’n gysylltiedig â’r agwedd hon yn rhan o’n gwaith polisi 
ehangach â rhanddeiliaid allweddol fel y nodwyd yng Nghwestiwn 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 



         

11 
 

 
 

Cwestiwn 4: Mae arferion comisiynu eisoes yn dechrau newid i 
ganolbwyntio ar ddeilliannau i’r unigolyn. A ddylent hefyd roi mwy o 
bwyslais ar gydweithio rhwng comisiynwyr a darparwyr gwasanaeth er 
mwyn cytuno beth yw amser teithio digonol? 

Cytuno 
 

Tueddu i 
gytuno 

Tueddu i 
anghytuno 

Anghytuno Heb dicio 

22 
(32%) 

16 
(23%) 

15 
(22%) 

8 
(12%) 

8 
(12%) 

 
Crynodeb o’r ymatebion 

 
Denodd y cwestiwn hwn lawer o gefnogaeth i fwy o gydweithio rhwng comisiynwyr 
gwasanaeth a darparwyr gwasanaeth wrth ddarparu gofal a chymorth, ac nid yn unig i 
gytuno beth yw amser teithio digonol. Cytunodd 38 o ymatebwyr (55%) y dylid rhoi mwy o 
bwyslais ar y dull hwn a chafwyd cydnabyddiaeth fod angen perthynas sy’n seiliedig ar 
ymddiriedaeth gyda mwy o gyd-gynhyrchu. Roedd nifer o ymatebwyr a oedd yn teimlo y 
byddai mwy o gydweithio a thrafod rhwng comisiynwyr a’u darparwyr yn golygu y byddai 
comisiynwyr yn dod i ddeall yn well yr heriau a beth yw gwir gost pob gwasanaeth, a 
fyddai’n cael ei adlewyrchu yn y contractau. 
 
“…Commissioners should have a good understanding of the personal care services that 
they are required to commission, which collaborative working with care providers would help 
ensure.” – Age Cymru 
 
“Progress is already being made to achieve outcomes based commissioning of home care 
by collaborating with providers to build in trust and flexibility into their service offer.” -  
Cyngor Dinas a Sir Abertawe 
 
Cafwyd sawl ymateb gan gomisiynwyr gwasanaeth a oedd yn cydnabod y byddai mwy o 
gydweithio’n helpu i wella gwasanaethau sy’n cael eu darparu i unigolion. Roedd un 
ymatebwr yn teimlo y gallai’r cydweithio hwn hefyd alluogi busnesau i adolygu eu cynlluniau 
gwaith i drefnu ymweliadau sy’n crynhoi gweithwyr gofal i mewn clwstwr o gleientiaid 
cyfagos i alluogi’r defnydd mwyaf effeithlon o’u staff. 
 
“…This may give providers the opportunity of relooking at their business and planning calls 
around a patch-based approach to make the service more efficient.” – Tîm Trawsnewid 
Rhanbarthol Gwent Fwyaf 
 
Ar y llaw arall, roedd 23 o ymatebwyr (34%) yn teimlo na fyddai mwy o gydweithio yn y 
maes hwn yn arwain at welliannau. Roedd safbwyntiau cyferbyniol ynglŷn â pham na fyddai 
hyn yn gweithio’n ymarferol, ond roedd llawer o ddarparwyr gwasanaeth a ymatebodd yn 
teimlo y dylai cydweithio gynnwys darparwyr fel rhan o’r tîm sy’n cytuno ar yr asesiad a’r 
deilliannau y cytunwyd arnynt ag unigolion, i sicrhau bod yr holl gostau’n cael eu hystyried 
yn fwy manwl.  
 
Unwaith eto, roedd nifer yn teimlo nad oedd llawer o dystiolaeth i ddangos bod arferion 
comisiynu’n newid yn ddigon cyflym i addasu ar gyfer y pwyslais ar y deilliannau ac roedd 
yn ymddangos bod comisiynwyr gwasanaeth yn dal i roi pwyslais ar yr hen ddull “amser a 
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thasg” a bod eu blaenoriaeth felly ar gost yn unig ac nad oedd hyn yn aml yn ystyried 
ffactorau fel amser teithio. 
 
“…There is little evidence currently supporting the theory that commissioning is becoming 
more outcomes focused.  Some local authorities are very good at this and some are not… 
Commissioners remain driven by price.  The cost of care is being driven down, but the price 
that companies are paying to deliver care has increased (pensions, NMW, NLW etc.) and 
will continue to increase (registration of care workers, increase in NMW and NLW).” – Care 
Cymru 
 
 
Ymateb Llywodraeth Cymru 

 
Er bod nifer o sylwadau’n ymwneud â materion polisi sydd y tu allan i gwmpas y rheoliadau, 
bydd Llywodraeth Cymru yn parhau i gydweithio’n agos â’n rhanddeiliaid allweddol a 
chomisiynwyr gwasanaeth i sicrhau bod partneriaethau mwy clos yn cael eu datblygu a bod 
trafodaethau cynhyrchiol yn cael eu cynnal ar sut mae gofal yn cael ei gomisiynu o dan y 
dull seiliedig ar ddeilliannau a sefydlwyd o dan Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a 
Llesiant (Cymru) 2014. 
 
 

Cwestiwn 5: A fyddai gofyn i awdurdodau lleol roi sylw i ystyriaethau 
lleol perthnasol (h.y. cyfyngiadau parcio ac ati) fel rhan o’r broses 
gomisiynu yn helpu darparwyr gwasanaethau cymorth cartref i 
gynllunio ymweliadau’n fwy effeithiol? 

Cytuno 
 

Tueddu i 
gytuno 

Tueddu i 
anghytuno 

Anghytuno Heb dicio 

23 
 (33%) 

25 
 (36%) 

10 
(14%) 

5 
(7%) 

6 
(9%) 

 
Crynodeb o’r ymatebion 
 
Roedd 48 o ymatebwyr (70%) yn teimlo y byddai gofyn i awdurdodau lleol roi sylw i 
ystyriaethau lleol fel rhan o’u prosesau comisiynu yn helpu darparwyr i gynllunio eu 
hamserlenni’n fwy effeithiol. Roedd awgrymiadau ar sut y gellid gwneud hyn yn cynnwys 
darparu tocynnau parcio mewn ardaloedd trefol lle gallai parcio preswyl olygu bod 
gweithwyr gofal yn cael dirwy am barcio a rhybuddion ymlaen llaw am ddigwyddiadau 
diwylliannol neu chwaraeon neu waith trin ar y ffyrdd. Roedd llawer o ymatebwyr yn teimlo y 
byddai’r dull “partneriaeth” hwn yn dwyn ffrwyth nid yn unig i ddarparwyr gwasanaeth ond 
hefyd i gomisiynwyr gwasanaeth ac yn creu ymdeimlad o dîm i ddarparu gofal o safon uchel 
i’r unigolion a wasanaethir ganddynt.   
 
“The local authority could make a huge difference to the delivery of domiciliary care with a 
few travel concessions e.g. allowing care staff to use bus lanes and / or issuing a permit 
scheme whereby staff can park in resident parking spaces.” – Darparwr gwasanaeth 
 
“Commissioners could indicate if the property was in a certain radius of a school, on an 
unclassified road, without street lighting or if parking restrictions are in place using GIS 
mapping when the package of care is brokered.  This would help providers submit a realistic 
price for the work and enable journeys to be planned safely as local considerations are 
taken into account.” – Cyngor Sir Powys 
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Fodd bynnag, nid oedd yr ymatebwyr i gyd yn cytuno â’r farn hon ac roedd sawl ymateb, nid 
i gyd gan gomisiynwyr yn teimlo y dylai darparwyr gwasanaeth eisoes fod yn ystyried y 
materion hyn fel rhan o’u prosesau cynllunio.  Roedd rhai ymatebwyr yn teimlo y gellid 
gwella’r materion hyn trwy gael perthynas well, fwy “aeddfed” rhwng darparwyr gwasanaeth 
a chomisiynwyr. 
 
“We believe that the Service providers should ensure they factor in wider elements that can 
affect their business delivery into tenders, for future work, as part of an overall business 
decision.” – Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen 
 
“This should be the responsibility of the provider to schedule their staff effectively to allow 
adequate planning of visits and travel time, utilising local employees and grouping calls in a 
local area to minimise travel time and increase efficiency.” – Darparwr gwasanaeth 
 
O’r 15 ymatebwr (21%) a oedd yn anghytuno â’r cynigion hyn, roedd sawl un yn teimlo y 
byddai’n golygu micro reoli contractau ac y byddai hynny’n arwain at gostau diangen i 
gomisiynwyr gwasanaeth, gydag eraill yn dadlau y byddai’n rhy anodd i hysbysu darparwyr 
gwasanaeth bod ffyrdd bychain ar gau neu os oes damwain wedi digwydd, i’w helpu i 
gynllunio eu gwaith. Yn eu hymateb hwy, roedd Cymdeithas Gofal Cartref y DU (UKHCA) 
o’r farn er y gallai hyn helpu’n rhywfaint roeddent yn ofni  
 
 “…such considerations could move the discussion away from the severe underfunding of 
social care.”   
 
 
Ymateb Llywodraeth Cymru 
 
Mae Llywodraeth Cymru yn ddiolchgar i bawb a ymatebodd i’r cwestiwn hwn ac sydd wedi 
rhoi tystiolaeth ddefnyddiol i gnoi cil arni. 
 
Er bod gwahanol safbwyntiau wedi’u mynegi ar yr hyn y gallai comisiynwyr gwasanaeth ei 
wneud i gynorthwyo yn y broses gynllunio, mae tir cyffredin amlwg y gellid manteisio arno i 
ddatblygu dull mwy cydweithredol i ddarparu gwasanaethau gofal cartref. Nid yw 
Llywodraeth Cymru yn credu bod angen deddfwriaeth yn y meysydd hyn, ond bydd yn 
parhau i weithio â rhanddeiliaid allweddol a chomisiynwyr gwasanaeth i ymchwilio i 
ymarferoldeb rhai o’r awgrymiadau a wnaethpwyd. 
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2.2  Rheoliad yn ymwneud â Chontractau Oriau heb eu Gwarantu ar gyfer 
gweithwyr gofal cartref 

 

Cwestiwn 6: A fydd y gofyniad i gyflogwyr ddarparu dewis o gontractau 
oriau heb eu gwarantu neu oriau sefydlog i staff, yn seiliedig ar nifer 
cyfartalog yr oriau a weithiwyd yn ystod y 3 mis blaenorol (neu lai na’r 
cyfartaledd, pe bai’n well gan y gweithiwr hynny), yn helpu 
gwasanaethau cymorth cartref i symud tuag at drefniadau mwy sefydlog 
ar gyfer darparu gofal a chymorth? 

Cytuno 
 

Tueddu i 
gytuno 

Tueddu i 
anghytuno 

Anghytuno Heb dicio 

10 
(14%) 

14 
 (20%) 

15 
(22%) 

19 
(28%) 

11 
 (16%) 

 
Crynodeb o’r ymatebion 

 
Roedd mwyafrif yr ymatebwyr (34 neu 50%) yn anghytuno â’r datganiad hwn, gan ddadlau 
nad oedd dim cydberthynas rhwng y math o gontract a oedd gan weithiwr gofal cartref a 
darparu gofal o safon. 
 
“There is no evidence that the offer of fixed hour contracts attracts a greater number or 
better quality of candidate to the workforce.” – Home Instead Senior Care“ 
 
Thema gyffredin a welwyd yn yr ymatebion hyn oedd bod y cleientiaid / a neu’r gwaith sydd 
ar gael yn gallu amrywio; er enghraifft, cleientiaid yn mynd i’r ysbyty ac ansicrwydd trwy 
beidio gwybod am faint y byddant yn cael eu cadw i mewn ond bod yn rhaid bod yn barod 
rhag ofn iddynt gael eu rhyddhau ar fyr rybudd. O dan gontractau o’r fath mae comisiynwyr 
yn ceisio sicrhau eu fod yn gallu darparu pecyn gofal a chymorth penodol ar fyr rybudd 
mewn argyfwng. Er bod cyflogwyr fel arfer yn adweithio i ddiwallu’r anghenion hyn, yr 
anfantais yw nad oes sicrwydd am ba hyd y bydd contractau o’r fath yn para. Mae’r 
dystiolaeth a gafodd Llywodraeth Cymru yn dangos tra bydd yr unigolyn yn yr ysbyty mae’r 
oriau hyn cael eu dal i bob pwrpas nes bydd y canlyniad yn hysbys. O ganlyniad, dywedodd 
35% o’r ymatebwyr fod cyflogwyr yn ffafrio contractau dim oriau am eu bod yn cynnig mwy o 
hyblygrwydd i ateb gofynion y busnes pan na fydd digon o waith neu os oes angen staff 
mewn argyfwng.  
 
“Most councils in Wales use spot contracts meaning that employers are not given the 
guarantee of hours which they could then pass onto their workforce.” - Unsain 
 
Ymateb cyffredin arall oedd bod staff yn gwerthfawrogi hyblygrwydd contractau dim oriau, 
gydag un darparwr yn dweud: 
 
“Care workers like the flexibility. Previously out of a workforce of 70 only 33% took up the 
offer [of an alternative contract] when asked…” – J-Care Support Services 
 
Er bod mwyafrif yr ymatebwyr yn anghytuno â’r datganiad hwn, roedd 24 (35%) yn cytuno y 
byddai’r gofyniad i gyflogwyr i roi dewis i staff naill ai o gontractau oriau heb eu gwarantu 
neu oriau sefydlog yn helpu gwasanaethau cymorth cartref i symud tuag at drefniadau mwy 
sefydlog ar gyfer darparu gofal. 
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“Requiring service providers to offer care workers on non-guaranteed contracts and 
alternative arrangements could work to increase job security and retain experienced staff 
within the domiciliary care sector.” – Anabledd Cymru. Aethant ymlaen hefyd i ddweud: 
“…Our members currently receiving domiciliary support have told us that they are often 
unsure which workers will be providing their domiciliary care from day to day…individuals 
are having to re-tell their support needs and requirements to new care workers…Regularly 
repeating this personal information and having strangers in their home can be distressing. 
… Increasing job security will hopefully lead to more stability within care rotas and better 
working conditions”. 
 
“Fixed hours contracts will provide financial security for domiciliary care worker which 
means that they are more likely to remain in the care sector. Contracted staff on a rota 
enables the provider to deliver in a functional manner…” – Cyngor Sir Powys. 
 
Er bod cefnogaeth i’r gofyniad, roedd rhai ymatebwyr hefyd yn cydnabod bod anfanteision 
ynghlwm wrth y ddau safbwynt. 
 
“Our concern however is that undue pressure may be brought to bear upon individuals to 
accept the contracts that the employer would prefer rather than the contract which would 
suit the individual carer…” – Undeb Llafur y GMB  
 
 
Ymateb Llywodraeth Cymru 
 
Mae’r ymatebion yn dangos bod mater contractau dim oriau / contractau oriau heb eu 
gwarantu (ZHC/NGHC) yn faes cymhleth, heb gytundeb barn a ydynt yn dda i gyflogwyr 
ynteu i gyflogeion neu gymysgedd o’r ddau. Mae Llywodraeth Cymru wedi cydnabod y 
cymhlethdod hwn a’r angen i gadw rhywfaint o hyblygrwydd yn y broses i gyflogwyr a 
chyflogeion fel ei gilydd. Rydym yn credu bod y gofyniad arfaethedig yn gymesur, gan 
sicrhau’r hyblygrwydd hyn ac mae hefyd yn ymdrech i leihau dibyniaeth ar gontractau oriau 
heb eu gwarantu i helpu i wella ansawdd a dilyniant gofal i unigolion. 
 
Er ein bod wedi gwrando ar bryderon am y cyfnod adolygu arfaethedig o dri mis, yn 
enwedig awgrymiadau y dylid ei gynyddu i chwe mis, rydym yn credu bod tri mis yn briodol 
– er enghraifft, rydym yn y cyfamser wedi cael tystiolaeth gan undebau bod cyfnod o 12 
wythnos yn cael ei ddefnyddio i benderfynu ar ofynion gwyliau blynyddol gweithwyr dros dro 
o dan y Gyfarwyddeb Oriau Gwaith. 
 
 

Cwestiwn 7: A fyddai’n briodol ei gwneud yn ofynnol i gyflogwyr gynnig 
y dewis hwn o gontractau ar ôl y 3 mis cyntaf o gyflogaeth? Os na 
fyddai, beth fyddai’n gyfnod priodol? 

Cytuno Anghytuno Heb dicio 

9 
(13%) 

42 
(61%) 

18 
(26%) 

 
Crynodeb o’r ymatebion 

 
Roedd naw ymatebwr (13%) yn cytuno y byddai’n briodol ei gwneud yn ofynnol i gyflogwyr 
gynnig y dewis hwn o gontractau ar ôl y tri mis cyntaf o gyflogaeth, gydag un yn dweud: 
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“3 months is an adequate time period, there is no justification for taking longer” - Drive 
 
Fodd bynnag, roedd mwy na hanner yr ymatebwyr (42 o ymatebion neu 61%) yn anghytuno 
â’r amserlen hon, gan ddadlau nad oedd tri mis yn ddigon hir. Rhoddwyd dau brif reswm am 
hyn; roedd y cyntaf yn ymwneud ag asesu gallu a chymhwysedd unigolion: 
 
“No. This is far too soon and many Carers are still getting to grips with the role and their 
clients at this point, having only just completed their induction phase“ – Home Instead 
Senior Care 
 
Ond roedd ymatebwyr eraill yn teimlo na fyddai tri mis yn ddigon hir i benderfynu ar oriau 
gweithio rheolaidd unigolion, gan ddweud bod: 
 
“More proportionate period to base the average hours over e.g. initial 3 months will include 
induction, shadowing etc., and 6 months will allow Providers to monitor and assess 
performance accordingly” – Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent  
 
Roedd 22 o ymatebwyr (32%) hefyd yn teimlo bod chwe mis yn ymddangos fel amserlen 
realistig i asesu cymhwysedd staff gan ei fod yn debyg i’r cyfnod prawf a byddai’n fesur 
gwell o’r oriau cyfartalog roedd y cyflogwr wedi’u gweithio. 
 
“We do not believe this is appropriate and many providers/employers use 6 months as a 
probationary period” – Fforwm Cenedlaethol y Darparwyr 
 
Awgrymodd tri o’r 69 o ymatebwyr (4%) a oedd yn anghytuno â’r datganiad hwn y dylai’r 
cyfnod adolygu gael ei gynnal ar ôl 12 mis, i gyd-fynd ag adolygiad Taylor4 ac awgrymodd 
19% (13 ymateb) y dylid ei gysylltu â’r arfarniad blynyddol. Ar y llaw arall, roedd un 
ymatebwr yn teimlo bod y cyfnod o dri mis yn rhy hir: 
 
“UNISON believes that delaying an offer of a fixed hour’s contract for 3 months will prevent 
a sizeable number of workers from taking the job in the first place, and so hampering the 
ambition to improve recruitment and retention levels”. 
 
Ymateb Llywodraeth Cymru 
 
Rydym wedi gwrando ar safbwyntiau gwahanol ynghylch newid y cyfnod adolygu cyntaf, a 
ddilynir gan gynnig contract gwahanol yn seiliedig ar yr oriau cyfartalog a weithiwyd yn 
ystod y cyfnod hwnnw. Fodd bynnag, nid ydym yn cytuno y dylid ei ymestyn i chwe mis yn 
hytrach na thri. Cawsom dystiolaeth yn ystod y digwyddiadau ymgynghori gan undebau fod 
nifer o gyflogwyr yn defnyddio cyfnod prawf o dri mis yn hytrach na chwech. Efallai bod gan 
gyfnod o dri mis ar gyfer yr adolygiad cyntaf y fantais ychwanegol o annog cyflogwyr i 
ganolbwyntio ar helpu a rheoli perfformiad effeithiol yn gynharach yn ystod y cyfnod prawf, 
rhywbeth y tynnwyd sylw ato yn ystod yr ymgynghoriad. Hefyd, rydym o’r farn bod cynnal yr 
adolygiad ar ôl tri mis yn hytrach na chwech yn debygol o arwain at fwy o sefydlogrwydd yn 
y sector oherwydd gallai roi mwy o sicrwydd yn eu swydd yn gynharach i gyflogeion.  
 
 

                                                        
4 https://www.gov.uk/government/publications/good-work-the-taylor-review-of-modern-working-practices 
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Cwestiwn 8: A fyddai’n briodol ac yn ymarferol i’w gwneud yn ofynnol i 
gyflogwyr i gynnig adolygiadau rheolaidd o drefniadau contract oriau 
heb eu gwarantu, bob 3 mis? Os na fyddai, beth fyddai’n gyfnod priodol 
ar gyfer adolygu? 

Cytuno Anghytuno Heb dicio 

10 
(14%) 

 39 
 (57%) 

 20 
 (29%) 

 
Crynodeb o’r ymatebion 

 
Roedd mwyafrif yr ymatebwyr (39 neu 57%) yn anghytuno y byddai’n briodol ac yn 
ymarferol i’w gwneud yn ofynnol i gynnig adolygiadau rheolaidd o drefniadau contract oriau 
heb eu gwarantu, bob tri mis. 
 
“No. Reviewing staff contracts every three months would not be desirable in our view. It 
would place a great strain on managers and resources.” – Marie Curie 
 
Honnodd 19% o’r darparwyr gwasanaeth y byddai newid contractau’n faich gweinyddol wrth 
anghytuno â’r datganiad. 
 
“Given the fluctuating nature of domiciliary care and the way that it is commissioned, 
quarterly reviews of contractual arrangements would perhaps be too frequent, increasing 
administration and insecurity for both the provider and the care worker…” - UKHCA 
 
Roedd rhai’n cytuno â’n cynigion; cytunodd naw o ymatebwyr (13%) y byddai’n briodol i 
gyflogwyr gynnig adolygiadau rheolaidd bob tri mis. 
 
“This seems reasonable. Domiciliary support workers have regular supervisions so this 
could be raised at these meetings…” – Cyngor Sir Powys 
 
Mewn ymateb i’r hyn a all fod yn gyfnod adolygu priodol dywedodd pump ymatebwr (7%) 12 
mis, chwe ymatebwr (8%) fod chwe mis yn briodol a dywedodd pedwar ymatebwr (6%) y 
dylai hyn gael ei adolygu’n flynyddol ar ôl y chwe mis cyntaf. Dyma rai enghreifftiau o’r 
ymatebion hynny, yn yr un drefn: 
 
“No, if a worker has said that they are happy with their current contract the issue should only 
be raised annually as part of an annual appraisal…” – Cyngor trydydd Sector Caerdydd 
 
“Due to volume, 6 months would seem more feasible…” – Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel 
Dda  
 
“After the first six months (matching our probation period) we would prefer to make it part of 
the annual review all our staff receive…” – Cymdeithas Genedlaethol Awtistiaeth Cymru 
 
Ymateb Llywodraeth Cymru 

 
Er ein bod yn cydnabod rhai o’r pryderon a godwyd ynglŷn â’r angen i gynnal adolygiadau 
pellach bob tri mis os bydd y cyflogai’n penderfynu aros ar gontract dim oriau / contract 
oriau heb eu gwarantu nid ydym yn credu y bydd hyn yn golygu baich gweinyddol sylweddol 
i gyflogwyr gan ei fod yn alinio â phrosesau goruchwylio neu gynllunio busnesau eraill. 
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Mae’n bwysig os yw gweithiwr yn parhau ar gontract oriau heb eu gwarantu bod hyn yn cael 
ei adolygu’n rheolaidd fel bod y gweithiwr yn cael cyfle i newid contractau, er enghraifft os 
bydd eu hamgylchiadau personol yn newid. 
 
 

Cwestiwn 9: Yn dilyn pob cynnig, a ddylai fod yn ofynnol i gyflogwyr 
gofnodi’r dewis a wneir gan weithwyr, i ddangos bod cynigion o’r fath 
wedi cael eu wneud lle bo’n briodol? 

Cytuno 
 

Tueddu i 
gytuno 

Tueddu i 
anghytuno 

Anghytuno Heb dicio 

34 
(49%)   

7 
(10%) 

9 
(13%) 

4 
(6%) 

15 
(22%) 

 
Crynodeb o’r ymatebion 

 
Cytunodd 41 o ymatebwyr (59%) y dylai fod yn ofynnol i gyflogwyr gofnodi’r dewis a wneir 
gan weithwyr, i ddangos bod cynigion o’r fath wedi cael eu gwneud lle bo’n briodol. 
Roeddent yn cytuno hefyd y byddai’n dangos tystiolaeth i ddibenion archwilio ac arolygu eu 
bod yn cydymffurfio â’r rheoliadau ac y gallant fod yn ddefnyddiol os byddai unrhyw 
anghydfod yn codi ynglŷn ag oedd y cynnig wedi cael ei wneud.  
 
“This seems a sensible option to protect both the employer and employee, and to evidence 
to regulators and commissioners that providers are complying with requirements…” – Grŵp 
Pobl  
 
Dywedodd 4 o ymatebwyr (6%) na fyddai hyn yn gwneud dim mwy na ffurfioli’r hyn a oedd 
yn cael ei wneud eisoes gan fod unrhyw newidiadau neu drafodaethau eisoes yn cael eu 
cofnodi trwy drefniadau rheoli da.  
 
“Providers as good management practice will record any decisions taken with staff as part 
of the employment/supervision process…” – Fforwm Cenedlaethol y Darparwyr 
 
Dywedodd saith o ymatebwyr (neu 10%) y dylai unrhyw newidiadau (a’u cofnodi) gael eu 
cynnwys fel rhan o weithdrefn gyfredol fel cyfnod prawf, arfarnu neu arferion rheoli arferol 
ac felly nid oedd angen deddfwriaeth i sicrhau eu bod yn cael eu cwblhau. 
 
“If this is done as part of the annual appraisal, then it can be subsumed within an existing 
process without the need to create another process/procedure to do so. This will help to 
limit any unnecessary additional burden on employers to manage such an arrangement…” – 
Dienw  
 
Thema arall a godwyd droeon oedd y dylai’r cofnod o newid gael ei lofnodi gan y ddau barti; 
gweithiwr a chyflogwr gyda phedwar ymatebwr (6%) yn teimlo y dylai hyn fod yn rhan o’r 
gofyniad. 
 
Roedd 13 o ymatebwyr (19%) yn anghytuno y dylai fod yn ofynnol i gyflogwyr gofnodi’r 
dewis a wneir gan weithwyr i ddangos bod cynigion o’r fath wedi’u gwneud lle bo’n briodol. 
Roedd yr ymatebion yn dweud y byddai hyn yn cael ei weld fel baich ar ôl amser ac y 
byddai rhai darparwyr gwasanaeth yn ei anwybyddu, gydag eraill yn teimlo y byddai’n 
cynyddu’r beichiau gweinyddol ac ariannol ar ddarparwyr gwasanaeth. 
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Ymateb Llywodraeth Cymru 
 
Mae Llywodraeth Cymru yn croesawu’r ffaith bod mwyafrif yr ymatebwyr yn cytuno â’r 
cynnig ac rydym yn cytuno, os yw cyflogwyr yn teimlo ei fod yn briodol, y gellid eu 
hymgorffori mewn prosesau adolygu presennol. Nid ydynt yn credu y dylai ychwanegu at 
feichiau ariannol neu weinyddol y darparwyr gwasanaeth hynny sy’n gweithredu mewn 
ffordd sy’n gwerthfawrogi eu gweithlu. 
 

Mae Llywodraeth Cymru yn credu y bydd y rheoliad drafft yn ei gwneud yn haws i recriwtio 
a chadw staff yn y sector gofal cartref, gan y bydd yn rhoi mwy o ymdeimlad o sicrwydd yn 
eu swydd i’r gweithlu. Bydd mwy o sicrwydd yn eu swydd yn cael sawl effaith gadarnhaol, 
nid i’r gweithlu’n unig ond i’r cyflogwyr hefyd. Er enghraifft, gallai wella morâl y gweithlu a 
byddai hynny’n cael ei adlewyrchu yn ansawdd a dilyniant y gofal a ddarperir. Byddai 
cyflogwyr yn gweld buddiannau o ganlyniad i’r dull hwn gam y byddai llai o drosiant ymhlith 
staff yn golygu llai o angen recriwtio a hyfforddiant cynefino a’u costau cysylltiedig, yn 
ogystal â gweithlu hapusach.   
 
Mae Llywodraeth Cymru yn cydnabod wrth gwrs y gallai rhai pobl ddewis aros ar gontract 
dim oriau / oriau heb eu gwarantu gan mai dyna fyddai fwyaf addas ar gyfer eu hanghenion 
hwy. Bydd y rheoliad hwn yn dal i roi iddynt yr hyblygrwydd hwnnw ond bydd yn ofynnol i 
gyflogwyr gofnodi’r dewis hwn ac i ddangos bod y ddau barti wedi cytuno ar hynny. 
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2.3  Agor y gofrestr i weithwyr gofal cartref yn 2018 

 

Cwestiwn 10: A ydych chi’n meddwl bod 2 flynedd o amser arwain o 
2018 ymlaen i bobl ymuno â’r gofrestr yn wirfoddol yn ddigon i 
gwblhau’r cofrestru gorfodol ar gyfer gweithwyr gofal cartref erbyn 1 
Ebrill 2020? 

Cytuno 
 

Tueddu i 
gytuno 

Tueddu i 
anghytuno 

Anghytuno Heb dicio 

17 
(25%) 

21 
(30%) 

7 
(10%) 

13 
(19%) 

11 
(16%) 

 
 
Crynodeb o’r ymatebion 
 
Roedd cefnogaeth gyffredinol i’r gofyniad hwn gyda 38 o ymatebwyr (55%) yn cytuno bod 
dwy flynedd yn ddigon o amser arwain i fudiadau gwirfoddol cyn iddo ddod yn orfodol yn 
2020.   
 
Fodd bynnag, roedd nifer sylweddol o ymatebwyr (32 neu 35%), yn teimlo nad oedd digon o 
fanylion am y cymwysterau arfaethedig, lefel y ffioedd, a phwy oedd yn mynd i dalu’r ffioedd 
a / neu’r hyfforddiant ychwanegol i ystyried pa effaith y byddai’n chael ar staff. 
 
“More clarity and detail is needed before local authorities and service providers can assess 
the full impact of these proposals” – Gwasanaethau Cymdeithasol – Cyngor Dinas a Sir 
Abertawe 
 
Roedd sawl ymatebwr (18 neu 20%), yn teimlo y byddai’r angen am gymwysterau i 
gofrestru, yn enwedig gofynion llythrennedd a rhifedd yn gwneud i bobl ystyried peidio â 
chofrestru ac y byddai hynny’n atal pobl rhag ymuno â’r sector a allai wedyn ddwysau 
problemau cadw a recriwtio. Nododd nifer o ymatebwyr hefyd na fyddai gan lawer o’r 
gweithlu presennol ddiddordeb mewn astudiaethau na chymwysterau academaidd ac 
roeddent eisiau canolbwyntio ar ofalu am bobl, neu eu bod wedi ymuno â’r sector fel ail neu 
drydedd gyrfa ac roeddent ar begwn hŷn y sbectrwm oedran, ac y gallent ddewis gadael y 
sector yn hytrach na hyfforddi i ennill cymhwyster.   
 
“Staff at the older end of the spectrum often do not want to engage in a formal qualification. 
Some of these staff have been part of our business for 15 years or more and are not willing 
to engage with this part of the requirement.  There are concerns from older staff regarding 
computer skills ……Potential staff loss due to lack of confidence in having the reading or 
writing skills to be able to complete the qualification…” -  Care Cymru 
 
Roedd rhai ymatebwyr yn bryderus am y gallu i ddarparu’r hyfforddiant angenrheidiol yng 
Nghymru ac roeddent yn cwestiynu nifer ac ansawdd yr aseswyr. 
 
“At present some 60% of the domiciliary care workforce does not hold a level 2 qualification 
and going forward we have significant concerns over the quality of training and the 
availability of qualified assessors which has seen a reliance on written evidence rather than 
the observation that is needed.” – Fforwm Gofal Cymru 
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“Some carers do not work with all types of clients, historically we have found it difficult for 
assessors to get observation or witness testimony’s if a carer works part time with just a few 
clients and doesn’t have a client requiring e.g. med support/hands on personal 
care/dementia or sensory loss.”- Home Instead Senior Care 
 
Roedd rhai ymatebwyr hefyd yn pryderu am y goblygiadau o ran cost i’r darparwyr 
gwasanaeth a / neu’r gofalwyr o ran hyfforddiant, ffioedd cofrestru a’r baich gweinyddol 
ychwanegol. 
 
“Cost of staff through the training required.  There is no guarantee that there will be a 
budget big enough for training providers to offer the support to care staff to complete 
qualifications, especially the older workforce.” – Care Cymru 
 
Ymateb Llywodraeth Cymru 

 
Mae Llywodraeth Cymru yn ddiolchgar am y safbwyntiau a fynegwyd ar y mater hwn a 
byddwn yn eu hystyried yn ofalus ochr yn ochr â’r ymatebion i ymgynghoriad Gofal 
Cymdeithasol Cymru (SCW) a ddaeth i ben ar 16 Hydref 2017 wrth baratoi’r rheoliadau 
drafft.  
 

Er mai mater i SCW yw pennu ffioedd a gofynion cymwysterau ar gyfer y gweithlu, rydym 
wedi gweithio â hwy ar fater ffioedd cofrestru i sicrhau bod nifer o opsiynau’n cael eu 
hystyried a bod ffioedd yn cael eu pennu ar lefel sy’n fforddiadwy ac yn gymesur. 
 
Rydym am weld pawb yn chwarae eu rhan i sicrhau ein bod yn datblygu ac yn meithrin ein 
gweithlu. Mae hynny’n golygu grymuso gweithwyr i gymryd gofal am eu datblygiad eu 
hunain; rheolwyr yn helpu staff i gymryd rhan mewn hyfforddiant a datblygiad priodol a 
chyflogwyr yn chwarae eu rhan hwythau i reoleiddio’r gweithlu trwy gadw cofnodion 
effeithiol.   
 
Mae Llywodraeth Cymru yn gweld cymwysterau fel elfen hanfodol i broffesiynoleiddio’r 
gweithlu i sicrhau bod gennym weithwyr gofal cymdeithasol sydd â chymwysterau priodol i 
ddarparu gofal i bobl agored i niwed yn ein cymdeithas. Fodd bynnag, rydym yn 
gwerthfawrogi sgiliau eraill hefyd, y ”sgiliau meddal” hynny fel empathi, trugaredd a gofal y 
gweithlu wrth ddarparu gofal. 
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2.4  Cyflenwi rheolwyr gofal cymdeithasol 
 
 

Cwestiwn 11: A ydych chi’n credu bod cyflenwi rheolwyr gofal 
cymdeithasol a sicrhau bod rheolwyr gofal cymdeithasol ar gael yn her? 
h.y. dod o hyd i ddigon o’r bobl iawn ar gyfer y rolau hyn a’u cadw yn eu 
rolau 

Cytuno 
 

Tueddu i 
gytuno 

Tueddu i 
anghytuno 

Anghytuno Heb dicio 

 37 
 (54%) 

17 
(25%) 

5 
(7%) 

2 
(3%) 

8 
(12%) 

 
 
Crynodeb o’r ymatebion 

 
Roedd mwyafrif yr ymatebwyr, (54 neu 79%), yn teimlo bod her sylweddol o ran cael a 
chyflenwi rheolwyr gofal cymdeithasol yn y sector gofal cymdeithasol. Roedd y rhesymau a 
roddwyd am hyn yn cynnwys cystadleuaeth o sectorau eraill, diffyg cyflogau a 
chydnabyddiaeth ddigonol i’r rôl, diffyg llwybr gyrfaol ac hyfforddiant digonol. 
 
“We have been informed anecdotally, that there is a great deal of competition for staff in the 
care sector, including social care managers, not only from the care and health sector but 
also from other sectors such as retail.” – Age Cymru 
 
“There is a need to improve the career pathway within the social care sector.” – Y Coleg 
Nyrsio Brenhinol 
 
Roedd rhai ymatebwyr yn teimlo’n gryf bod tâl isel am lefel y cyfrifoldeb, yn enwedig o 
ystyried gofynion cynyddol y rôl yn fater pwysig. Dywedwyd fod ystyriaethau sy’n 
gysylltiedig â llwythi gwaith trwm, straen, dyletswydd ar alw a mwy o gyfrifoldeb i gyd yn 
effeithio ar lefelau cadw staff.   
 
“The lack of value attached to the role, both financially and in societal terms does not help to 
encourage people to take and stay in these roles…” – Unsain 
 
Roedd rhai ymatebwyr hefyd yn teimlo y byddai’r gofyniad i gymhwyso cyn cofrestru yn 
achosi problemau recriwtio, gan fod staff yn y gorffennol yn gallu cofrestru tra’r oeddent yn 
gweithio tuag at gymhwyster. Dywedwyd hefyd fod llawer o’r rheolwyr presennol yn agos at 
oed ymddeol ac y gallai hyn hefyd effeithio ar y cyflenwad o reolwyr gofal cymdeithasol. 
Roedd teimlad bod rhai gweithwyr a allai fynd ymlaen i lenwi rôl rheolwr yn peidio â 
chymryd y cam hwnnw ar ôl iddynt weld sut y mae’n effeithio ar eu rheolwr a’u bod yn teimlo 
na fyddent yn dymuno llenwi’r rôl honno. 
 
“Workloads are high and this is having a serious impact on the stress levels and mental 
health of managers. Office based staff seeing managers under this sort of pressure from 
local authorities do not therefore want to progress to management…” - Cymdeithas 
Darparwyr Gofal Cartref Caerdydd a’r Fro 
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Ymateb Llywodraeth Cymru 
 
Roedd yr ymgynghoriad yn gofyn a oedd heriau yn y maes hwn ar hyn o bryd ac mae 
Llywodraeth Cymru yn ddiolchgar am yr holl dystiolaeth a gafwyd. Byddwn yn defnyddio’r 
wybodaeth hon i weithio â rhanddeiliaid allweddol, gan gynnwys Gofal Cymdeithasol 
Cymru, i ddatblygu mesurau a fydd yn helpu i roi sylw i fater argaeledd a chyflenwad 
rheolwyr gofal cymdeithasol, er enghraifft trwy ddatblygu llwybrau gyrfaol clir a chodi proffil 
a statws y gweithlu gofal cymdeithasol.  
 
 

Cwestiwn 12: Os ydyw, sut fyddech chi’n awgrymu ein bod yn datrys 
hyn? 

 
Crynodeb o’r ymatebion  
 

Ar y cyfan y farn oedd bod angen gwella telerau ac amodau er mwyn denu pobl i’r sector 
gyda 21 (30%) o ymatebwyr yn dweud nad oedd cyflogau yn y rôl yn adlewyrchu 
cyfrifoldebau ac atebolrwydd y rôl.   
 
“Competition within the private sector often means that larger organisations will be in a 
position to offer better T&Cs including remuneration.  Remuneration does not always reflect 
the responsibility of the role”. - Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent    
 
Credir hefyd fod cael llwybr gyrfaol clir hefyd yn bwysig gyda 31% o ymatebwyr yn 
pwysleisio’r angen am well hyfforddiant a datblygiad yn y rôl er bod croeso i’r rhaglen ‘Step 
up to Management’. 
 
“Offering continued training and development to social care managers whilst in post” – 
Cyngor Sir Ddinbych 
 
Nodwyd prinder cefnogaeth i reolwyr hefyd fel achos pryder a dywedwyd fod angen gwella 
hyn er mwyn annog pobl i fod yn rheolwyr. 
 
“Managers must be supported by their managers and given the opportunity to relearn 
skills…” – Tîm Trawsnewid Rhanbarthol Gwent Fwyaf 
 
Tynnodd Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru sylw at yr angen am weithlu â chymysgedd o 
sgiliau i weithio’n effeithiol. O fewn timau amlddisgyblaethol roedd teimlad fod gan ofal 
cymdeithasol fel lle i weithio ganfyddiad negyddol a bod angen gweithio i newid hynny. 
 

Ymateb Llywodraeth Cymru 
 

Roedd yr ymgynghoriad yn gofyn am awgrymiadau ar sut y gellid rhoi sylw i’r heriau sy’n 
gysylltiedig â chyflenwad ac argaeledd rheolwyr gofal cymdeithasol. Byddwn yn defnyddio’r 
wybodaeth hon i weithio â rhanddeiliaid allweddol, gan gynnwys Gofal Cymdeithasol Cymru 
i ddatblygu mesurau i hybu cyflenwad ac argaeledd rheolwyr gofal cymdeithasol, er 
enghraifft, trwy ddatblygu llwybrau gyrfaol clir a chodi proffil a statws y gweithlu gofal 
cymdeithasol. 
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2.5  Cwestiynau ychwanegol 
 
 

Cwestiwn 13: A ydych chi’n meddwl bydd y cynigion yn yr 
ymgynghoriad hwn yn cael unrhyw effeithiau cadarnhaol ar grwpiau 
sydd â nodweddion gwarchodedig? Os ydych, pa rai a pham / pam 
ddim? 

Ydw Nac ydw Heb ddatgan 

13 
(19%) 

15 
(22%) 

40 
(59%) 

 
Crynodeb o’r ymatebion  

 
Naill ai nad oedd mwyafrif yr ymatebwyr wedi ateb y cwestiwn hwn neu roeddent yn teimlo 
nad oedd unrhyw effaith o bwys ar grwpiau â nodweddion gwarchodedig, ac awgrymodd 
nifer o ymatebwyr mai dyna oedd yr achos oherwydd bod ganddynt 
 
“have a strong equality policy and the new regulations will have no impact on the positive 
and diverse workforce we already have and encourage” Care Cymru 
 
O’r rhai a ymatebodd, roedd ychydig mwy’n anghytuno y byddai’r cynigion yn cael effaith 
bositif ar nodweddion gwarchodedig. Roedd un ymatebwr yn teimlo na fyddai’r cynigion yn 
gwneud llawer i roi sylw i’r materion mwyaf sylfaenol a oedd yn effeithio ar y sector gofal 
cartref, yn benodol staffio, gan nodi bod gweithwyr y sector yn fenywaidd yn bennaf ond:  
 
“unlike nursing it is not seen as a profession  and does not garner similar levels of approval 
either within or without the sector”  Darparwr gwasanaeth 
 
O’r rhai a oedd yn teimlo y byddai’r cynigion yn cael effaith gadarnhaol ar rai â nodweddion 
gwarchodedig, dywedodd nifer y gallant wella rhai o’r amodau gweithio ar gyfer gweithlu 
sy’n un benywaidd yn bennaf. Er enghraifft: 
 
“there may be some benefit for women who are pregnant or who have recently given birth 
as the contracts may provide some additional protections that may not currently be in place” 
Interserve Healthcare 
 
Dywedodd ymatebwyr eraill fod y cynigion yn debygol o gael effaith bositif ar y rhai sy’n cael 
gofal, a bod gan lawer ohonynt hwy nodweddion gwarchodedig. 

 
Ymateb Llywodraeth Cymru 
 
Mae Llywodraeth Cymru yn cydnabod bod ystyriaethau sectoraidd ehangach na’r rhai fydd 
yn cael sylw’n sgil y rheoliadau hyn; fodd bynnag mae gwaith yn cael ei wneud â Gofal 
Cymdeithasol Cymru i helpu i broffesiynoleiddio’r gweithlu ac i godi ei statws a’i broffil.  
 
Rydym yn cydnabod hefyd bod cyfran uwch o fenywod yn gweithio yn y sector ac rydym yn 
gobeithio bydd y cynigion hyn yn gwella telerau ac amodau gweithwyr ac yn rhoi mwy o 
sicrwydd iddynt yn eu swydd trwy gynnig contractau amgen a thrwy wahaniaethu mwy 
rhwng amseroedd teithio a gofal. 
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Cwestiwn 14: A ydych chi’n meddwl y bydd y cynigion yn yr 
ymgynghoriad hwn yn cael unrhyw effeithiau negyddol ar grwpiau â 
nodweddion gwarchodedig? Os ydych, pa rai a pham / pam ddim? 

Ydw Nac ydw Heb ddatgan 

22 
(32%) 

10 
(15%) 

36 
(53%) 

 
Crynodeb o’r ymatebion 
 
Unwaith eto naill ai nid oedd mwyafrif yr ymatebwyr wedi ateb y cwestiwn hwn neu roeddent 
yn teimlo na fyddai dim effaith ar grwpiau â nodweddion gwarchodedig. Fodd bynnag, o’r 
rhai hynny a wnaeth ymateb roedd dau draean yn teimlo y byddai’r cynigion yn effeithio ar 
grwpiau â nodweddion gwarchodedig. Roedd nifer yn bryderus nad yw eu staff yn dymuno 
cwblhau cymhwyster a bod perygl felly y byddant yn ymddiswyddo. 
 
“many care staff are more practically orientated and may not be as academically strong, so 
there is the potential of reducing the pool of very caring and compassionate care staff 
through the mandating QCF training” Interserve Healthcare 
 
Roedd ymatebwyr eraill yn poeni am effaith bosibl contractau oriau sefydlog, gan ddweud: 
 
“it may be necessary to use staff in line with their contracted status rather than using staff 
who are best suited to the job” All Care (South Wales) Ltd 
 
Mynegwyd pryderon pellach am effaith bosibl cofrestru gorfodol staff gofal sydd heb 
Saesneg fel iaith gyntaf. 
 
O’r ymatebwyr hynny a oedd yn teimlo na fyddai effaith negyddol ar grwpiau â nodweddion 
gwarchodedig nodwyd mai bwriad y cynigion oedd helpu i leihau’r defnydd o gontractau dim 
oriau a bod: 
 
“key findings from the Office of National Statistics data found that women were more likely 
to be on zero-hours contracts, as well as people in full-time education and workers in 
younger and older age groups” Unison 
 
Ymateb Llywodraeth Cymru 

 
Mae Llywodraeth Cymru yn deall rhai o’r pryderon a fynegwyd ynghylch cofrestru gweithwyr 
cymorth cartref ac mae’n sylweddoli pa mor bwysig yw’r sgiliau ‘meddalach’ sydd gan 
weithwyr gofal.  
 
Mae Gofal Cymdeithasol Cymru wedi ymgynghori ar wahân ar ffioedd a’r cymwysterau a 
fydd yn gysylltiedig â chofrestru. Daeth yr ymgynghoriad hwn i ben ar 16 Hydref 2017. 
Byddwn yn gweithio â Gofal Cymdeithasol Cymru i ystyried yr ymatebion hyn ac i 
benderfynu a oes angen unrhyw welliannau pellach yn y maes hwn. 
 
Er mwyn hwyluso cofrestriad y gweithlu bydd y gofrestr yn agor ar delerau gwirfoddol yn 
2018, cyn y cofrestru gorfodol o 2020 ymlaen. 
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Cwestiwn 15: Hoffem wybod beth yw eich barn am yr effeithiau y 
byddai’r cynigion hyn yn eu cael ar yr iaith Gymraeg, ac yn fwyaf 
penodol ar 

i) cyfleoedd i ddefnyddio’r Gymraeg; a 

ii) peidio â thrin y Gymraeg yn llai ffafriol na’r Saesneg. 

 

Beth ydych chi’n feddwl fyddai’r effeithiau? Sut ellid cynyddu effeithiau 
cadarnhaol, neu leihau effeithiau negyddol? 

Yr ymateb a roddwyd Heb ddatgan 

10 
14% 

58 
85% 

 
 
Crynodeb o’r ymatebion 
 
Roedd y rhan fwyaf o ymatebwyr yn teimlo na fyddai dim effaith ar y Gymraeg neu nid 
oeddent wedi ateb y cwestiwn hwn. 
 
Tynnodd rai ymatebwyr sylw at yr anawsterau presennol wrth geisio recriwtio siaradwyr 
Cymraeg, yn enwedig mewn ardaloedd lle nad oes llawer yn ei siarad. 
 
Roedd darparwyr eraill yn bryderus y gallai’r cynigion ynglŷn â gwahaniaethu rhwng amser 
teithio a gofal a newid oriau contractau arwain at ddiffyg dilyniant mewn gofal a allai ei 
gwneud yn anodd i ymateb i ddewis iaith defnyddwyr gwasanaeth: 
 
“this could lead to Welsh speakers being sent to non-welsh speakers and vice versa 
meaning language preferences are not fulfilled” Home Instead Senior Care 
 
Nododd nifer fach o ymatebwyr mai bwriad y cynigion oedd cynyddu lefelau recriwtio a 
chadw staff a all gael effaith gadarnhaol ar nifer y siaradwyr Cymraeg sy’n cael eu cyflogi yn 
y sector. 
 
 
Ymateb Llywodraeth Cymru 

 
Mae Llywodraeth Cymru yn cydnabod pwysigrwydd cael niferoedd digonol o weithwyr 
cymorth cartref i ymateb i ddewis iaith defnyddwyr gwasanaeth, Mae’r cynigion hyn yn rhan 
o ystod o fesurau sy’n cael eu cymryd i helpu i wella’r telerau ac amodau yn y sector ac i 
godi proffil y gweithlu. Maent wedi’u bwriadu i wella lefelau recriwtio a chadw staff yn y 
sector a allai gael effaith gadarnhaol ar nifer y siaradwyr Cymraeg yn y sector. 
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Cwestiwn 16: Eglurwch hefyd sut ydych chi’n credu y gellid llunio neu 
newid y polisi arfaethedig hwn er mwyn: 

i) cael effeithiau cadarnhaol neu fwy o effeithiau cadarnhaol ar 
gyfleoedd i bobl ddefnyddio’r Gymraeg ac ar beidio â thrin y Gymraeg 
yn llai ffafriol na’r Saesneg, a 

ii) sicrhau nad oes unrhyw effeithiau andwyol o ran cyfleoedd i bobl 
ddefnyddio’r Gymraeg a’r gofyniad i beidio â thrin y Gymraeg yn llai 
ffafriol na’r Saesneg. 

Yr ymateb a roddwyd Heb ddatgan 

21 
(31%) 

47 
(69%) 

 
 
Crynodeb o’r ymatebion 
 
Nid oedd mwyafrif yr ymatebwyr wedi ateb y cwestiwn hwn, fodd bynnag, o blith y rhai a 
oedd wedi ei ateb, cafwyd ystod o safbwyntiau. Roedd y rhain yn cynnwys: 
 
“Domiciliary Care Providers should explore all opportunities for funding available, to provide 
staff who wish to learn to speak Welsh dependent on needs of service users” Undeb Llafur 
y GMB  
 
“Many other languages in South East Wales are now more prevalent than Welsh due to the 
multi-cultural society” Care Cymru 
 
“Welsh language provision should be a requirement to be included within the statement of 
purpose document to ensure individuals are fully aware of the service provision that us 
available” Cyngor Sir Ddinbych 
 
 
Ymateb Llywodraeth Cymru 
 
Mae Llywodraeth Cymru yn cydnabod pwysigrwydd cael nifer digonol o weithwyr cymorth 
cartref i ymateb i ddewis iaith defnyddwyr gwasanaeth.  
 
 
 
 

Cwestiwn 17: Rydym wedi gofyn nifer o gwestiynau penodol. Os oes 
gennych chi unrhyw faterion cysylltiedig nad ydym wedi rhoi sylw 
penodol iddynt, defnyddiwch y lle hwn i roi gwybod i ni amdanynt os 
gwelwch yn dda. 

 
Crynodeb o’r ymatebion 

 
Roedd y cwestiwn hwn yn gofyn am farn am unrhyw fater yr oedd ymatebwyr yn teimlo a 
oedd yn gysylltiedig â’r rheoliadau drafft. Mynegwyd safbwynt gan fwyafrif yr ymatebwyr, er 
nad oedd 27 o ymatebwyr (39%) wedi cynnig unrhyw sylwadau i ymhelaethu ar yr hyn 
roeddent wedi’i ddweud eisoes fel rhan o’r ymarferiad ymgynghori ehangach. 
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O rhai a atebodd y cwestiwn hwn, gofynnodd un ymatebwr a oedd gan Lywodraeth Cymru'r 
pŵer statudol i wneud newidiadau o ran contractau dim oriau / contractau oriau heb eu 
gwarantu gan ddadlau bod hyn y tu allan i’w chymhwysedd gan nad oedd cyfraith 
cyflogaeth yn fater datganoledig, ac roedd un arall yn teimlo bod y cynigion yn dangos diffyg 
dewrder, gweledigaeth ac uchelgais. Roedd dau ymatebwr arall yn teimlo nad oedd y 
rheoliadau’n gwneud y gorau o’r cyfle i drawsnewid y sector, rhywbeth a oedd yn “long 
overdue” a rhoi i’r proffesiwn “the credibility it deserves and place it on a par with similar 
professions within the health sector.” 
 
Roedd 15 o ymatebwyr (21%) yn teimlo bod angen buddsoddi arian sylweddol yn y sector 
i’w sefydlogi ac i sicrhau bod arferion comisiynu’n gallu pennu cyfraddau ffioedd digonol i 
gyflawni’r newidiadau angenrheidiol i delerau ac amodau’r gweithlu. Roedd 10 o ymatebwyr 
(14%) yn cytuno â’r safbwynt hwn gan ddadlau nes ceid y gallu i gynnig gwell telerau ac 
amodau i’w weithlu y byddai’r sector yn parhau mewn cyflwr “fragile and unstable”. 
Dywedwyd nes byddai arferion comisiynu’n newid i ddeall ac i ysgwyddo “gwir” gost darparu 
gofal a gwasanaethau cymorth, byddai’r sector yn parhau’n ansefydlog.   
 
“When much of the practice by domiciliary care providers is driven by commissioning it 
seems perverse to place so many requirements on providers but not on commissioners.” – 
Fforwm Gofal Cymru 
 
“The current climate is already placing great pressure on social care providers and the draft 
regulations, if introduced without reform to commissioning practice, may increase the 
pressure. This, we believe, is unlikely to improve the overall quality of care provided or 
incentivise recruitment and retention of staff, ultimately undermining the aims of changes to 
regulation.” - Dimensions 
 
Roedd naw o ymatebwyr (13%) hefyd yn teimlo bod ansicrwydd ynglŷn â’r gofyniad i 
gofrestru a sut y byddai’r ffioedd a’r gofynion cymwysterau ar gyfer y broses hon yn effeithio 
ar y gweithlu gofal cartref. Roedd dau ymatebwr yn cwestiynu’r angen am gofrestru pellach 
ar gyfer staff pan oedd “…the Disclosure and Barring Service provided adequate enough 
checks to provide safeguarding checks on staff for safety of residents, relatives and staff.”  
Roedd tri ymatebwr arall yn gofyn pam nad oedd yn rhaid i Gynorthwywyr Personol 
gofrestru, gan eu bod hwythau hefyd yn gweithio â phobl agored i niwed.   
 
Roedd pump o ymatebwr wedi canolbwyntio ar yr angen i egluro rolau a chyfrifoldebau 
Unigolion Cyfrifol, ond mae’r cwestiynau hyn wedi cael sylw fel rhan o reoliadau ehangach y 
Gwasanaeth. 
 
 
Ymateb Llywodraeth Cymru 

 
Mae Llywodraeth Cymru yn gweithio â rhanddeiliaid allweddol i helpu i broffesiynoleiddio’r 
gweithlu trwy ystod o fesurau, gan gynnwys cofrestru’r gweithlu a gofyniad i staff feddu ar y 
cymwysterau angenrheidiol i ddarparu gofal o safon. Bydd gweithlu cofrestredig a 
rheoleiddiedig yn rhoi mwy o sicrwydd i’r cyhoedd, pe byddai pryderon am ymddygiad ac 
ansawdd yn cael eu codi, gall a bydd rheoleiddiwr y gweithlu, Gofal Cymdeithasol Cymru 
(SCW), yn cymryd camau i ymchwilio ac i osod y cosbau priodol. Er ein bod yn sylweddoli 
bod y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd yn cynnal archwiliadau penodol ar unigolion, nid 
yw’n cynnwys yr holl fanylion gofynnol ac mae diogelu pellach ar gael trwy wirio sy’n cael ei 
wneud pan fyddant yn cofrestru â SCW.     
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Rydym hefyd wedi ymgorffori yn Neddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 
2016 y pwerau i ychwanegu rhagor o gategorïau o’r gweithlu at y gofrestr yn y dyfodol, fel y 
gallwn barhau i adolygu pa bryd y dylem eu cynnwys.  Fodd bynnag, rydym yn cydnabod y 
byddai cofrestru pob agwedd ar y gweithlu ar yr un pryd yn her i’r sector, a dyma pam yr 
ydym yn mabwysiadu dull cymesur ar gyfer y gwaith hwn. 
 
Rydym eisoes wedi rhoi sylwadau o dan gwestiwn 1 am y gwaith sy’n cael ei wneud yn y 
sector o ran newid y trefniadau comisiynu fel rhan o’r broses o weithredu Deddf 
Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014.  
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Atodiad A – Rhestr o’r ymatebwyr 
 

Tabl cryno 
 

Math o ymatebwr 
Nifer yr 

ymatebion 
Canran yr 
ymatebion 

Dienw 15 22% 

Unigolion 3 4% 

Comisiynwyr 1 1% 

Byrddau Iechyd 1 1% 

Llywodraeth Leol 14 20% 

Rheoleiddiwr 1 1% 

Cyrff cynrychioli  8 12% 

Darparwyr Gwasanaethau  13 19% 

Trydydd Sector 8 12% 

Undebau Llafur 2 3% 

Arall 3 4% 
Cyfanswm 69 *99% 

 
* Mae’r canrannau wedi’u talgrynnu i’r pwynt canran agosaf.  

 
 

Rhif 
Cyfrinachol 
Y  /  N 

Enw Sefydliad/Ar ran Math o ymatebwr 

1.      Dienw 

2.      Dienw 

3.    
Janice Hogg Cymorth Llaw Ltd Darparwyr 

Gwasanaethau 

4.      Dienw 

5.   
Robert Ramsaha-
Southall 

Q Care Ltd 
Darparwyr 
Gwasanaethau 

6.    Robin Bradfield Heb nodi  Unigolion 

7.      Dienw 

8.    
Kelly Andrews/Mike 
Payne 

Undeb Llafur GMB  
Undebau Llafur 

9.    Laura Young 
J-Care Support 
Services 

Darparwyr 
Gwasanaethau 

10.      Dienw 

11.   
Keri Llewellyn All Care (South wales) 

Ltd 
Darparwyr 
Gwasanaethau 

12.   
Gwyneth Steddy Steddy Ltd 

Darparwyr 
Gwasanaethau 

13.      Dienw 

14.   
Matthew Murray-
James 

Wrexham Senior 
Homecare ltd t/a Home 
Instead Senior Care 
Wrexham 

Darparwyr 
Gwasanaethau 

15.      Dienw 

16.      Dienw 
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17.   
Chris Burden 

AePS Engineering, 
Glitzi childrens story 
books 

Arall 

18.    
E Oldale 

Prosiect anfonebu Sir y 
Fflint – gofalydd di-dâl 

Unigolion 

19.    
Karen Wylie 

K L Care Limited Darparwyr 
Gwasanaethau  

20.   

Jayne Farr 

Partneriaeth 
Rhanbarthol Datblygu 
Gweithlu Gofal a 
Chymorth Caerdydd a’r 
Fro 

Llywodraeth Leol 

21.   
Chris Manthorp 

Barchester Healthcare 
Darparwyr 
Gwasanaethau 

22.    Christopher Williams Age Cymru Trydydd Sector 

23.    Kathy Griffiths Care Cymru Trydydd Sector 

24.    
Paul Harding Marie Curie Darparwyr 

Gwasanaethau 

25.    Brian West Heb nodi  Unigolion 

26.    Sue Hudson Cyngor Sir Ddinbych Llywodraeth Leol 

27.    Barry Gallagher Drive Arall 

28.    Andy Rutherford Unsain Undebau Llafur 

29.   
Darryl Williams 

Woodlands Limited 
Darparwyr 
Gwasanaethau 

30.    Kate deBoeck Care Cymru Trydydd Sector 

31.      Dienw 

32.    Kate deBoeck 

Cymdeithas Darparwyr 
Gofal Cartref Caerdydd 
a’r Fro 

Cyrff cynrychioli 

33.    Alyson Hoskins 
Cyngor Bwrdeistref 
Sirol Blaenau Gwent  

Llywodraeth Leol 

34.      Dienw 

35.    Emma Murphy Cyngor Sir y Fflint  Llywodraeth Leol 

36.    Andie Gbedemah Dimensions 
Darparwyr 
Gwasanaethau 

37.    Rosie Raison 
Y Coleg Nyrsio 
Brenhinol 

Cyrff cynrychioli 

38.    Nygaire Bevan 

Tîm Trawsnewid 
Rhanbarthol Gwent 
Fwyaf 

Llywodraeth Leol 

39.      Dienw 

40.    Liz Davies 
Age Connects 
Caerdydd a’r Fro 

Trydydd Sector 

41.      Dienw 

42.   
Alison Clements Pobl Group Darparwyr 

Gwasanaethau 

43.    Juliet Green  Action on Hearing Loss Trydydd Sector 

44.      Dienw 

45.    Jo Williams Cyngor Bwrdeistref Llywodraeth Leol 
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Sirol Caerffili 

46.    
Giovanni Isingrini CBS RhCT – 

Gwasanaethau Llety 
Llywodraeth Leol 

47.    Giovanni Isingrini 
CBS RhCT – Cymorth 
yn y Cartref 

Llywodraeth Leol 

48.    Giovanni Isingrini 
CBS RhCT – 
Comisiynu 

Llywodraeth Leol 

49.    
Giovanni Isingrini 

CBS RhCT – 
Hyfforddiant  

Llywodraeth Leol 

50.   

Yvonne Apsitis Grŵp Cyfeirio Arbenigol 
ar Ofal Cartref yng 
Nghymru 

Cyrff cynrychioli 

51.    Matthew Richards Cyngor Sir Ceredigion  Llywodraeth Leol 

52.   
Stephanie Davies 

home instead senior 
care 

Darparwyr 
Gwasanaethau 

53.    Natasha Hirst Anabledd Cymru Trydydd Sector 

54.    Nicola Jayne Care Cymru Trydydd Sector 

55.    Melanie Minty Fforwm Gofal Cymru Cyrff cynrychioli 

56.    Nick Haake 

Cymdeithas 
Genedlaethol 
Awtistiaeth Cymru 

Trydydd Sector 

57.    Stewart Blythe CLlLC Llywodraeth Leol 

58.    
Susan Cooper Cyngor Sir Pen-y-bont 

ar Ogwr 
Llywodraeth Leol 

59.    Sarah Rochira 
Comisiynydd Pobl Hŷn 
Cymru 

Comisiynwyr 

60.    Sarah Capstick 
Cyngor Trydydd Sector 
Caerdydd 

Trydydd Sector 

61.    Sally Beech Cyngor Sir Powys Llywodraeth Leol 

62.    
Bruce McLernon Fforwm Cenedlaethol y 

Darparwyr 
Cyrff cynrychioli 

63.    Daniel Jones UKHCA Cyrff cynrychioli 

64.      Dienw 

65.   

  Dienw 

66.    Mark Russell-Smith Procompglobal Arall 

67.   

Denise Shanahan Nyrs Ymgynghorol, 
Bydwragedd a 
Gweithwyr Iechyd 
Proffesiynol Perthynol 
Cymru 

Cyrff cynrychioli 

68.    
Gerry Evans Gofal Cymdeithasol 

Cymru 
Rheoleiddiwr 

69.    
Hayley Jones Bwrdd Iechyd Prifysgol 

Aneurin Bevan  
Byrddau Iechyd 

 
 


