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Cynllun Gweithredu Gofal Cymdeithasol 

 

Mae Technoleg Iechyd Cymru (HTW) a Gofal Cymdeithasol Cymru wedi bod yn 

gweithio mewn partneriaeth i sicrhau bod prosesau HTW yn briodol ar gyfer gofal 

cymdeithasol ac i gynyddu ymwybyddiaeth a hygyrchedd ar gyfer y gymuned gofal 

cymdeithasol. Amlinellwyd hyn fel blaenoriaeth ar gyfer 2021-2022 yn ein Cynllun 

Strategol ac mae’n cyd-fynd â nodau Llywodraeth Cymru i wella cydgysylltu rhwng 

iechyd a gofal cymdeithasol fel yr amlinellir yn “Cymru Iachach”. 

Hyd yma, mae HTW a Gofal Cymdeithasol Cymru wedi cynnal cyfres o ddigwyddiadau 

i archwilio’r materion hyn a deall yn well sut y gellir addasu ein gwaith er mwyn 

ymateb i anghenion y gymuned gofal cymdeithasol yng Nghymru. Rhoddir manylion y 

digwyddiadau hyn yn yr adroddiadau sy’n cyd-fynd â hwn.  

Y cam allweddol nesaf ar gyfer Technoleg Iechyd Cymru fydd cynnal Galwad Agored 

am Bynciau Gofal Cymdeithasol i nodi pynciau i’w harfarnu yn gynnar yn 2022. Er 

mwyn paratoi ar gyfer hyn, ac mewn ymateb i weithgareddau cynnar y bartneriaeth 

hon, mae Technoleg Iechyd Cymru wedi datblygu’r Cynllun Gweithredu canlynol wedi'i 

seilio ar ein nodau strategol. 

 

Nodi 

• Diweddaru gwefan HTW er mwyn gwneud yn siŵr bod ei chyflwyniad a’r iaith a 

ddefnyddir arni i ddisgrifio ein gwaith yn hygyrch i gynrychiolaeth amrywiol o leisiau o 

holl feysydd iechyd a gofal cymdeithasol. 

https://www.healthtechnology.wales/htw-strategic-plan-2021-25-is-published/
https://www.healthtechnology.wales/htw-strategic-plan-2021-25-is-published/
https://gov.wales/healthier-wales-long-term-plan-health-and-social-care
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• Diweddaru ffurflen awgrymu pwnc HTW er mwyn gwneud yn siŵr bod 

cynulleidfaoedd gofal cymdeithasol yn teimlo eu bod yn gallu ymgysylltu â’r broses a 

bod ganddynt yr hyder i gyflwyno pynciau i’w harfarnu. 

• Datblygu cyfathrebu i gynyddu ymwybyddiaeth o HTW o fewn y gymuned gofal 

cymdeithasol ac i gynorthwyo i nodi pynciau gofal cymdeithasol. 

 

Arfarnu 

• Addasu templedi a chanllawiau arddull HTW i sicrhau bod yr iaith gyffredinol yn 

briodol ac yn adlewyrchu cymhlethdodau gwasanaethau gofal cymdeithasol ac 

anghenion pobl sy’n cyrchu gofal cymdeithasol.  

• Datblygu cynllun i sicrhau bod gan HTW ddull hyblyg a chynhwysol ar gyfer ystod eang 

o dystiolaeth o fewn ei broses arfarnu, gan gynnwys integreiddio tystiolaeth y byd go 

iawn a thystiolaeth ansoddol i mewn i arfarniadau gofal cymdeithasol. 

• Adolygu a oes enghreifftiau arfer gorau ar gael ynglŷn ag arfarnu economaidd gofal 

cymdeithasol mewn asesiad technoleg iechyd (HTA), a datblygu cynllun ar gyfer 

arfarnu economaidd gofal cymdeithasol o fewn ein rhaglen arfarnu, gan gynnwys rhoi 

ystyriaeth i ehangu’r persbectif ac ystyried ystod ehangach o gostau a buddion arfarnu 

pynciau gofal cymdeithasol. 

• Gofyn i Grŵp Cynnwys y Cleifion a’r Cyhoedd HTW sgopio dulliau y gellir eu defnyddio 

i sicrhau bod safbwyntiau rhanddeiliaid gofal cymdeithasol allweddol yn cael eu 

cynnwys ym mhroses arfarnu HTW. 

• Ystyried aelodaeth grwpiau cynghori allweddol HTW, gan gynnwys y grŵp asesu, panel 

arfarnu a’r grŵp arwyddbostio, i sicrhau bod digon o gynrychiolaeth o gyd-destun a 

lleisiau o bob agwedd ar ofal cymdeithasol. 
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Mabwysiadu 

• Hybu trafodaeth gyda rhanddeiliaid gofal cymdeithasol ar statws “Mabwysiadu neu 

Gyfiawnhau” canllawiau HTW. 

• Teilwra cyfathrebu canllawiau HTW ar gyfer gofal cymdeithasol i sicrhau bod yna 

ymwybyddiaeth mewn cymunedau perthnasol ac ystyried sut y gellir disgrifio 

canllawiau HTW mewn modd sy’n hawdd eu cyrchu a’u deall gan ystod o randdeiliaid 

gofal cymdeithasol. 

• Archwilio sut y gall mabwysiadu canllawiau HTW gael ei annog a’i fonitro mewn 

lleoliadau gofal cymdeithasol. 

• Parhau i ymgysylltu â mentrau a arweinir gan y byd academaidd sy’n gweithio i asesu 

sut y gall asiantaethau HTA hyrwyddo mabwysiadu eu canllawiau ym maes gofal 

cymdeithasol. 

 

Ymgysylltu 

• Targedu ymgysylltu ag arloeswyr o fewn yr ecosystem gofal cymdeithasol, gan eu 

cefnogi i lunio cynnig seiliedig ar dystiolaeth i’w arfarnu. 

• Ymgysylltu mewn cyfathrebu ar y cyd parhaus gyda Gofal Cymdeithasol Cymru (GCC) 

i godi proffil HTW a GCC ac annog atgyfeirio a mabwysiadu technolegau seiliedig ar 

dystiolaeth mewn lleoliadau gofal cymdeithasol. 

• Cyd-ddatblygu a chynnig rhaglen addysg broffesiynol i gefnogi meithrin gallu ar gyfer 

gofal cymdeithasol seiliedig ar dystiolaeth a chynyddu dealltwriaeth o ddulliau HTA 

sydd wedi’u targedu ar gyfer rhanddeiliaid gofal cymdeithasol a grwpiau proffesiynol. 
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• Mapio a datblygu cysylltiadau ag asiantaethau a sefydliadau HTA eraill gan ddatblygu 

argymhellion ar ddarparu gofal cymdeithasol ledled y Deyrnas Unedig ac yn 

rhyngwladol. 

 


