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Dull Seiliedig ar Gymhwysedd i Ddatblygu ein Gweithlu

Cefndir:

Mae dull sy'n seiliedig ar gymhwysedd i ailgynllunio rolau yn fethodoleg gwella'r 
gweithlu a all helpu i wella gwasanaethau i gleifion, mynd i’r afael â phrinder staff, 
cefnogi materion yn ymwneud â chymysgedd sgiliau a gwella boddhad mewn swydd 
drwy ddatblygu rolau gwaith newydd a diwygiedig. Gall fod o fudd i'r tîm gofal iechyd 
cyfan - o’r staff cymorth i'r gweithlu meddygol - drwy helpu i herio a newid rolau a 
phatrymau ymarfer a gweithio sefydledig. Mae'n ofynnol i staff y GIG feddu ar set 
unigryw o sgiliau a gwybodaeth er mwyn cefnogi pobl ag anghenion cymhleth. Felly,
rhaid i’r gweithlu ymwneud â llywio a gyrru’r broses o foderneiddio arferion gwaith a 

darparu gwasanaeth.

Er mwyn cefnogi cyflwyno rolau newydd, sydd wedi’u newid a/neu wedi’u hehangu,
yn gyntaf, mae gofyn adnabod y cymwyseddau a'r sgiliau sydd eu hangen ar staff 
unigol a/neu dîm. Unwaith y bydd y cymwyseddau wedi’u nodi, bydd angen datblygu 
pecynnau addysg a hyfforddiant i baratoi a chefnogi'r gweithlu i newid a 
moderneiddio arferion gwaith a darparu gwasanaethau.

Wrth ymgymryd ag ailgynllunio rôl, mae'n hanfodol gweithio mewn partneriaeth â’r

staff presennol i ddiffinio proffil cymhwysedd y staff sydd ei angen i ddarparu'r 
gwasanaeth. Proffil cymhwysedd y staff yw’r wybodaeth, y ddealltwriaeth, y 
gwerthoedd a'r perfformiad sy'n ofynnol i ddarparu gwasanaeth neu agwedd ar ofal 
yn ddiogel i ddefnyddwyr gwasanaeth. Gall y wybodaeth hon gynorthwyo i ddeall:

• anghenion y claf / gwasanaeth

• y tasgau neu swyddogaethau sydd eu hangen i ddiwallu'r anghenion hynny

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr yn darparu gofal iechyd ar draws 

Gogledd Cymru. Mae'r sefydliad yn cyflogi dros 16,100 o staff.

Defnyddio’r Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol (SGC)

Mae’r Bwrdd wedi defnyddio amrywiaeth o fframweithiau SGC i ddatblygu eu 
gweithlu, yn cynnwys Sgiliau Clinigol Iechyd, Iechyd a Gofal Cymdeithasol, Iechyd 
Meddwl Oedolion ac eraill. Maent yn ddefnyddiol ar gyfer rheolwyr, aseswyr, 
darparwyr addysg a thimau staff.

Defnyddia’r Bwrdd gymwyseddau i ddatblygu dealltwriaeth o ofynion rôl newydd, 
sydd wedi newid neu wedi ehangu. Rydym wedi gweithio mewn partneriaeth â 
gwasanaethau a staff i ddatblygu proffiliau cymhwysedd ar gyfer y gweithlu sy'n 



cefnogi taith effeithlon i gleifion, trwy sicrhau bod y staff cywir sydd â’r sgiliau a'r 
cymhwysedd addas yn gallu ymgymryd â'u rôl yn ddiogel ac yn fedrus.

Mae defnyddio cymwyseddau yn rhoi sylfaen o dystiolaeth i’r Bwrdd ac mae’n bosibl 
defnyddio’r fframweithiau cymhwysedd mesuradwy i ddelio â meysydd sy’n newid a 

chefnogi addysg y staff yn effeithlon. Mae defnyddio cymhwysedd hefyd yn darparu 
fframwaith o sicrwydd bod staff yn ddiogel a chymwys i ymgymryd â'r rolau estynedig
sydd wedi cael eu datblygu.

Un canlyniad a ddeilliodd o ddatblygu fframweithiau cymhwysedd yw ein bod yn 
gallu gweithio gyda darparwyr addysg i ddatblygu pecynnau penodol o ddysgu sy'n 
diwallu anghenion y gwasanaeth ac yn cefnogi datblygiad y gweithlu. Drwy 
ddatblygu pecynnau dysgu ‘fesul tamaid’ sy’n gysylltiedig â chymhwysedd, gall y
Bwrdd Iechyd fod yn sicr bod yr addysg yn addas i'r diben ac yn addas ar gyfer 
datblygu staff o fewn ein gwasanaethau.

Tystiolaeth oddi wrth ddefnyddwyr:

"Mae'r Fframwaith Cymhwysedd wedi rhoi cyfle i gysylltu cynllunio’r gweithlu â 
datblygiad staff ac amcanion sefydliadol ag amcanion y staff. Mae'r fframwaith yn 
rhoi canllaw clir i aelodau'r tîm o ran yr hyn a ddisgwylir oddi wrth eu rolau ac yn 
darparu cyfeiriad ar gyfer anghenion hyfforddi yn y dyfodol "  (Sue Wood -. Rheolwr 
Nyrsio Clinigol)

Buddion

• Mae cleifion yn elwa trwy fod y Bwrdd Iechyd yn sicrhau bod ganddo’r staff 
sydd â'r sgiliau a'r cymhwysedd addas i gyflawni eu gofal

• Mae staff yn elwa drwy gael dealltwriaeth glir o'r hyn a ddisgwylir yn eu rôl 
ac yn cael eu cefnogi i gyflawni gofynion y swydd

• Mae staff yn elwa drwy ddatblygu mwy o hyder yn eu hymarfer clinigol
• Mae maes gwasanaeth penodol yn elwa trwy gael staff cymwys a hyderus
• Mae Cymhwysedd yn drosglwyddadwy ac felly mae manteision i’r 

sefydliad ehangach drwy allu efelychu arferion da ar draws sawl maes 
gwasanaeth.

Y dyfodol

Byddwn yn parhau i ddefnyddio dull sy'n seiliedig ar gymhwysedd i ailgynllunio rolau 
yn ein gwasanaethau gan ei fod yn ddull sy'n

• Rhoi'r cleifion / defnyddiwr gwasanaeth yng nghanol y newid yn y gwasanaeth ac 
yn cefnogi'r canlynol:

• datblygu gwasanaeth neu weithlu sy wedi’i adeiladu o gwmpas anghenion y 
cleifion a defnyddwyr y gwasanaeth

• cynnwys staff ac annog ymgysylltiad o'r cychwyn cyntaf, datgloi’r wybodaeth 
a'r arbenigedd o fewn y gwasanaeth

• Datblygu gweithlu sydd â'r sgiliau priodol i gyflwyno'r gwasanaeth iawn, yn y lle 
iawn ar yr adeg iawn ac am y gost gywir



• Galluogi’r gwasanaeth i adnabod yn well pa ddarpariaeth hyfforddiant ac addysg i’r 
gweithlu sy’n ofynnol oddi wrth ddarparwyr addysg a dylanwadu ar hynny.

• Hyrwyddo cynllunio integredig gan ystyried gwasanaeth, gweithlu ac agweddau 
ariannol, drwy nodi’n glir ofynion y gwasanaeth, y cymhwysedd cysylltiedig a'r staff y 

bydd eu hangen i ymgymryd â'r swyddogaeth yn ddiogel.
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