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Grŵp Cynllunio Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Lles  

Dydd Mercher 20 Mai 2020, 1:30yp-3yp  

 

Mynychwyr 

• David Cook, CGGC                      

• Ruth Marks, CGGC 

• Helen Thomas, Arolygaeth Gofal Iechyd Cymru 

• Hannah Williams, Gofal Iechyd Cymru 

• Sally Rees, CGGC 

• Neil Williams, Care and Repair Cymru 

• Lisa Kenny Gough, Y Groes Goch Brydeinig 

• Suzanne Mollison, CGGC 

• Emma Burke, Leonard Cheshire 

• Sarah Capstick, C3SC 

• Simon Jones, Mind Cymru 

• Julie Skelton, Gofal Cancr Marie Curie  

• Simon James, Interlink 

• Kate Young, Fforwm Cymru Gyfan/ All Wales Forum 

• Patience Bentu, Race Council Cymru 

• Debbie Shaffer, Triniaeth Deg i Fenywod yng Nghymru 

 

Ymddiheuriadau 

• Donna Coyle, Canolfan Cydweithredol Cymru 

• Adrian Roper, Cartrefi Cymru 

• Noreen Blanluet, Rhwydwaith Cydgynhyrchu Cymru 

• Christine Boston, Cymdeithas Cludiant Cymunedol 

• Linda Pritchard, GVS 

• Tina Reece, Cymorth i Ferched Cymru 

• Fiona Reid, Chwaraeon Anabledd Cymru 

 

 

Eitem 1: Cyflwyniad – Arweinyddiaeth a’r Strategaeth Gweithlu Gofal Cymdeithasol: 

Hannah Williams a Helen Thomas 

Amlinellodd Hannah a Helen gyd-destun y strategaeth; egwyddorion arweinyddiaeth; 

tystiolaeth ar gyfer diwylliant arweinyddiaeth tosturiol; a chynlluniau ar gyfer ystod o 

adnoddau arweinyddiaeth digidol.  
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Nododd y grŵp yr angen i edrych ar systemau’r sector ac adnabod a oes rhwystrau sy’n 

cyfyngu ar alluoedd pobl i fod yn arweinwyr tosturiol. Pwysleisiodd Helen bwysigrwydd 

cynnwys cynulleidfa eang, gan gynnwys comisiynwyr, cyllidwyr a phenderfynwyr. Dywedodd 

Simon y dylai arweinwyr cymunedol fod yn rhan o’r sgyrsiau hyn.  

Gweithredoedd: 

• Rhannu’r cyflwyniad â’r grŵp  

• Rhannu’r linc hwn ar Arwain gyda Thosturi i’r grŵp -  

https://leadershipportal.heiw.wales/go/wsxdml 

• Helen i roi Patience mewn cysylltiad â chydweithiwr ar is-grŵp Llywodraeth Cymru 

sy’n ymdrin â chynwysoldeb ac amrywiaeth yn yr ymateb i Covid-19.  

• Hannah i rannu mwy o wybodaeth ynglŷn ag arweinyddiaeth tosturiol. 

 

Eitem 2: Materion yn ymwneud â Chyllid Trawsnewid  

Dywedodd Simon James ei fod yn teimlo bod hwn yn gyfle i weld newid sylweddol mewn 

gwasanaethau sy’n cefnogi iechyd, mewn lleoliadau clinigol a chymunedol fel ei gilydd, ond 

roedd yn feirniadol o arweiniad a phrosesau Llywodraeth Cymru. Mae angen strwythurau ac 

arweiniad hirdymor, gyda mwy o ddefnydd o dystiolaeth.  

Dywedodd Neil fod cyllid llithriant yn dangos diffyg cynllunio. Dylid bod model aeddfed o 

ymgorffori’r sector yn agosach â modelau integredig.  

Soniodd Kate fod Cyllid Trawsnewid ac ICF yn cael eu hailgyfeirio i’r ymateb i Covid, ond 

cwestiynodd a oedd ymgysylltiad ag elusennau i’w gwneud yn ymwybodol o hyn a beth allai 

gymryd lle’r cyllid hwn.                                       

Nododd Sally na ddylai Cyllid Trawsnewid golli golwg ar egwyddorion Deddf Cenedlaethau’r 

Dyfodol a’r Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant.  

Mynegodd Simon James nad yw’n ymddangos fel pe bai’r sector yn dda am ddylanwadu ac y 

dylem gydweithio â phobl sy’n dda am drosglwyddo negeseuon. Dywedodd Ruth y gallai hyn 

olygu gweithio gyda phartneriaid allanol neu dderbyn cymorth gan elusennau cenedlaethol 

sydd ag arbenigwyr marchnata.  

Dywedodd Simon James y byddai’n dda o beth i CGGC goladu’r holl waith ymchwil ynglŷn â’r 

sector sy’n digwydd ar hyn o bryd. Tynnodd Sally sylw at ymchwil Prifysgol De Cymru ynglŷn 

â rôl y sector ar ôl 2020.   

Gweithredu 

• Parhau â thrafodaethau ynglŷn â’r maes hwn rhwng cyfarfodydd.  

 

 

 

https://leadershipportal.heiw.wales/go/wsxdml
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Eitem 3: Paratoadau’r Cyfarfod Gweinidogol  

Cyfeiriodd Kate at ddogfen ‘map ffordd’ Llywodraeth Cymru ar gyfer gadael yr argyfwng 

Covid-19. Ar t.16 ceir adran ynglŷn â chanllawiau pellach ar symud o goch/ oren/ gwyrdd. 

Ceir pryder y bydd Llywodraeth yn ymgynghori ynglŷn â chanllawiau newydd mewn nifer o 

feysydd, ond nid iechyd a gofal cymdeithasol. Yn hytrach, rhestrir y maes hwnnw (yn ogystal 

â ffermio a choedwigaeth) fel maes y bydd Llywodraeth Cymru ‘mewn amser yn ystyried 

cyhoeddi arweiniad pellach yn ei gylch’.                       

Ym marn y grŵp dylid gofyn i’r Gweinidog am ei deimladau ynglŷn â hynny, a sut gall y 

sector fwydo’r canllawiau pellach hyn – e.e. cyfleoedd i edrych ar well ffrydiau cyllid 

cydweithredol ac ymgysylltu pobl mewn modd ystyrlon.    

Dywedodd Sally y gallwn baratoi gyda grŵp ymateb Covid-19 y sector er mwyn adeiladu 

darlun ar gyfer y cyfarfod. Cyfeiriodd hefyd at bapur Debbie ar Gysylltu Cymunedau. Gellid 

cyfuno hwn â’r eitem map ffordd, neu ei fod yn ail eitem sy’n sefyll ar ei ben ei hun.   

Cafwyd peth trafod ynglŷn â phobl sy’n cael eu gwarchod a sut maen nhw’n derbyn 

gwasanaethau – e.e. ymddengys bod gwirfoddolwyr yn cael mynediad i gartrefi gyda PPE, 

ond nid yw staff Awdurdodau Lleol. Nododd Suzanne y dylai asesiadau risg gael eu gwneud 

ar gyfer y cyfan hyn. Dywedodd Simon nad yw pob menter gwirfoddolwyr wedi’u trefnu – 

allwn ni ond cynnig arweiniad.  

Gofynnodd Lisa a allem ofyn i’r Gweinidog pa sicrwydd y gall roi o ran diogelu cyllid ar gyfer 

gwasanaethau’r sector. Dywedodd Simon Jones ei bod yn werth tynnu sylw at 

gynaliadwyedd sefydliadol.  Mae angen cyllid hirdymor arnynt i barhau mewn bodolaeth.  

 

Gweithredu:  

• Pobl i ddod yn ôl at Dave i ddweud os ydynt yn hapus â’r syniad o ran y map ffordd.  

• Ruth i wirio’r canllawiau o ran pobl sy’n cael eu gwarchod gyda Llywodraeth Cymru.   

• Dave, Ruth, Sally, Kate a Debbie i gwrdd er mwyn trafod cynllunio cychwynnol a 

phenderfynu ar fynychwyr.  

• Dave i wirio gyda Cat Miller/ Alison Pritchard yn CGGC ynglŷn â’r hyn mae mudiadau 

sy’n ymgeisio am Gyllid Argyfwng y Sector Gwirfoddol yn gofyn amdano o ran 

pwrpas a hyd y cyllid.  

• Atgoffa’r grŵp o’r ymgynghoriad ar effaith Covid-19 ar iechyd a gwasanaethau 

cymdeithasol.                                


