
Cyfarfod Grŵp Cynllunio Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Llesiant  

8 Medi 2020, 10am – 11:30am  

Microsoft Teams 

 

Mynychwyr 

• Amanda Everson, Cyngor Cymreig y Gwasanaethau Ieuenctid Gwirfoddol (CWVYS)                    

• Sarah Capstick, Cyngor Trydydd Sector Caerdydd (C3SC) 

• Simon Jones, Mind Cymru 

• Kate Young, Fforwm Cymru Gyfan  

• Hamish Laing, Prifysgol Abertawe 

• Gethin Rhys, Cytun 

• Chris Williams, Cynghrair Henoed Cymru 

• Karen Cherrett, Rhwydwaith Cydgynhyrchu Cymru 

• Lowri Griffiths, Marie Curie 

• Dave Cook, CGGC                         

• Ruth Marks, CGGC 

• Sally Rees, CGGC 

• Suzanne Mollison, CGGC 

 

Ymddiheuriadau  

• Simon James, Interlink 

• Adrian Roper, Cartrefi Cymru 

 

Cofnodion a gweithredu o’r cyfarfod diwethaf  

Derbyniwyd y cofnodion gan y grŵp.  

 

Yr Academïau Dysgu Dwys (The Intensive Learning Academies – ILAs) – Hamish Laing, Prifysgol 

Abertawe 

Gwnaeth Hamish gyflwyniad PowerPoint ynglŷn â’r ILAs, yr hyn maen nhw’n ei wneud, yr hyn ydyn 

nhw, sut y bydd graddedigion yn arwain ar iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru.   

Mae’n awyddus i gynyddu ymwybyddiaeth o’r ILAs, y mae disgwyl iddynt gychwyn ar eu gwaith ym 

mis Ionawr 2021. Gofynnodd i aelodau’r grŵp feddwl pwy o fewn eu mudiadau allai fanteisio ar y 

cyfleoedd hyn. Mae ysgoloriaethau ar gael.   

Wrth ymateb i gwestiynau, dywedodd Hamish bod yr ILAs yn gweithio gydag Arolygiaeth Addysg 

Gofal Iechyd Cymru a Gofal Cymdeithasol Cymru. Daw’r rhaglenni yn anorfod i edrych ar 

arweinyddiaeth ar gyfer newid, yn gydnaws ag arweinyddiaeth dosturiol.  Mae’n awyddus i gysylltu’r 

ILAs â’r Rhwydwaith Cydgynhyrchu. Mae llywodraethiant rhaglenni’n cael ei osod gan Lywodraeth 

Cymru, a bydd darparwyr yn cael eu hannog i edrych ar effaith a deilliannau. Ni fydd unrhyw 



raglenni’n dysgu arloesedd technolegol penodol, ond maent yn bwriadu cymell a chyflymu’r defnydd 

o dechnolegau newydd. Mae’n deall rhwystredigaethau’r sector wrth beidio â theimlo’n bartner 

cydradd mewn gwahanol fforymau – teimla’n gyffrous o gael dysgwyr y trydydd sector, gofal 

cymdeithasol a gwyddor bywyd i gyd yn dysgu gyda’i gilydd ac yn deall cyfraniadau ei gilydd i 

lwybrau gofal.  

Nododd Ruth fod posibilrwydd y gallai’r sector groesawu myfyrwyr ILAs ar secondiadau.  

 

Gweithredu: 

1. Rhannu’r cyflwyniad a manylion cyswllt Hamish â’r grŵp.  

 

Crynodeb o’r Cyfarfod Gweinidogol diwethaf  

Nododd Ruth yr angen i fod yn glir ynglŷn â chyfuniad o gynigion a gofynion.   

Dywedodd Sally y gellid cysylltu’r strategaeth Cysylltu Cymunedau â gwaith yn ymwneud ag ennyn 

effaith a gwaith y Rhwydwaith Cydgynhyrchu ar wella gwerthuso.   

Dywedodd Kate fod llawer o waith a sefydlwyd er mwyn rheoli Covid-19 yn teimlo fel pe bai’n cael ei 

wneud ochr yn ochr â’r hyn a wnaed cynt. Mae angen i ni gael sgwrs ynglŷn â pha elfen o waith 

Covid ddylid ei gadw a beth oedd yn berthnasol i Covid ond sydd nawr angen ei wneud yn fodel 

cyffredinol.   

Cyfeiriodd Sally at y Grŵp Sefydlogi ac Ail-lunio a’r angen i leihau dychweliad gormod o 

fiwrocratiaeth. Bydd hi’n crybwyll pwysigrwydd Cysylltu Cymunedau yn y cyfarfod nesaf.     

Dywedodd Karen nad oedd y ffaith ein bod yn drydydd sector yn unig yn golygu mai ni, bob amser, 

yw’r sianel gywir ar gyfer ein cymunedau. Arweiniodd argyfwng Covid at gymunedau’n ymgysylltu â’i 

gilydd heb unrhyw gefnogaeth o gwbl, ac ni wnaethant betruso tan i asiantaethau gynnig cymorth.   

 

Gweithredu: 

2. Gofyn i swyddogion Llywodraeth Cymru pryd y byddan nhw’n edrych ato ar/ yn gweithredu 

strategaeth Cysylltu Cymunedau. 

 

Sut gall agendâu rhanbarthol a chenedlaethol fwydo i’w gilydd?  

Dywedodd Sally bod angen edrych ar lwybrau mwy cadarn a llywiadwy i’r sector, gan gynnwys 

mudiadau llawr gwlad, er mwyn adrodd i fyny, gan gynnwys, o bosibl, cynghrair o gynghreiriau, pa 

beth bynnag sydd haws i fwydo iddo.    

Dywedodd Karen y byddai’n ddefnyddiol gosod cysylltiadau allan yn weledol.  

Trafododd y grŵp hen Gynghrair y Cynghreiriau a’r modd yr oedd yn gweithio – gan edrych ar brif 

flaenoriaethau allweddol ar gyfer y chwe mis nesaf, y byddai’r grŵp Iechyd, Gofal Cymdeithasol a 

Llesiant yn edrych arnynt mewn mwy o fanylder ac yn mynd â nhw i’r Cyfarfod Gweinidogol. Bu 

hynny o gymorth i ni wrth ddiffinio’n gofynion mewn Cyfarfodydd Gweinidogol.  



Mae Sarah wedi sgwrsio â Simon James ynglŷn â dwyn arweinwyr iechyd a gofal cymdeithasol 

ynghyd. Nid yw sgyrsiau ar hyd a lled y gadwyn yn gweithio’n effeithiol ar hyn o bryd. Cynhelir 

cyfarfod ar Fedi 22 er mwyn trafod hyn.  

Atgoffodd Ruth y grŵp ynglŷn ag etholiadau 2021 – gallai fod gennym lywodraeth wahanol neu 

gallem fod yn gweithio gyda Gweinidog gwahanol yn fuan. Gallai fod yn amser da i drio rhywbeth 

newydd, naill ai nawr neu yn dilyn yr etholiad.  

Dywedodd Lowri nad oedd y llywodraeth wedi bod yn ystyriol o’r effaith mae Covid-19 wedi ei 

achosi o ran codi arian i’r sector, ond eto bydd y sector yn hynod bwysig fel darparwyr yn dilyn 

Covid. Gall Cyfarfodydd Gweinidogol fod yn siop siarad a mewn sefydliadau eraill pwysau sydd, 

mewn gwirionedd, yn achosi i bethau gael eu cyflawni. Mae angen i ni flaenoriaethu a chyflawni 

pethau. Mae’r agenda Cysylltu Cymunedau’n bwysig iawn.   

Dywedodd Chris fod y grŵp weithiau’n rhy eang yn yr hyn y gofynna amdano – mae angen i ni 

edrych ar bethau’n fwy penodol.  

Dywedodd Simon fod Cyfarfodydd Gweinidogol yn ddefnyddiol cyn belled a bod camau dilynol â 

deialog gan swyddogion. Yn nhymor nesaf y Senedd, y peth pwysicaf oll fydd llwyddo yn y syniad o’r 

sector fel partner cydradd mewn fforymau a chyfarfodydd, yn ogystal â chadw cynaliadwyedd ar yr 

agenda. 

Nododd Ruth y gallai’r Cyngor Partneriaeth Cymdeithasol fod yn ffordd werthfawr o gyrraedd y                         

llywodraeth y tymor nesaf.  

 

Gweithredu: 

3. Ceisio dyddiad ar gyfer y Cyfarfod Gweinidogol nesaf gyda swyddogion.  

4. Ailymweld â gwaith sydd eisoes wedi cychwyn ar fapio rhwydweithiau, gyda delweddu.   

5. Rhannu gwybodaeth o gyfarfod 22 Medi.  

6. Y sector i edrych ar arfer dda a ddefnyddiwyd yn ystod Covid a thrafod beth ddylid ei gadw 

wrth symud ymlaen.  

7. CGGC i archwilio ymhellach y syniad o ddod â Chynghrair y Cynghreiriad yn ei ôl.                        

 

Unrhyw Fater Arall 

Dywedodd Amanda nad oedd gweithwyr ieuenctid y sector gwirfoddol wedi derbyn statws 

gweithwyr allweddol, ac felly nad oedden nhw wedi derbyn unrhyw fath o gefnogaeth iechyd na 

llesiant. Mae’r sector addysg wedi derbyn hyn, ond nid dyna lle, o angenraid, mae pobl ifanc yn 

dymuno derbyn cymorth.  

 

Cyfarfod nesaf y grŵp: Dydd Mawrth 2 Rhagfyr, 10am-12pm.  

Cyfarfod Gweinidogol nesaf: I’w gadarnhau  

 

 



 

 

 

Crynodeb o’r gweithredu  

 

1. Rhannu cyflwyniad Hamish a’i fanylion cyswllt â’r grŵp.                          

2. Gofyn i swyddogion Llywodraeth Cymru pryd y byddan nhw’n edrych eto ar/ yn gweithredu 

strategaeth Cysylltu Cymunedau.  

3. Ceisio dyddiad ar gyfer y Cyfarfod Gweinidogol nesaf gyda swyddogion.  

4. Ailymweld â gwaith sydd eisoes wedi cychwyn ar fapio rhwydweithiau, gyda delweddu.   

5. Rhannu gwybodaeth o gyfarfod 22 Medi.  

6. Y sector i edrych ar arfer dda a ddefnyddiwyd yn ystod Covid a thrafod beth ddylid ei gadw 

wrth symud ymlaen.  

7. CGGC i archwilio ymhellach y syniad o ddod â Chynghrair y Cynghreiriad yn ei ôl.                        

 

 


