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Cyflwyniadau a chroeso 

Diolchodd y Dirprwy Weinidog i’r sector am ei waith amhrisiadwy yn ystod argyfwng Covid-19. 

Rydym ni’n ‘bartneriaid amhrisiadwy’. Mae gweithio’n ddigidol wedi bod yn wych, er nad yw’n 

cymryd lle gweithio wyneb yn wyneb.  

Croesawodd Ruth y llythyr gan Albert Heaney yn mynegi awydd a bwriad i edrych ar ffyrdd ymarferol 

o barhau i weithio a thrafod ar y cyd wrth i ni symud i’r cyfnod adfer.   

 

 



Adferiad o argyfwng Covid-19  

 

i) Rôl y sector mewn cynllunio strategol  

 

Gwnaeth Kate sylwad ynglŷn â’r angen i atgyfnerthu’r gwaith a wnaed cyn ac yn ystod yr argyfwng, i 

fanteisio ar ddysgu cadarnhaol ac i gymryd y cyfle i ddychwelyd at fodelau ymgysylltu cadarnhaol – 

fe symudom ni o ‘wneud gyda’ i ‘wneud i’ wrth ymateb i’r argyfwng, a bydd hyn yn golygu na fydd 

lleisiau pobl yn cael eu clywed. Mae angen i ni ailgysylltu â phrosesau sy’n bodoli eisoes – gweithio 

gyda Byrddau Partneriaeth Rhanbarthol, er enghraifft.   

Nododd deimladau’r sector fod iechyd a gofal cymdeithasol ymhell i lawr ar y rhestr o feysydd sydd 

angen arweiniad ar gyfer adferiad ar y ddogfen Map Ffordd. Gallai hyn beri i’r sector golli’r 

momentwm a’r dyfeisgarwch cadarnhaol y llwyddodd i’w datblygu.  

Soniodd Sara ynglŷn ag effaith yr argyfwng ar iechyd meddwl a sut cafodd anghydraddoldebau eu 

dwysáu gan yr argyfwng. Bu’r sector yn gyflym ac yn ddyfeisgar yn ei ymateb – mae angen i hyn 

barhau gyda meddwl creadigol a gweithio rhwng y sectorau gwirfoddol a chyhoeddus. Mae’r sector 

gwirfoddol yn wasanaeth cyhoeddus hefyd.   

Tynnodd Owen sylw at adroddiad y Comisiynydd Plant, Dim Drws Anghywir. Mae aelodau Plant yng 

Nghymru’n bryderus ynglŷn ag iechyd meddwl a llesiant plant, ac mae nifer mewn trafodaethau gyda 

Llywodraeth Cymru ynglŷn â gweithio ar bob lefel ar wasanaethau arloesol i gyd-fynd â’r sector 

statudol.  

Dywedodd y Gweinidog fod mwy i’w wneud o hyd a’i fod yn falch o’r gydnabyddiaeth o’r angen i 

wneud penderfyniadau cyflym ar ddechrau’r argyfwng. Mae’n gadarnhaol clywed am sgyrsiau gyda 

phartneriaid statudol wrth gyflymu trawsnewidiad a bod partneriaid statudol yn awyddus i fod 

ynghlwm â hyn. Mae’n awyddus i weld mwy o ymgysylltu ac ymgynghori yn y dyfodol a nododd fod y 

sector yn eithriadol o bwysig fel darparwyr gwasanaeth – bydd parhau â hyn yn rhan o’r normal 

newydd.  

ii) Y Strategaeth Cysylltu Cymunedau  

 

Cyflwynodd Debbie Triniaeth Deg i Fenywod Cymru a’u gwaith. Mae’r sector yn rhagweld galwad 

fawr am ei wasanaethau yn dilyn yr argyfwng a bydd angen cefnogaeth ar fudiadau er mwyn ymdopi 

â hyn. Mae’r papur sy’n ymateb i Strategaeth Cysylltu Cymunedau Llywodraeth Cymru’n gofyn am 

bedwar peth:     

Sut i fesur llwyddiant – nid atgyfeiriadau at y sector yn unig, ond profiadau cadarnhaol dinasyddion 

sydd wedi’u hatgyfeirio, hyd yn oed os yw hyn yn cymryd amser ac yn heriol.  

Pwy sy’n gyfrifol am fesur llwyddiant – os taw’r sector, mae angen mecanweithiau deialog cadarn 

rhwng asiantaethau statudol a’r sector. Bydd angen i’r sector gael systemau a phersonél yn eu lle i 

fesur ac adrodd, a bydd angen buddsoddi ynddynt.    

Sut i sicrhau bod atgyfeiriadau at y sector yn cael eu targedu’n briodol – ceir pryder y gallai 

asiantaethau statudol ei chael hi’n haws atgyfeirio pobl at elusennau adnabyddus yn hytrach nag 

elusennau lleol neu rai llawr gwlad, a allai fod yn fwy addas. Ceir pryder y gallai’r pwysau hyn arwain 

at fudiadau’n cau eu drysau.   



Bydd angen cydnabyddiaeth, cymorth a chefnogaeth gyllidol hygyrch ar y sector er mwyn parhau i 

chwarae rôl weithredol yn y dirwedd presgripsiynu cymdeithasol, ymdopi â gofynion ychwanegol a 

bod yno’n gyson i gynorthwyo defnyddwyr gwasanaeth.     

Nododd Ruth nad yw 90% o’r sector yng Nghymru yn derbyn cyllid cyhoeddus.  

Dywedodd Sara mai’r hyn sy’n achosi pryder ynglŷn â’r cynigion yw’r ffaith eu bod yn canolbwyntio’n 

llwyr ar nifer, nid yr hyn sy’n iawn. Mae angen i hyn fod yn berson-ganolog – mae angen asesiad o’r 

hyn sydd ei angen ar bobl, a dylai’r person sy’n gwneud hyn feddu ar sgiliau a bod yn addas i 

ddefnyddiwr y gwasanaeth. Mae’n rhaid i ni wneud yn siŵr ein bod yn glir ynghylch yr hyn sydd ei 

angen ar unigolion a’r hyn maen nhw ei eisiau, a’u bod nhw’n cael eu cefnogi’n iawn.  

Dywedodd Ruth fod y sector yn awyddus i drafod datrysiadau gyda chi neu swyddogion.  

Dywedodd y Dirprwy Weinidog ei bod wedi’i tharo wrth wrando ar Debbie’n siarad ynglŷn â’r modd 

rydym yn mesur llwyddiant a phwysigrwydd mesur yn ôl profiadau defnyddwyr y gwasanaeth. Mae 

Llywodraeth Cymru wedi ceisio gwneud hynny gyda gwerthusiad y Ddeddf Gwasanaethau 

Cymdeithasol a Llesiant a phrosiect Mesur y Mynydd. A allai’r math hwnnw o werthusiad fesur 

llwyddiant y strategaeth unigrwydd ac ynysigrwydd? Mae Ruth yn credu y gallai.     

Dywedodd y Gweinidog ei fod yn falch fod y Dirprwy Weinidog wedi cyfeirio at yr angen i ddeall 

effaith – ni ddylem golli golwg ar hynny. Cydnabu’r pwynt ynglŷn â phresgripsiynu cymdeithasol a 

dywedodd fod gennym ffrydiau cyllido i gefnogi’r modd rydym ni’n dymuno ymddwyn. Nid yw hyn 

yn hawdd hyd yn oed mewn cyfnod arferol, ond mae’n her nad ydym eisiau ei hosgoi. Dywedodd y 

byddai o gymorth i’r sector i barhau â’r sgyrsiau hyn a gweithio gyda swyddogion.   

Nododd Ruth yr achosion yn Ynys Môn, Wrecsam a Merthyr Tudful, a dywedodd fod y gefnogaeth 

llawr gwlad leol yn parhau yn ei lle. Bydd CGGC yn siarad â swyddogion yn dilyn y cyfarfod er mwyn 

sicrhau bod llwybrau cyfathrebu’n parhau’n glir.  

Nododd Kate fod Mesur y Mynydd yn ddefnyddiol, ond bod angen i ni gofio bod nifer o fudiadau’r 

trydydd sector yn cael eu harwain gan etholaethau o bobl maen nhw’n eu cynrychioli. Caiff y straeon 

hyn eu rhannu â swyddogion. Hoffai hi archwilio mesur cyrhaeddiad mewn i adferiad gan siwrneiau 

pobl trwy’r system. Dylem gymryd y cyfle i weithio gyda gweision sifil ar hyn nawr fel y dystiolaeth 

fwyaf arwyddocaol o newid.                             

Nododd Ruth bwysigrwydd chwaraeon yng nghyd-destun llesiant a’r effaith y gall chwaraeon elît ei 

chael wrth annog pobl i gadw’n ddiogel.   

Gweithredu: 

Bydd CGGC yn trafod â swyddogion yn dilyn y cyfarfod er mwyn sicrhau bod llwybrau cyfathrebu 

rhwng y sector a’r llywodraeth yn Ynys Môn, Wrecsam a Merthyr Tudful yn parhau’n glir.  

Y grŵp i drafod ymhellach â swyddogion ynglŷn â’r modd gorau y gall y gwasanaeth sifil a’r sector 

gefnogi’r broses o olrhain siwrneiau pobl trwy systemau fel mesur o lwyddiant neu fel arall.                                  


