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Cyflwyniad  

Diolchodd y Gweinidog i gynrychiolwyr y sector am ddod i’r cyfarfod a nododd y byddai’r Dirprwy 

Weinidog yn arwain y cyfarfod ar ran y Llywodraeth. 

Diolchodd y Dirprwy Weinidog i’r sector am eu gwaith anhygoel yn ystod y pandemig. Nododd y 

byddai’n hoffi trafod y Papur Gwyn ar Ddyfodol Gofal Cymdeithasol ar ddiwedd y cyfarfod. 

 

Y gwahaniaeth y mae’r sector wedi’i wneud ac yn parhau i’w wneud yn ystod y pandemig  



Cydnabu Ruth y gydberthynas gadarnhaol rhwng y sector a Llywodraeth Cymru, yn arbennig yn ystod 

y flwyddyn ddiwethaf. Mae pob rhan o’r sector yn credu bod y cyfleoedd i ymhel â’r sector statudol 

wedi bod yn ddefnyddiol iawn. 

Siaradodd Judith am brofiadau Aren Cymru o’r cymorth y mae cleifion arennol wedi’i gael, gan 

gynnwys gweithio gyda phartneriaid i lunio cylchlythyr copi caled, cyd-lywyddu tair rhith-gynhadledd 

a gweithio gyda Phennaeth Polisi Arennol Llywodraeth Cymru. 

Dywedodd Clair fod y sector wedi chwarae rhan hanfodol mewn cynorthwyo pobl, gan ddiwallu 

anghenion fel casglu presgripsiynau a chludo bwyd. Roedd yn cefnogi gweithgarwch cymunedol dros 

dro. Roedd Powys wedi gweld 112 o grwpiau gweithredu Covid yn ffurfio, ac roedd y sector wedi 

helpu i sicrhau eu bod wedi cael yr wybodaeth ddiweddaraf am bynciau fel diogelu. Mae’r sector 

wedi helpu pobl i gael cymorth digidol a symudodd grwpiau cyfeillio ar-lein. Mae Cynghorau 

Gwirfoddol Sirol (CVCs) wedi gallu cynorthwyo grwpiau cymunedol gyda chyllid ychwanegol. Mae’n 

bwysig harneisio ewyllys da gwirfoddolwyr wrth symud ymlaen. Mae 175 o wirfoddolwyr ym 

Mhowys yn helpu gyda’r rhaglen frechu. 

Diolchodd Ruth i Lywodraeth Cymru am y cyllid argyfwng a gwydnwch a gafodd ei ryddhau i’r sector 

a’r ffaith ei fod wedi’i ymestyn. 

Dywedodd y Dirprwy Weinidog fod llawer o’r gwirfoddolwyr yn bobl hŷn, a bod llawer ohonynt yn 

unigolion a warchodir. Sut mae hynny wedi effeithio ar y sector gwirfoddol? 

Dywedodd Chris fod pryderon na fydd gwirfoddolwyr yn gallu parhau â’u rolau. Nid yw’r 

Gwasanaeth Gwirfoddol Brenhinol (RVS) wedi gallu darparu ei holl wasanaethau blaenorol 

oherwydd natur ei wirfoddolwyr. Mae llawer o wirfoddolwyr hŷn yn pryderu am bryd a sut byddant 

yn derbyn eu brechlynnau. Mae angen mwy o eglurder. Nododd fod rhai pobl wedi eisiau 

gwirfoddoli, ond nid oes cyfle diogel wedi bod i wneud hynny ac mae pobl yn gorfod aros. 

Ychwanegodd Ruth fod y sector wedi bod yn ddigon ffodus i gael gwirfoddolwyr ar ffyrlo o’u gwaith 

a phobl ifanc sy’n cefnogi gweithredu cymdeithasol. 

Clodforodd Gethin arweinyddiaeth dosturiol, gan nodi bod trefniadau wedi’u gwneud i deuluoedd 

ymweld ag ysbytai yn ystod gofal diwedd oes, a threfniadau wedi’u gwneud i osgoi cael pobl yn 

mynd a dod ac ymledu’r haint ymhellach. 

O ran y rhaglen frechu, dywedodd Sally fod pryd a sut y mae gwirfoddolwyr yn cael eu recriwtio a’u 

defnyddio yn amrywio ar draws byrddau iechyd, yn enwedig yng Ngogledd Cymru. Mae rhai 

gwirfoddolwyr yn barod i gymryd rhan, ond angen cadarnhad y bwrdd iechyd i barhau. Mae wedi 

derbyn ymholiadau ynghylch pryd mae gweithwyr rheng flaen y sector gwirfoddol yn debygol o gael 

apwyntiadau brechu. Mae hyn yn amrywio ar draws awdurdodau lleol a byrddau iechyd. Mae angen 

diffiniad o weithiwr iechyd a gofal cymdeithasol – a yw hwn yn cynnwys gweithwyr trydydd sector? 

Mae trafnidiaeth hefyd yn broblem – mae angen eglurhad ar beth yn union yw’r cynllun gyrrwr 

gwirfoddol. Ni ddylai bobl fod yn gofyn i gymdogion eu gyrru i apwyntiadau, dylent fod yn defnyddio 

trafnidiaeth gymunedol. 

Dywedodd Rachel fod trafnidiaeth gymunedol mewn sefyllfa dda i ddarparu cymorth, ond nid oes 

unrhyw un wedi cysylltu â rhai mudiadau ynghylch hyn ac nid ydynt yn gwybod â phwy i gysylltu eu 

hunain. Mae rhai wedi gwneud trefniadau anffurfiol gyda chanolfannau meddygon teulu. Dylai hyn 

fod yn gyson ac yn rhan o’r strategaeth. Mae’r cymorth ariannol yn amrywio – mae disgwyliad wedi 

bod ar rai mudiadau i ddarparu am ddim, ac nid yw hyn yn ymarferol. 



 

Cynllunio hirdymor a phwysigrwydd ymgysylltu’n gynnar â’r sector  

Dywedodd Simon James fod cyfle i adeiladu ar y gwaith ymchwil cymunedol sy’n digwydd ar hyd a 

lled Cymru. Ar ddechrau’r pandemig, nid oedd ffordd o’r brig i lawr o drefnu pethau, felly gwnaeth 

cymunedau drefnu eu hunain cyn y gallai gwasanaethau cyhoeddus ymateb. Cafodd pethau eu 

gwneud yn gyflym ac yn dda, ac yna adeiladodd gwasanaethau cyhoeddus ar yr ymateb hwn. Mae 

mudiadau bach wedi darparu sylfaen gymorth er nad ydynt yn rhan o unrhyw system. Dywedodd fod 

“y system” yn gadael pobl heb rwyd ddiogelwch ar hyn o bryd, ac mae tosturi a chydberthnasau’n 

cael eu colli oherwydd grantiau tymor byr a biwrocratiaeth. Gall y dysgu o Covid-19 newid hyn. Mae 

angen system arnom i gynorthwyo pobl garedig a gofalgar arferol. Gall y Rhaglen Cyfleusterau 

Cymunedol helpu. Mae angen ffrwd waith arnom i ddatblygu rhaglenni a chynigion sy’n cael 

mudiadau bach i mewn i’r system ac sy’n rhoi cymorth iddynt. Hoffai weithio gyda phartneriaid o’r 

sector ar rywbeth i gymryd lle’r Gronfa Drawsnewid a’r Gronfa Gofal Integredig (ICF) er mwyn 

caniatáu i wasanaethau bach gael eu cynorthwyo drwy gyllidebau prif ffrwd. 

Nododd Owen waith y grŵp Diogelu Plant a Phobl Ifanc. Mae’r sector wedi ychwanegu budd i’r dull 

cyflenwi a lywiwyd gan drawma. Nododd effaith y pandemig ar blant ifanc iawn – pa effaith ar 

ddatblygiad a chymdeithasu? Mae wrthi’n ceisio sefydlu grŵp gweithredu blynyddoedd cynnar. 

Dywedodd Simon Jones y bydd problemau o ran iechyd meddwl yn debygol o gael eu datgelu yn y 

misoedd i ddod wrth i’r cyfyngiadau symud lacio. Mae angen i ni feddwl am yr hirdymor a sicrhau y 

gall pobl hunanatgyfeirio i wasanaethau cymorth yn hytrach na mynd trwy feddygon teulu. 

Nododd Ruth yr anghydraddoldebau iechyd ehangach sydd wedi gwaethygu yn sgil y pandemig ar 

draws yr holl nodweddion gwarchodedig. Efallai y byddai’n fuddiol siarad â chydweithwyr 

Llywodraeth Cymru yn yr adran cyllidebu strategol i sicrhau bod y gwerth gorau yn cael ei wneud o’r 

cyllid sydd ar gael i’r sector, yn enwedig wrth ymdrin â chyfleoedd cyllido tymor byr. 

Nododd Kate y bydd ymchwydd yn y galw am wasanaethau cymunedol ar ôl y pandemig, a byddai’n 

ddoeth dechrau edrych yn fanwl ar sut fydd bywyd ar ôl Covid. Mae cyfle i edrych ar yr hyn sy’n 

gweithio’n dda gyda Byrddau Partneriaeth Rhanbarthol, ac i fwydo adroddiadau effaith Covid 

mudiadau i mewn i gynlluniau adfer sy’n cael eu llunio ar lefel ranbarthol a lefel Bwrdd Iechyd. 

Dywedodd y Dirprwy Weinidog fod Covid wedi amlygu breuder y system gofal cymdeithasol a’r 

anhawster wrth gynllunio. Mae Llywodraeth Cymru wedi bod yn edrych ar gyflog a statws isel 

gweithwyr yn y sector hwn. Mae’r Papur Gwyn yn cynnig fframwaith cenedlaethol ar gyfer gofal 

cymdeithasol ac uned a fydd yn ystyried amodau gwaith, cyflog y gweithlu ac ati mewn modd 

strategol. Mae Llywodraeth Cymru yn bwriadu cryfhau Byrddau Partneriaeth Rhanbarthol, a bydd 

llais trydydd sector cryf yn rhan o’r ddeddfwriaeth. Mae ymgynghoriad yn cael ei gynnal ar y Papur 

Gwyn ar hyn o bryd, ac mae digwyddiadau cyhoeddus wedi’u trefnu. Gofynnodd a fyddai’n briodol 

cael digwyddiad penodol ar gyfer y sector er mwyn iddynt allu siarad am eu profiadau. Dywedodd 

Sally y byddent yn croesawu hyn. Cytunwyd y bydd Matt Jenkins o Lywodraeth Cymru yn gweithio 

gyda CGGC ar hwn. Awgrymodd Kate y byddai’n ddefnyddiol gwneud rhywbeth tebyg i helpu i wella 

llais y dinesydd a’r gofalwr ar Fyrddau Partneriaeth Rhanbarthol. 

Dywedodd y Gweinidog bod y sylwadau ar gynllunio hirdymor, a sut yr oedd y gweithgarwch mewn 

cymunedau yn ystod y pandemig wedi tyfu mewn ffyrdd nad oedd wedi’u “gor-reoli”, wedi gwneud 

argraff arni. Dyma beth ddylem adeiladu arno mewn gwaith ar gyfer y dyfodol – mae’r sector yn 

hanfodol i’r gwaith hwn. Dywedodd hefyd fod llawer o waith yn cael ei wneud ar drafnidiaeth – 



maes pwysig – a’i bod yn ymwybodol o’r problemau o ran plant ifanc iawn yn ystod y pandemig. 

Mae Llywodraeth Cymru yn buddsoddi cymaint â phosibl i helpu gyda hyn wrth weithio tuag at 

adferiad. 

Daeth Ruth â’r cyfarfod i ben drwy gydnabod ymrwymiad a chefnogaeth Llywodraeth Cymru i’r 

sector gwirfoddol. 

 

Camau gweithredu: 

• Sally Rees a Matt Jenkins i drafod digwyddiad i’r sector gwirfoddol sy’n ymwneud â’i lais ar 

Fyrddau Partneriaeth Rhanbarthol.  

• Bydd CGGC yn dosbarthu’r fideo y mae wedi’i wneud i swyddogion Llywodraeth Cymru. 

• Simon James i gael trafodaeth â Sally Rees a Kate Young ar y ffordd orau o roi sylw i’r 

ymgysylltiad cymunedol a phwyntiau cynllunio mwy hirdymor. 

• Sally Rees i gael trafodaeth â chydweithwyr CGGC a’r Grŵp Cynllunio Iechyd a Gofal 

Cymdeithasol ar sut i fynd ati i gyllidebu’n strategol. 

 


