
Cyfarfod y grŵp cynllunio Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Llesiant  
9 Mawrth 2021, 11am-12.30pm 

Cofnodion 
 
Mynychwyr 
 

• Rachel Burr, Cymdeithas Cludiant Cymunedol y DU (CTA UK) 
• Rachel Rowlands, Age Connects Morgannwg 
• Faye Patton, Gofal a Thrwsio 
• Lowri Griffiths, Marie Curie 
• Simon Jones, Mind 
• Donna Coyle, Canolfan Cydweithredol Cymru 
• Lisa Kenny Gough, y Groes Goch  
• Simon James, Interlink 
• Clair Swales, Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Powys (PAVO) 
• Debbie Shaffer, Triniaeth Deg i Fenywod Cymru 
• Kate Young, Fforwm Cymru Gyfan  
• Rahila Hamid, Tîm Cymorth Ieuenctid Ethnig (EYST) 
• Judith Stone, Sefydliad Aren Cymru 
• Ruth Marks, CGGC 
• Sally Rees, CGGC 
• David Cook, CGGC 

 
 
Crynodeb o Gyfarfod Gweinidogion Ionawr 2021  
 
Cyflwynodd Ruth grynodeb o’r cyfarfod.  
Nododd Kate fod angen parhau i weithio gyda’r gwasanaeth sifil ar ôl yr etholiad. 
Grŵp yn hapus gydag adroddiad y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a 
Chymunedau ar effaith Covid ar y sector ar y cyfan, ond beirniadwyd y Papur Gwyn ar 
ofal a chymorth. 
 
Canfyddiadau cychwynnol o sesiynau CGGC ar y Papur Gwyn ar Ailgydbwyso Gofal a 
Chymorth.  
 
Nododd Sally nad oedd digon ffocws cymunedol yn y Papur Gwyn. Yn ôl pob tebyg, 
roeddent wedi mynegi eu bod yn ymdrechu i wneud pethau’n fwy syml, ond mae’r 
hyn sydd wedi’i amlinellu’n eithaf cymhleth. Mae’n ychwanegu at yr heriau rydyn ni’n 
eu hwynebu o ran cysylltu â strwythurau presennol. Dywedodd fod cryn ffordd i fynd i 
ymwreiddio arferion cydgynhyrchiol ar draws sectorau. Nid yw’r Papur Gwyn yn 
dangos bod llawer wedi’i ddysgu o’r pandemig. 
 
Nododd Kate ddigwyddiad gan Lywodraeth Cymru i ofalwyr siarad am sut gallent 
ymgysylltu’n well. Byddai hwn yn ddefnyddiol i ddinasyddion hefyd. Mae angen i 
Lywodraeth Cymru sylweddoli bod problem estyn i lawr genedlaethol a phroblem 
estyn i fyny leol – yr her yw cysylltu’r ddau beth.  
 
Dywedodd Rachel nad yw Byrddau Partneriaeth Rhanbarthol yn gwneud y defnydd 
gorau o’r sector. Mae angen dealltwriaeth o beth sydd angen digwydd i symud 



mudiadau’r sector o fod yn ddibynnol ar grantiau i’w helpu i fod yn llwyddiannus eu 
hunain. Nododd Kate fod hyn yn groes i ddull gweithredu’r Gweinidog Tai a 
Llywodraeth Leol. 
 
Dywedodd Donna fod awdurdodau lleol Gogledd Cymru’n teimlo bod y Papur Gwyn 
yn mynd â’r prif rym oddi wrthyn nhw ac yn ei roi i Fyrddau Partneriaeth Rhanbarthol. 
Dywedodd Rachel fod awdurdodau lleol yn pryderu ynghylch y farchnad a bod cyllid 
un mlynedd gan Lywodraeth Cymru’n golygu na all unrhyw un gynllunio. 
 
 
Cam gweithredu  

• Kate a Sally i weithio gyda’i gilydd i lunio ymateb gan y rhwydwaith, yna ei 
basio i’r grŵp am sylwadau. 

 
 
Adroddiad y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau ar effaith 
COVID-19 ar y sector gwirfoddol. Sut gall y sector chwarae rhan yn y broses o roi’r 
argymhellion ar waith?  
 
Awgrymodd Simon James ddewis pedwar neu bump o’r rhai pwysicaf i ymateb iddynt. 
Yr her ar ôl mis Mai fydd sicrhau momentwm gwaith y sector dros y pandemig a 
sicrhau ei fod yn parhau. 
 
Nododd Kate fod sgyrsiau â’r gwasanaeth sifil yn hanfodol. Maen nhw wedi bod yn 
fwy hyblyg dros y pandemig a dylai hyn barhau. 
 
Awgrymodd Judith mai 3,5,6,10 ac 16-18 yw’r argymhellion mwyaf allweddol yn ôl 
pob golwg. Dywedodd Simon y dylem ddatblygu myfyrdodau cyfunol ar yr 
argymhellion a’u rhannu â’r Pwyllgor drwy’r cadeirydd. Dywedodd Simon James fod 
angen i ni ddangos sut mae ein rhwydweithiau’n dweud beth sy’n bwysig cyn cymryd 
camau gweithredu. Nododd Simon Jones argymhelliad 12 hefyd. 
 
Roedd Ruth yn disgwyl ymateb Llywodraeth Cymru i’r adroddiad cyn yr etholiad. 
 
Awgrymodd Judith y dylai CGGC gynnal pleidlais ar yr adroddiad er mwyn canfod y 
prif eitemau yr hoffai’r sector weithio arnynt gyda Llywodraeth Cymru. 
 
Awgrymodd Donna fod angen crynodeb o’r holl wahanol bapurau, adroddiadau, 
fframweithiau ac ymgynghoriadau y dylem fod yn eu hystyried, a gall y grŵp gytuno 
ar bump i chwe phwynt craidd i’w defnyddio ar draws pob un ohonynt. Dywedodd 
Clair y dylem ofyn barn arweinwyr Iechyd a Gofal Cymdeithasol ar argymhellion yr 
adroddiad ac adrodd yn ôl. Awgrymodd Sally y gallem gynnal sesiwn gyda’r sector 
ynghylch beth y dylid canolbwyntio arno a sut i fynd â phethau ymlaen. 
 
Cam gweithredu 

• CGGC i gynnal pleidlais ar yr adroddiad er mwyn darganfod pa brif eitemau yr 
hoffai’r sector weithio arnynt gyda Llywodraeth Cymru. 

 
 
 



Cynlluniau’r grŵp ar gyfer y cyfnod ar ôl yr etholiad - oes unrhyw beth yr hoffem ni 
ddwyn sylw Gweinidog newydd posibl ato? 
 
Dywedodd Kate fod angen i ni sefydlu’r pwyntiau craidd ar gyfer pob darn mawr o 
waith wrth symud ymlaen. Gellid eu hanfon mewn llythyr ar ôl yr etholiad gan 
amlygu’r amcanion allweddol sy’n cael eu dwyn ymlaen o’r llywodraeth flaenorol.  
Mae angen meddwl am rywbeth rhwng nawr a mis Mehefin lle mae’r blaenoriaethau 
allweddol wedi’u nodi gennym. 
 
Dywedodd Simon y byddai amlygu cyfeiriadau at y sector o fewn maniffestos yn rhoi 
syniad o ble y mae consensws gwleidyddol. 
 
Nododd Rahila iechyd meddwl fel prif fater, a sut mae hi wedi cael anhawster 
cysylltu ag awdurdodau lleol ar y mater hwn. Mae Kate yn bryderus ynghylch y 
cynnydd mewn galw am brosesau asesu wrth i ni symud o’r pandemig. 
 
Camau gweithredu 

• CGGC i gasglu pump i chwe pwynt allweddol sy’n codi o’r fframweithiau, 
ymgynghoriadau a phapurau diweddar. 

• CGGC i lunio dogfen sy’n dangos y cysylltiadau rhwng y Ddeddf Gwasanaethau 
Cymdeithasol a Llesiant, Cydgynhyrchu, Deddf Cenedlaethau’r Dyfodol, y bil 
partneriaeth gymdeithasol a Gwaith Teg. 

• Kate i gysylltu â Rachel a Sally ynghylch y rhwystrau y mae rhai grwpiau 
wedi’u hwynebu wrth geisio cael apwyntiadau am frechlyn.  

 
 
Enwebiadau Cyngor Partneriaeth y Trydydd Sector (TSPC)  
 
Grŵp yn hapus i Kate barhau fel y prif gynrychiolydd.  
 
Cam gweithredu 

• Ruth i anfon e-bost at aelodau’r grŵp ynghylch dod o hyd i rywun arall yn lle 
Adrian. 

 
 
 
Unrhyw fater arall 
Amlygodd Rachel y Fframwaith Cymorth Cynnar a Chymorth Estynedig – NEST.   
 
 


