
Grŵp cynllunio Iechyd, gofal cymdeithasol a llesiant y sector gwirfoddol  

Dydd Iau 15 Gorffennaf, 11.15am – 12.45pm 

Nodiadau 

 

Mynychwyr 

Sector gwirfoddol 

• Nadine Honeybone, the Autism Directory 
• Chris Williams, Cynghrair Henoed Cymru 
• Rachel Rowlands, Age Connects 
• Bethan Edwards, Marie Curie 
• Donna Coyle, Canolfan Cydweithredol Cymru 
• Zoe Richards, Anabledd Dysgu Cymru 
• Adrian Roper, Cartrefi Cymru 
• Lisa Kenny Gough, y Groes Goch 
• Noreen Blanluet, Rhwydwaith Cydgynhyrchu Cymru  
• Clair Swales, Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Powys (PAVO) 
• Jenny Laithwaite, Busnes yn y Gymuned 
• Katie Till, Ymchwil Canser y DU 
• Lewis Clark, Tŷ Hafan 
• Tracy Jones, Tŷ Hafan 
• Simon James, Interlink 
• Gemma Lelliot, Cymdeithas Cludiant Cymunedol 
• Dan Roberts, Canolfan Cydweithredol Cymru  
• David Kirby, Gofal a Thrwsio 
• Debbie Shaffer, Triniaeth Deg i Fenywod Cymru (FTWW) 
• Judith Stone, Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (CGGC) 
• David Cook, Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (CGGC) 
• Sally Rees, Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (CGGC) 
• Suzanne Mollison, Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (CGGC) 
• James Lundie, Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (CGGC) 

 

Llywodraeth Cymru 

• Matt Jenkins 
• Shelley Davies 
• Alex Slade 

 

 

Cofnodion blaenorol 

Derbyniwyd y cofnodion gan y grŵp. 

Camau gweithredu 



Gwaith i barhau ar y ddogfen sy’n dangos sut mae Deddf Gwasanaethau 
Cymdeithasol a Llesiant a Deddf Cenedlaethau’r Dyfodol yn cysylltu â meysydd polisi 
gwahanol. 

Crynhoad o Gyfarfod Gweinidogion mis Mawrth 2021  

Cyflwynodd Sally grynodeb o gyfarfod mis Mawrth, a edrychodd ar iechyd meddwl, 
mynediad cyfartal at frechiadau, y syniadau creadigol a chamau gweithredu gan y 
sector ers dechrau’r pandemig a sut gall y sector gael ei gynnwys yn llawn mewn 
cynlluniau strategol wrth symud ymlaen. 

 

Paratoadau ar gyfer y Cyfarfod Gweinidogion i ddod  

Nododd swyddogion Llywodraeth Cymru'r pethau canlynol: 

• Maen nhw’n disgwyl i’r patrwm cyfarfod bob chwe mis barhau. 
• Bydd y Gweinidogion yn gweithio mewn tîm o dri  
• Maen nhw’n rhagweld y bydd mwy o grwpiau arbenigol yn ymddangos – e.e. 

Grŵp Cynghori'r Gweinidog ar Ofalwyr 
• Mae cynllun cyflenwi newydd ar waith ar gyfer Cymru Iachach. 
• Mae presgripsiynu cymdeithasol yn cael ei weld fel ffordd o symud o fodel 

meddygol a thuag at fodel ehangach o ran sut mae Llywodraeth Cymru’n 
rheoli ac yn cefnogi’r boblogaeth. 

• mae mynediad at wasanaethau – e.e. meddygon teulu a deintyddiaeth – yn 
parhau i gael sylw. Hoffai Llywodraeth Cymru greu dull aml-fynediad, gyda rôl 
ar gyfer hunanatgyfeirio. 

• Mae ymrwymiad i ddiwygio gofal sylfaenol fel ei fod yn gweddu’n well â thai, 
fferylliaeth, gofal cymdeithasol ac iechyd meddwl. 

• Mae rhaglen ar waith mewn perthynas â datblygiadau i gyflymu clystyrau.  
• Mae un arall yn edrych ar gyfleusterau iechyd a gofal cymdeithasol integredig. 

Bydd hyn yn cyflwyno goblygiadau wrth gysoni gwasanaethau ac yn cynnwys 
ymrwymiadau iechyd meddwl. 

• Bydd cydnabyddiaeth ac ymrwymiad i weithio mewn partneriaeth yn parhau, 
gan gynnwys creu cysylltiad agosach rhwng Byrddau Partneriaeth 
Rhanbarthol a chlystyrau gofal sylfaenol. Mae’r meysydd allweddol yn 
cynnwys cydbwyso atebolrwyddau partneriaid, cryfhau gwaith craffu a 
monitro partneriaeth a chryfhau lleisiau dinasyddion a gofalwyr. 

• Edrych ar y cwmpas a’r potensial ar gyfer cronfa olynol ar gyfer y Gronfa Gofal 
Integredig (ICF). 

• Mae Prif Swyddog Gofal Cymdeithasol Cymru bellach mewn swydd ac mae 
cyfnod gwrando ar droed. 

• Mae ymrwymiadau wedi’u gwneud ynghylch y gweithlu gofal cymdeithasol, 
gan gynnwys yr heriau o ran cyflogau isel a throsiant y gweithlu. Mae Fforwm 
Gwaith Teg wedi’i sefydlu. Mae ymrwymiadau i gynyddu prentisiaethau a 
siaradwyr Cymraeg, ac i gael gwared ag elw preifat wrth ofalu am blant sy’n 
derbyn gofal. 

• Mae Llywodraeth Cymru yn disgwyl i Lywodraeth y DU ddod o hyd i ddatrysiad 
i adnoddau’r sector ledled y DU, fel sut mae budd-daliadau’n gweithio. 



Gobeithir y bydd Adolygiad o Wariant Llywodraeth y DU ym mis Hydref yn rhoi 
rhagor o fanylion. 

• Bydd y Papur Gwyn yn sefydlu fframwaith ar gyfer Gofal Cymdeithasol i 
Oedolion. 

• Bydd Cod Ymarfer Awtistiaeth yn dod i rym yn ystod y misoedd nesaf. 
• Bydd y cynllun cyflenwi Law yn Llaw at Iechyd Meddwl yn cael ei ddiweddaru. 

 

Gofynnodd Judith beth oedd y prif faterion yr oedd Gweinidogion eisiau siarad 
amdanynt ar hyn o bryd. Cafwyd yr ymatebion canlynol: 

• Mae’r Gweinidog yn awyddus i weld beth ellir ei wneud yn gyflym, gydag 
amlygrwydd penodol wedi’i roi i bresgripsiynu cymdeithasol. 

• Cael fframwaith ar waith ar gyfer meysydd newid gwasanaethau. 
• Pwysau’r gaeaf  
• Rôl y sector yn yr adferiad, a sut gallwn ni gynnwys y buddion yn y system  . 

 

Cynhaliwyd trafodaeth ar ddisodli’r ICF. Nododd Shelley nad oedd golau gwyrdd 
wedi’i roi i hyn eto, ond unwaith y bydd, bydd ffrydiau gwaith yn cael eu sefydlu i 
edrych ar fodelau cyllido a phrosesau monitro. Bydd y grwpiau yn edrych hefyd ar 
fframweithiau seilwaith a chanlyniadau rhanbarthol. Gofynnwyd cwestiwn ynghylch 
gwerthuso’r Gronfa Trawsnewid. Enwyd Emma Spear fel yr unigolyn gorau i gysylltu â 
hi ynghylch hyn. Cadarnhaodd Llywodraeth Cymru fod Gweithgor wedi’i sefydlu i 
helpu i gynorthwyo Byrddau Partneriaeth Rhanbarthol gyda chynllunio ar gyfer 
asesiadau o anghenion ac adroddiadau ar sefydlogrwydd y farchnad. Gofynnwyd 
cwestiwn ynghylch sicrhau nad oedd gwasanaethau a gyllidwyd gan yr ICF yn 
diflannu. Dywedodd Shelley fod hyn wedi’i egluro i Weinidogion, ond oherwydd yr 
angen am gyfle system ehangach, roedd angen adolygu pa wasanaethau oedd yn 
hanfodol ar gyfer prif ffrydio, gan adeiladu ar yr ICF a’r Gronfa Trawsnewid. 

Gadawodd swyddogion Llywodraeth Cymru'r cyfarfod. 

Trafododd y grŵp faterion brys i’w cyflwyno mewn Cyfarfod Gweinidogion yn y 
dyfodol. Awgrymwyd y materion canlynol: 

• Cyflog Byw i staff gofal cymdeithasol, a recriwtio a chadw staff  
• Beth nesaf i’r Papur Gwyn? Sut bydd yn galluogi arloesedd ac yn effeithio ar 

wasanaethau a darparwyr. Sut mae Strategaeth y Gweithlu’n berthnasol i’r 
sector ac i ofalwyr di-dâl   

• Cynhwysiant digidol  
• Presgripsiynu cymdeithasol, gwerth cymdeithasol a phwysigrwydd 

gwasanaethau yn y gymuned  
• Disodli’r ICF – beth sydd wedi gweithio o’r blaen, ac ymwreiddio’r egwyddor 

cynnwys  
• Cryfhau partneriaethau 

 
Cytunodd y grŵp fod angen Grŵp Gorchwyl a Gorffen llai o faint i edrych ar 
flaenoriaethau posibl. Bydd y grŵp yn cwrdd dros yr haf ac yn adrodd yn ôl i’r prif 
grŵp yng nghyfarfod mis Hydref. 



 

Camau gweithredu: 

Tracey i gysylltu â Matt ynghylch gofal iechyd parhaus a Thaliadau Uniongyrchol  

Aelodau’r grŵp i anfon e-bost at Dave: 

• I fynegi diddordeb mewn ymuno â’r Grŵp Gorchwyl a Gorffen. 
• Gyda blaenoriaethau posibl i’r Grŵp Gorchwyl a Gorffen eu trafod  

 
 
 

Unrhyw fater arall 

Amlygodd Adrian ei gysylltiad â grŵp sy’n ymroddedig i newid system.  

Cam gweithredu 

Adrian i rannu gweithgareddau grŵp gyda Judith a Sally. 

 

Cyfarfod nesaf – 14 Hydref 2021, 1.30-3pm 

 

  


