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Papurau a gyflwynwyd: Effaith yr argyfwng costau byw ar y sector gwirfoddol yng Nghymru a 

phwysau’r Gaeaf  

Nododd Judith tri mater allweddol sy’n ymwneud â’r ddwy eitem  

• Natur newidiol yr ymateb brys tymor byr sydd ei angen i gynyddu’r cyllid sydd ar gael pan 

mae gwasanaethau yn wynebu’r un cynnydd mewn galw â’r sector cyhoeddus. Mae iechyd a 

gofal cymdeithasol yn seiliedig ar ryng-ddibyniaeth rhwng sectorau, ond nid yw arian yn 



mynd mor bell ag yr arferai. Mae’r sector yn dechrau o sefyllfa wannach y gaeaf hwn 

oherwydd pwysau’r gaeaf a’r argyfwng costau byw. 

• Yr agenda gweithredu mwy hirdymor am yr angen i gynyddu lefelau integreiddio darparwyr 

y sector gwirfoddol mewn cylchau cynllunio ar bob lefel.  

• Natur y buddsoddiad sydd eisoes yn mynd i mewn i’r sector. Yn aml, mae’n ysbeidiol ac yn 

gyllid tymor byr. Mae angen symud o fuddsoddiad tymhorol i fuddsoddiad mwy hirdymor er 

mwyn adeiladu’r math o wydnwch a fydd yn galluogi hyblygrwydd a chapasiti i ymateb i 

amrywiaethau yn y galw.  

Nododd Helen yr anawsterau y gall cynyddu’r Isafswm Cyflog Cenedlaethol eu cyflwyno i’r sector 

gwirfoddol, gan nad oes ganddo unrhyw ffordd o dalu’r costau cynyddol hyn, ac mae’r argyfwng 

costau byw yn ychwanegu at yr anawsterau. 

Nododd Chris yr angen am gynllunio mwy hirdymor ac ymrwymiad strategol i’r gwaith cynllunio ochr 

yn ochr â’r sectorau iechyd a gofal cymdeithasol a thai, ond byddai hyd yn oed chwistrelliad tymor 

byr o arian i mewn i’r sector yn helpu’r sector ar hyn o bryd. 

Dywedodd Judith fod y Gronfa Buddsoddi Refeniw yn bwysig, ond yn ffrwd fuddsoddi fechan mewn 

cyllideb iechyd a gofal cymdeithasol fawr. Mae angen i ni edrych ar ble gellid canolbwyntio’r 

buddsoddiad yn yr hirdymor, a sut i gynnwys y sector yn y trafodaethau hyn. Nododd Chris 

broblemau ymgysylltu o ran y Gronfa Buddsoddi Refeniw (RIF), ac nad oedd llawer o syniadau’r 

Gronfa Gofal Integredig (ICF) wedi’u hymwreiddio yn yr hirdymor. Ychwanegodd Sally mai prif rôl yr 

RIF yw ymwreiddio arferion da wrth symud ymlaen o’r ICF a’r Gronfa Drawsnewid. 

Diolchodd y Gweinidog i’r sector am bopeth y maen nhw wedi’u gwneud yn ystod y blynyddoedd 

diwethaf, ac yn parhau i’w wneud. Nododd ei hanfoddhad â ‘digwyddiad cyllidol’ Llywodraeth y DU 

yn ddiweddar. Dywedodd nad oedd patrymau cyllid tymor byr yn addas i gadw pobl mewn swyddi a 

bod angen ychydig o sefydlogrwydd ar y sector ar gyfer y dyfodol. Byddai’n disgwyl gweld 20% o’r 

RIF yn cael ei gwario yn y sector gwirfoddol, ac mae angen gwybod os nad yw hyn yn digwydd. 

Dywedodd y Gweinidog ei fod yn bwysig, wrth symud i’r RIF, i ddysgu gwersi o’r hyn a weithiodd o’r 

blaen, a’i bod wedi diflasu ar gynlluniau peilot. Rydyn ni’n gwybod beth sy’n gweithio. Nododd yr 

angen am ganlyniadau sy’n cyflwyno’r gwerth gorau am arian, a bod gan Fyrddau Iechyd brosiectau y 

mae llawer o ymdrech wedi’i roi i mewn iddynt, ond nad ydynt mor dda â phrosiectau tebyg mewn 

rhannau eraill o’r wlad. Mae Byrddau Rhanbarthol wedi cael gwybod bod angen iddynt roi’r gorau i 

lynu at ‘hoff brosiectau’ os nad ydynt yn cyflawni. Dylai’r un fod yn wir yn y sector gwirfoddol. 

Dywedodd y Gweinidog ei bod yn ymwybodol o bobl yn y sector nad ydynt yn ennill cymaint a ddylai 

cael eu gwobrwyo, ond nid oes arian ar ôl. Mae costau ynni’n unig wedi arwain at orwariant enfawr 

yn y maes iechyd ac mae angen toriadau sylweddol. Bydd toriadau treth a bom amser demograffig 

yn golygu na all Llywodraeth Cymru dalu am ofal fel y mae hi nawr. Hoffai edrych ymhellach ar yr 

hyn y gellir ei wneud yn y gofod gwirfoddoli, ond mae’n sylweddoli y bydd angen capasiti ar y sector i 

gyflawni hyn. Mae wrthi’n ystyried sut gallai gwirfoddolwyr wneud rhai o’r pethau y mae gweithwyr 

gofal yn eu gwneud. 

Dywedodd Catrin fod gwirfoddolwyr yn rhan o’r rôl sy’n lleddfu’r pwysau ar y gweithlu gofal. 

Ychwanegodd nad yw gofalwyr di-dâl yn wirfoddolwyr, ond yn rhan o weithlu di-dâl sy’n cefnogi’r 

system. Mae angen seilwaith a chymorth ar wirfoddolwyr a gofalwyr di-dâl. 



Dywedodd Kate ei fod yn bwysig bod Llywodraeth Cymru yn gwthio negeseuon at bartneriaid sy’n 

nodi pa mor bwysig yw’r sector gwirfoddol, a’i fod yn cael yr un problemau o ran cadw a recriwtio 

staff. Byddai hyn yn dangos bod y sector yn cael ei werthfawrogi. 

Dywedodd Chris, er mai diben yr RIF yw ymwreiddio dysgu ac arferion da o’r hyn sy’n hen a newydd, 

nid yw’n teimlo bod Byrddau Iechyd Lleol wedi cael y neges honno. 

 

Siaradodd Fiona am sut mae gwirfoddolwyr yn gweithio mewn cartrefi gofal ac ysbytai, a sut gall 

gwirfoddolwyr gynnig cefnogaeth bersonol, gymdeithasol ac emosiynol, ond mae angen 

buddsoddiad a seilwaith ar y pethau hyn. Mae problem o ran sut mae’r adborth ynghylch sut mae 

hyn yn gweithio yn mynd i mewn i’r system, mae’r adborth hwn yn cael ei golli gan wasanaethau 

statudol. 

Dywedodd y Gweinidog fod Cymru yn dibynnu ar y sector gwirfoddol, ond mae’n deall sut gallai 

deimlo nad yw’n cael ei werthfawrogi digon. Byddai’r system yn llawer gwaeth heb y sector. Mae’r 

Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol yn llais uchel i’r sector, a gofalwyr di-dâl, ym mhob cyfarfod. 

Nododd mai’r tlawd fydd yn teimlo effeithiau gwaethaf yr Argyfwng Costau Byw. Nododd fod mwy 

na 1000 o bobl mewn ysbytai na ddylent fod yno, oherwydd diffyg cymorth cymunedol, a bod 

pwysau’r gaeaf yn bwysau drwy’r flwyddyn bellach. Mae angen dull gweithredu blwyddyn gyfan 

arnom ni. Nododd fod Byrddau Iechyd wedi rhoi arian yn y system yn gynharach y flwyddyn hon. 

Roedd y Gweinidog yn sylweddoli y gall gwirfoddolwyr dicio llawer o fylchau, ond mae angen 

cymorth, diogelu a seilwaith. Nododd fod angen i unrhyw ddatrysiadau gwirfoddoli yn y maes iechyd 

a gofal fod yn ddibynadwy, fel nad yw pobl yn cael eu gadael heb ofal mewn amgylchiadau na 

ragwelwyd. Byddai hyn yn cynnwys gweithio gyda phartneriaid statudol. Nododd y cyfoeth o 

fudiadau yn y sector gwirfoddol, ac nad yw’r cyhoedd yn gwybod pwy ddylent gysylltu ag ef os bydd 

angen. Mae angen system haws ei llywio. Bydd yn helpu i wthio’r negeseuon am y sector gwirfoddol 

at Fyrddau Partneriaeth Rhanbarthol. 

 

Camau gweithredu 

• Gweinidog i gyfathrebu pwysigrwydd y sector gwirfoddol i Fyrddau Partneriaeth 

Rhanbarthol. 

• Sector gwirfoddol i ystyried y goblygiadau o roi rôl ehangach i wirfoddolwyr yn y system 

gofal cymdeithasol. 

 


