
Cyfarfod y Grŵp Cynllunio Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Llesiant  

Dydd Iau Rhagfyr 1 2022, 10am-12pm 

Nodiadau 

 

Mynychwyr 

• Gemma Lelliot, CTA UK 
• Chris Williams, Cynghrair Henoed Cymru 
• Jas Bains, Hafod 
• Debbie Shaffer, Triniaeth Deg i Fenywod Cymru 
• Tracy Jones, Tŷ Hafan 
• Dan Roberts, Cwmpas 
• Claire Williams, Gweithredu Gwirfoddol Merthyr Tudful (VAMT) 
• Stephen Thomas, Gofal a Thrwsio 
• Simon Jones, Mind Cymru 
• Natasha Wynne, Marie Curie 
• Rebecca Cicero, Gofal Cymdeithasol Cymru 
• Catrin Edwards, Ymddiriedolaeth y Gofalwyr 
• Deborah Paramore, Llywodraeth Cymru 
• Dafydd Evans, Llywodraeth Cymru 
• Judith Stone, CGGC 
• Johanna Davies, CGGC 
• Fiona Liddell, CGGC 
• David Cook, CGGC 

  
 
Cyflwyniad – y Rhaglen Arweinyddiaeth Dosturiol.  
 
Rhoddodd Rebecca Cicero, Gofal Cymdeithasol Cymru, gyflwyniad ar y Rhaglen. 
Mae’r Rhaglen yn cynorthwyo uwch-arweinwyr i rannu arferion da, datblygu cyd-
ddealltwriaeth o arweinyddiaeth dosturiol, meithrin cydberthnasau ar draws rolau 
uwch-arweinwyr a defnyddio cymorth cymheiriaid i gael buddion cyfunol. 
 
Bydd y Rhaglen am ddim i’r garfan gyntaf. Ar ôl hynny, bydd yn costio ffi fforddiadwy. 
Mae oddeutu 15 o leoedd ar gyfer y garfan gyntaf. Yn nod yw i’r garfan gyntaf fod yn 
gyfuniad o reolwyr o’r sector cyhoeddus a’r trydydd sector. 
 
Cam gweithredu: Rhannu cyflwyniad Rebecca gyda’r grŵp a chyda hwyluswyr Iechyd 
a Gofal Cymdeithasol y Cynghorau Gwirfoddol Sirol (CVCs). 
 
 
Trafodaeth – Caffael gwasanaethau gofal iechyd yng Nghymru  
Cyflwynwyd y drafodaeth gan Dafydd Evans, Llywodraeth Cymru. Dywedodd fod 
Llywodraeth Cymru yn edrych ar sut mae’n caffael gwasanaethau iechyd, gan 
ystyried y bydd y broses yn debygol o newid yn Lloegr. Bydd Cymru yn ymuno â Bil 
Diwygio’r Broses Gaffael, ond mae Adran Iechyd a Gofal Cymdeithasol Llywodraeth y 
DU eisiau i wasanaethau iechyd gael eu hesemptio o’r Bil hwn. Yn hytrach, bydd 



proses gydweithredol o’r enw Trefniadau Dewis Darparwr yn cael ei chyflwyno. Mae 
GIG Cymru yn poeni y gallai hon newid cae chwarae cytbwys, ac y gallai darparwyr 
feddwl bod Cymru yn llai deniadol os bydd yn rhaid iddynt gymryd mwy o gamau nag 
yn Lloegr. Mae tîm Dafydd yn ystyried yr angen i Weinidogion Cymru gael pwerau i 
wneud rhywbeth tebyg i’r Trefniadau Dewis Darparwr os oeddent yn dymuno. 
 
Dywedodd Debbie y byddai llai o brosesau a chostau yn gwneud lle i fwy o 
ddarparwyr newydd, ond roedd risgiau ynghylch tryloywder. Awgrymodd Fiona y 
dylai’r sector fod yn rhan o’r gwaith o helpu i benderfynu pwy yw’r darparwyr gofal 
iechyd cywir. Nododd Jo yr hwb i gydweithio o fewn y Fframwaith Integredig 
Rhanbarthol. Dywedodd Simon fod hwn yn gyfle i drafod yr hyn y dylai’r sector 
gwirfoddol fod yn ei wneud yn lle’r sector cyhoeddus, gyda phroses gomisiynu 
symlach a chontractau mwy hirdymor. Nododd Judith waith CGGC o ran casglu data 
ar bresenoldeb y sector yn y maes iechyd a gofal cymdeithasol. 
 
Cam gweithredu: Aelodau’r grŵp i anfon sylwadau pellach ar y pwnc hwn at Dafydd: 
Dafydd.evans001@gov.wales.  
 
 
Papurau ar werth 1) gwirfoddoli a 2) y sector gwirfoddol.  

Nododd Fiona mai’r papur sydd wedi’i gyhoeddi yw Gwerth a Gwerthoedd 
Gwirfoddoli. Mae’r papur arall yn parhau i gael ei lunio. 

Rhoddodd Fiona gyflwyniad ar sut mae gwirfoddoli yn cael ei ymwreiddio mwy 
mewn iechyd a gofal cymdeithasol, gyda fframwaith cyhoeddedig. Nododd 
flaenoriaethau datblygu fel cynyddu sylfaen dystiolaeth, ymwreiddio a chefnogi 
gwirfoddolwyr a datblygu diwylliannau sefydliadol sy’n cefnogi gwirfoddoli. Mae 
angen newidiadau o ran modelau cynllunio sy’n cydnabod y gwerth cymdeithasol a 
geir yn sgil cynnwys gwirfoddolwyr, ffyrdd newydd o weithio, llywodraethu a 
gwerthuso cymesur a gweithio mewn partneriaeth cymaint â phosibl. 

O ran y papur arall – bydd hwn yn cynnwys rôl y sector gwirfoddol o fewn y seilwaith 
iechyd a gofal cymdeithasol a mwy ar beth allai’r dyfodol ei gyflwyno. Bydd drafft yn 
barod erbyn diwedd mis Mawrth. 

Nododd Debbie bryderon ynghylch y ffaith bod gwirfoddolwyr yn cael eu disgrifio fel 
rhan o’r gweithlu, a bod hyn hefyd wedi digwydd mewn dogfennau gan Lywodraeth 
Cymru. Dywedodd Fiona fod hyn yn cydnabod nad yw iechyd a gofal yn cael eu 
darparu gan weithwyr proffesiynol yn y sector cyhoeddus yn unig, ond hefyd gan y 
sector gwirfoddol, gwirfoddolwyr, dinasyddion a gofalwyr. Nododd Strategaeth 
Gweithlu Powys fel enghraifft, sy’n cynnwys staff a gwirfoddolwyr o fewn fframwaith 
cynllunio gweithlu integredig. 

 

Fframwaith Cenedlaethol ar gyfer Gofal a Chymorth. Johanna Davies, Pennaeth 
Prosiect Seilwaith Iechyd a Gofal Cymdeithasol CGGC  
 

mailto:Dafydd.evans001@gov.wales


Nododd Jo nad yw argymhellion yr is-grwpiau sy’n bwydo i mewn i’r fframwaith ar 
gael eto. Bydd cyhoeddiad pellach gan Lywodraeth Cymru rywbryd dros y Flwyddyn 
Newydd. 

 

Trafodaeth – Adroddiad y Gwasanaeth Gofal Cenedlaethol (NCS)  

Mae’r Grŵp Arbenigol ar y Gwasanaeth Gofal a Chymorth Cenedlaethol wedi 
cyhoeddi ei adroddiad. Mae’r NCS yn rhan o Gytundeb Cydweithredu Llywodraeth 
Cymru â Phlaid Cymru. Mae dau argymhelliad yn berthnasol iawn i’r sector: 66, sy’n 
ymwneud â sicrhau bod pob partner yn cydnabod y cydberthynas rhwng y gweithlu 
gofal a delir, gofalwyr a gwirfoddolwyr; a 72, sy’n ymwneud â gallu’r sector i 
gydgynllunio gwasanaethau yn y dyfodol a chefnogi swyddogaethau. Argymhellir 
cynllun cyflenwi graddol ar draws deng mlynedd. 

Awgrymodd Judith fod angen dadansoddiad SWOT ar gyfer y sector ar yr 
argymhellion. Dywedodd Natasha y bydd yn rhannu unrhyw fewnwelediad gan 
gydweithwyr Marie Curie yn yr Alban. 

 

Cofnodion blaenorol 

Cam gweithredu: Cysylltu â Matt Jenkins, Llywodraeth Cymru eto ynghylch 
Cynlluniau Buddsoddi ar gyfer Byrddau Partneriaeth Rhanbarthol (RPBs). 

 

Crynodeb o’r Cyfarfod Gweinidogol diwethaf a’r camau nesaf  

Dychwelyd at hyn yn y cyfarfod nesaf. 

 

Cyfarfod grŵp nesaf: dydd Mercher 8 Mawrth 2023 rhwng 9.30am-11.30am 


