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Cyflwyniad

Mae Gofal Cymdeithasol yn her anferth – mor enfawr fel bod 
llywodraethau wedi osgoi’r her radical ac wedi bodloni ar chwarae o 
gwmpas gyda model methiannus. 

Does dim amheuaeth fod gan Gymru broblem gyda chwrdd â’r angen 
am ofal cymdeithasol addas a digonol. Bu hyn yn destun trafod ers 
amser maith, ond does neb eto wedi dod o hyd i ateb credadwy. 
Dyma pam y penderfynodd Plaid Cymru yn eu Cyngor Cenedlaethol dros 
flwyddyn yn ôl i sefydlu Comisiwn Gofal i edrych i mewn i ddichonoldeb 
Gwasanaeth Gofal Cenedlaethol. O ddechrau gyda llechen lân, rydym yn 
ceisio ateb radical i fethiannau annerbyniol, lluosog a hirhoedlog y system 
bresennol.

Ers dros flwyddyn bellach, bu aelodau’r Comisiwn Gofal yn gwrando ar 
gyflwyniadau wyneb-yn-wyneb ac yn derbyn cyflwyniadau ysgrifenedig gan 
lawer o fudiadau: statudol y trydydd sector, a’r cyrff hynny sy’n cynrychioli 
cleifion a defnyddwyr gwasanaeth. Cychwynnwyd ym mis Gorffennaf 
2018, a chafwyd dau gyfarfod ar bymtheg o’r Comisiwn; yn y cyfarfodydd 
hynny, clywyd tystiolaeth gan 27 o gyflwynwyr. Hefyd, gwahoddwyd 
sylwadau a’u derbyn gan 22 o fudiadau ac unigolion. Unwaith i’r 
dystiolaeth gael ei dadansoddi, gwelwyd fod yno gyfanswm o bron i 
140,000 o eiriau. O ganlyniad, yr ydym yn cynnig cynllunio ffordd adeiladol 
ymlaen a all ymateb i’r heriau sy’n ein wynebu ar hyn o bryd.

Yn wyneb y toriadau sy’n llym, yn gyson ac yn dal i gynyddu a 
ddioddefodd awdurdodau lleol, yr ydym yn gweld poblogaeth sy’n 
heneiddio, mwy o bobl yn byw’n hwy gyda chyflyrau sy’n cyfyngu ar eu 
bywydau, cynnydd enfawr yn nifer y plant sy’n mynd i ofal, cydnabod 
anghenion newydd mewn gofal cymdeithasol megis Profiadau Andwyol 
mewn Plentyndod (PAP), anhwylderau bwyta, plant yn ymddwyn mewn 
ffordd sydd wedi’i rywioli, ac ar yr un pryd, fe welwn ein cymunedau 
yn chwalu. Mae angen mynd i’r afael â hyn oll fel mater o frys, a dyw’r 
llywodraeth bresennol hyd yma heb ateb y cwestiwn o sut i dalu am hynny. 

Oherwydd newidiadau yn y dull o gyllido llywodraeth leol ers cychwyn 
mesurau llymder (2010) mae grant craidd cynghorau wedi gostwng o 
22%, wedi caniatáu am chwyddiant. Mae pob mesur effeithlonrwydd posib 
wedi ei gymryd (CLlLC). Golyga’r toriadau hyn fod llai o arian ar gael ar 
gyfer y gwasanaethau ymyriad cynnar ac ataliol sydd eu hangen, ac y 
mae’r diffygion hyn yn eu tro yn cael effaith ar y Gwasanaeth Iechyd. Mae 
gwasanaethau i oedolion wedi eu hymestyn tu hwnt i bob rheswm, ac er y 
dylid rhoi pob clod i awdurdodau lleol am lwyddo i gynnal eu swyddogaeth 
o ddiogelu trwy dorri gwasanaethau anstatudol, mae gwasanaethau plant 
ar fin torri i lawr.

Pwysleisiodd y sawl wnaeth ac a roddodd gyflwyniadau yr 
anghydraddoldeb rhwng staff Iechyd a Gofal Cymdeithasol o ran tal 
ac mewn telerau ac amodau, a hefyd ym mater y parch a roddir i’r ddau 
wasanaeth. 
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Cyflwyniad

Dywedwyd, o gymharu â’r parch mae pobl yn deimlo tuag at y GIG, fod 
llawer heb fod yn deall nac yn sylweddoli beth yw gofal cymdeithasol a’r 
cyfraniad hanfodol mae’n wneud i gymdeithas. Mae gofal cymdeithasol 
yn gyfartal o ran gwerth i iechyd ac y mae gweithwyr gofal cymdeithasol 
yn haeddu’r un parch a thriniaeth â’r hyn rydym yn ei roi i weithwyr 
iechyd. Mae gweithwyr gofal cymdeithasol yn wynebu’r un peryglon o 
gamdriniaeth eiriol a chorfforol â staff y GIG. 

Os bydd gofal cymdeithasol yn methu, bydd y GIG yn methu. Ar hyn 
o bryd, mae gofal cymdeithasol yn cael ei gyflwyno gan gymysgedd o 
ddarpariaeth gyhoeddus, preifat a’r trydydd sector. Mae hyn yn dameidiog, 
heb ei gyd-gordio, ac yn ddarniog. Yn ôl yn y 1930au, roedd gofal iechyd 
yn cael ei gyflwyno gan gymysgedd debyg o ddarpariaeth gyhoeddus, 
preifat a gwirfoddol. Gweledigaeth Aneurin Bevan oedd dwyn y cyfan at 
ei gilydd mewn un GIG newydd, sy’n cael ei ganmol am gyflwyno gofal 
iechyd am ddwim ar y pwynt mae ei angen. Symudwch ymlaen i’r 21ain 
ganrif, ac ym Mhlaid Cymru, yr ydym o’r farn fod gofal cymdeithasol yn 
haeddu’r un ateb o ddwyn darpariaeth  gyhoeddus, preifat a gwirfoddol 
ynghyd mewn un gwasanaeth cenedlaethol cydlynol, wedi ei gydleoli 
gydag iechyd ac yn gweithio gyda hwy.

Wedi cryn drafod ymysg ein gilydd ac ar sail y dystiolaeth a gyflwynwyd i 
ni, yr ydym yn gwneud argymhellion ynghylch yr egwyddorion a ddylai fod 
yn sylfaen i’r gwasanaeth newydd. 

Comisiwn Gofal Plaid Cymru
Medi 2019
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Ein prif argymhellion

1. Gwrthodwn yr anghydraddoldeb presenenol rhwng gofal iechyd 
am ddim a’r taliadau sy’n cael eu codi am lawer o wasanaethau gofal 
cymdeithasol, yn fwyaf amlwg i bobl â dementia. Gan fod 80% o gost 
bresennol gofal cymdeithasol yn dod o bwrs y wlad, ein hargymhelliad 
cyntaf yw, fel Iechyd, y dylai pob gofal cymdeithasol fod am ddim ar 
y pwynt mae ei angen. Mae cost gofal cymdeithasol am ddim yn hollol 
fforddiadwy, ond mae angen yr ewyllys wleidyddol i beri iddo ddigwydd. 

Yr ydym wedi amcangyfrif y costau fydd yn deillio o hyn, ac un o’n 
henghreifftiau yw y byddai cost gofal cymdeithasol preswyl ac yn y cartref 
i oedolion yng Nghymru tua £247m y flwyddyn. Fodd bynnag, yr ydym yn 
credu mai priodol fyddai codi ‘costau gwesty’ am lety a phrydau pan fo 
defnyddiwr gwasanaeth mewn gofal preswyl neu nyrsio, a fyddai’n cymryd 
lle’r costau a ddeuai i’w ran gartref. Byddai’r amcangyfrif uchod yn is pe na 
baem yn cymryd costau gwesty i ystyriaeth.

2. Ein hail argymhelliad yw am ymrwymiad i ofal sy’n canoli ar yr unigolyn 
a beth mae hynny’n olygu i gynllunio a chyflwyno’r gwasanaeth. Mae angen 
i ni drawsnewid yr hyn a olygwn wrth ‘ofal’. Mae hyn yn golygu mabwysiadu 
agwedd sy’n canoli ar y person cyfan. 

Rhaid i ni anelu at wneud bywydau pobl yn werth eu byw, nid dim ond 
eu cadw’n fyw. Rhaid gweld pob unigolyn yng nghyd-destun ei deulu, ei 
gymuned, cyflwr y gymdeithas fel y mae, newid cymdeithasol a’i hanes 
personol. Rhaid i ni newid dibyniaeth yn rhyng-ddibyniaeth, a rhaid i’r 
berthynas rhwng y proffesiynol a’r person fod yn un o bartneriaeth. 

Dylid rhoi’r pwyslais ar gyd-gynhyrchu a chyd-gynllunio.
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Ein prif argymhellion

3. Derbyniodd y Comisiwn dystiolaeth unfrydol o’r angen am fwy o bwyslais 
mewn gofal cymdeithasol ar ymyriad cynnar a’r gwasanaethau ataliol. 
Dyma’r ffordd orau i liniaru’r pwysau ar y Gwasanaeth Iechyd Gwladol, 
ond os yw hyn am ddigwydd, bydd angen terfyn ar y toriadau mewn 
gwasanaethau hanfodol, a hefyd neilltuo cyllid ychwanegol i gefnogi’r 
amrywiaeth o wasanaethau ataliol sydd yn gwneud y cyfeiriad newydd hwn 
yn bosib. 

Yr oedd y dystiolaeth gan y sawl sy’n rhan o ddarparu Gofal Iechyd a’r 
sawl sy’n darparu Gofal Cymdeithasol yn llethol: mae diffyg adnoddau i 
Ofal Cymdeithasol yn arwain at fwy o bwysau ar y GIG sydd eisoes dan 
bwysau. Cefnogir hyn gan ymchwil academaidd. Dylai Iechyd Cyhoeddus 
gael ei symud yn ôl i lywodraeth leol i helpu gydag agwedd fwy 
cydlynus. Mae’r profiad o fodel Lloegr yn dangos y gall hyn weithio’n iawn 
yn unig os yw’n cael ei gyllido’n ddigonol. Felly yr ydym yn argymell gwell 
adnoddau i Ofal Cymdeithasol ac Iechyd Cyhoeddus i’w galluogi 
i ddarparu fframwaith gwasanaeth o ymyriad cynnal ac atal fyddai’n 
ysgafnhau baich y galwadau ar y GIG. 

Dylai hefyd wrthweithio meddygaethu cynyddol cyflyrau neu sefyllfaoedd 
mewn oedolion a phlant y gellir, gyda’r gefnogaeth briodol, eu rheoli heb 
orfod defnyddio gwasanaethau aciwt. Yn achos plant, does dim gallu i dalu 
sylw i blant rhwng arwyddion cynnar anhwylderau a phroblemau difrifol sy’n 
ymddangos yn nes ymlaen. Rhaid darparu cyllid ar gyfer llwybr gwasanaeth 
o’r arsylwadau cyntaf trwodd at ddiagnosis a dylai cefnogaeth briodol fod 
ar gael ar bob cam.

O gael adnoddau digonol, dros amser fe welwn bwysau’r galw yn symud 
yn raddol o wasanaethau aciwt i atal. Bydd hwn yn newid er gwell i’r 
Gwasanaeth Iechyd ac yn well o lawer i’r defnyddiwr gwasanaeth unigol. 

4. Does dim modd cyrraedd y gwelliant hwn dros nos, ac y mae angen 
i ni edrych ar dystiolaeth ddibynadwy ar y raddfa y gall y newid o 
wasanaethau aciwt i ataliol ddigwydd. Yn dibynnu ar ganfyddiadau’r 
ymchwil a gomisiynwyd yn ddiweddar gan Lywodraeth Cymru ac ar 
ymchwil perthnasol arall, yr ydym yn argymell cyfnod trosiannol wedi’i 
gynllunio, wedi’i gostio ac yn seiledig ar dystiolaeth, ac y bydd angen 
cyllido dau-lwybr yn ystod y cyfnod hwn, i gefnogi gwasanaethau aciwt 
a datblygu mwy ar wasanaethau ataliol ar yr un pryd. Yn sicr, bydd yn 
hwy o lawer na’r 2 flynedd sy’n dod dan y Gronfa Drawsnewid bresennol. 
Mae peth o’r dystiolaeth a gyflwynwyd i ni yn awgrymu 5 neu hyd yn oed 
10 mlynedd fel y cyfnod angenrheidiol, ond efallai mai doethach fyddai 
meddwl amdano fel newid mewn cenhedlaeth a fydd yn ein gweld ni fel 
poblogaeth yng Nghymru yn fwy abl i nodi problemau ynghynt, i fynd i’r 
afael â phroblemau cyn iddynt droi’n ddifrifol a chael gwell cefnogaeth pan 
fydd arnom ei angen gan wasanaeth rhagweithiol a chost-effeithiol.
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Ein prif argymhellion

5. Ein hargymhelliad nesaf yw sefydlu cydraddoldeb tâl a thelerau ac 
amodau rhwng Gofal Cymdeithasol ac Iechyd. Nid oes modd gwireddu’r 
uchelgais o gael iechyd a gofal cymdeithasol yn gweithio ochr yn ochr 
gyda’r anghydraddoldeb fel y mae ar hyn o bryd. Fel cymdeithas, yr ydym 
wedi llwyddo i ddirprwyo gofal i’r rhai hynny ar y lefel isaf o dâl, a’r rhai 
gyda’r cymwysterau a’r gefnogaeth leiaf.  

Tasg yw hon fydd yn galw am waith manwl ar werthuso swyddi, ond mae’n 
hanfodol i’r gweithio cydlynus rhwng Gofal Cymdeithasol ac Iechyd sy’n 
cael ei hyrwyddo. Mae’n arbennig o anodd gweithio allan beth fydd cost 
hyn, ac nid oes gan Lywodraeth Cymru ei hun mo’r wybodaeth anenrheidiol 
i wneud hynny. Serch hynny, mae’n hollbwysig i ni ddod o hyd i ffordd o 
fynd i’r afael â’r anghyfartaledd hwn. Hefyd, yr ydym yn gweld gwasanaeth 
cenedlaethol gyda thâl ac amodau cenedlaethol fel sbardun economaidd 
sylweddol a rhan hanfodol o economi sylfaenol pob rhan o Gymru. 
 

6. Sut i dalu am ofal cymdeithasol am ddim ac ehangu ymyriad cynnar a 
gwasanaethau ataliol yw pwnc argymhelliad nesaf y Comisiwn.

Yr ydym yn grediniol y dylid talu am Ofal Cymdeithasol, fel Iechyd, allan 
o’r dreth gyffredinol. Yn ein barn ni, nid yw argymhellion Holtham, sef 
creu ardreth gofal cymdeithasol cysylltiedig ag oedran, yn deg nac yn 
gynaliadwy, ac nid ydym yn credu y buasent yn esgor ar y trawsnewidiad 
sydd ei angen. 

Ni fyddai’r ardreth gofal cymdeithasol chwaith yn gwneud i ffwrdd â’r 
bygythiad o golli eich cartref eich hun i dalu am ofal. Yn hytrach, mae’r 
Comisiwn yn argymell y dylai’r polisïau gael eu hariannu drwy’r dreth 
gyffredinol. Byddem yn disgwyl i’r grant bloc gael ei gynyddu yn sgil 
cynnydd mewn gwariant yn Lloegr. Fodd bynnag, mae’n bosib y bydd
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angen codi trethi dros dro er mwyn ariannu’r gwasanaethau ataliol pe na 
bai grant bloc Llywodraeth y DU yn cwrdd â’r costau hyn. Mae’r Comisiwn 
hefyd yn cydnabod y bydd angen i’n hargymhellion gael eu hystyried yng 
nghyd-destun ehangach yr ymrwymiadau cyllidol fydd i’w cynnwys yn 
rhaglen Llywodraeth Plaid Cymru yn 2021.

7. Fe glywsom gryn dystiolaeth ar fanteision posib technoleg cymorth a 
roboteg mewn gofal cymdeithasol a allai wneud gwahaniaeth hollbwysig 
i gyflwyno’r gwasanaethau. Er enghraifft, gallai’r rhain fod yn ddyfeisiadau 
llaw i nodiadau gweithwyr gofal, gan arbed amser gwerthfawr iddynt. Gellid 
cael canfyddion codwm i bobl sy’n byw ar eu pennau eu hunain i rybuddio 
canolfan fonitro. Gellid hwyluso tele-ymgynghoriadau gyda’r meddyg, y 
nyrs neu weithiwr cefnogol. Gallai pensetiau rhithwir roi profiadau atgofion i 
drigolion cartrefi gofal i roi mwynhad, a phrocio eu hatgofion ar yr un pryd. 

Byddai’r defnydd priodol o dechnoleg yn fanteisiol i ddarparwyr a 
denfyddwyr gwasanaeth fel ei gilydd. Byddai’n gwella effeithlonrwydd 
a chyfathrebu i ddarparwyr gwasanaeth; byddai’n hwyluso rhannu 
gwybodaeth rhwng darparwyr, gan ei gwneud yn haws i Iechyd a Gofal 
Cymdeithasol weithio gyda’i gilydd.  O’i ddefnyddio’n gywir a’i deilwrio 
i ddymuniadau’r defnyddiwr, gallai TG gynorthywo annibyniaeth pobl a’i 
gwneud yn bosib i ddefnyddwyr gwasanaeth a chleifion chwarae rhan 
weithredol yn eu rheoli eu hunain. Er mwyn mynd i’r afael â’r pwnc sylfaenol 
hwn, bydd angen i Lywodraeth Cymru arwain yn gryf i sefydlu’r costau 
fydd eu hangen ac i fuddsoddi yn y dechnoleg angenrheidiol ar gyfer 
agwedd tuag at weithredu fydd yn gydweithredol, gydlynus, a thros Chymru 
gyfan gan bob darparwr.
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8. Yr oedd ystyried rôl a gallu’r Trydydd Sector yn destun tystiolaeth 
frys. Esboniodd hyn y gallai’r Trydydd Sector mewn lawer ffordd ategu’r 
gwasanaethau statudol, a’u bod mewn gwirionedd yn gwneud hynny ar hyn 
o bryd. Mae ei hyblygrwydd, ei allu i arloesi a’i agosrwydd at ddefnyddwyr 
gwasanaeth yn golygu y gall yn aml ddarparu’r hyn na all y gwasanaeth 
statudol yn aml roi. 

Ond yr oedd rhybudd clir nad ydym yn manteisio i’r eithaf ar y Sector 
hwnnw, nid dim ond oherwydd trefniadau cyllido ansefydlog ond hefyd 
oherwydd diffyg dealltwriaeth o’r modd mae mudiadau gwirfoddol ac 
elusennol yn gweithio ran ran y cyrff statudol sy’n comisiynu ac yn cyllido. 
Mae’r toreth o ddulliau cyllido a chyrff comisiynu yn cyfrannu at y broblem, 
ac y mae’r methiant i’w dwyn i mewn ar gyfnod cynllunio’r gwasanaethau 
yn gwneud y broblem yn waeth. Dyna pam ein bod yn argymell bod y 
Trydydd Sector yn cael ei ddwyn i mewn fel partneriaid yng  nghyfnod 
cynllunio a chomisiynu cyflwyno’r gwasanaeth a bod yn rhydd ar yr un 
pryd i arfer eu cryfderau mewn arloesedd.

9. Cymysg oedd y dystiolaeth am effeithiolrwydd darparu gofal 
cymdeithasol trwy gyfrwng y Gymraeg. Mae’n amlwg fod defnyddio 
mamiaith rhywun yn rhan hanfodol o ofal sy’n canoli ar yr unigolyn. 
Dywedwyd wrthym fod hyn yn arbennig o wir am blant, pobl hŷn, y sawl 
sydd â dementia, cyflyrau iechyd meddwl a phobl ag anableddau dysgu. Y 
mae peth arfer da yn bodoli, ond cyfeiriodd llawer a roes gyflwyniadau llafar 
ac ysgrifenedig at nifer o fylchau. Dywedwyd wrthym fod y ddeddfwriaeth 
gyfredol yn ddigonol, ond nad yw’n wastad yn cael ei barchu na’i weithredu.

Mae’r Comisiwn Gofal yn llwyr gefnogi’r ymgyrch i ddarparu gwasanaeth 
gofal cymdeithasol cyfan gwbl ddwyieithog. Yr ydym yn argymell yr 
angen hanfodol i ddatblygu gweithlu dwyieithog er mwyn cyflwyno’r cyfryw 
wasanaeth dwyieithog, gan ddefnyddio model Canada fel patrwm. Hefyd, 
byddwn yn cefnogi nifer o’r argymehllion clir ac ymarefrol a wnaed i ni 
mewn cyflwyniadau llafar ac ysgrifenedig.
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10.  Erys y cwestiwn o’r hyn yw’r strwyuthur gorau i gyflwyno’r 
gwasanaethau yr ydym yn eu hargymell. Mae’r Comisiwn Gofal yn 
argymell creu Gwasanaeth Iechyd a Gofal Cenedlaethol sy’n atebol 
i’r Gweinidog a’i reoli yn genedlaethol gan Fwrdd Iechyd a Gofal 
Cymdeithasol Cenedlaethol. Gallai hyn hwyluso datblygu safonau 
cyffredin ledled Cymru, gan wneud i ffwrdd trwy hyn â’r loteri cod post. 

Yn y strwythur hwn, byddai Byrddau Partneriaeth Rhanbarthol a Byrddau 
Iechyd yn cael eu dileu. Byddai iechyd a gofal cymdeithasol yn cael 
ei gyflwyno gan unedau cyflwyno lleol, fyddai’n rhannu’r un ffiniau ag 
awdurdodau lleol. Gyda chyfrifoldeb newydd dros Iechyd Cyhoeddus, 
llywodraeth leol fyddai’n cyflwyno’r gwasanaethau ymyriad cynnar ac ataliol, 
yn ogystal â’r gwasanaethau traddodiadol sydd a chysylltiad agos, sef 
Addysg, Tai, Cynllunio, Hamdden a Iechyd yr Amgylchedd. 

Golyga hyn y byddai modd cyflwyno gwasanaethau gofal sylfaenol a gofal 
cymdeithasol ochr yn ochr, yn yr un lle a thrwy weithio ynghyd, am ddim ar 
y pwynt lle mae ei angen heb rwystrau na dadlau ynghylch pwy sy’n talu am 
ofal iechyd parhaus.

Fodd bynnag, awgrymwyd strwythurau posib eraill, a chanddynt oll 
fanteision ac anfanteision, fel rhan o’n trafodaethau a gellir eu trafod i 
gyd. Mae’r rhain yn cynnwys sefydlu gwasanaeth Gofal Cymdeithasol 
Cenedlaethol arunig y gellid ei gyflwyno’n genedlaethol, yn rhanbarthol 
neu’n lleol; llywodraeth leol i ysgwyddo’r cyfrifoldeb am ofal sylfaenol 
a gofal cymunedol; byrddau iechyd lleol yn bod yn gyfrifol am ofal 
cymdeithasol; a datblygu byrddau iechyd a gofal cymdeithasol rhanbarthol.
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1. Pob Gofal Cymdeithasol i’w gyflwyno am ddim ar y pwynt lle 
mae ei angen.

2. Ymrwymiad i ofal sy’n canoli ar yr unigolyn wrth gynllunio a 
chyflwyno’r gwasanaeth.

3. Datblygu ymyriad cynnar a gwasanaethau ataliol.

4. Cyfnod trosiannol wedi ei gynllunio, wedi ei gostio ac yn 
seiledig ar dystiolaeth, i gyllido gwasanaethau aciwt ac ataliol ar 
yr un pryd.

5. Cydraddoldeb tâl a thelerau ac amodau rhwng staff gofal 
cymdeithasol a staff iechyd.

6. Talu am ofal cymdeithasol drwy drethiant cyffredinol, gyda 
phwyslais ar fuddsoddi mewn ymyrraeth gynnar a gwasanaethau 
ataliol.

7. Sefydlu’r costau sydd eu hangen ac i fuddsoddi yn y 
dechnoleg angenrheidiol i weithredu agwedd gydlynus a 
chydweithredol dros Gymru gyfan.

8. Dwyn i mewn y Trydydd Sector a darparwyr eraill fel 
partneriaid yng nghyfnod cynllunio a chomisiynu cyflwyno 
gwasanaethau a bod yn rhydd i arloesi ar yr un pryd.

9. Datblygu gweithlu dwyieithog i ddarparu gwasanaeth gofal 
cymdeithasol cyfan gwbl ddwyieithog.

10. Creu Gwasanaeth Iechyd a Gofal Cenedlaethol, wedi’i 
reoli yn genedlaethol gan Fwrdd Iechyd a Gofal Cymdeithasol 
Cenedlaethol.
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Camau nesaf

Cam cyntaf gwaith y Comisiwn Gofal yw hyn. 

Yr ydym wedi derbyn tystiolaeth helaeth ar lawer maes angen 
ac ar syniadau ac argymhellion darparwyr gwasanaeth sy’n 
gweithio’n agos gyda’r defnyddwyr gwasanaeth sydd wedi 
cynnal cynlluniau peilot ar fodelau newydd o wasanaeth ac 
wedi llwyddo i’w cyflwyno.

Bydd yr adroddiad llawn yn disgrifio ailwampio sylweddol o’r 
ddarpariaeth gofal, a bydd yn cynnwys mwy o fanylion am 
feysydd gwasanaeth penodol. Fel Comisiwn Plaid Cymru yr 
ydym yn dragwyddol ddiolchgar i’r corff helaeth o arbenigedd 
yn yr holl feysydd gofal a roddodd dystiolaeth ragorol i’n 
galluogi i wneud ein gwaith.

Yr uchod yw ein prif argymhellion a byddwn yn parhau yn awr i 
ymgynghori ymhellach ar yr argymhellion hyn. Yr ydym yn llawn 
cyffro ynghylch yr her o gyflwyno ateb ymarferol a radical am 
ofal cymdeithasol i bobl Cymru. Bydd y Gwasanaeth Gofal 
Cenedlaethol, trwy weithio law yn llaw â’r GIG yn ganolog i 
Lywodraeth Plaid Cymru yn 2021.

Mae Aneurin Bevan yn cael y clod haeddiannol am fod yn 
bensaer y GIG yn wyneb gwrthwynebiad llafar a  buddiannau 
sefydlog. Mae’r her o ddiwygio gofal cymdeithasol yn radical 
ar yr un llinellau â gofal iechyd yn un mae Plaid Cymru yn 
benderfynol o’i chyflawni - Gorffen gwaith Nye.
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Aeloadu'r Comisiwn Gofal

Dr. Dai Lloyd, A.C. (Cadeirydd)
Gweinidog Cysgodol dros Lywodraeth Leol, Gofal, a Gwasanaethau 
Cyhoeddus

Helen Mary Jones, A.C.
Gweinidog Cysgodol dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Cyng. Alun Williams
Aelod Cabinet dros Wasanaethau Oedolion, Cyngor Sir Ceredigion

Cyng. Julie Williams
Aelod o Bwyllgor Craffu Iechyd a Lles, C.B.S. Rhondda Cynon Tâf

Dr. Catrin Edwards
Ymgynghorydd Polisi Iechyd a Gofal Cymdeithasol 

David Evans
Ymgynghorydd Gofal Cymdeithasol ac Ymchwilydd Annibynnol i Gwynion

Phil Edwards
Cyn-aelod Cabinet dros Ofal Cymdeithasol, Cyngor Sir Conwy ac  
aelod o Gyngor Iechyd Cymuned Betsi Cadwaladr 
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Cyfranwyr

Cafwyd tystiolaeth gan y mudiadau canlynol:

Abi Phillips
Pennaeth y Rhaglen Technoleg Gofal Iechyd, Llywodraeth Cymru

Allison Hulmes
Cyfarwyddwr Cenedlaethol Cymru, Cymdeithas Brydeinig y Gweithwyr 
Cymdeithasol

Alun Thomas 
Prif Weithredwr Hafal

Carol Shillabeer
Prif Swyddog Gweithredol Bwrdd Iechyd Dysgu Powys  
Cydffederasiwn GIG Cymru

Catriona Williams
Cyfarwyddwr, Plant yng Nghymru

Clare Morgan 
Cyfarwyddwr, Gofalwyr Cymru

Dave Street 
Cyfarwyddwr Corfforaethol Gwasanaethau Cymdeithasol, Cyngor 
Bwrdeistref Sirol Caerffili, Cymdeithas y Cyfarwyddwyr Gwasanaethau 
Cymdeithasol

Fiona Verity 
Athro Iechyd Cyhoeddus, Polisi a Gwyddorau Cymdeithasol  
Arweinydd, Coleg Ymchwil Cymdeithasol Cymru, Prifysgol Abertawe

Heléna Herklots  
Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru 
 
Hugh Owen 
Swyddog Polisi, Cymdeithas Alzheimer

Iwan Williams 
Arweinydd Polisi a Materion Cyhoeddus, Gofal Cymdeithasol Cymru

Jill Paterson 
Cyfarwyddwr, Gofal Iechyd Sylfaenol, Bwrdd Iechyd, Hywel Dda. 
Cydffederasiwn GIG Cymru

Judith Stone 
Cyfarwyddwr , Cynorthwyol Datblygu’r Sector,  
Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru
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Cyfranwyr

Mary Wimbury 
Prif Swyddog Gweithredol Fforwm Gofal Cymru

Menna Thomas 
Cyfarwyddwr Cynorthwyol, Barnardo’s

Meri Huws
Comisiynydd, Comisiwn yr Iaith Gymraeg

Mike Prasad
Rheolwr Rhaglen Gofal Trwy Dechnoleg, Llywodraeth Cymru

Nesta Lloyd Jones 
Cyfarwyddwr Interim, Cydffederasiwn GIG Cymru

Dr. Paul Rees
Athro Cysylltiol, Iechyd Cyhoeddus, Polisi a Gwyddorau Cymdeithasol 
Prifysgol Abertawe

Rocio Cifuentes
Cyfarwyddwr, Tîm Cefnogi Lleiafrifoedd Ethnig

Tim Ruscoe
Swyddog Materion Cyhoeddus, Barnardo’s

Dr. Sally Holland
Comisiynydd, Comisiwn Plant Cymru

Simon Hatch 
Cyfarwyddwr, Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru

Sophie Howe
Comisiynydd, Comisiwn Cenedlaethau’r Dyfodol

Sue Evans
Prif Weithredwr, Gofal Cymdeithasol Cymru

Sue Phelps
Cyfarwyddwr Cymru, Cymdeithas Alzheimer Cymru

Dr. Val Billingham
Rheolwr Polisi ac Ymgyrchoedd, Age Cymru
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Cyfranwyr

Derbyniwyd cyflwyniadau ysgrifenedig gan y mudiadau a’r unigolion 
canlynol:

Cymdeithas Cyfarwyddwyr Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru

Age Cymru

Cymdeithas Alzheimer Cymru

Antur Waunfawr

Cymdeithas y Diwydiant Fferyllol Prydeinig

Sefydliad Prydeinig y Galon, Cymru

Y Groes Goch Brydeinig

Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru

Gofalwyr Cymru

Cymdeithas Siartredig Ffisiotherapi

Grŵp Iechyd Cymdeithas yr Iaith

Eiriol Iechyd Meddwl

John Perry, Defnyddiwr Gwasanaeth

Canser Macmillan

Marie Curie

Cydffederasiwn GIG. Cymru

N.S.P.C.C. Cymru

Y Coleg Nyrsio Brenhinol, Cymru

Coleg Brenhinol y Therapyddion Galwedigaethol

Y Gymdeithas Strôc

Cyng. Terry Davies, Cyngor Tref Llanelli 

Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru
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Ysgrifennwch: 
Comisiwn Gofal Plaid Cymru 
Tŷ Gwynfor,  
Llys Anson,  
Glanfa'r Iwerydd,  
Caerdydd. CF10 4AL. 

E-bost: 
post@plaid.cymru

Ffoniwch y Swyddfa: 
029 2047 2272

Cysylltwch



23 



24 

www.comisiynyddygymraeg.cymru/hybu


