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Annwyl Cadeirydd 
 
 Yn ystod ei sesiwn dystiolaeth gerbron y Pwyllgor Cyllid dydd Mercher 11 Gorffennaf, 
addawodd Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid ddarparu gwybodaeth bellach ar y ffrydiau 
gwaith y cytunwyd arnynt i fwrw ymlaen ag ystyriaethau'r Grŵp Rhyngweinidogol ar Dalu 
am Ofal Cymdeithasol. Fel Cadeirydd y Grŵp Rhyngweinidogol roeddwn yn meddwl ei bod 
yn fwy priodol imi rannu'r wybodaeth hon gyda chi.    
 
Er mwyn darparu ystyriaethau'r polisi gofal cymdeithasol ochr yn ochr ag ystyriaethau ardoll 
gofal cymdeithasol bosibl y bu Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid yn ymgymryd â hwy, 
gofynnodd y Prif Weinidog imi gadeirio Grŵp Trawslywodraethol.  O ganlyniad fel y 
cadarnhaodd fy Natganiad Ysgrifenedig 10 Gorffennaf, rwyf wedi'i sefydlu'r Grŵp  
Rhyngweinidogol i adlewyrchu ffocws trawslywodraethol hyn gan gynnwys Ysgrifennydd y 
Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Ysgrifennydd y Cabinet dros 
Lywodraeth Leol a  Gwasanaethau Cyhoeddus, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a'r 
Gweinidog  Tai ac Adfywio. 
 
Yn ei gyfarfod cyntaf ar 27 Mehefin cytunodd y Grŵp Rhyngweinidogol ar ei gylch gorchwyl. 
Ar sail hyn fe drafododd wedyn ei raglenni gwaith a chytuno y dylid bwrw ymlaen â hyn trwy 
bum ffrwd waith neilltuol. Mae'r rhain yn cynnwys un yr un i ystyried materion ynghylch codi 
cyllid ychwanegol ar gyfer gofal cymdeithasol trwy ardoll, dosbarthu'r cyllid a ddefnyddir fel 
hyn a defnyddio'r cyllid i gyflawni blaenoriaethau gofal cymdeithasol. Mae'n cynnwys hefyd 
ffrwd waith i ystyried y rhyngwyneb â Llywodraeth y DU, gan gynnwys sut y gallai unrhyw 
ardoll gofal cymdeithasol ryngweithio â'r system budd-daliadau lles, ac un i ddatblygu 
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strategaeth gyfathrebu i ymgysylltu â dinasyddion a'r sector gofal cymdeithasol i'w hysbysu 
am ddiben y gwaith hwn ac i ofyn am eu barn. 
 
Rwyf wedi amgáu papur sy'n nodi cylch gorchwyl y cytunwyd arno ar gyfer y Grŵp 
Rhyngweinidogol ac sy'n darparu mwy o fanylion ar bob un o'r ffrydiau gwaith y cytunwyd 
arnynt. Rwyf yn gobeithio y bydd yr wybodaeth hon o ddefnydd i'r Pwyllgor.    
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GRŴP RHYNGWEINIDOGOL AR DALU AM OFAL CYMDEITHASOL 

Cylch Gorchwyl 

 nodi a meintioli'r blaenoriaethau cyllid ar gyfer gofal cymdeithasol yn y tymor canolig i'r 

tymor hir er mwyn cyflawni gofal cymdeithasol cynaliadwy yn unol â Ffyniant i Bawb a 

chan gefnogi'r broses o drawsnewid gofal cymdeithasol drwy'r Cynllun Tymor Hir ar 

gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol, a'i chyflawni, o dan Ddeddf Gwasanaethau 

Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014;  

 

 nodi'r opsiynau ar gyfer cyllido gofal cymdeithasol yn y dyfodol drwy gronfa gofal 

cymdeithasol; 

 

 ystyried pa mor effeithiol yw'r opsiynau hyn yn nhermau’r incwm a gynhyrchir ganddynt, 

y mecanweithiau casglu, pa mor hyfyw ydynt i’w gweithredu, pa mor dderbyniol ydynt i'r 

sector a'r cyhoedd, a ydynt yn gallu bodloni'r blaenoriaethau cyllid a nodwyd;  

 

 nodi'r opsiynau ar gyfer yr elw y byddai'r rheini sy’n cyfrannu at gronfa gofal 

cymdeithasol yn ei gael o ganlyniad i'w cyfraniadau (yr "addewid" y cyfeiria'r Athro Gerry 

Holtham ato) a rhinweddau’r rhain o ran y budd i'r unigolyn, sut y maent yn rhyngweithio 

â'r trefniadau ar gyfer darparu gofal cymdeithasol, a chodi tâl amdano, pa mor 

gynaliadwy ydyw’r opsiynau, a pha mor dderbyniol ydynt i'r sector a'r cyhoedd;   

 

 nodi sut y dylid ysgogi deialog â Llywodraeth y DU, y sector a'r cyhoedd ynghylch y 

posibilrwydd o gael cronfa gofal cymdeithasol, a dechrau ar drafodaethau o'r fath, er 

mwyn gweld beth yw’r farn ynghylch yr opsiynau sydd ar gael, a dylanwadu arni, a 

cheisio consensws ynghylch y ffordd ymlaen;  

 

 llunio barn a ddylid sefydlu cronfa gofal cymdeithasol, ac os felly, y sail ar gyfer hynny, yr 

amseriad, a'r opsiwn mwyaf priodol er mwyn codi cyllid ar ei gyfer. 

 
Ffrydiau Gwaith Arfaethedig                                   

 
     Codi'r Cyllid 

 ystyried yr opsiynau ar gyfer casglu cyllid a'u priod rinweddau, gan gynnwys yr opsiwn a 

gynigiwyd gan yr Athro Holtham (ee treth incwm, ardoll);  

 

 adolygu'r dystiolaeth o'r opsiynau a ddefnyddiwyd i gasglu cyllid mewn gwledydd eraill 

a'u rhinweddau (ee Japan, yr Almaen); 

 



 ystyried sut y codir tâl am ofal cymdeithasol a'r goblygiadau ar gyfer cyllid y dyfodol. 

 

Dosbarthu'r Cyllid 

 ystyried yr amrywiol bartneriaid cyflenwi y gellid eu defnyddio i ddosbarthu cyllid a'r 

rhinweddau sydd ynghlwm wrth ddefnyddio pob un ohonynt (ee awdurdodau lleol, 

Byrddau Partneriaeth Rhanbarthol);  

 

 ystyried yr opsiynau y gellid eu dilyn i ddosbarthu cyllid i bartneriaid cyflenwi a'r 

rhinweddau sydd ynghlwm wrthynt (ee Grant Cynnal Refeniw, y Gronfa Trawsnewid);  

 

 ystyried y gwahanol opsiynau y gellid eu dilyn i ddarparu cyllid i'r unigolyn a'r 

rhinweddau sydd wrth ynghlwm wrthynt. 

 

 Defnyddio'r Cyllid  

 ystyried y cyllid sydd ei angen yn y dyfodol i gyllido'r blaenoriaethau ymddangosiadol ar 

gyfer gofal cymdeithasol a'r modelau newydd o gyflenwi gofal cymdeithasol (ee y gwaith 

ar flaenoriaethau'r dyfodol a gomisiynwyd gan Gymdeithas Cyfarwyddwyr 

Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru a chanlyniad dadansoddiad Cymru Iachach o 

wariant iechyd a gofal cymdeithasol yn y dyfodol sydd i'w gomisiynu); 

 

 ystyried y buddsoddiad fydd ei angen gan y sector yn y dyfodol i gynnal y sector gofal 

cymdeithasol;  

 

 ystyried yr opsiynau o ran faint o elw y byddai'r rheini sy'n talu ardoll neu dreth gofal 

cymdeithasol yn ei gael a rhinweddau'r rhain (yr "addewid" y cyfeiria'r Athro Gerry 

Holtham ato).   

 

Rhyngwyneb Llywodraeth y DU 

 ystyried y goblygiadau'n codi o Bapur Gwyrdd arfaethedig Llywodraeth y DU ar ofal 

cymdeithasol, a'r ffordd yr eir ati i ymateb i'r rheini; 

 

 cadw mewn cysylltiad cyffredinol â Llywodraeth y DU, gan gynnwys ynghyd â Thrysorlys 

Cymru dderbynioldeb unrhyw gynnig a gyflwynir i Drysorlys EM;   

 

 ystyried y goblygiadau y byddai unrhyw gynnig a gyflwynir, a'r ffordd yr eir ati i ymateb i'r 

rheini,  yn eu cael mewn perthynas â budd-daliadau lles yng Nghymru.  

 
Cyfathrebu 

 codi ymwybyddiaeth o'r system bresennol ar gyfer cyllido gofal cymdeithasol, a bod 

modd codi tâl am ofal cymdeithasol; 

 

 codi ymwybyddiaeth o'r pwysau ar gyllideb Llywodraeth Cymru a'r heriau a wynebir yng 

ngoleuni'r cynnydd posibl mewn galw am ofal cymdeithasol;  

 

 codi ymwybyddiaeth o'r ffordd y dylid cyflenwi system iechyd a gofal cymdeithasol 

integredig barhaus yn y dyfodol; 

 

 hyrwyddo'r angen i bobl gymryd cyfrifoldeb am ddiwallu eu hanghenion gofal eu hunain 

yn y dyfodol, gan gynnwys y posibilrwydd o gyfrannu at y gost hon drwy ardoll neu dreth;  



 

 ceisio barn am yr opsiynau i godi cyllid ychwanegol ar gyfer gofal cymdeithasol a'r elw y 

gallent ei gael yn sgil cyfrannu ato (yr "addewid" y cyfeiria'r Athro Gerry Holtham ato).   

 


