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Annwyl Gadeiryddion, 

Ysgrifennaf atoch i roi'r wybodaeth ddiweddaraf i'ch pwyllgor am waith Grŵp y 
Gweinidogion ar Dalu am Ofal Cymdeithasol, a sefydlwyd y llynedd gan y Prif Weinidog ar y 
pryd i ystyried y posibilrwydd o gyflwyno ardoll gofal cymdeithasol i helpu i gwrdd â'r costau 
a'r galw cynyddol sy'n gysylltiedig â darparu’r gofal hwnnw. Fi sy'n cadeirio'r grŵp hwn 
bellach.   

Mae Grŵp y Gweinidogion yn canolbwyntio ar ystyried adroddiad yr Athro Gerald Holtham 
sy'n edrych ar faterion yn ymwneud â chodi ardoll gofal cymdeithasol. Mae adroddiad yr 
Athro Holtham ar gael yn: https://llyw.cymru/talu-am-ofal-cymdeithasol. Cylch gwaith y Grŵp 
yw ymchwilio ymhellach i'r posibiliadau o ran codi ardoll gofal cymdeithasol, neu ddefnyddio 
mecanwaith arall, i godi cyllid ychwanegol ar gyfer gofal cymdeithasol yn y tymor canolig i'r 
tymor hir.  

Ar hyn o bryd, mae'r Grŵp yn cynnwys y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd, Y Gweinidog Tai a 
Llywodraeth Leol, a'r Dirprwy Weinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, ac 
mae'r cael ei gefnogi gan swyddogion polisi o wahanol rannau o'r Llywodraeth. 

Bydd yn cwblhau asesiad cychwynnol o ba mor ymarferol ac effeithiol fyddai cyflwyno ardoll 
neu fecanwaith arall erbyn dechrau 2020. Er bod yr Athro Holtham wedi canolbwyntio ar 
ofal cymdeithasol i bobl hŷn yn benodol, mae gwaith y Grŵp yn ehangach na hynny, gan ei 
fod yn edrych ar y galw a'r pwysau cyffredinol a wynebir ar draws y maes gofal 
cymdeithasol. 
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Er mwyn symud y gwaith hwn yn ei flaen, mae’r Grŵp wedi creu pum ffrwd waith gwahanol, 
sef: 
 

 Codi'r cyllid - nodi'r mecanwaith y gellid ei ddefnyddio i godi cyllid ychwanegol yn y 
dyfodol; 

 Dosbarthu'r cyllid – nodi'r model mwyaf effeithiol ar gyfer dosbarthu cyllid ychwanegol; 

 Defnyddio'r cyllid – ystyried y blaenoriaethau ar gyfer unrhyw gyllid a godir yng nghyd-
destun yr angen i ddarparu gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol di-dor fel y nodir 
yn Cymru Iachach. Mae'r ffrwd waith hon hefyd yn cynnwys diffinio natur y cynnig a fydd 
ar gael i bobl pan fyddant yn talu unrhyw ardoll neu dreth a gyflwynir;  

 Y rhyngwyneb â Llywodraeth y DU – edrych ar ein cynigion yng nghyd-destun y system 
pensiynau a budd-daliadau lles ehangach sydd heb ei datganoli, a chynlluniau 
Llywodraeth y DU ar gyfer darparu gofal cymdeithasol yn Lloegr. Mae'r ymgysylltu 
cychwynnol wedi canolbwyntio ar Bapur Gwyrdd arfaethedig Llywodraeth y DU ar 
ddarparu gofal cymdeithasol yn Lloegr. Mae oedi wedi digwydd nifer o weithiau o ran 
cyhoeddi'r papur hwn. Serch hynny, rwy'n credu na allwn fforddio oedi ein hystyriaethau 
ninnau yma yng Nghymru, ac y dylem fwrw ymlaen â nhw; 

 Cyfathrebu – sefydlu dull strategol ar gyfer cyfathrebu ac ymgysylltu mewn modd sy'n 
sicrhau bod rhanddeiliaid yn cael gwybodaeth gyson am hynt y gwaith hwn, a'u bod yn 
cael y cyfle i gyfrannu ato lle bo hynny'n briodol.  

Yn ogystal â'r uchod, cafodd dau brosiect ymchwil eu comisiynu. Nod y cyntaf yw nodi'r 
galw a'r pwysau ariannol, a maint y galw a'r pwysau hynny, mewn perthynas â darparu gofal 
cymdeithasol yn y tymor byr i'r tymor canolig. Bydd yr adroddiad ar yr ymchwil hon yn barod  
yn ystod yr haf hwn. 
 
Bydd yr ail brosiect ymchwil yn dadansoddi'r gwariant ar iechyd a gofal cymdeithasol yn 
ystod y tymor canolig i'r tymor hir, a'r berthynas rhwng y ddau. Ar hyn o bryd mae'r prosiect 
hwn yn destun broses dendro, a'r bwriad yw cwblhau'r ymchwil erbyn y gwanwyn nesaf. 
Bydd y ddau brosiect ymchwil hyn yn darparu tystiolaeth gref a fydd yn helpu'r Grŵp i 
wneud penderfyniadau.   
 
Cafodd y Grŵp gyfle i gyfarfod â Clive Betts AS i drafod adroddiad Pwyllgorau Iechyd a 
Gofal Cymdeithasol, a Thai, Chymunedau a Llywodraeth Leol Tŷ'r Cyffredin, sef Long-Term 
Funding of Adult Social Care, yr oedd ef wedi ei gadeirio. Mae’r adroddiad hwn yn rhoi 
argymhellion ar gyfer sut y dylid darparu ac ariannu gofal cymdeithasol yn Lloegr yn y 
dyfodol. Mae ar gael yn: 
 
https://publications.parliament.uk/pa/cm201719/cmselect/cmcomloc/768/768.pdf 
 
Byddwn yn awyddus i gyfarfod â chi fel cadeiryddion pwyllgorau polisi sydd â diddordeb 
mewn materion sy'n ymwneud ag ariannu gofal cymdeithasol yng Nghymru, er mwyn trafod 
y materion hyn yn ogystal â gwaith y grŵp. Hefyd hoffwn gynnig rhoi gwybodaeth friffio 
dechnegol am waith y Grŵp i'ch pwyllgorau cyn torri ar gyfer y Nadolig.  
 
Yn gywir, 

 
Vaughan Gething AC / AM 

Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol  
Minister for Health and Social Services 
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