
 

 

Agenda - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol 
Lleoliad: 

Fideogynhadledd drwy Zoom 

Dyddiad: Dydd Iau, 15 Gorffennaf 2021 

Amser: 15.00

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a: 

Helen Finlayson 

Clerc y Pwyllgor 

0300 200 6565  

SeneddIechyd@senedd.cymru
------ 

Yn unol â Rheol Sefydlog 34.19, penderfynodd y Cadeirydd wahardd y 

cyhoedd o gyfarfod y Pwyllgor er mwyn diogelu iechyd y cyhoedd. Bydd y 

cyfarfod hwn yn cael ei ddarlledu'n fyw ar www.senedd.tv. 

Rhag-gyfarfod preifat (15.00-15.15)  

 

1 Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon 

(15.15)   

2 Cylch gwaith y Pwyllgor 

(15.15-15.20) (Tudalennau 1 - 4)  

3 Papurau i'w nodi 

(15.20)   

3.1 Diweddariad gan y Gweinidog Iechyd Meddwl, Llesiant a'r Gymraeg ar y pryd 

ynghylch cynnydd o ran argymhellion a wnaeth Pwyllgor Iechyd, Gofal 

Cymdeithasol a Chwaraeon y Bumed Senedd yn ei adroddiad: 'Busnes Pawb: 

Adroddiad ar atal hunanladdiad yng Nghymru 

 (Tudalennau 5 - 26)  

3.2 Ymateb gan y Gweinidog Iechyd Meddwl, Llesiant a'r Gymraeg ar y pryd i 

argymhellion a wnaeth Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon y 

Bumed Senedd yn ei adroddiad ar effaith COVID-19 ar y sector gofal 

cymdeithasol a gofalwyr di-dâl 

 (Tudalennau 27 - 44)  

------------------------Pecyn dogfennau cyhoeddus ------------------------



 

 

3.3 Adroddiad Gwaddol Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon y 

Bumed Senedd 

 (Tudalennau 45 - 79)  

3.4 Adroddiad gwaddol Fforwm y Cadeiryddion y Bumed Senedd 

 (Tudalennau 80 - 99)  

4 Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i wahardd y cyhoedd o 

weddill y cyfarfod hwn 

(15.25)   

5 Gweithdrefnau pwyllgorau a'u ffyrdd o weithio 

(15.25-15.40) (Tudalennau 100 - 107)  

6 Dull gweithredu strategol o ran cylch gwaith y Pwyllgor 

(15.40-16.00) (Tudalennau 108 - 124)  

7 Gwaith cynnar y Pwyllgor 

(16.00-16.15) (Tudalennau 125 - 138)  



 

 

 

 

 

 

 

Diben 

1. Mae'r papur yn nodi cylch gorchwyl a chyfrifoldebau'r Pwyllgor Iechyd a Gofal 

Cymdeithasol.  

Argymhelliad 

2. Gwahoddir y Pwyllgor i nodi ei gylch gorchwyl. 

Cefndir 

3. Mae rheolau a gweithdrefnau'r Senedd wedi'u nodi yn y Rheolau Sefydlog. Mae Rheol 

Sefydlog 16.1 yn ei gwneud yn ofynnol i'r Senedd sefydlu pwyllgorau a chanddynt bŵer yn eu 

cylchoedd gorchwyl i: 

“(i) archwilio gwariant, trefniadau cyllido, gweinyddiaeth a pholisi’r llywodraeth a’r 

cyrff cyhoeddus sy’n gysylltiedig â hi; 

(ii) archwilio deddfwriaeth; 

(iii) ymgymryd â swyddogaethau eraill a bennir yn y Rheolau Sefydlog; a 

(iv) ystyried unrhyw fater sy’n effeithio ar Gymru.” 

4. Drwy wneud hyn, mae'n rhaid i'r Pwyllgor Busnes sicrhau bod pob un o feysydd 

cyfrifoldeb Llywodraeth Cymru a'r cyrff cyhoeddus cysylltiedig, ynghyd â phob mater sy’n 

ymwneud â chymhwysedd deddfwriaethol y Senedd a swyddogaethau Gweinidogion Cymru a’r 

Cwnsler Cyffredinol, yn destun gwaith craffu gan bwyllgorau.  

Cylch gorchwyl y Pwyllgor 

5. Cylch gorchwyl y Pwyllgor hwn, fel y cytunodd y Senedd arno ar 23 Mehefin 2021, yw: 
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archwilio deddfwriaeth a dwyn Llywodraeth Cymru i gyfrif drwy graffu ar ei 

gwariant, ei gweinyddiaeth a'i pholisi, yn cwmpasu'r meysydd a ganlyn (ond heb fod 

yn gyfyngedig iddynt): iechyd corfforol, iechyd meddwl, iechyd y cyhoedd a llesiant 

pobl Cymru, gan gynnwys y system gofal cymdeithasol. 

6. Mae manylion pellach am rolau a chyfrifoldebau ehangach pwyllgorau'r Senedd wedi'u 

nodi yn adroddiad y Pwyllgor Busnes, sef Pwyllgorau yn y chweched Senedd: Teitlau a 

chylchoedd gorchwyl a osodwyd gerbron y Senedd ar 23 Mehefin 2021. Mae’r adroddiad yn 

datgan: 

“Fel yn ystod y Bumed Senedd, mae'n bwysig deall nad yw cylchoedd gwaith y 

pwyllgorau polisi a deddfwriaeth wedi'u rhagnodi na'u cyfyngu. Rydym yn fwriadol 

wedi caniatáu iddynt aros yn eang a phenderfynwyd peidio â darparu rhestr o 

bynciau ynghlwm wrth bob pwyllgor. Fel yn y ddwy Senedd flaenorol, rydym yn 

credu bod modd sicrhau gwaith craffu gwell ac osgoi'r perygl bod dull gweithredu’n 

rhy gul drwy roi'r gallu i bwyllgorau fynd ar drywydd materion ar draws portffolios a 

meysydd pwnc.” 

7. Serch hyn, mae Atodiad 1 yn cynnwys rhestr enghreifftiol o’r cyfrifoldebau Gweinidogol 

sy’n syrthio’n fras o fewn cylch gorchwyl y Pwyllgor. 

  

Tudalen y pecyn 2

https://senedd.cymru/media/q2inpcw1/cr-ld14398-w.pdf
https://senedd.cymru/media/q2inpcw1/cr-ld14398-w.pdf


2 

Atodiad 1: Cyfrifoldebau  Gweinidogol o fewn cylch gorchwyl y Pwyllgor 

 Iechyd y cyhoedd: Ymateb i COVID-19, sgrinio a brechu 

 Darpariaeth a pherfformiad yn y GIG 

 Gweithdrefnau uwchgyfeirio 

 Derbyn ac ymateb i adroddiadau gan Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru, a'u llywio 

 Goruchwylio perthynas Llywodraeth Cymru â Swyddfa Archwilio Cymru mewn 

perthynas â gweithgareddau'r GIG 

 Hyfforddiant a datblygiad y gweithlu meddygol [ac eithrio blynyddoedd 1-5 

Addysg Prifysgol Meddygon] 

 Ymchwil a datblygu ym maes iechyd a gofal cymdeithasol 

 Arloesi iechyd a digidol 

 Gwasanaethau iechyd meddwl 

 Atal hunanladdiad 

 Dementia 

 Awtistiaeth 

 Effaith gamblo cymhellol ar iechyd 

 Camddefnyddio sylweddau 

 Iechyd y Lluoedd Arfog a Chyn-filwyr 

 Iechyd y Cyhoedd: Gwasanaethau gwella iechyd a llesiant 

 Strategaeth gordewdra 

 Asiantaeth Safonau Bwyd yng Nghymru, gan gynnwys diogelwch bwyd 

 Bwyd sydd wedi'i addasu'n enetig (ac eithrio tyfu cnydau sydd wedi'u haddasu'n 

enetig) 

 Profiad cleifion, cyfranogiad a llais y dinesydd 

 Diogelu 

 Polisi a goruchwylio holl weithgareddau’r Awdurdodau Lleol yng Nghymru o ran 

gwasanaethau cymdeithasol, gan gynnwys cyhoeddi canllawiau statudol 

 Goruchwylio Gofal Cymdeithasol Cymru 

 Rheoleiddio lleoliadau preswyl, gofal cartref, lleoliadau i oedolion, gofal maeth, 

darpariaeth gofal i blant dan 8 oed a gofal iechyd preifat 
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 Arolygu'r gwasanaethau cymdeithasol a ddarperir gan Awdurdodau Lleol yng 

Nghymru, a llunio adroddiadau am yr arolygon hynny (drwy Arolygiaeth Gofal 

Cymru), gan gynnwys adolygiadau ar y cyd o wasanaethau cymdeithasol ac ymateb i 

adroddiadau 

8. Mae materion sy’n ymwneud ag iechyd a gofal cymdeithasol plant a phobl Ifanc yn 

syrthio’n bennaf o fewn cylch gorchwyl y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg. Fodd bynnag, yn 

unol â phenderfyniad y Pwyllgor Busnes nad yw’r cylchoedd gorchwyl yn rhagnodol nac yn 

gyfyngedig, ni fyddai hyn yn atal y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol rhag ystyried materion 

sy’n ymwneud â phlant a phobl ifanc. 

Tudalen y pecyn 4



Eluned Morgan AS/MS 
Y Gweinidog Iechyd Meddwl, Llesiant a’r Gymraeg 
Minister for Mental Health, Wellbeing and Welsh Language 

Bae Caerdydd • Cardiff Bay 
Caerdydd • Cardiff 

CF99 1SN 

Canolfan Cyswllt Cyntaf / First Point of Contact Centre: 
0300 0604400 

Gohebiaeth.Eluned.Morgan@llyw.cymru 
Correspondence.Eluned.Morgan@gov.wales 

Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg.  Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd 
gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.  

We welcome receiving correspondence in Welsh.  Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh and corresponding 
in Welsh will not lead to a delay in responding.   

Ein cyf: MA/EM/0941/21 

Dai Lloyd AS 
Cadeirydd y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon 
Senedd Cymru  
Bae Caerdydd  
Caerdydd 
CF99 1SN 

24 Mawrth 2021 

Annwyl Dai, 

Mewn ymateb diweddar yn ystod gwaith craffu'r Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a 
Chwaraeon ar gyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru, cytunais i roi diweddariad manylach ar 
gynnydd yn erbyn yr argymhellion yn eich adroddiad ‘Busnes Pawb’. Mae'r llythyr hwn yn rhoi 
cyd-destun a gwybodaeth ychwanegol i gefnogi'r diweddariad amgaeedig yn erbyn pob un 
o'r argymhellion yn eich adroddiad. Er bod y cynnydd cyffredinol yn erbyn y rhaglen waith hon 
yn dda, mae mwy o gynnydd wedi’i wneud mewn rhai meysydd nag eraill gan ein bod wedi 
blaenoriaethu ein hymdrech yn y meysydd hynny a fydd yn cael yr effaith fwyaf ac sy'n cyd-
fynd ag adroddiadau Pwyllgor eraill. Mae'r holl argymhellion wedi llywio ein rhaglen waith 
iechyd meddwl ehangach fel y nodir yn y Cynllun Cyflawni Law yn Llaw at Iechyd Meddwl.  

Yn amlwg, mae ffocws y rhaglen waith i atal hunanladdiad a hunan-niweidio yn parhau i fod 
yn hollbwysig, ac mae wedi newid dros y 12 mis diwethaf mewn ymateb i'r pandemig. Rhan 
o'r newid hwn yw ymateb i bryderon am yr effaith bosibl y gallai COVID-19 a'r cyfyngiadau 
cysylltiedig ei chael ar hunanladdiad yng Nghymru. Ar ddechrau 2020, comisiynwyd Uned 
Gyflawni'r GIG, gan weithio gyda phartneriaid allweddol, i edrych yn fanylach ar y data sydd 
ar gael i'n galluogi i gael y ddealltwriaeth ddiweddaraf o unrhyw effaith allai ddeillio o'r 
pandemig ac i lywio ein rhaglen waith. Er nad yw unrhyw nifer o achosion o hunanladdiad, 
p'un a yw'n codi neu'n gostwng, yn dderbyniol, daeth y gwaith hwn i'r casgliad ei bod yn rhy 
gynnar i ddweud beth fydd effaith gyffredinol y pandemig ar gyfraddau hunanladdiad. Fodd 
bynnag, mae adroddiadau diweddar yn rhoi rhywfaint o dawelwch meddwl gan ddangos 
darlun gweddol gyson ar draws gwledydd incwm uchel sy'n awgrymu na chafwyd unrhyw 
gynnydd mewn cyfraddau hunanladdiad yn ystod rhan gyntaf y pandemig. Er ein bod yn 
parhau â'n hymdrechion i weithio gyda phartneriaid i adolygu'r data, mae hwn yn peri pryder 
mawr i mi ac, o ystyried yr oedi sy'n digwydd cyn cadarnhau dyfarniadau hunanladdiad, rwyf 
wedi gofyn i swyddogion gyflymu cynlluniau i ddatblygu system arolygu hunanladdiad amser 
real i Gymru. Mae'r gwaith hwn yn mynd rhagddo ac mae grŵp iechyd a phlismona ar y cyd 
wedi'i sefydlu i'w oruchwylio. Y nod yw darparu mynediad gwell a chyflymach at wybodaeth 
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am achosion posibl o hunanladdiad er mwyn helpu i lywio ein dull ataliol a sicrhau bod 
cymorth, ar gyfer profedigaeth er enghraifft, yn cael ei gynnig cyn gynted â phosibl. 
 
Ers y diweddariad diwethaf a ddarparwyd gennym i'r Pwyllgor, mae’r Cydgysylltydd Atal 
Hunanladdiad a Hunan-Niwed Cenedlaethol wedi ennill profiad yn ei rôl, ac mae'r tri 
chydlynydd rhanbarthol wedi'u penodi. Roedd hyn, wrth gwrs, yn un o argymhellion allweddol 
y Pwyllgor ac rydym eisoes yn gweld manteision yr adnodd newydd hwn sy'n ein helpu i ddeall 
anghenion, cryfderau a bylchau ledled Cymru yn well. Mae'r cydgysylltwyr newydd bellach yn 
gyrru'r rhaglen waith i leihau achosion o hunanladdiad a hunan-niweidio a chryfhau ymhellach 
y gwaith partneriaeth a oedd eisoes wedi'i sefydlu i gyflawni cynlluniau gweithredu ar 
hunanladdiad a hunan-niweidio rhanbarthol a lleol. Ar lefel genedlaethol, mae'r gwaith hwn 
yn canolbwyntio ar dri maes allweddol: sefydlu'r system wyliadwriaeth amser real ar gyfer 
achosion posibl o hunanladdiad yng Nghymru; datblygu ymateb Cymru gyfan i brofedigaeth 
yn sgil hunanladdiad; a datblygu fframwaith galluogrwydd i fanteisio i'r eithaf ar gyfleoedd i 
atal drwy sicrhau lefel ofynnol o sgiliau a dealltwriaeth mewn atal hunanladdiad yn y GIG, y 
sector cyhoeddus ehangach a'r trydydd sector a chymunedau yng Nghymru. 
 
Bydd y Pwyllgor yn ymwybodol ein bod wedi cadarnhau £42 miliwn yn ychwanegol ar gyfer 
gwasanaethau iechyd meddwl y flwyddyn nesaf. Mae hyn yn fuddsoddiad sylweddol a 
rheolaidd i barhau i wella ac ehangu cymorth mynediad mewn ymateb i anghenion iechyd 
meddwl. Bydd hyn yn adeiladu ar ein buddsoddiad blaenorol a'r £11.5m yn ychwanegol a 
ddarparwyd gennym eleni i sicrhau bod gwasanaethau wedi gallu parhau yn ystod y 
pandemig. Yn benodol, bydd yr arian hwn yn cefnogi nifer o feysydd allweddol fel rhan o'n 
dull o leihau hunanladdiad a hunan-niweidio, gan gynnwys ehangu cymorth haen 0 a gwella 
mynediad at wasanaethau argyfwng. Mae rhywfaint o'r gwaith hwn eisoes ar y gweill ac rydym 
eisoes wedi sefydlu braenarwyr mewn tri bwrdd iechyd i wella'r ymateb iechyd meddwl i 
argyfwng drwy 111 ac rydym yn awyddus i ehangu'r gwaith hwn drwy 2021-22. Rydym hefyd 
wedi sefydlu cynlluniau peilot trawsgludo achosion iechyd meddwl mewn pedwar bwrdd 
iechyd i leihau'r amseroedd aros ar gyfer symud at gymorth priodol i bobl mewn argyfwng 
iechyd meddwl. Mae hwn yn faes arall lle rwy'n disgwyl i ddulliau gweithredu gael eu 
cynyddu’n gyflym, wedi'u llywio gan yr hyn a ddysgwyd o'r cynlluniau peilot. Drwy'r Cynllun 
Cyflawni Law yn Llaw at Iechyd Meddwl a ddiwygiwyd yn ddiweddar, rydym hefyd yn parhau 
i gefnogi grwpiau sy'n agored i niwed drwy ddatblygu deunyddiau pwrpasol ar iechyd meddwl 
a lles. I'r rhai sydd yn y carchar yng Nghymru, mae hyn hefyd yn cynnwys datblygu safonau 
newydd ar gyfer gwasanaethau iechyd meddwl a darparu mynediad i Linell Gymorth Iechyd 
Meddwl CALL ar draws y carchardai. 
 
Fodd bynnag, rwyf wedi bod yn glir bod angen dull traws-lywodraethol ac amlasiantaethol 
arnom er mwyn ymateb yn wirioneddol i anghenion iechyd meddwl yng Nghymru, gan 
gynnwys ein hymrwymiad i atal hunanladdiad a hunan-niwed. Cyflwynais bapur i'r Cabinet yn 
ddiweddar i geisio cytundeb i gryfhau'r dull hwn yng nghyd-destun effaith economaidd-
gymdeithasol ehangach y pandemig. Mae'r adolygiad o fynediad at wasanaethau brys i 
gleifion iechyd meddwl, Tu Hwnt i’r Alwad, wedi taflu goleuni ar ba mor eang yw problemau 
cymdeithasol a lles a all wthio pobl y tu hwnt i'w gallu i ymdopi mewn argyfwng – a gallwn 
ddisgwyl i hyn waethygu yn sgil y pandemig. Mae gan bob un ohonom ran i'w chwarae wrth 
atal achosion o hunanladdiad ac rwyf wedi gosod y llwyfan ar gyfer dull gweithredu traws-
lywodraethol ac amlweddog i wneud hyn. 
 
Yr eiddoch, 

 
Eluned Morgan AS/MS Tudalen y pecyn 6



Y Gweinidog Iechyd Meddwl, Llesiant a’r Gymraeg 
Minister for Mental Health, Wellbeing and Welsh Language 
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Busnes Pawb  
Adroddiad statws ar argymhellion  
Busnes Pawb, adroddiad ar atal hunanladdiad yng Nghymru, Rhagfyr 2018 
Chwefror 2021 
 
 Argymhelliad  

 
Diweddariad gan Lywodraeth Cymru.  

1 Rydym yn argymell y dylid mabwysiadu 
fframwaith hyfforddiant ar atal hunanladdiad a’i 
weithredu ar draws yr holl wasanaethau 
cyhoeddus mewn ffordd debyg i’r fframwaith ar 
gyfer trais domestig, lle y manylir ar y gofynion 
o ran hyfforddiant yn dibynnu ar y rôl. Yn 
benodol, byddai meddygon teulu yn un o’r 
grwpiau o weithwyr proffesiynol fyddai â 
gofynion uwch o ran hyfforddiant / sgiliau, ac 
mae’n bwysig bod ganddynt hwy a staff y 
practis yr hyder i ofyn y cwestiynau cywir ac 
ymateb yn dosturiol ac effeithiol wrth ymdrin â 
chleifion a allai fod mewn perygl o gyflawni 
hunanladdiad. Credwn y dylai’r Grŵp Cynghori 
Cenedlaethol fwrw ymlaen â hyn fel un o’r 
blaenoriaethau pennaf, yn enwedig o gofio bod 
fframwaith hyfforddiant eisoes wedi’i ddatblygu 
ac yn cael ei lansio yn Lloegr  

Nodwyd gennym yn flaenorol fod yr Athro Ann John (Cadeirydd y Grwpiau Cynghori 
Cenedlaethol ar Hunanladdiad a Hunan-niwed) wedi cyfrannu at elfen plant a phobl 
ifanc y fframwaith atal hunan-niwed a hunanladdiad (Health Education England, Coleg 
Prifysgol Llundain (UCL), y Ganolfan Gydweithredol Genedlaethol ar gyfer Iechyd 
Meddwl (NCCMH) (a gyhoeddwyd ym mis Hydref 2018), sy'n cynnwys tair rhan:  
• Plant a phobl ifanc  
• Oedolion ac oedolion hŷn  
• Y cyhoedd (iechyd cymunedol ac iechyd y cyhoedd).  
 
Mae'r Arweinydd Cenedlaethol (Claire Cotter) yn arwain y broses o ddatblygu 
'fframwaith galluogrwydd' ar hyn o bryd. Bydd y fframwaith hwn yn nodi'r galluoedd 
sydd eu hangen ar lefel gyffredinol ar draws gweithluoedd amlsectoraidd, gan weithio 
gydag Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC) ac arbenigwyr digidol. Caiff grwpiau 
penodol o weithwyr rheng flaen eu cynnwys wrth ddatblygu'r adnodd hwn drwy 
drefniadau cydgynhyrchu, er mwyn meithrin galluogrwydd a hyder yn y system e.e. 
cydgysylltwyr ardal lleol; swyddogion lles ym maes addysg bellach; timau gofal 
sylfaenol; bwrdd iechyd. Rydym yn disgwyl i'r gwaith hwn ddirwyn i ben erbyn diwedd 
y cyfnod secondio (Mawrth 2022).  
 
Mae'r deunydd hyfforddi ar gyfer y DES i feddygon teulu wedi'i gwblhau, ond gohiriwyd 
y trefniadau angenrheidiol ar gyfer ymgysylltu â meddygon teulu oherwydd y pandemig. 
Cytunir ar amserlenni newydd maes o law.  

2 Rydym yn argymell y dylai Llywodraeth Cymru 
arwain y gwaith o hyrwyddo deunyddiau sydd 
eisoes yn bodoli, megis yr adnodd hyfforddi 
“See. Say. Signpost.” fel rhan o ymgyrch i godi 
ymwybyddiaeth y cyhoedd a sefydlu’r neges 
bod hunanladdiad yn fusnes i bawb ac y gall 

Rydym yn parhau i rannu a hyrwyddo adnoddau a bydd y Cydgysylltwyr Cenedlaethol 
a Rhanbarthol yn chwarae rhan allweddol wrth nodi cyfleoedd pellach i godi 
ymwybyddiaeth o ddeunyddiau.  
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 Argymhelliad  
 

Diweddariad gan Lywodraeth Cymru.  

ddigwydd mewn unrhyw gymuned ar unrhyw 
adeg.  

Mae Cydweithfa Iechyd GIG Cymru bellach yn cynnwys gwybodaeth benodol am 
hunanladdiad a hunan-niwed ac yn cyfeirio pobl at wefannau allweddol eraill i gael 
gwybodaeth.  
 
Mae gan wefan Rhwydwaith Iechyd Cyhoeddus Cymru dudalen hefyd, ac mae'n 
datblygu tudalen newydd ar hunanladdiad a hunan-niwed ar y llwyfan diwygiedig (sy'n 
cael ei ddiweddaru ar hyn o bryd). Mae'r wefan hon yn cynnwys cyfleuster ar gyfer 
cymuned o ymarferwyr a gweithwyr proffesiynol.  

3 Rydym yn argymell bod Comisiwn y Cynulliad 
yn cynnig hyfforddiant ar atal hunanladdiad i 
Aelodau’r Cynulliad, Staff Cymorth Aelodau’r 
Cynulliad, staff y Comisiwn a chontractwyr. Yn 
ogystal â pharatoi Aelodau a staff y Cynulliad i 
ymateb yn briodol, rydym yn gobeithio y bydd 
hyn yn dangos esiampl i gyflogwyr eraill, a 
byddem yn erfyn ar Lywodraeth Cymru i 
hyrwyddo hyfforddiant ar atal hunanladdiad 
ymhlith ei holl staff  

Bydd angen i Gomisiwn y Cynulliad roi diweddariad ar wahân ar weithredu'r 
argymhelliad.  
 
Mae Cyfarwyddiaeth Adnoddau Dynol (Adran y Gweithlu) Llywodraeth Cymru wedi 
adolygu'r darpariaethau sydd ar gael i staff mewn perthynas â chymorth ac wedi 
atgyfnerthu'r hyn a gynigir. Yn ehangach, mae gan Lywodraeth Cymru Strategaeth 
Iechyd a Lles weithredol sy'n cynnwys iechyd meddwl a lles. Mae ar gael ar fewnrwyd 
y staff. Mae'r Strategaeth Iechyd a Lles, y Pecyn Cymorth, y Polisi Addasiadau 
Rhesymol a'r hyfforddiant yn ymdrin ag iechyd meddwl. Ymdrinnir ag iechyd meddwl 
hefyd yn yr hyfforddiant Hyderus o ran Anabledd i'r Uwch Wasanaeth Sifil a rheolwyr 
llinell. Mae proses rheoli perfformiad 'Dewch i Drafod' yn cynnwys sgyrsiau am iechyd 
meddwl a lles. Atgyfnerthwyd deunyddiau cymorth ac adnoddau drwy gydol 2020-21, 
gan gynnwys:  
 

• Hyfforddiant a ddarperir gan Able Futures sy'n ymdrin â galluogrwydd rheolwyr 
canol i gynnal sgyrsiau sensitif ac i roi cymorth i staff sy'n dioddef salwch 
meddwl; cymorth gan gymheiriaid; a sut y gallwn ofalu am ein hiechyd meddwl 
ein hunain;  

• Rhestr chwarae o adnoddau helaeth ar gael ar Lab Dysgu Llywodraeth Cymru;  
• Disgwylir i'r broses o recriwtio carfanau o Gynghreiriaid Iechyd Meddwl a 

Mentoriaid Parch ddechrau diwedd mis Mawrth 2021;  
• Caiff cymorth iechyd meddwl wedi'i deilwra'n arbennig ei roi i feysydd busnes 

penodol gan ddarparwr y Rhaglen Cymorth i Weithwyr a'r adran Adnoddau 
Dynol.  
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Ystyrir bod y cam gweithredu hwn bellach wedi'i gwblhau.  
 

4 Rydym yn argymell bod Llywodraeth Cymru a’r 
Grŵp Cynghori Cenedlaethol yn gweithio gyda 
Network Rail a’r Samariaid i werthuso 
llwyddiant yr ymgyrch Small Talk Saves Lives 
gyda’r nod o gyflwyno hyn i ystod ehangach o 
sefydliadau  

Mae amrywiaeth eang o fentrau ar waith ledled Cymru. Mae arweinwyr atal 
hunanladdiad rhanbarthol bellach wedi'u penodi ac maent wrthi'n nodi beth sydd ar 
gael ym mhob ardal, yn ogystal â'r mesurau canlyniad sydd ar gael i ddangos 
tystiolaeth o effaith. Caiff penderfyniadau ynghylch cyllid tymor hwy neu ehangu 
rhaglenni penodol eu hystyried ochr yn ochr â'r broses o bennu'r blaenoriaethau ar 
gyfer ein rhaglen gyllido ranbarthol gylchol, o dan arweiniad y cydgysylltydd 
cenedlaethol a fydd yn trafod materion â'r Grŵp Cynghori Cenedlaethol.  
 
Yn ogystal, mae cydgysylltwyr rhanbarthol bellach yn mynychu cyfarfod amlasiantaeth 
Cymru a'r Gororau a gynhelir bob deufis wedi'i drefnu gan Network Rail, a gaiff ei 
fynychu hefyd gan gwmnïau rheilffordd, gan gynnwys Trafnidiaeth Cymru, y Samariaid 
a'r Heddlu Trafnidiaeth Prydeinig. Bydd y grŵp hwn yn cysylltu â'r gwaith 
Gwyliadwriaeth Amser Real, ac mae'n parhau i ddatblygu cyfleoedd ar gyfer atal 
hunanladdiad.  
 
Rydym hefyd wedi atgyfnerthu ein trefniadau ar gyfer ymgysylltu â'n Tîm 
Gwasanaethau Gwybodaeth a Dadansoddi, drwy'r Bwrdd Cyflenwi a Goruchwylio a 
sefydlwyd yn ddiweddar er mwyn sicrhau bod gan bob ymyriad a ddatblygir sail 
dystiolaeth glir. Mae nifer o ffrydiau gwaith yn adrodd i'r bwrdd hwn, gan gynnwys atal 
hunanladdiad a hunan-niwed.  
 

5 Rydym yn argymell y dylai Llywodraeth Cymru 
gymryd camau ar fyrder i sicrhau bod pob 
meddyg teulu yng Nghymru yn ymwybodol o 
ganllawiau’r Cyngor Meddygol Cyffredinol 
ynghylch rhannu gwybodaeth a’r datganiad 
consensws a gytunwyd gan Adran Iechyd y DU, 
y Colegau Brenhinol a phartneriaid eraill. 
Rydym yn cefnogi’r ymgyrch gan Papyrus i 
annog prif weithredwyr cyrff y GIG i roi sicrwydd 
y byddant yn cefnogi staff sy’n gwneud 

Er ein bod wedi tynnu sylw arweinwyr polisi at y mater hwn yn fewnol, nid ydym wedi 
gallu rhoi blaenoriaeth i waith pellach mewn perthynas â'r cam gweithredu hwn. 
Byddwn yn ei ystyried fel rhan o'n dull gweithredu fesul cam i ymateb i'r argymhellion 
yn yr adroddiad hwn a'r amrywiaeth eang o argymhellion o fewn adroddiadau 
cysylltiedig eraill  gan Bwyllgorau.  
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penderfyniad ar sail budd pennaf i dorri 
cyfrinachedd claf er mwyn amddiffyn bywyd  

6 Rydym yn argymell y dylai Llywodraeth Cymru 
gymryd yr holl gamau angenrheidiol i sicrhau 
cydraddoldeb rhwng gwasanaethau iechyd 
meddwl a chorfforol. Dylai hyn fod yn 
gysylltiedig â “Cymru Iachach”, a rhaid i 
Lywodraeth Cymru sicrhau bod ei chynlluniau 
ar gyfer datblygu gwasanaethau iechyd a gofal 
cymdeithasol yn rhoi'r un flaenoriaeth i iechyd 
meddwl a lles meddyliol ag y maent yn ei rhoi i 
iechyd corfforol. Mae hyn yn cynnwys sicrhau 
bod adnoddau priodol yn cael eu dyrannu, a 
bod canlyniadau cleifion, o ran iechyd meddwl 
gwell, yn cael eu mesur ac yr adroddir arnynt. 
Os yw Llywodraeth Cymru o ddifrif ynghylch 
sicrhau cydraddoldeb rhwng iechyd meddwl ac 
iechyd corfforol, rhaid iddi ystyried a fyddai 
cyflwyno targedau ystyrlon yn sicrhau bod 
byrddau iechyd yn rhoi ffocws digonol ar wella 
gwasanaethau iechyd meddwl a phrofiad 
cleifion o ofal  

Yn y gyllideb ar gyfer 2021/22, dyrannwyd £42 miliwn ychwanegol i iechyd meddwl er 
mwyn helpu i gyflawni'r blaenoriaethau a nodwyd yng Nghynllun Cyflenwi Law yn Llaw 
at Iechyd Meddwl 2019-2022. Mae hyn yn cynnig cyllid ychwanegol a chylchol 
sylweddol ar gyfer gwasanaethau iechyd meddwl a fydd yn cynyddu'r llinell sylfaen i 
helpu gwasanaethau i ddiwallu anghenion iechyd meddwl newidiol. Mae'r buddsoddiad 
ychwanegol hwn yn golygu y caiff cyfanswm o £783m ei wario ar iechyd meddwl yn 
2021-22. Mae'r cyfanswm hwn yn cynnwys £726 miliwn a ddarperir i Fyrddau Iechyd 
Lleol yn 2021-22 fel rhan o'r dyraniad iechyd meddwl wedi'i glustnodi i gefnogi 
gwasanaethau a chymorth iechyd meddwl cyfredol.  
 
Mae gwaith yn parhau i integreiddio gwasanaethau iechyd meddwl yn well â 
gwasanaethau iechyd corfforol, er enghraifft, mae cynlluniau wrthi'n cael eu cwblhau i 
raglen waith argyfyngau iechyd meddwl ddod yn rhan o'r Bwrdd Rhaglen Mynediad 
Brys ac Argyfwng. Yn yr un modd, fel rhan o'r Rhaglen Strategol ar gyfer Gofal 
Sylfaenol, mae gwaith yn mynd rhagddo i sicrhau bod iechyd meddwl yn elfen 
integredig o'r gwaith hwn.  
 
Yn ystod y pandemig, cafodd gwasanaethau iechyd meddwl eu blaenoriaethu a'u 
pennu fel gwasanaethau hanfodol ynghyd â gwasanaethau iechyd 'corfforol' allweddol 
sy'n dangos lefel y pwysigrwydd a roddir gennym ar ein gwasanaethau iechyd meddwl 
yng Nghymru.  
 
O ran amseroedd aros, ceir enghreifftiau da o dargedau iechyd meddwl a thargedau 
iechyd corfforol sy'n gydnaws â'i gilydd, er enghraifft, ar gyfer gofal brys, lle mae'r meini 
prawf ar gyfer cynnal asesiad brys o fewn 4 awr ar gyfer iechyd meddwl yn gydnaws 
â'r targed ar gyfer amseroedd aros mewn adrannau damweiniau ac achosion brys. Yn 
ogystal, mae'r targedau ar gyfer asesiadau cyffredin ac atgyfeiriadau i gael triniaeth 
iechyd meddwl yn cynnwys targed o 28 diwrnod o gymharu â'r targed o 26 wythnos ar 
gyfer atgyfeiriadau i gael triniaeth am gyflyrau iechyd corfforol. Rydym hefyd yn 
atgyfnerthu'r arweinyddiaeth ar gyfer gwaith ar y Set Ddata Graidd er mwyn sicrhau 

T
udalen y pecyn 11



5 | T u d a l e n  
 

 Argymhelliad  
 

Diweddariad gan Lywodraeth Cymru.  

ffocws ar ganlyniadau ac er mwyn nodi cyfleoedd i gyflymu cynnydd cyn rhoi WCCIS 
ar waith.  
 
 

7 Rydym yn argymell y dylid gwerthuso 
effeithiolrwydd y llwybr atgyfeirio brys ar gyfer 
Meddygon Teulu a roddwyd ar waith gan Fwrdd 
Iechyd Hywel Dda gyda’r bwriad o gyflwyno’r 
dull hwn ar draws yr holl fyrddau iechyd yng 
Nghymru  

Fel y nodwyd yn ein hymateb gwreiddiol, mae safonau eisoes ar waith sy'n ei gwneud 
yn ofynnol i fyrddau iechyd gyflawni amseroedd targed o'r adeg atgyfeirio i'r adeg 
asesu. Mae Canllawiau Llywodraeth Cymru ‘The Role of Community Mental Health 
Teams in Delivering Community Mental Health Services: Interim Policy Implementation 
Guidance and Standards (2010)’ yn cynnwys y disgwyliad y caiff pobl a gaiff eu 
hatgyfeirio fel argyfwng eu hasesu o fewn 2-4 awr, atgyfeiriadau brys o fewn 48 awr, 
ac atgyfeiriadau cyffredin o fewn 28 diwrnod yn unol â Mesur Iechyd Meddwl Cymru 
(2010).  Mae Bwrdd Iechyd Hywel Dda wedi cadarnhau nad oes ganddo brotocol sy'n 
wahanol i'r disgwyliadau sy'n bodoli eisoes ynghylch atgyfeiriadau gan feddygon teulu 
i Dimau Iechyd Meddwl Cymunedol ledled Cymru ac felly, ystyrir bod yr argymhelliad 
hwn wedi'i gwblhau. Fodd bynnag, dylid nodi bod trefniadau i ddiweddaru'r canllawiau 
hyn wedi'u cynnwys yn rhaglen waith y Rhwydwaith Iechyd Meddwl yn 2021/22.  
 
Ystyrir bod y cam gweithredu hwn bellach wedi'i gau.  

8 Rydym yn argymell y dylai Llywodraeth Cymru 
ddatblygu model brysbennu Cymru gyfan a 
fyddai’n golygu bod nyrsys seiciatrig 
cymunedol wedi’u lleoli yn ystafelloedd rheoli’r 
heddlu. Credwn y dylid gwneud y gwaith hwn 
yn unol â’r amserlen chwe mis a nodir yn 
adroddiad y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac 
Addysg Cadernid Meddwl (argymhelliad 15 yn 
yr adroddiad hwnnw):  
 
▪ Bod Llywodraeth Cymru, o fewn chwe mis i 
ddyddiad cyhoeddi’r adroddiad hwn, mewn 
perthynas â gofal argyfwng a gofal y tu allan i 
oriau:  

Mae gwella gofal argyfwng i bob oed yn flaenoriaeth yn ein Cynllun Cyflenwi Law yn 
Llaw at Iechyd Meddwl 2019-22, gan gynnwys sicrhau darpariaeth 24/7. Mae 
diweddariadau blaenorol wedi cynnwys gwybodaeth am yr amrywiaeth o brosiectau 
peilot sydd ar waith i brofi modelau brysbennu dros y ffôn. Rydym wedi gwneud 
cynnydd da wrth wella gofal argyfwng wedi'i ategu gan gyllid o £3.4 miliwn yn ystod y 
3 blynedd diwethaf (£1m yn 2018-19, £1.4m yn 2019-20 ac £1m yn 20/21) i gefnogi 
amrywiaeth o ddulliau gweithredu (brysbennu dros y ffôn, cludo a chaffis argyfwng).  
 
Mae canfyddiadau adolygiad a gomisiynwyd yn ddiweddar gan Lywodraeth Cymru o 
fynediad brys i bob oed (adroddiad 'Tu Hwnt i'r Alwad', cyhoeddwyd 21 Rhagfyr 2020) 
yn dangos yr amrywiaeth o anghenion sydd gan bobl mewn argyfwng. Mae'r rhain yn 
cynnwys amrywiaeth eang o faterion cymdeithasol a llesiant ac mae pob partner yn 
cytuno bod angen llwybr amlasiantaeth er mwyn diwallu anghenion. Er mwyn cefnogi'r 
gwelliannau sydd eu hangen o safbwynt iechyd fel rhan o 'r dull gweithredu 
amlasiantaeth, rwyf wedi ymrwymo £6m ychwanegol ar gyfer gofal argyfwng yn 2021-
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▪ yn gweithio gyda heddluoedd Cymru i ystyried 
model brysbennu ar gyfer Cymru gyfan a 
fyddai’n sicrhau bod ymarferwyr iechyd meddwl 
ar gael yn ystafelloedd rheoli’r heddlu i roi 
cyngor pan fydd plant a phobl ifanc (a grwpiau 
oedran eraill, os yn briodol) yn wynebu 
argyfwng;  
▪ yn amlinellu sut y gellid cyfeirio adnoddau at 
alluogi timau argyfwng ym mhob bwrdd iechyd 
i ddarparu hyfforddiant a rhaeadru arbenigedd i 
wasanaethau rheng flaen eraill, yn enwedig 
cydweithwyr mewn Adrannau Damweiniau ac 
Achosion Brys, mewn ardaloedd ar y gororau (i 
wella cysylltiadau trawsffiniol â’r canolfannau 
hynny a ddefnyddir amlaf gan gleifion sy’n byw 
yng Nghymru), ac mewn ysgolion (i wneud 
sgyrsiau am hunanladdiad a hunan-niwed yn 
benodol yn fater o drefn);  
▪yn sicrhau bod y byrddau iechyd yn darparu 
cymorth dilynol ar ôl rhyddhau, yn darparu 
gwybodaeth am sut mae’r byrddau iechyd yn 
monitro’r ddarpariaeth hon, ac yn ymrwymo i 
sicrhau bod y wybodaeth hon ar gael i’r 
cyhoedd er mwyn bod yn dryloyw ac yn atebol; 
▪ yn sicrhau bod yr holl fyrddau iechyd yn 
cydymffurfio â’r gofyniad i gadw gwelyau 
dynodedig y gellid eu staffio’n ddigonol ar gyfer 
pobl ifanc dan 18 oed mewn argyfwng, sy’n 
nodi sut y bydd hyn yn cael ei fonitro a sut y 
bydd adroddiad yn cael ei lunio amdano yn y 
dyfodol, a pha gamau a gymerir os nad yw 
gwelyau o’r fath ar gael;  

22. Mae gwaith eisoes yn mynd rhagddo i brofi llwybr argyfwng 111 yn ardaloedd tri 
bwrdd iechyd gyda'r bwriad o ehangu'r gwaith hwn. Rydym hefyd wedi sefydlu 
cynlluniau cludo iechyd meddwl peilot gyda Sant Ioan Cymru er mwyn darparu 
gwasanaeth cludo mwy priodol ac amserol i gleifion iechyd meddwl. Bwriedir cyflwyno'r 
gwaith hwn ymhellach yn ystod 2021-22.  
 
 
 
Rydym hefyd wedi comisiynu adolygiad o wasanaethau cyswllt argyfwng a seiciatrig 
gan Uned Gyflenwi'r GIG er mwyn llywio ein hymateb parhaus. Gohiriwyd yr amserlenni 
ar gyfer yr adolygiad hwn oherwydd y pandemig. Y prif reswm am hyn oedd er mwyn 
caniatáu i wasanaethau ganolbwyntio ar gynnal gwasanaethau hanfodol yn ystod 
cyfnod heriol iawn, gan gynnwys yr angen i addasu modelau gwasanaeth o fewn y 
cyfyngiadau. Fodd bynnag, mae'r adolygiad yn mynd rhagddo a'r nod yw cwblhau'r 
gwaith maes erbyn diwedd mis Hydref 2021. Ar ôl cwblhau adolygiad pob Bwrdd 
Iechyd, bydd Uned Gyflenwi'r GIG yn cyflwyno adroddiad lleol llawn i'r Bwrdd 
perthnasol. Felly, bydd y rhan fwyaf o'r Byrddau Iechyd wedi derbyn eu hadroddiadau 
lleol yn ystod y gwanwyn a'r haf a chaiff y Bwrdd Iechyd olaf ei adolygu yn ystod yr 
Hydref. Ar ôl cwblhau'r adolygiadau lleol, caiff adroddiad cenedlaethol ei lunio a'i 
gyhoeddi cyn diwedd y flwyddyn galendr. Mae'r amserlen hon yn dibynnu ar y 
cyfyngiadau ac ar allu'r byrddau iechyd i ymgysylltu'n llawn â'r adolygiad.  
 
Cyhoeddwyd canllawiau i ysgolion mewn perthynas ag ymateb i achosion o hunan-
niwed a theimladau hunanladdol ymhlith pobl ifanc yn 2019.  
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▪ yn gweithredu’n gyflym ac mewn ffordd unffurf 
ar draws y byrddau iechyd i gynnig un pwynt 
mynediad at wasanaethau arbenigol, er mwyn 
sicrhau mynediad amserol a phriodol i gymorth, 
boed yn gymorth brys neu’n gymorth arall; ac  
▪ yn myfyrio ar ganlyniadau’r adolygiad o ofal 
argyfwng, yn amlinellu beth yn fwy sydd angen 
ei wneud i ddarparu gwasanaeth gofal 
argyfwng 24/7 diogel a chost-effeithiol ym 
mhob rhan o Gymru, sut y gwneir hynny, ac 
erbyn pryd 

9 Rydym yn argymell y dylai Llywodraeth Cymru 
gymryd camau ar fyrder i ganfod i ba raddau y 
mae’r rhai a ryddhawyd o ofal fel cleifion 
mewnol yn cael gofal dilynol ar hyn o bryd o 
fewn yr amserlen darged ac yn rhoi 
diweddariad i’r Pwyllgor o fewn tri mis. Dylai 
hyn gynnwys camau i sicrhau bod systemau TG 
yn gallu nodi a yw hyn yn digwydd 

Ymateb i 9, 10 ac 11:  
 
Fel rhan o Set Ddata Graidd Iechyd Meddwl, mae cysylltu â chleifion o fewn 2 ddiwrnod 
i'w rhyddhau yn darged allweddol – mae Llywodraeth Cymru yn gweithio gyda 
Gwasanaeth Gwybodeg Cenedlaethol Cymru (NWIS) a rhanddeiliaid i gynnal gwaith 
monitro perfformiad cadarn mewn perthynas â'r targed hwn drwy weithdrefnau Bwrdd 
Safonau Gwybodaeth Cymru. Yn y cyfamser, mae swyddogion yn gweithio gyda'r 
byrddau iechyd i sicrhau y cynhelir gwaith dilynol ar ôl rhyddhau cleifion ac y caiff ei 
gofnodi'n lleol.  
 

10 Rydym yn argymell bod Llywodraeth Cymru yn 
cyflwyno proses chwemisol i fonitro ac adrodd 
ar y targed yn Law yn Llaw at Iechyd Meddwl – 
Cynllun Cyflawni sy’n nodi y bydd yr holl gleifion 
sy’n cael eu rhyddhau o ofal fel cleifion mewnol 
yn cael gofal dilynol o fewn yr amserlen 
benodedig  

11 Rydym yn argymell, yng ngoleuni’r dystiolaeth 
bod y perygl o hunanladdiad ar ei uchaf ar y 
trydydd diwrnod ar ôl rhyddhau pobl o ofal, y 
dylai’r targed o ran trefnu apwyntiad dilynol 
cyntaf i gleifion mewnol a ryddhawyd o ofal 
iechyd meddwl gael ei newid er mwyn sicrhau 
bod cleifion yn cael gofal dilynol o fewn 48 awr  
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12 Rydym yn argymell y dylid cyflwyno targed ar 
gyfer amseroedd aros am therapïau seicolegol 
i sicrhau bod y rhai sydd mewn angen yn cael y 
cymorth hwn o fewn amserlen briodol. Mae 
mynediad cynnar at therapi priodol yn gallu 
darparu’r ymyrraeth y mae ei hangen ac atal yr 
angen i rywun gael gofal argyfwng yn nes 
ymlaen 

Ers cyhoeddi'r argymhellion hyn, rydym yn parhau i gefnogi gwaith i wella mynediad i 
ymyriadau a therapïau seicolegol ac mae'n parhau'n faes blaenoriaeth o fewn Cynllun 
Cyflenwi Law yn Llaw at Iechyd Meddwl 2019-2022. Yn 2018/19, rhoddwyd £4m o 
gyllid ychwanegol yn uniongyrchol i fyrddau iechyd i'w helpu i wella mynediad i 
therapïau seicolegol a gwnaed buddsoddiad pellach yn ystod rowndiau cyllid gwella 
gwasanaethau dilynol (yn 2019/20 a 2020/21), gwerth £3.5m ychwanegol.  
 
Dyrannwyd y cyllid hwn ar y sail y dylai adeiladu ar fuddsoddiad blaenorol ac y gallai'r 
byrddau iechyd ddangos sut y byddai'r cyllid yn helpu i weithredu Matrics Cymru, 
Canllawiau ar gyfer Darparu Therapi Seicolegol sy'n seiliedig ar Dystiolaeth yng 
Nghymru a gyhoeddwyd yn 2017. Cynlluniwyd Cynllun Gweithredu ategol y Pwyllgor 
Rheoli Therapïau Seicolegol Cenedlaethol (NPTMC), a gyhoeddwyd yn 2018, er 
mwyn helpu byrddau iechyd i werthuso a chynllunio eu gwasanaethau yn erbyn y 
canllawiau a'r tablau tystiolaeth cysylltiedig.  
 
Yn dilyn yr archwiliadau cychwynnol a gynhaliwyd yn 2018 mewn perthynas â 
Chynllun Gweithredu'r Pwyllgor, byddwn yn gofyn i fyrddau iechyd adolygu'r broses o 
roi'r cynlluniau hynny ar waith fel rhan o raglen waith eleni. Byddwn yn gofyn am 
dystiolaeth ganddynt ynghylch sut y maent yn bwriadu canolbwyntio ar y meysydd y 
mae angen eu datblygu fwyaf. Bydd cyllid gwella gwasanaethau ar gael iddynt lle bo 
angen.  
 
Eleni, gwnaed gwaith hefyd i asesu ac i fapio'r gweithlu seicolegol presennol, gan 
gynnwys capasiti, trefniadau goruchwylio ac anghenion hyfforddi. Rhannwyd y 
dadansoddiad eang hwn ag Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC) er mwyn llywio'r 
gwaith y mae'n ei wneud i gynllunio'r gweithlu. Yn dilyn trafodaethau, penderfynwyd 
yn gyflym y dylid cynnwys lleoedd ychwanegol i hyfforddi seicolegwyr o flwyddyn 
academaidd 2020-21.  
 
Rydym hefyd yn cefnogi seilwaith interim er mwyn helpu i barhau i ddarparu 
therapïau seicolegol, gan sicrhau y caiff yr amrywiaeth o therapïau sydd ar gael ei 
hatgyfnerthu, ac y caiff dewisiadau defnyddwyr gwasanaethau eu hystyried fel mater 
o drefn o fewn gwasanaethau iechyd meddwl. Mae'r gwaith hwn yn cynnwys 
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adolygiad systematig a chadarn o'r tablau tystiolaeth sy'n sail i Fatrics Cymru gan ei 
bod yn holl bwysig eu bod yn cael eu diweddaru'n rheolaidd er mwyn sicrhau y gall y 
byrddau iechyd ddarparu ymyriadau sy'n seiliedig ar dystiolaeth.  
 
Comisiynwyd gwaith hefyd i lunio adroddiad ar y mecanweithiau mwyaf effeithiol ar 
gyfer cynllunio diogelwch a rhagwelir y bydd yr egwyddorion a nodwyd yn yr 
adroddiad hwnnw yn parhau i lywio'r ymyriadau seicolegol mwyaf priodol i'r rheini sy'n 
cael teimladau hunanladdol a'r rheini sydd wedi hunan-niweidio.  
 
Mae'r cydgysylltydd cenedlaethol hefyd yn gweithio gyda'r grŵp llywio cenedlaethol 
Seiciatreg Gyswllt a bwrdd prosiect y set ddata graidd i sicrhau cysondeb o ran 
trefniadau asesu lleoliadau seiciatreg gyswllt. Rydym hefyd yn ymrwymedig i sicrhau 
y caiff unrhyw arferion newydd sy'n seiliedig ar dystiolaeth a nodir yn y maes hwn eu 
rhannu â'n holl gydweithwyr priodol.  
 

13 Rydym yn argymell bod Llywodraeth Cymru yn 
derbyn yr alwad a wnaed yn yr adolygiad canol 
cyfnod o Siarad â fi 2 i ddatblygu a gweithredu 
strategaeth ôl-ymyrraeth Cymru gyfan ar gyfer 
hunanladdiad, ac y dylai’r gwaith hwn gael ei 
ddatblygu fel un o’r blaenoriaethau pennaf. 
Dylai hyn gynnwys manylion cymorth dilynol i 
unigolion sydd wedi dioddef profedigaeth o 
ganlyniad i hunanladdiad, ac mewn lleoliadau 
sefydliadol. Dylai gynnwys yr argymhelliad yn 
Cadernid Meddwl y dylid rhoi canllawiau i’r holl 
ysgolion ynghylch siarad am hunanladdiad (ac, 
fel blaenoriaeth, i ysgolion lle bu achos o 
hunanladdiad neu amheuaeth o hunanladdiad). 
Dylai Llywodraeth Cymru sicrhau bod digon o 
adnoddau wedi’u clustnodi i weithredu’r 
strategaeth ôl-ymyrraeth hon.  

Mae Llywodraeth Cymru wedi rhoi cyllid grant (2020/21) i brosiect/gwasanaeth cymorth 
profedigaeth ym mhob un o'r tri rhanbarth y mae SOBS (Gogledd), MIND 
(Canolbarth/Gorllewin) a 2WishuponaStar (Gwent) yn ymwneud â nhw, a byddant yn 
darparu gwybodaeth werthfawr er mwyn llywio dull gweithredu Cymru gyfan.  
 
Mae'r Cydgysylltydd Cenedlaethol yn mynychu'r Grŵp Llywio Profedigaeth 
Cenedlaethol sydd wrthi ar hyn o bryd yn datblygu fframwaith ar gyfer pob math o 
brofedigaeth. Bydd ymgynghoriad ffurfiol yn dechrau ar y fframwaith hwn ar 22 Mawrth.  
 
Ar hyn o bryd, mae'r grŵp yn ymgysylltu â phobl â phrofiad uniongyrchol o brofedigaeth 
o ganlyniad i hunanladdiad, gyda chymorth asiantaethau gwirfoddol, gan roi cyfle iddynt 
rannu eu teithiau profedigaeth er mwyn i ni allu deall yr heriau a'r cyfleoedd i roi'r 
cymorth cywir yn y ffordd gywir yn well. Disgwylir i'r grŵp gyflwyno adroddiad ar 31 
Mawrth 2021, a bydd yn darparu sail ar gyfer strategaeth ôl-ymyrraeth, a fydd yn nodi'r 
costau y bydd angen darparu ar eu cyfer a'r adnoddau y bydd eu hangen er mwyn 
darparu ymateb cenedlaethol yn ystod 2021/22.  
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14 Rydym yn argymell bod Llywodraeth Cymru ac 
Iechyd Cyhoeddus Cymru yn mynd ati i 
hyrwyddo argaeledd yr adnodd Cymorth wrth 
Law Cymru. Dylai hyn gynnwys ymgysylltu’n 
rhagweithiol â grwpiau cymorth y trydydd sector 
a sicrhau bod staff rheng flaen, yn enwedig 
gwasanaethau brys, sydd â chysylltiad â’r rhai 
sydd wedi dioddef profedigaeth o ganlyniad i 
hunanladdiad, nid yn unig yn llwyr ymwybodol 
o Cymorth wrth Law Cymru ond, yn hollbwysig, 
yn gallu cael gafael ar gopïau o’r adnodd fel y 
gellir ei ddosbarthu i’r rhai sydd wedi dioddef 
profedigaeth ar yr adeg y mae ei angen arnynt. 
Gan fod yr adnodd hwn eisoes ar gael, dylid 
rhoi hyn ar waith o fewn 3 mis  

Lluniwyd fersiwn o 'Cymorth wrth law' i Gymru ac mae ar gael ar-lein (Dewis Cymru) 
yn Gymraeg ac yn Saesneg. Rhyddhawyd cyllid i helpu gyda chostau argraffu a 
dosbarthu parhaus. Dosbarthwyd yr adnoddau a argraffwyd yn ddiweddar yn 
uniongyrchol i'r Byrddau Iechyd Lleol, nifer o sefydliadau trydydd sector, heddluoedd 
ac Iechyd Cyhoeddus Cymru er mwyn iddynt eu dosbarthu i randdeiliaid ehangach.  
 
Nodir ei bod bellach yn bryd adolygu 'Cymorth wrth law' ac mae'r Cydgysylltydd 
Cenedlaethol yn cysylltu â chydweithwyr ym mhum gwlad y DU/Iwerddon y maent oll 
yn defnyddio'r adnodd 'Cymorth wrth law' er mwyn ystyried pa ddiwygiadau pellach 
sydd eu hangen. Caiff y gwaith hwn hefyd ei lywio gan yr adolygiad diweddar yn Lloegr. 
Mae trafodaethau cynnar yn awgrymu o bosibl y gellid datblygu opsiwn digidol ar y cyd 
â'r gwledydd eraill. Bydd gwaith ar system Gwyliadwriaeth Amser Real hefyd yn cynnig 
cyfleoedd i sicrhau y caiff yr adnodd hwn ei ddefnyddio'n fwy rheolaidd ac i sicrhau bod 
y wybodaeth ar gael pan fydd ei hangen.  

15 Rydym yn argymell y dylai Llywodraeth Cymru, 
fel rhan o lwybr ôl-ymyrraeth Cymru gyfan, roi 
ystyriaeth ddwys i ddarparu cyllid ar gyfer 
grwpiau cymorth i’r rhai sydd wedi dioddef 
profedigaeth o ganlyniad i hunanladdiad, fel 
bod pobl ledled Cymru yn gallu cael cymorth y 
mae ei ddirfawr angen. Credwn y gall grwpiau 
o’r fath gyflawni rôl allweddol o ran cefnogi 
iechyd meddwl a lles meddyliol y rhai sydd wedi 
dioddef profedigaeth o ganlyniad i 
hunanladdiad. Gallai hyn yn ei dro arwain at lai 
o alw am wasanaethau'r GIG.  

Caiff yr ymateb i'r argymhelliad hwn ei ystyried fel rhan o'n gwaith y nodir ei fanylion yn 
argymhelliad 13.  

16 Rydym yn argymell y dylai’r Grŵp Cynghori 
Cenedlaethol a fforymau hunanladdiad 
rhanbarthol ymgysylltu â phobl sydd â phrofiad 
personol o syniadau hunanladdol, gan gynnwys 
y rhai sydd wedi goroesi ymgais i gyflawni 
hunanladdiad a phobl sydd wedi dioddef 

Ar hyn o bryd, ymgysylltir â phobl â phrofiad uniongyrchol drwy'r asiantaethau 
gwirfoddol hynny sy'n ymwneud yn uniongyrchol â'r rheini yr effeithiwyd arnynt gan 
hunanladdiad, a chaiff pobl â phrofiad uniongyrchol hefyd eu cynrychioli ar y Grŵp 
Cynghori Cenedlaethol ac ar y fforymau atal hunanladdiad rhanbarthol a lleol. Mae pob 
rhanbarth hefyd wedi neilltuo cronfa cyllid gweinyddol ar gyfer costau sy'n gysylltiedig 
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profedigaeth o ganlyniad i hunanladdiad i 
sicrhau bod yr holl weithgarwch atal 
hunanladdiad yn seiliedig ar brofiad 
uniongyrchol  

â chydgynhyrchu, treuliau teithio ac ati fel y bo'n briodol er mwyn hwyluso'r gwaith 
parhaus hwn.  
 
Mae enghreifftiau diweddar o gynnwys pobl â phrofiad uniongyrchol mewn 
gweithgareddau atal hunanladdiad, yn cynnwys gofyn iddynt fod yn aelodau o baneli 
cyfweld ar gyfer arweinwyr cenedlaethol/rhanbarthol a'u cynnwys yn uniongyrchol wrth 
ddatblygu ymateb cenedlaethol i brofedigaeth o ganlyniad i hunanladdiad.  

17 Rydym yn argymell bod Llywodraeth Cymru yn 
gweithio gyda chyflogwyr y GIG yng Nghymru i 
sicrhau bod pob cyflogai sydd wedi ymdrin ag 
achosion o hunanladdiad/ymgais i gyflawni 
hunanladdiad yn gallu cael gafael ar gymorth 
priodol  

Mae Llywodraeth Cymru wedi gweithio gyda phartneriaid cymdeithasol o fewn 
cyflogwyr GIG Cymru ac undebau llafur i sicrhau bod cynnig llesiant amlhaenog ar gael 
i weithwyr iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru, gan gynnwys llinell gymorth 
gyfrinachol gan y Samariaid, wedi'i hariannu gan Lywodraeth Cymru, sydd ar gael yn 
benodol i weithwyr iechyd a gofal yng Nghymru.  
 
Mae nifer o adnoddau ac apiau iechyd a lles sydd ar gael i'w defnyddio am ddim hefyd, 
gan gynnwys Mind, CALL, Sleepio a Daylight a SilverCloud.  
 
Mae holl gyflogwyr y GIG yn parhau i gynnig Rhaglenni Cymorth i Weithwyr, ac mae 
gwasanaethau llesiant yn cynnig amrywiaeth o gymorth.  Mae nifer o adnoddau 
defnyddiol hefyd y caiff staff eu cyfeirio atynt drwy dudalen we AaGIC yn benodol ar 
hunanladdiad, trawma a phrofedigaeth:  
 
Darperir cryn dipyn o gymorth drwy Wasanaeth Iechyd i Weithwyr Iechyd Proffesiynol 
Cymru (HHP). Drwy HHP Cymru, gall pob meddyg sy'n gweithio ym maes Gofal 
Sylfaenol ac Eilaidd gael gafael ar wasanaethau Cymdeithas Seicotherapïau 
Ymddygiadol a Gwybyddol Prydain (BABCP) yn ei ardal. Gall meddygon hunangyfeirio 
a chânt eu hasesu gan gynghorydd meddygon, sy'n gymwys ym maes iechyd 
meddygon, cyn cael eu hatgyfeirio am gwnsela wyneb yn wyneb. Mae'r gwasanaeth 
yn cynnwys pedair elfen:  
• Llinell gymorth, sy'n esbonio beth y gall gwasanaeth HHP ei ddarparu ac yn rhoi 
manylion cyswllt cynghorydd meddygon i gleientiaid;  
• Rhwydwaith o gynghorwyr meddygon sy'n ffonio'r cleient o fewn 24 awr er mwyn 
trafod ei bryderon;  
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• Mynediad i rwydwaith o gwnselwyr sydd wedi'u hachredu gan Gymdeithas 
Seicotherapïau Ymddygiadol a Gwybyddol Prydain (BABCP);  
• Mynediad i gymorth clinigol/barn arbenigol i bob meddyg a chwnselydd mewn 
achosion mwy cymhleth.  
 
Cytunwyd y dylai Llywodraeth Cymru ddefnyddio'r cyllid a gyhoeddwyd gan 
Lywodraeth y DU ar 11 Mawrth 2020 i roi nifer o fesurau ar waith i helpu'r GIG, 
gwasanaethau cyhoeddus a busnesau i baratoi ar gyfer COVID-19 ac i ymateb iddo. 
Gofynnwyd am £1m o gyllid ychwanegol ar gyfer 2020-21 er mwyn gwella'r 
gwasanaethau a ddarperir ac ehangu'r cymorth seicolegol a'r gwasanaethau 
allgymorth a gynigir i bob rhan o weithlu'r GIG. Cytunwyd ar gyllid ar gyfer 2021-22 
hefyd erbyn hyn.  
 
Drwy ehangu HHP Cymru, crëwyd gwasanaeth gan ddarparwr sefydledig ar gyfer 
gweithlu cyfan GIG Cymru sydd wedi profi'n ddibynadwy, yn ymatebol ac yn wasanaeth 
y gellir ymddiried ynddo. Cynlluniwyd HHP Cymru i weithio ar y cyd â'r gwasanaethau 
a gynigir gan adrannau iechyd galwedigaethol a'r cymorth sydd ar gael i unigolion drwy 
eu meddygon teulu a gwasanaethau eraill y GIG, ac i ategu'r gwasanaethau hynny. 
Drwy barhau i weithio'n agos â Straen Trawmatig Cymru (yr aed ati i'w weithredu'n 
gyflymach hefyd er mwyn cefnogi'r ymateb i COVID-19), bydd HHP Cymru mewn 
sefyllfa dda i helpu staff y GIG â phroblemau sy'n uniongyrchol gysylltiedig â'u profiadau 
yn sgil COVID-19, fel anhwylder straen wedi trawma, anhwylder galar estynedig ac 
anafiadau moesol. Disgwylir hefyd y bydd staff y GIG yn cysylltu â symptomau iechyd 
meddwl sy'n gysylltiedig ag effeithiau economaidd ac effeithiau eraill ar deuluoedd.  
 

18 Rydym yn argymell bod Llywodraeth Cymru yn 
cydnabod hunanladdiad ymhlith dynion fel 
blaenoriaeth genedlaethol ac yn dyrannu cyllid 
priodol i adnabod a gweithredu dulliau newydd 
o leihau’r stigma sy’n gysylltiedig ag iechyd 
meddwl er mwyn annog dynion i siarad amdano 
a cheisio cymorth. Dylai hyn gynnwys cyfle i 
gyflwyno prosiectau presennol yn ehangach  

Mae Llywodraeth Cymru yn darparu cyllid grant (2020-21) i gefnogi nifer o brosiectau 
yn y rhanbarthau sy'n canolbwyntio'n benodol ar ddynion, er mwyn datblygu ffyrdd o 
ymgysylltu â grwpiau penodol o ddynion a'u hannog i ofyn am gymorth. Mae'r 
Cydgysylltydd Cenedlaethol hefyd yn sefydlu fforwm er mwyn dod â'r holl brosiectau 
ynghyd i ddysgu o arferion da. Ochr yn ochr â'r gwaith hwn, mae cydgysylltwyr 
rhanbarthol yn mapio mentrau ym mhob rhan o Gymru i roi adborth ar yr hyn sydd ar 
gael ac i ystyried unrhyw fylchau canfyddedig yn y maes hwn.  
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Caiff Cymru hefyd ei chynrychioli gan yr Athro Ann John ar Grŵp Cynghori'r Ymchwiliad 
Cyfrinachol Cenedlaethol i Hunanladdiad a Diogelwch ym maes Iechyd Meddwl. O dan 
y trefniadau hyn, mae astudiaeth yn mynd rhagddi ar hyn o bryd i ystyried nodweddion 
dynion canol oed sy'n marw o ganlyniad i hunanladdiad ac i wneud argymhellion i 
atgyfnerthu camau gweithredu ataliol. Caiff yr adroddiad ei gyhoeddi yn 2021 a bydd 
yn llywio ein camau nesaf.  
Mae Grŵp Cynghori Annibynnol yn darparu goruchwyliaeth allanol annibynnol ar gyfer 
gwaith yr Ymchwiliad Cyfrinachol Cenedlaethol i Hunanladdiad a Diogelwch ym maes 
Iechyd Meddwl. Mae'r Grŵp hwn yn cynnwys cynrychiolwyr o grwpiau rhanddeiliaid 
allweddol, ac aelod lleyg.  
 
 

19 Rydym yn cymeradwyo argymhelliad yr 
adolygiad canol cyfnod o Siarad â fi 2 y dylai 
gweithredu canllawiau NICE ar hunan-niweidio 
fod yn flaenoriaeth i Lywodraeth Cymru. Dylid 
gweithredu hyn o fewn 6 mis i gyhoeddi’r 
adroddiad hwn  

Mae'r Cydgysylltydd Cenedlaethol yn gweithio ar hyn o bryd gyda Gwelliant Cymru a'r 
timau Seiciatreg Gyswllt i nodi heriau a chyfleoedd i wella gwasanaethau ym maes 
gofal eilaidd lle nad yw canllawiau NICE yn cael eu bodloni.  
 
Byddwn hefyd yn cydgysylltu â Hwylusydd Gwella NICE i Gymru er mwyn ystyried 
meysydd eraill y mae angen i ni ganolbwyntio arnynt er mwyn sicrhau y caiff canllawiau 
NICE eu rhoi ar waith, er enghraifft gofal sylfaenol.  
 

20 Rydym yn argymell bod Llywodraeth Cymru yn 
sicrhau bod ei strategaeth unigrwydd 
arfaethedig yn atgyfnerthu’r neges y dylai 
unigrwydd ac unigedd fod yn ystyriaethau 
canolog pan wneir penderfyniadau ynghylch 
cyllidebau a pholisïau  

Cyhoeddwyd y strategaeth ym mis Chwefror 2020. Ceir adran yn y ddogfen sy'n 
ymdrin yn benodol ag iechyd meddwl ac atal hunanladdiad a cheir nifer o gyfeiriadau 
drwy gydol y ddogfen at sicrhau yr ystyrir unigrwydd mewn penderfyniadau ar bolisi a 
chyllid. Ystyrir bod yr argymhelliad hwn wedi'i gwblhau.  

21 Rydym yn argymell y dylai Llywodraeth Cymru 
arwain y gwaith presennol gyda CCAUC ac y 
dylai ddisgwyl i ddarparwyr addysg bellach ac 
uwch yng Nghymru gyflwyno Siarter Iechyd 
Meddwl Myfyrwyr. Dylid gwneud y gwaith hwn 
mewn pryd ar gyfer dechrau’r flwyddyn 
academaidd 2019-20 i sicrhau bod myfyrwyr 

Mae'r Gweinidog Addysg wedi cyflwyno cylch gwaith i CCAUC weithio gyda 
phartneriaid yn y sector AU i ymdrin ag iechyd meddwl a llesiant myfyrwyr. Roedd hyn 
yn cynnwys dyrannu £3.5m i CCAUC yn 2019 i gefnogi llesiant ac iechyd yn y sector 
addysg uwch, gan gynnwys iechyd meddwl myfyrwyr.  
Gweithiodd CCAUC gyda phrifysgolion yng Nghymru a myfyrwyr i ddatblygu dull 
strategol o ymdrin â llesiant ac iechyd, gan gynnwys iechyd meddwl, ledled Cymru. Ym 
mis Tachwedd 2019, cyhoeddodd CCAUC ei Ddatganiad Polisi Llesiant ac Iechyd, lle 
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yng Nghymru yn cael budd o’r gwaith cyn 
gynted ā phosibl.  

mae'n ymrwymo i sicrhau bod darparwyr ledled Cymru yn ymrwymedig i lesiant ac 
iechyd, gan gynnwys drwy gefnogi Siarteri Myfyrwyr, #stepchange ['Step Change: 
mentally healthy universities' bellach] a 'Suicide-safer Universities'.  
 
Yn 2019, cyhoeddodd CCAUC hefyd ganllawiau diwygiedig ar Siarteri Myfyrwyr. Roedd 
hyn yn cynnwys ychwanegu gofyniad i gynnwys datganiad o ymrwymiad i gefnogi 
llesiant myfyrwyr, gan gynnwys iechyd meddwl, a chyfeiriadau at adnoddau llesiant ac 
iechyd cysylltiedig, gan gynnwys iechyd meddwl.  
 
Yn 2020, gofynnodd CCAUC i brifysgolion gyflwyno strategaethau llesiant ac iechyd. 
Bydd CCAUC yn monitro'r broses o roi'r strategaethau ar waith er mwyn sicrhau eu bod 
yn parhau'n addas at y diben.  
 
Mae'r Cydgysylltydd Cenedlaethol ar gyfer Hunanladdiad a Hunan-niwed hefyd yn 
gweithio gyda'r rhwydwaith cenedlaethol o Swyddogion Lles ar gyfer colegau Addysg 
Bellach, i drafod eu profiadau o reoli syniadaeth ynghylch hunanladdiad a hunan-
niweidio ac mae'n gweithio gyda nhw i ddatblygu polisïau. Crëwyd cysylltiadau tebyg â 
SAUau a'r rhwydwaith cenedlaethol o Gyfarwyddwyr Gwasanaethau Myfyrwyr. Ystyrir 
bod yr argymhelliad hwn bellach wedi'i gwblhau.  

22 Rydym yn argymell bod staff perthnasol yn 
Llywodraeth Cymru ac mewn asiantaethau 
eraill yn cael hyfforddiant priodol, megis pecyn 
cymorth “Gweithio gyda thosturi” y Samariaid, i 
ddangos mwy o ymwybyddiaeth a dealltwriaeth 
o’r risgiau uwch o hunanladdiad sy’n 
gysylltiedig â chymunedau gwledig, yn enwedig 
ymhlith ffermwyr a’u teuluoedd. Byddai hyn yn 
eu galluogi i ymateb yn dosturiol wrth ymdrin â 
theuluoedd sydd wedi dioddef profedigaeth, ac 
yn hybu gwell dealltwriaeth o’r anawsterau y 
gall teuluoedd yn y sefyllfa hon eu hwynebu nid 
dim ond o ran cynnal eu busnes ffermio o ddydd 
i ddydd, ond hefyd o ran cyrraedd terfynau 

Rydym yn rhoi amrywiaeth o ddulliau gweithredu ar waith, gan gynnwys negeseuon i 
wella ymwybyddiaeth y cyhoedd a gwella'r wybodaeth sydd ar gael ar wefannau 
byrddau iechyd. Rydym hefyd yn gweithio'n agos gyda'r trydydd sector i sicrhau y caiff 
gwybodaeth am iechyd meddwl a gwasanaethau iechyd meddwl ei rhannu'n eang.  
 
Rydym hefyd wedi buddsoddi mewn amrywiaeth o gymorth y mae'n hawdd cael gafael 
arno – ar-lein a thros y ffôn. Mae rhywfaint o'r cymorth hwn hefyd ar gael 24/7 er mwyn 
sicrhau bod cymorth ar gael ar unrhyw adeg. Roedd y trefniadau ar gyfer cyflwyno 
Therapi Gwybyddol Ymddygiadol ar-lein yng Nghymru yn seiliedig ar gynllun peilot 
llwyddiannus gan Fwrdd Iechyd Lleol Powys sy'n cynnwys rhai o'n cymunedau mwyaf 
gwledig yng Nghymru. Mae Powys hefyd yn gweithio i ddatblygu gwasanaethau wedi'u 
harwain gan wybodaeth er mwyn atal hunanladdiad a hunan-niwed, gan gynnwys 
llwybrau cymorth i'r rheini sydd wedi cael profedigaeth o ganlyniad i hunanladdiad. Mae 
gwaith coladu a dadansoddi data yn mynd rhagddo i ddeall a oes unrhyw dueddiadau 

T
udalen y pecyn 21



15 | T u d a l e n  
 

 Argymhelliad  
 

Diweddariad gan Lywodraeth Cymru.  

amser sy’n gysylltiedig â phrosesau ffermio 
Llywodraeth Cymru. Byddem yn annog staff 
perthnasol yn y Llywodraeth i ddefnyddio’u 
disgresiwn i liniaru straen ar deuluoedd sydd 
wedi dioddef profedigaeth, er enghraifft drwy 
ohirio arolygiadau fferm dan amgylchiadau 
priodol  

o fewn demograffeg/cymunedau penodol ym Mhowys; i fapio a chau'r bylchau o ran y 
gwasanaethau a ddarperir ac, yn y pen draw, i dargedu anghenion a nodir a gwneud 
yn siŵr bod llwybrau clir ar waith fel ffordd o sicrhau ymyriadau a chamau atal cynnar. 
Mae'r gwaith hwn hefyd yn gysylltiedig â ffocws ar Gamddefnyddio Sylweddau "Lleihau 
Niwed", yn enwedig mewn perthynas â Marwolaethau sy'n gysylltiedig â Chyffuriau a 
bydd yn helpu i roi ymatebion priodol ar waith mewn perthynas ag argyfyngau personol, 
ymyriadau cynnar a rheoli achosion o hunan-niwed.  
 
Rydym hefyd yn ymwybodol o ffynonellau cymorth eraill, er enghraifft, FarmWell 
Cymru; hwb gwybodaeth ar-lein a gaiff ei ariannu'n rhannol gan Gronfa Bontio'r UE 
Llywodraeth Cymru sydd ar gael i ffermwyr ledled Cymru ac sy'n anelu at roi'r 
wybodaeth a'r manylion diweddaraf i ffermwyr am y gwasanaethau cymorth sydd ar 
gael. Caiff yr adnoddau hyn eu hyrwyddo'n weithredol gan randdeiliaid sydd wedi rhoi 
adborth cadarnhaol ar y fenter.  
 
Rydym hefyd wedi sicrhau y ceir cyfeiriadau effeithiol at gymorth iechyd meddwl a 
llesiant i deuluoedd sy'n ffermio ar wefan Llywodraeth Cymru, er mwyn i bobl wybod 
ble i gael gafael ar gymorth.  
 
Mae Staff Cyswllt Fferm Llywodraeth Cymru a staff rheng flaen Cyswllt Ffermio wedi 
cwblhau hyfforddiant Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl a ddarparwyd gan Sefydliad DPJ 
ac a oedd wedi'i deilwra at y diwydiant ffermio. Yn ogystal, mae swyddogion ymweld 
Taliadau Gwledig Cymru wedi cael hyfforddiant ar ymwybyddiaeth o iechyd meddwl ac 
mae rheolwyr hefyd wedi cwblhau hyfforddiant ychwanegol ar-lein mewn perthynas ag 
ymwybyddiaeth o iechyd meddwl gyda Sefydliad DPJ.  
 

23 Rydym yn argymell bod Llywodraeth Cymru yn 
cyd-drafod â’r Swyddfa Gartref mewn 
perthynas ag adolygu’r broses ar gyfer asesu a 
rheoli’r risg o gyflawni hunanladdiad a hunan-
niwed ymhlith carcharorion er mwyn sicrhau ei 
bod yn ddigon cadarn i adnabod y rhai sydd 

Mae'r Weinyddiaeth Gyfiawnder a Gwasanaeth Carchardai a Phrawf Ei Mawrhydi 
(HMPPS) yng Nghymru wedi bod yn gweithio gyda byrddau iechyd i ddiwygio'r broses 
Asesu, Gofal yn y Ddalfa a Gwaith Tîm (ACCT) ar gyfer rheoli achosion pobl y mae 
risg y byddant yn cyflawni hunanladdiad ac yn hunan-niweidio mewn carchardai. 
Cynhaliodd HMPPS gynllun peilot o fersiwn ddiwygiedig o ACCT, gan gynnwys HMP 
Abertawe, rhwng mis Chwefror a mis Mehefin 2019. Mae'r canllawiau diwygiedig 
bellach wedi'u cwblhau a chânt eu cymeradwyo'n ffurfiol gan Fyrddau Partneriaeth 
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mewn perygl a’i bod yn rhoi’r cymorth cywir i’r 
rhai sy’n cael eu rheoli drwy’r broses  

Iechyd a Gofal Cymdeithasol Carchardai cyn iddynt gael eu rhoi ar waith yng 
Nghymru.  

24 Rydym yn argymell bod Llywodraeth Cymru yn 
sicrhau bod yr argymhellion yn Cadernid 
Meddwl gan y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac 
Addysg yn cael eu rhoi ar waith er mwyn gwella 
a diogelu iechyd a lles meddyliol plant a phobl 
ifanc yng Nghymru. O ran hunanladdiad yn 
benodol, rydym yn argymell y dylai’r 
argymhelliad yn Cadernid Meddwl ynghylch 
canllawiau i ysgolion (argymhelliad 16 yn yr 
adroddiad) gael ei roi ar waith fel un o’r 
blaenoriaethau pennaf: Bod Llywodraeth 
Cymru, mewn perthynas â hunanladdiad yn 
benodol, yn gweithio gyda sefydliadau 
arbenigol:  
▪ i ddarparu, o fewn tri mis i ddyddiad cyhoeddi’r 
adroddiad hwn, ganllawiau i ysgolion ynghylch 
siarad am hunanladdiad a hunan-niweidio, i 
chwalu’r syniad y bydd unrhyw drafodaeth yn 
arwain at ymateb ‘heintus’;  
▪ i roi blaenoriaeth i ddarparu canllawiau i 
ysgolion lle bu hunanladdiad neu amheuaeth o 
hunanladdiad;  ac  
▪ yn sicrhau bod hyfforddiant iechyd meddwl 
sylfaenol, gan gynnwys sut i siarad am 
hunanladdiad, yn rhan o hyfforddiant 
cychwynnol athrawon a datblygiad proffesiynol 
parhaus, fel bod yr holl athrawon yn gallu siarad 
am hynny  

Cafodd y Pwyllgor ddiweddariad llawn ar y cynnydd a wnaed mewn perthynas ag 
argymhellion Cadernid Meddwl ym mis Chwefror 2020, gan gynnwys cadarnhad bod 
Canllawiau: ymateb i faterion hunan-niweidio a theimladau hunanladdol ymhlith pobl 
ifanc wedi'u cyhoeddi ym mis Medi 2019  
  
 
Mae Llywodraeth Cymru yn darparu cyllid grant (2020-21) yn rhanbarth y 
Canolbarth/Gorllewin i gyflwyno hyfforddiant ar hunan-anafu nad yw'n hunanladdol 
(NSSI) i bobl sy'n gweithio gyda phobl ifanc, sy'n cynnwys hyrwyddo'r canllawiau 
cyhoeddedig.  
  
Ym mis Hydref 2020, cyhoeddodd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg ei adroddiad 
Cadernid Meddwl: ddwy flynedd yn ddiweddarach. Tynnodd sylw at y cynnydd a 
wnaed, yn enwedig ym maes addysg, wrth ymdrin â'r materion a'r argymhellion a 
gynhwyswyd yn yr adroddiad Cadernid Meddwl gwreiddiol. Nododd ymateb 
Llywodraeth Cymru i'r adroddiad dilynol (2 Rhagfyr 2020), o ystyried y cynnydd a 
wnaed hyd yn hyn ar lawer o argymhellion Cadernid Meddwl, ein bod eisoes wedi 
cytuno i adolygu aelodaeth ac ehangu cwmpas y Grŵp Gorchwyl a Gorffen Cyd-
Weinidogol ar Ddull Ysgol Gyfan o Ymdrin ag Iechyd Meddwl a Llesiant Emosiynol er 
mwyn creu Grŵp Gorchwyl a Gorffen Gweinidogol 'System Gyfan' i lywio cynnydd yn 
ystod gweddill tymor y Senedd hon. Er y bydd y ffocws ar blant oedran ysgol o hyd, 
mae'r dull system gyfan yn adlewyrchu gwaith cyfredol y grŵp yn well ac yn ei alluogi i 
ddarparu arweinyddiaeth ac i ehangu ar draws y meysydd perthnasol ychwanegol. Yn 
arbennig, camau gweithredu o dan arweiniad iechyd a gwasanaethau cymdeithasol. 
Mae'r grŵp wedi bod yn cyfarfod bob mis ers dechrau'r flwyddyn, a chynhelir y cyfarfod 
olaf ar 22 Mawrth cyn etholiadau'r Senedd. 
 
Mewn perthynas â chanllawiau i ysgolion ar hunanladdiad a hunan-niweidio, gall pobl 
sy'n gweithio gyda phlant a phobl ifanc bellach gyfeirio at y canllawiau ‘Ymateb i 
Faterion Hunan-niweidio a Theimladau Hunanladdol ymhlith Pobl Ifanc’ a 
gyhoeddwyd ar 10 Medi 2019. Mae'r ddogfen ar gael ar-lein ac mae copïau caled ar 
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gael i ysgolion a gwasanaethau ieuenctid. Nod y canllawiau yw helpu pobl sy'n dod i 
gysylltiad uniongyrchol â phlant a phobl ifanc, gan roi cyngor ymarferol iddynt o ran 
beth i'w wneud os bydd ganddynt bryderon neu os byddant yn wynebu achos o 
hunan-niwed neu hunanladdiad. Mae Llywodraeth Cymru wedi comisiynu 
gweithgarwch pellach, a ddatblygwyd gan Brifysgol Abertawe ac a gydgynhyrchwyd â 
phobl ifanc. Mae'r gweithgarwch hwn yn anelu at ymdrin â'r cysylltiad rhwng bwlio ar-
lein ac ymddygiad hunanladdol a hunananafol a bydd yn meithrin gwell dealltwriaeth 
o'r hyn y dylid ei wneud pan fyddant yn dod ar draws achosion o'r fath.  
 
Fel rhan o'n dull ysgol gyfan, rydym hefyd wedi datblygu canllawiau fframwaith 
newydd i ysgolion. Cynlluniwyd y canllawiau er mwyn helpu ysgolion i ddatblygu a 
chreu dulliau ysgol gyfan cyson a theg er mwyn diwallu anghenion llesiant eu 
dysgwyr. Rydym wedi neilltuo £9m yn ein cyllideb ar gyfer 2021-22 i gefnogi'r gwaith 
hwn.  
 

25 Rydym yn argymell bod Llywodraeth Cymru yn 
ysgrifennu at bob awdurdod cynllunio yng 
Nghymru i bwysleisio pwysigrwydd sicrhau bod 
yr holl strwythurau newydd yn cynnwys 
mesurau i’w hatal rhag cael eu defnyddio i 
gyflawni hunanladdiad  

Llythyr a gyhoeddwyd ar LLYW.CYMRU mesurau atal hunanladdiad wrth ddylunio a 
chynllunio adeiladau (Ebrill 2019).  
 
Felly ystyrir bod yr argymhelliad hwn wedi'i gwblhau.  

26 Rydym yn argymell bod Llywodraeth Cymru yn 
nodi’r asiantaeth fwyaf priodol i adnabod 
lleoliadau hunanladdiad hysbys ac yn gosod 
arwyddion yn yr ardaloedd hynny i annog pobl i 
ofyn am help  

Ers cyhoeddi'r ymchwiliad hwn, rydym wedi buddsoddi yn y seilwaith cenedlaethol a'r 
seilwaith rhanbarthol. Rydym bellach yn sefydlu fforymau ar lefel ranbarthol ac mae 
grwpiau amlasiantaeth lleol yn ymateb i themâu a nodir. Mae'r gwaith hwn wedi dangos 
na fyddai bob amser yn briodol i un asiantaeth ymateb gan fod angen i ni sicrhau y 
gallwn ymateb mewn ffordd hyblyg.  
 

27 Rydym yn argymell bod Llywodraeth Cymru yn 
archwilio pa drefniadau ffurfiol y gellid eu rhoi 
ar waith i hyrwyddo a monitro dilyn y 
canllawiau, o ystyried yr effaith negyddol y 
mae adroddiadau anghyfrifol am hunanladdiad 
yn gallu ei chael. Dylai hyn gynnwys ystyried 

Mae'r Samariaid a Sefydliad Annibynnol Safonau'r Wasg (IPSO) yn parhau i ddatblygu 
a chyhoeddi canllawiau i'r cyfryngau, ac mae Llywodraeth Cymru yn parhau i weithio 
gyda'r ddau fel rhanddeiliaid allweddol.  
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trefniadau sydd ar waith mewn mannau eraill, 
gan gynnwys Gweriniaeth Iwerddon  

28 Rydym yn argymell y dylai Llywodraeth Cymru 
ymgysylltu â phrifysgolion, y Samariaid a 
phartïon perthnasol eraill megis Undeb 
Cenedlaethol y Newyddiadurwyr a 
chyhoeddwyr i archwilio sut y gallai hyfforddiant 
i newyddiadurwyr yn y brifysgol, drwy 
ddatblygiad proffesiynol parhaus neu 
hyfforddiant yn y swydd gynnwys pwysigrwydd 
dilyn y canllawiau ar adrodd am hunanladdiad 
a hybu dealltwriaeth o effaith negyddol 
adroddiadau anghyfrifol  

29 Rydym yn argymell bod Llywodraeth Cymru yn 
ymgysylltu â Llywodraeth y DU ar ei Phapur 
Gwyrdd ar Strategaeth Diogelwch y Rhyngrwyd 
i sicrhau bod camau gweithredu yn cael eu 
cymryd i ddiogelu plant a phobl ifanc ar-lein. 
Hefyd, rydym yn awyddus i weld y potensial i’r 
cyfryngau cymdeithasol gael effaith gadarnhaol 
ar iechyd a lles meddyliol pobl yn cael ei 
gynyddu i’r eithaf. Credwn y dylid ymchwilio i’r 
holl gyfleoedd i hybu iechyd meddwl da drwy 
safleoedd y cyfryngau 
cymdeithasol/gwefannau, er enghraifft drwy 
fynd ati’n fwy gweithredol i hyrwyddo 
ffynonellau cymorth  

Cydgysylltodd Llywodraeth Cymru â Llywodraeth y DU mewn perthynas â chyhoeddi'r 
Papur Gwyrdd.  
 
Rydym yn parhau i edrych ar gyfleoedd i ddefnyddio'r cyfryngau cymdeithasol a 
chyfryngau digidol i godi ymwybyddiaeth o gymorth a rhoddwyd sylw penodol i hyn yn 
ystod COVID-19, ac rydym yn gweithio gydag Iechyd Cyhoeddus Cymru ar yr ymgyrch 
Sut wyt ti? i hyrwyddo iechyd meddwl cadarnhaol ac i gyfeirio at gymorth.  
 

30 Rydym yn argymell bod Llywodraeth Cymru / y 
Grŵp Cynghori Cenedlaethol yn rhoi arweiniad 
clir i’r fforymau rhanbarthol i sicrhau dull cyson 
o ran eu haelodaeth, eu strwythur a’u trefniadau 
adrodd. Dylai Llywodraeth Cymru fonitro 
effeithiolrwydd y fforymau rhanbarthol i sicrhau 

Nawr bod y Cydgysylltwyr Cenedlaethol a Rhanbarthol wedi'u penodi, byddwn yn 
adolygu'r fforymau rhanbarthol, gan gynnwys aelodaeth a strwythurau llywodraethu. 
Gwneir y gwaith hwn yng nghyd-destun y Bwrdd Cyflawni a Goruchwylio Gweinidogol 
Law yn Llaw at Iechyd Meddwl i Gymru yr wyf newydd ei sefydlu. Un o swyddogaethau 
allweddol y bwrdd yw sicrhau bod y ffrydiau gwaith allweddol sy'n rhan o'r rhaglen waith 
iechyd meddwl yn atebol a rhoi sicrwydd y byddant yn cyflawni. Mae'r rhaglen 
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eu bod yn cyflawni canlyniadau cynaliadwy a 
chyson ledled Cymru, a darparu diweddariadau 
rheolaidd i’r Pwyllgor  

hunanladdiad a hunan-niweidio yn un o'r ffrydiau gwaith a fydd yn adrodd i'r bwrdd. 
Cyfarfu'r bwrdd am y tro cyntaf ym mis Chwefror a bydd yn cyfarfod eto ar 24 Mawrth.  

31 Rydym yn argymell bod Llywodraeth Cymru / 
cyrff cyhoeddus eraill (BILlau / ALlau) yn trefnu 
bod cyllid penodol ar gael ar gyfer atal 
hunanladdiad i sicrhau ei fod yn gynaliadwy yn 
yr hirdymor. Dylai Llywodraeth Cymru weithio 
gyda’r Grŵp Cynghori Cenedlaethol i ganfod 
faint o gyllid sydd ei angen i sicrhau’r 
cynaliadwyedd hwn, a chlustnodi’r swm priodol  

Mae'r Cydgysylltydd Cenedlaethol a'r tîm cydgysylltwyr yn ystyried sut y gellir 
integreiddio dulliau atal hunanladdiad yn well a'u cynnwys wrth ddarparu 
gwasanaethau cyhoeddus ar draws adrannau'r bwrdd/llywodraeth; sut y gellir nodi hyn 
yn fwy amlwg mewn polisïau/strategaethau.  
 
Yn y cyfamser, rydym wedi darparu cyllid sbarduno i fforymau rhanbarthol er mwyn rhoi 
dulliau gweithredu lleol ar waith yn eu hardaloedd, ond ni ddylid ystyried y cyllid hwn ar 
ei ben ei hun, fel y nodwyd yn y llythyr esboniadol.  
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Argymhelliad 1. Rhaid i Lywodraeth Cymru, fel blaenoriaeth frys, sicrhau bod 
cartrefi gofal yn cael mynediad at yr holl offer a chyfleusterau angenrheidiol 
(e.e. unedau bach a phrofion llif unffordd i ymwelwyr) er mwyn galluogi 
ailddechrau ymweliadau.  

Ymateb Llywodraeth Cymru: 

Derbyn 

Bydd Llywodraeth Cymru yn parhau i weithio gyda rhanddeiliaid yn y sector cartrefi 
gofal i sicrhau bod cartrefi'n cael cymorth i ailddechrau ymweliadau. Mae hyn wedi 
cynnwys datblygu canllawiau ar ymweliadau er mwyn helpu darparwyr cartrefi gofal i 
gynllunio ar gyfer ymweliadau sy'n seiliedig ar asesiadau risg, wedi'u hategu gan 
weminarau a fynychwyd gan reolwyr cartrefi gofal. Yn y gweminarau hyn, cyflwynodd 
cydweithwyr Iechyd Cyhoeddus Cymru wybodaeth fanwl am y ffactorau sydd i'w 
hystyried wrth gwblhau asesiadau risg. Hefyd, mae Llywodraeth Cymru yn darparu 
cymorth ariannol uniongyrchol i gynorthwyo darparwyr gyda chostau trefnu 
ymweliadau.  

Ar 23 Tachwedd, cyhoeddodd y Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau 
Cymdeithasol gynllun peilot i ddarparu unedau bach dros dro ar gyfer ymwelwyr â 
chartrefi gofal er mwyn helpu i sicrhau bod ymweliadau’n ddiogel o ran Covid-19. Fel 
rhan o'r cynllun peilot hwn mae Llywodraeth Cymru yn darparu cyfanswm o 100 o 
unedau bach dros dro ar gyfer ymwelwyr â chartrefi gofal oedolion yn rhad ac am 
ddim am gyfnod o hyd at 26 wythnos. Maent wedi'u gosod mewn cartrefi gofal ledled 
Cymru. Roedd y cynllun peilot yn cynnwys cyllid gwerth £1 miliwn i ad-dalu 
darparwyr sydd wedi dewis llogi eu hunedau bach eu hunain ar gyfer ymwelwyr. 
Daeth y cynllun hwn i ben ar 26 Chwefror a dyrannwyd yr holl gyllid. Ariannwyd 
cyfanswm o 54 o unedau bach ar gyfer ymwelwyr ar sail llogi o dan y cynllun hwn. 
Bydd y cynllun peilot yn cael ei werthuso. 

Gan fod mwy o ymweliadau rheolaidd wedi gallu ailddechrau, yn unol â chanllawiau 
Llywodraeth Cymru, mae darparwyr yn derbyn cymorth i dalu'r costau sy'n 
gysylltiedig â threfnu ymweliadau sy'n ddiogel o ran Covid-19. Roedd hyn yn 
cynnwys cyfraniad tuag at gostau amser staff i hwyluso ymweliadau a phrofi 
ymwelwyr, yn ogystal â'r costau i ddarparwyr o greu mannau diogel i brofi ymwelwyr. 

Roedd Llywodraeth Cymru wedi sicrhau bod £3,045,000 ar gael i gartrefi gofal trwy'r 
gronfa caledi at y diben hwn ym mis Chwefror a mis Mawrth, gan gynnwys taliad 
cyfrannol tuag at y costau staff ychwanegol sy'n gysylltiedig â phrofi ymwelwyr trwy 
ddefnyddio dyfais llif unffordd, a chyfraniad o £600 tuag at gost addasiadau ffisegol 
er mwyn helpu i greu mannau profi diogel. Mae'r cymorth ariannol hwn wedi'i 
ymestyn bellach. Mae cyfanswm o £6,824,572 wedi'i ddarparu ar gyfer cartrefi gofal 

HSCS(6)-01-21 PTN 2

Ymateb ysgrifenedig gan Lywodraeth Cymru i adroddiad y Pwyllgor Iechyd, 
Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon, o dan y teitl Ymchwiliad i effaith COVID-19, 
a'r modd y mae'n cael ei reoli, ar iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru: 
Adroddiad 3 – Effaith ar y sector gofal cymdeithasol a gofalwyr di-dâl 

Tudalen y pecyn 27

Eitem 3.2



2 
 

a rhannau o'r sector gofal cymdeithasol ehangach ar gyfer y cyfnod 13 wythnos 
rhwng 1 Ebrill a 30 Mehefin 2021.  
 
 
Goblygiadau ariannol: Dim - Mae modd defnyddio cyllidebau grŵp a chyllidebau 
Covid sy'n bodoli eisoes i ariannu'r rhaglen hon. 
 

Argymhelliad 2. Rhaid i Lywodraeth Cymru, fel blaenoriaeth frys, gryfhau ei 
chanllawiau i ddarparwyr cartrefi gofal i sicrhau mai caniatáu ymweliadau 
diogel fydd y sefyllfa ddiofyn.  

 
Ymateb Llywodraeth Cymru: 
 
Derbyn 
 
Bydd Llywodraeth Cymru yn parhau i weithio'n agos gyda rhanddeiliaid trwy grŵp 
rhanddeiliaid ymweliadau â chartrefi gofal Arolygiaeth Gofal Cymru ac yn parhau i 
adolygu ei chanllawiau ar ymweld â chartrefi gofal. Mae fersiwn gyfredol y canllawiau 
(fersiwn 6, a gyhoeddwyd ar 23 Mawrth) yn hwyluso ymweliadau dan do rheolaidd 
gan ddau ymwelydd dynodedig, yn ogystal ag ymwelwyr ychwanegol ar gyfer 
ymweliad awyr agored, neu ymweliad mewn uned fach ar gyfer ymwelwyr neu fan 
caeedig tebyg.   
 
Mae unrhyw ymweliad â chartref gofal ar hyn o bryd yn peri lefel o risg o ganlyniad i 
ymwelwyr yn mynd i mewn i gartrefi gofal lle mae lefel o drosglwyddiad yn y 
gymuned o hyd. Fodd bynnag, mae'r canllawiau'n cynnwys casgliad o fesurau 
lliniaru sydd ar gael i gartrefi er mwyn lleihau'r risg hon (profion ar gyfer ymweliadau 
dan do, asesiadau risg ac ati) ac mae'n mynegi'n glir 'rydym yn disgwyl i ddarparwyr 
hwyluso cynnal ymweliadau gan reoli’r risg lle bynnag y bo modd, ac fe’u hanogir i 
wneud hynny’. 
 
Byddwn yn parhau i bwysleisio ein disgwyliad bod ymweliadau'n cael eu hwyluso fel 
rhan o'n proses ymgysylltu a chyfathrebu reolaidd â'r sector. Cyn cyhoeddi'r 
canllawiau diwygiedig ym mis Mawrth yn caniatáu mwy o ymweliadau rheolaidd dan 
do, cyfarfu'r Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol â rhanddeiliaid 
allweddol gan gynnwys Fforwm Gofal Cymru, Cymdeithas Cyfarwyddwyr 
Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru, y 
Comisiynydd Pobl Hŷn, Swyddogion Iechyd yr Amgylchedd a chynrychiolwyr Timau 
Rheoli Digwyddiadau, gan atgyfnerthu pwysigrwydd neges gyson gan bob partner er 
mwyn cefnogi a galluogi ymweliadau â chartrefi gofal. Dilynwyd hyn gan gyfarfod 
arall ar 30 Mawrth gyda'r un grŵp er mwyn asesu'r dull o gyflwyno ymweliadau dan 
do. 
 
Mewn ymateb i faterion a godwyd wrth ymgysylltu â'r sector, ysgrifennodd Albert 
Heaney, y Dirprwy Gyfarwyddwr Cyffredinol a Dr Frank Atherton, y Prif Swyddog 
Meddygol, at ddarparwyr cartrefi gofal ar 1 Ebrill yn egluro sawl mater yn fanylach.  
Roedd hyn yn cynnwys atgyfnerthu cyngor Iechyd Cyhoeddus Cymru sy’n nodi nad 
oes unrhyw reswm iechyd y cyhoedd cadarn dros aros nes bod pob preswylydd 
(a/neu aelod o staff) wedi cwblhau'r ddau ddos o'r brechlyn cyn ailddechrau 
ymweliadau dan do. I gloi, pwysleisiodd fod disgwyl i'r rhan fwyaf o gartrefi gofal 
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ailddechrau ymweliadau dan do rheolaidd ar sail asesiad risg, oni bai bod 
amgylchiadau eithriadol yn atal hyn rhag digwydd. 
 
Mae Llywodraeth Cymru yn parhau i ymgysylltu'n agos â'r sector i hyrwyddo 
ymweliadau ar sail asesiad risg, a bydd yn parhau i wneud hynny wrth i'r sefyllfa 
esblygu. 
 
Goblygiadau ariannol: Ddim yn berthnasol  
 

Argymhelliad 3. Dylai Llywodraeth Cymru weithio gyda Fforwm Gofal Cymru i 
gael a chynnal darlun clir o’r sefyllfa ledled Cymru o ran ymweliadau â 
chartrefi gofal yn barhaus, ac i hwyluso’r broses o rannu arfer da rhwng 
cartrefi gofal gyda’r bwriad o gynyddu nifer y cartrefi sy’n cefnogi ymweliadau 
diogel.  

 
Ymateb Llywodraeth Cymru: 
 
Derbyn 
 
Mae Llywodraeth Cymru yn parhau i weithio gyda phartneriaid allweddol, gan 
gynnwys Fforwm Gofal Cymru, Arolygiaeth Gofal Cymru a swyddfa'r Comisiynydd 
Pobl Hŷn, i fonitro'r sefyllfa o ran ymweld â chartrefi gofal ledled Cymru. Mae'r 
Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol yn cyfarfod â 
chynrychiolwyr Fforwm Gofal Cymru yn rheolaidd, ac maent yn aelodau o Grŵp 
Cynllunio ac Ymateb y Gwasanaethau Cymdeithasol dan gadeiryddiaeth y Dirprwy 
Gyfarwyddwr Cyffredinol dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Albert 
Heaney. 
 
Hefyd, un o’r dulliau allweddol o fonitro’r cynnydd sy’n cael ei wneud ym maes 
ymweliadau yw cyfarfodydd rheolaidd grŵp cartrefi gofal preswyl Llywodraeth Cymru 
a fynychir gan Iechyd Cyhoeddus Cymru, Arolygiaeth Gofal Cymru a chydweithwyr 
Swyddogion Iechyd yr Amgylchedd Awdurdodau Lleol a Byrddau Iechyd. Yn ystod y 
cyfarfodydd hyn, mae adborth rheolaidd 'ar lawr gwlad' yn cael ei ddarparu gan 
gydweithwyr Swyddogion Iechyd yr Amgylchedd, gan gynnwys adborth ar 
ymweliadau. Hefyd, mae AGC ac Iechyd Cyhoeddus Cymru yn cynnig trosolwg 
strategol o'r sefyllfa o safbwynt eu sefydliadau. Hefyd, mae Fforwm Gofal Cymru yn 
aelod o'r grŵp cydweithredu ar gartrefi gofal sy'n ystyried y cynllun gweithredu ar 
gyfer cartrefi gofal; dyma ddull arall o glywed safbwyntiau'r sector. 
 
Hefyd, mae AGC wedi atgyfnerthu safbwynt Llywodraeth Cymru ar ymweliadau trwy 
ei datganiad ar 10 Mawrth: https://arolygiaethgofal.cymru/sites/default/files/2021-
03/210312-Datganiad-ymweld-cartrefi-gofal-cy_1.pdf 
 
Mae'r datganiad hwn yn nodi pwysigrwydd ymweliadau, gan rybuddio yn erbyn 
gwahardd ymweliadau’n gyfan gwbl (lle nad oes achosion o Covid-19). Hefyd, mae'n 
nodi pwysigrwydd hwyluso ymweliadau rheolaidd yn unol â chanllawiau cenedlaethol 
(oni bai bod y cyngor yn nodi nad yw'n ddiogel gwneud hynny). Nodir y materion hyn 
yn benodol fel ffactorau a allai sbarduno arolygiad. 
 
Goblygiadau ariannol: Ddim yn berthnasol  
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Argymhelliad 4.  Dylai Llywodraeth Cymru ysgrifennu at bob bwrdd iechyd i 
ail-bwysleisio eu cyfrifoldebau o ran rhyddhau cleifion o’r ysbyty a’r 
gweithdrefnau y mae’n rhaid eu dilyn pe bai rhyddhau anniogel yn digwydd. 

 
Ymateb Llywodraeth Cymru: 
 
Derbyn 
 
Yn unol â Cymru Iachach, sy'n ymwneud â sicrhau bod gennym system iechyd a 
gofal cymdeithasol holistaidd sy'n gosod cleifion yn y lleoliadau priodol yn unol â'u 
hanghenion gofal, gan geisio osgoi rhwystrau a ffiniau, mae'r angen i sicrhau nad yw 
pobl sy'n agored i niwed yn aros mewn gwelyau ysbyty pan nad oes angen 
ymyriadau meddygol arnynt wedi bod yn ganolbwynt cyson yng nghanllawiau 
Llywodraeth Cymru ar ryddhau cleifion. Rydym wedi bod yn ymwybodol iawn y bydd 
y pandemig wedi cynyddu risgiau sy’n gysylltiedig â heintiau a geir mewn ysbytai a 
dirywiad mewn iechyd meddwl a llesiant.   
 
Roedd pwysigrwydd trosglwyddo pobl yn ddiogel o welyau ysbyty i leoliadau gofal 
mwy priodol yn ganolog i COVID-19: canllawiau  gwasanaeth rhyddhau o'r ysbyty 
(Cymru), a gyhoeddwyd ym mis Ebrill y llynedd. Fe aethom ati i ddiweddaru'r 
canllawiau ym mis Rhagfyr i adlewyrchu cyngor Grŵp Cynghori Technegol 
Llywodraeth Cymru ar heintusrwydd. Y cyngor yw ei bod yn ddiogel rhyddhau pobl 
sydd wedi cael Covid-19 i gartref gofal neu leoliad gofal arall pan nad ydynt yn 
heintus bellach (h.y. prawf RT-PCR cadarnhaol negyddol neu isel (gyda rhif Trothwy 
Cylch (Ct) o 35 neu uwch) a meini prawf penodol eraill yn ymwneud â chyfnod amser 
a diwedd symptomau). Y canllawiau o hyd yw y dylai cleifion sy'n heintus, ond nad 
oes angen gofal acíwt arnynt bellach, symud i gyfleuster cam-i-lawr o safbwynt bod 
yn heintus â Covid. Ar gyfer cleifion lle nad oes tystiolaeth eu bod wedi dal Covid-19 
yn yr ysbyty, mae'r gofynion blaenorol ar gyfer prawf negyddol cyn eu rhyddhau a 
chyfnod o hunanynysu’n parhau i fod ar waith, er mwyn mynd i'r afael â'r perygl o 
ddal haint ar ôl cynnal y prawf.  
 
Fe wnaethom ysgrifennu at bob partner ym mis Hydref i bwysleisio'r angen i ryddhau 
cleifion yn ddiogel, yn unol â'r canllawiau, ac fe wnaethom ysgrifennu hefyd mewn 
perthynas â'r diweddariad ym mis Rhagfyr. Yn fwy diweddar, cynhaliwyd arolwg 
gennym i fesur effaith y canllawiau. Mae cydymffurfiaeth yn dda yn gyffredinol, a 
byddwn yn parhau i weithio'n agos gyda phartneriaid i helpu i roi'r canllawiau ar 
waith, datrys dehongliadau gwahanol sydd wedi dod i'r amlwg a chefnogi dulliau 
cyfathrebu effeithiol rhwng partneriaid. Rydym yn annog darparwyr i roi gwybod am 
unrhyw achosion tybiedig o dorri canllawiau’n ymwneud â dychwelyd preswylwyr i'w 
cartrefi gofal, naill ai'n uniongyrchol i ni, neu drwy'r Fforymau Gofal.  
 
 
Mae'n werth nodi'r adroddiad a luniwyd gan Iechyd Cyhoeddus Cymru ac Ysgol 
Feddygaeth Prifysgol Abertawe: Risk factors for outbreaks of COVID-19 in care 
homes following hospital discharge: A national cohort analysis. Dangosodd y 
dadansoddiad hwn fod llawer mwy o berygl o achosion gydol yr epidemig mewn 
cartrefi gofal mawr, ac ar ôl addasu ar gyfer maint cartrefi gofal, nad oedd rhyddhau 
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claf o'r ysbyty yn gysylltiedig â chynnydd sylweddol mewn risg. Amlygodd yr 
adroddiad ffynonellau achosion eraill, gan gynnwys y risgiau i staff a'r risgiau yn 
deillio o staff, a'r gorgyffwrdd â throsglwyddiad arall yn y gymuned. Byddwn yn 
parhau i gefnogi profion staff cartrefi gofal yn briodol a darparu cyfarpar diogelu 
personol ar gyfer staff gofal cymdeithasol (gweler hefyd yr ymatebion i Argymhellion 
5 a 6) er mwyn hyrwyddo diogelwch amgylchedd cartrefi gofal. 
 
Goblygiadau ariannol: Ddim yn berthnasol   
 

Argymhelliad 5. Dylai Llywodraeth Cymru fonitro’r amseroedd prosesu i gael 
canlyniadau profion ar gyfer staff cartrefi gofal a phreswylwyr er mwyn sicrhau 
bod canlyniadau’n cael eu dychwelyd cyn gynted â phosibl. Yn ddelfrydol, 
dylai hyn fod o fewn 24 awr ar ôl cynnal y prawf, ac yn sicr ni ddylai fod yn 
hwyrach na 48 awr.  

 

Ymateb Llywodraeth Cymru: 
 
Derbyn mewn egwyddor 
 

Bydd Llywodraeth Cymru yn parhau i fonitro amseroedd prosesu ym mhob sianel o 
labordai Goleudy a GIG Cymru. Mae hyn yn cynnwys gwiriadau dyddiol, 
adroddiadau wythnosol ar y sefyllfa a diweddariadau i'r Bwrdd Rhaglen Profi, 
Olrhain, Diogelu. Rydym wedi gweld y perfformiad yn gwella’n sylweddol. Byddwn yn 
parhau i asesu'r system gyda'r Adran Iechyd a Gofal Cymdeithasol ac Iechyd 
Cyhoeddus Cymru, a byddwn yn gwneud y gwelliannau gofynnol i sicrhau bod 
perfformiad yn cael ei gynnal a'i wella. 

 

Mae ymgysylltu diweddar â'r sector wedi dangos bod cartrefi gofal yn fodlon â'r 
amseroedd prosesu gan y system Goleudy. Os oes oedi, byddwn yn parhau i 
ymchwilio i achosion unigol, er bod y problemau hyn yn brin bellach. Gall nifer o 
ffactorau fod yn gyfrifol am oedi posibl, gan gynnwys gweinyddu'r broses brofi yn 
effeithiol yn y cartref gofal cyn anfon y prawf i'r labordy, oedi gan gludwyr ac oedi i'r 
gwaith prosesu yn y labordy. 

 
Goblygiadau ariannol: Ddim yn berthnasol   
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Argymhelliad 6. Rhaid i Lywodraeth Cymru barhau i gynnal cyflenwadau 
digonol a chynaliadwy o gyfarpar diogelu personol sy’n bodloni’r safonau 
ansawdd a argymhellir, monitro ei effeithiolrwydd mewn perthynas â’r 
amrywiolion newydd, a chyfathrebu’n effeithiol â’r sector gofal cymdeithasol i 
roi sicrwydd bod y cyfarpar diogelu personol sydd ar gael yn darparu 
amddiffyniad priodol.  

 
Ymateb Llywodraeth Cymru: 
 
Derbyn 
 
Mae Llywodraeth Cymru yn cadw cyflenwad Ffliw Pandemig, yn unol â 
darpariaethau Strategaeth Parodrwydd Pandemig Ffliw'r DU 2011, sy'n nodi'r angen 
i bedair gwlad y DU gadw cyflenwadau o gyffuriau gwrthfeirysol, gwrthfiotig, 
deunyddiau traul a chyfarpar diogelu personol ar gyfer staff iechyd a gofal 
cymdeithasol rheng flaen. Ers dechrau'r pandemig, rydym wedi sicrhau bod y 
cyflenwadau hyn ar gael i'r sector gofal cymdeithasol cyn gynted â phosibl. Fodd 
bynnag, cyflogwyr sy'n gyfrifol yn statudol am gyflenwi Cyfarpar Diogelu Personol i 
staff (y cyflogwyr hyn ym maes gofal cymdeithasol yw awdurdodau lleol, darparwyr 
annibynnol a'r trydydd sector yn bennaf). Felly, mae gan y darparwr gofal gyfrifoldeb 
cyfreithiol i sicrhau bod cyfarpar diogelu personol addas ar gael i'w staff a'u bod yn 
gallu cael gafael ar y cyfarpar hwn yn ôl yr angen.  
 
Er mwyn cynorthwyo cyflogwyr i gyflawni eu cyfrifoldeb statudol i gyflenwi Cyfarpar 
Diogelu Personol i staff ac amddiffyn pobl yn eu lleoliadau, a mynd i'r afael ag 
anawsterau cyflenwi o fewn y sector, penderfynodd Llywodraeth Cymru y byddai'n 
ymgymryd â rôl ychwanegol i gaffael a helpu i ddosbarthu cyfarpar diogelu personol 
trwy Bartneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru, Canolfannau Cyfarpar ar y Cyd ac 
Awdurdodau Lleol. Yn y cyd-destun hwn, mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i 
ddarparu’r cyfarpar diogelu personol a argymhellir i ofal cymdeithasol, yn rhad ac am 
ddim, gydol y pandemig. Rydym yn parhau i weithio gydag awdurdodau lleol a 
Phartneriaeth Cydwasanaethau'r GIG i gyflwyno cynlluniau caffael a dosbarthu 
priodol a fydd yn sicrhau bod anghenion gofal cymdeithasol yn cael eu diwallu.  
 
Mae arbenigwyr iechyd y cyhoedd wedi datblygu canllawiau ar y cyfarpar diogelu 
personol sydd angen ei ddefnyddio ym maes gofal cymdeithasol, ac adolygir y 
canllawiau hyn yn rheolaidd wrth i wybodaeth am amrywiolion newydd ddod i'r 
amlwg. Os yw'r canllawiau'n newid o ganlyniad i wybodaeth newydd, bydd ein 
cynlluniau ar gyfer caffael a dosbarthu’n cael eu diwygio yn unol â hynny. 
 
Goblygiadau ariannol: Dim - Mae modd defnyddio cyllidebau sy'n bodoli eisoes i 
ariannu'r rhaglen hon. 
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Argymhelliad 7. Dylai Llywodraeth Cymru nodi sut y bydd y gwaith sy’n cael ei 
wneud gan Gofal Cymdeithasol Cymru i broffesiynoli’r gweithlu gofal 
cymdeithasol yn sicrhau parch cydradd â’r gweithlu gofal iechyd, a sefydlu 
llwybrau gyrfa clir ar gyfer gweithwyr gofal cymdeithasol sy’n cael tâl priodol. 

 
Ymateb Llywodraeth Cymru: 
 
Derbyn 
 
Mae "Cymru Iachach" yn cydnabod yr angen am barch cydradd rhwng gweithwyr 
iechyd a gofal cymdeithasol proffesiynol. Mae parch cydradd yn gofyn am gymorth ar 
gyfer hyfforddiant, datblygiad a'r gwasanaethau sydd ar gael i'r gweithlu, cymorth 
iechyd a llesiant a gwella amodau gwaith. 
 
Y llynedd, lansiwyd Strategaeth Gweithlu ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol gan 
Gofal Cymdeithasol Cymru ac Addysg a Gwella Iechyd Cymru. Mae gan y 
strategaeth hon saith thema lefel uchel sy'n cwmpasu modelau gweithio di-dor, 
recriwtio a chadw, sgiliau, cyflenwad y gweithlu a siâp ac addysg. Mae'r strategaeth 
yn nodi uchelgais ar y cyd ar gyfer gweithlu iechyd a gofal cymdeithasol sy'n 
frwdfrydig, wedi ymgysylltu ac yn cael ei werthfawrogi, ac sydd â'r gallu, y 
cymhwysedd a'r hyder i ddiwallu anghenion pobl Cymru. Bydd cynlluniau cyflawni o 
dan y saith thema lefel uchel yn cynorthwyo cynnydd yn erbyn yr uchelgais hon. 
 
Un o elfennau allweddol proses broffesiynoli gweithwyr gofal cymdeithasol yw'r 
gofyniad i gofrestru gyda Gofal Cymdeithasol Cymru. Mae cofrestru’n sicrhau mwy o 
gysondeb o safbwynt lefel y cymhwyster sydd ei angen i fod yn weithiwr gofal 
cymdeithasol, mae'n galluogi gweithwyr i ddangos tystiolaeth well o'u sgiliau, mae'n 
nodi disgwyliadau mwy eglur ar gyfer gweithwyr a chyflogwyr trwy godau ymarfer 
cenedlaethol, ac mae'n helpu i ddarparu mwy o sicrwydd i'r cyhoedd o ran ansawdd 
y gofal. Mae cofrestru’n golygu bod modd casglu data gwell er mwyn helpu i 
ddatblygu polisi yn ymwneud â phroffesiynoli a pharch cydradd yn y dyfodol. Hefyd, 
mae'n gwella prosesau cyfathrebu â'r gweithlu gofal cymdeithasol ac yn cymryd cam 
sylweddol tuag at hyrwyddo mwy o ymdeimlad o hunaniaeth fel rhan o broffesiwn 
gofal cymdeithasol ehangach.  
 
Colofn arall mewn perthynas â pharch cydradd yw telerau ac amodau'r gweithlu. 
Sefydlwyd Fforwm Gwaith Teg Gofal Cymdeithasol mewn partneriaeth gymdeithasol 
er mwyn dwyn ynghyd y llywodraeth, cyflogwyr a'r undebau i ddiffinio ystyr gwaith 
teg a sut i'w gymhwyso i weithwyr gofal cymdeithasol yng Nghymru. Mae Gofal 
Cymdeithasol Cymru yn aelod o'r Fforwm hwn. Mae datganiad sefyllfa'r Fforwm 
wedi'i gyhoeddi yn https://llyw.cymru/fforwm-gwaith-teg-gofal-
cymdeithasol/datganiad-sefyllfa ac mae'n darparu gweledigaeth glir o 
flaenoriaethau'r Fforwm a sut y gellid datblygu'r gwaith hwn. Mae hyn yn cynnwys 
canolbwyntio'n benodol ar lwybrau datblygu gyrfa a gwobr deg. 
 
Yn ei blwyddyn gyntaf, manteisiodd ymgyrch Gofalwn.Cymru dan arweiniad Gofal 
Cymdeithasol ar sawl platfform - trwy wasanaethau newyddion, ar-lein a'r cyfryngau 
cymdeithasol – ac mae dros 100,000 o bobl wedi gwylio straeon fideo'r ymgyrch. 
Arweiniodd hyn at dros 35,000 o ymgysylltiadau uniongyrchol rhwng y sector a phobl 
sydd â diddordeb mewn gweithio yn y sector. Mae pob un o'r saith partneriaeth 
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ranbarthol wedi mabwysiadu'r ymgyrch, ac mae'r deunyddiau'n cael eu defnyddio i 
hyrwyddo rolau mewn gofal cymdeithasol ledled Cymru. Mae Gofal Cymdeithasol 
Cymru yn parhau i gefnogi'r gwaith o ddarparu gweithlu gofal cymdeithasol 
cynaliadwy trwy ddenu, recriwtio a chadw staff, a thrwy sicrhau llesiant y gweithlu 
gan gynnwys ymgyrch Gofalwn.Cymru. 
   
Mae Gofal Cymdeithasol Cymru wedi darparu pecyn cymorth llesiant ar gyfer 
gweithwyr gofal cymdeithasol, sy'n cynnwys mynediad at wasanaethau iechyd 
meddwl gan gynnwys Cynllun Cymorth i Weithwyr. Mae Gofal Cymdeithasol Cymru 
yn parhau i ddatblygu'r cymorth hwn. 
 

Goblygiadau ariannol: Mae modd defnyddio cyllidebau sy'n bodoli eisoes i 
ariannu'r gwaith hwn. 
 

Argymhelliad 8. Rhaid i Lywodraeth Cymru, fel mater o flaenoriaeth, weithio 
gyda'r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol a Chomisiynydd Pobl Hŷn 
Cymru i sicrhau bod hawliau dynol pobl hŷn yn cael eu diogelu a'u cynnal.  
Rydym hefyd yn argymell bod Llywodraeth Cymru yn ysgrifennu at bwyllgor y 
Chweched Senedd sy'n gyfrifol am bobl hŷn ar ddechrau'r Chweched Senedd i 
egluro'r hyn sydd wedi cael ei wneud i ddatrys y pryderon a godwyd gan y 
Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol a'r Comisiynydd Pobl Hŷn. 

 
Ymateb Llywodraeth Cymru: 
 
Derbyn 
 
Gydol y pandemig, mae Llywodraeth Cymru wedi gweithio'n agos gyda'r Comisiwn 
Cydraddoldeb a Hawliau Dynol a'r Comisiynydd Pobl Hŷn i ddeall eu pryderon yn 
ymwneud â hawliau pobl hŷn, gan roi camau priodol ar waith. Rydym wedi cyflwyno 
tri ymateb ysgrifenedig manwl sy'n nodi'r dystiolaeth wyddonol a'r ymgysylltiad â 
rhanddeiliaid a lywiodd ein prosesau gwneud penderfyniadau; sut y gwnaethom 
gydymffurfio â'n dyletswyddau cyfreithiol i ddiogelu a hyrwyddo hawliau pobl hŷn sy'n 
byw mewn cartrefi gofal a sut rydym yn ymgorffori'r gwersi a ddysgwyd mewn 
ymarfer yn y dyfodol. Yn ogystal, mae'r Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau 
Cymdeithasol yn parhau i gyfarfod bob wythnos â'r Comisiynydd Pobl Hŷn, ac mae'r 
Comisiynydd a'r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol wedi cyfarfod â'r 
Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ac uwch swyddogion ar adegau 
gwahanol yn ystod y pandemig.  
 
Rydym yn parhau i ymrwymo i'r ddeialog agored hon er mwyn sicrhau bod hawliau 
pob person hŷn yng Nghymru yn cael eu cynnal a'u diogelu, gan gynnwys trwy'r 
gwaith rydym yn ei wneud ar ein Strategaeth ar gyfer Cymdeithas sy'n Heneiddio. 
 
Goblygiadau ariannol: Mae modd defnyddio cyllidebau sy'n bodoli eisoes i 
ariannu'r gwaith hwn. 
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Argymhelliad 9. Dylai Llywodraeth Cymru weithio gyda Grŵp Cynghori’r 
Gweinidog a sefydliadau gofalwyr i ddatblygu ffyrdd mwy creadigol o ddarparu 
seibiant ac egwyl fer. Dylai hyn gynnwys dysgu o arfer gorau mewn mannau 
eraill.  

 
Ymateb Llywodraeth Cymru: 
 
Derbyn 
 
Hoffem ddiolch i'r Pwyllgor am amlygu'r mater pwysig hwn. Yn ystod y pandemig, 
cynhaliodd swyddogion gyfarfodydd wythnosol gyda sefydliadau gofalwyr er mwyn 
deall sut roedd gofalwyr yn ymdopi heb gefnogaeth eu rhwydweithiau arferol. Hefyd, 
mynychodd y Prif Weinidog a'r Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau 
Cymdeithasol gyfarfodydd rhithwir gyda gofalwyr di-dâl. Dangosodd yr ymgysylltiad 
hwn, ynghyd ag ymatebion i'r ymgynghoriad cyhoeddus ar y Strategaeth ar gyfer 
Gofalwyr Di-dâl a chyngor gan ein Grŵp Cynghori'r Gweinidog, fod angen dybryd 
arallgyfeirio a gwella mynediad at wasanaethau seibiant yng Nghymru.  
 
Ym mis Mawrth 2021, comisiynodd Llywodraeth Cymru Ymddiriedolaeth Gofalwyr 
Cymru i weithio gydag academyddion o Brifysgol Abertawe a Phrifysgol Bangor i 
lunio adroddiad yn cyflwyno map trywydd ar gyfer dyfodol gwasanaethau seibiant a 
seibiannau byr ar gyfer gofalwyr di-dâl yng Nghymru. Bydd yr adroddiad yn cael ei 
gwblhau erbyn mis Gorffennaf 2021 a bydd yn nodi modelau lleol a rhanbarthol 
enghreifftiol o wasanaethau seibiant sydd â'r potensial i gael eu cyflwyno'n gyflym ar 
raddfa fwy.  
 
Lansiodd y Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ein Strategaeth 
newydd ar gyfer Gofalwyr Di-dâl ar 23 Mawrth. Ar hyn o bryd rydym yn gweithio gyda 
Grŵp Cynghori'r Gweinidog ar Ofalwyr Di-dâl i gyd-lunio cynllun cyflawni ategol a 
fydd yn egluro sut rydym yn bwriadu bwrw ymlaen â phob un o'r pedair blaenoriaeth 
genedlaethol newydd ar gyfer gofalwyr di-dâl, gan gynnwys blaenoriaeth 3:  

 
Helpu i fyw yn ogystal â gofalu – mae’n rhaid rhoi cyfle i bob gofalwr 
di-dâl gymryd seibiant o’i rôl ofalu i’w alluogi i ofalu am ei iechyd a’i 
lesiant ei hun a’i alluogi i fyw yn ogystal â gofalu. 

 
Goblygiadau ariannol: Dim - Mae modd defnyddio cyllidebau sy'n bodoli eisoes i 
ariannu'r rhaglen waith hon. 
 

Argymhelliad 10. Rhaid i Lywodraeth Cymru sicrhau cyllid cynaliadwy ar gyfer 
gwasanaethau gofalwyr ifanc a blaenoriaethu ailagor cefnogaeth wyneb yn 
wyneb yn ddiogel i ofalwyr ifanc a gofalwyr sy’n oedolion ifanc.  

 
Ymateb Llywodraeth Cymru: 
 
Derbyn mewn egwyddor 
 
Awdurdodau lleol sy'n gyfrifol am ddarparu gwasanaethau gofalwyr ifanc, ac mae 
ganddynt gyfrifoldeb statudol am reoli eu materion ariannol. Mae hyn yn adlewyrchu'r 
ffaith mai awdurdodau lleol sydd yn y sefyllfa orau i ddeall anghenion lleol eu 
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cymunedau ac ariannu a chomisiynu gwasanaethau’n unol â hynny. Hefyd, mae gan 
awdurdodau lleol hyblygrwydd i wneud penderfyniadau ar sail eu hasesiad o 
anghenion eu poblogaethau lleol a digonolrwydd y gwasanaethau sydd ar gael. 
 
I gefnogi hyn, mae Llywodraeth Cymru wedi parhau i osod iechyd a gofal 
cymdeithasol ar frig ei blaenoriaethau ar gyfer cyllideb 2021-22. Yn 2021-22, bydd 
awdurdodau lleol yn derbyn cyfanswm o £4.65 biliwn gan Lywodraeth Cymru ar ffurf 
Grant Cynnal Refeniw craidd ac ardrethi annomestig, i'w wario ar ddarparu 
gwasanaethau allweddol. Mae hyn yn cyfateb i gynnydd o 3.8% neu £172 miliwn ar 
sail gyfatebol. Mae'r Grant Cymorth Refeniw yn cynnwys cyllid ar gyfer 
gwasanaethau gofalwyr, waeth a ydynt yn cael eu darparu'n uniongyrchol gan 
awdurdodau lleol neu drwy system comisiynu darparwyr trydydd sector neu sector 
preifat. 
 
Lansiwyd ein Strategaeth newydd ar gyfer Gofalwyr Di-dâl ar 23 Mawrth 2021. Mae'r 
strategaeth hon yn ailddatgan ein hymrwymiad i wella'r broses o gydnabod a 
chefnogi gofalwyr di-dâl, gan gynnwys gofalwyr ifanc a gofalwyr sy'n oedolion ifanc. 
Byddwn yn gweithio gyda Grŵp Cynghori'r Gweinidog ar Ofalwyr, awdurdodau lleol, 
y trydydd sector a gofalwyr di-dâl i ddatblygu cynllun cyflawni ategol a gyhoeddir yn 
ddiweddarach eleni. 
 
Mae penderfyniadau yn ymwneud ag ailddechrau cymorth wyneb yn wyneb ar gyfer 
gofalwyr ifanc a gofalwyr sy'n oedolion ifanc yn cael eu gwneud gan awdurdodau 
lleol a darparwyr gwasanaethau, ar ôl ystyried canllawiau Llywodraeth Cymru. 
Roedd yn dda gweld bod cynifer o wasanaethau wedi ymateb yn gyflym i'r pandemig 
ac wedi parhau i ddarparu cymorth a chefnogaeth amrywiol i ofalwyr di-dâl a'r rhai y 
maent yn gofalu amdanynt. Rydym yn sylweddoli bod cau gwasanaethau wyneb yn 
wyneb a chyfyngiadau iechyd y cyhoedd wedi'i gwneud yn anodd i ofalwyr ifanc gael 
mynediad at grwpiau cefnogaeth gan gymheiriaid neu gymryd gwyliau.  
  
Yn ystod yr wythnosau nesaf, rydym yn disgwyl i ddarpariaeth yn y gymuned a 
mathau eraill o ddarpariaeth wyneb yn wyneb, megis gwasanaethau gofalwyr ifanc, 
ailagor cyn gynted ag y bydd yn ddiogel gwneud hynny. Hefyd, dylai mwy o bobl allu 
dechrau cymryd seibiant neu gynllunio seibiant wrth i ni ddechrau llacio'r 
cyfyngiadau. Roedd llety gwyliau hunangynhwysol yng Nghymru wedi ailagor 
ddiwedd mis Mawrth, a'r cyfyngiadau teithio yng Nghymru wedi'u llacio. Hefyd, 
rydym yn parhau i adolygu ein holl ganllawiau coronafeirws yn rheolaidd, gan 
gynnwys canllawiau ar gyfer canolfannau cymunedol a swyddfeydd.  
 
I lawer o ofalwyr ifanc, mae'r ysgol a'r coleg yn allweddol bwysig i'w helpu i gysylltu â 
ffrindiau a chael cymorth emosiynol a chefnogaeth gan gymheiriaid, yn ogystal â 
seibiant o gyfrifoldebau gofalu gartref. Wrth i fwy o ddisgyblion ddychwelyd i'r ysgol a 
mwy o ddysgwyr ddychwelyd i'r coleg, bydd yn helpu llawer o ofalwyr ifanc i 
ailsefydlu cyswllt, a sicrhau eu bod yn cael cefnogaeth gan ffrindiau, athrawon, 
gwasanaethau cwnsela ysgolion a chymorth arall fel sy'n briodol. Fel sydd wedi 
digwydd gydol y pandemig, mae plant gweithwyr allweddol a dysgwyr sy'n agored i 
niwed, gan gynnwys gofalwyr ifanc, wedi gallu derbyn dysgu wyneb yn wyneb ar 
safle'r ysgol, ac mae ysgolion arbennig ac Unedau Cyfeirio Disgyblion wedi aros ar 
agor lle bynnag y bo modd. 
Goblygiadau ariannol: Dim. 
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Argymhelliad 11. Dylai Llywodraeth Cymru ailystyried ei hymateb i 
Argymhelliad 26 yn ein hadroddiad ar effaith Deddf Gwasanaethau 
Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 mewn perthynas â gofalwyr - a oedd yn 
galw ar Lywodraeth Cymru i ddarparu cyllid hirdymor, cynaliadwy a symlach i 
sefydliadau’r trydydd sector sy’n darparu gwasanaethau hanfodol i ofalwyr - 
gyda’r bwriad o’i weithredu fel mater o frys. 

 
Ymateb Llywodraeth Cymru: 
 
Derbyn mewn egwyddor 
 
Rydym yn sylweddoli bod cynllunio a darparu cymorth i ofalwyr di-dâl yn gallu bod yn 
heriol wrth gomisiynu gwasanaethau ar sail flynyddol. Fodd bynnag, mae'r bwriad i 
gynnal adolygiad cynhwysfawr a mwy hirdymor o wariant wedi'i ohirio oherwydd y 
pandemig. Mae gan Lywodraeth Cymru broses gyllideb flynyddol, felly mae'n rhaid 
gwneud llawer o benderfyniadau gwariant o flwyddyn i flwyddyn.  
 
Fel yr amlinellwyd yn ein hymateb uchod, yn 2021-22 bydd awdurdodau lleol yn 
derbyn cyfanswm o £4.65 biliwn gan Lywodraeth Cymru ar ffurf cyllid craidd y Grant 
Cynnal Refeniw ac ardrethi annomestig, i'w wario ar ddarparu gwasanaethau 
allweddol. Mae hyn yn cyfateb i gynnydd o 3.8% neu £172 miliwn ar sail gyfatebol. 
 
Rydym yn gwerthfawrogi'r cymorth sydd wedi'i ddarparu gan sefydliadau'r trydydd 
sector ar gyfer gofalwyr di-dâl, yn enwedig eu gwaith dros y flwyddyn ddiwethaf i 
addasu'r ddarpariaeth bresennol a gweithredu'n gyflym. Fodd bynnag, mae cyllid 
Llywodraeth Cymru ar gyfer y trydydd sector yn canolbwyntio ar ddarparu 
ychwanegedd i wasanaethau statudol - awdurdodau lleol sy'n gyfrifol am ddarparu 
gwasanaethau hanfodol i ofalwyr di-dâl. 
 
Trwy ein cynllun grant tair blynedd Gwasanaethau Cymdeithasol Cynaliadwy'r 
Trydydd Sector (2020-23), rydym yn parhau i ariannu casgliad amrywiol o 
sefydliadau, gan gynnwys sefydliadau gofalwyr, i ddarparu gweithgarwch sy'n helpu i 
weithredu ac ymgorffori egwyddorion allweddol Deddf 2014. Dechreuodd pedwar 
prosiect ar gyfer gofalwyr yn benodol ar 1 Ebrill 2020, a byddant yn derbyn cyllid 
gwerth £2.6 miliwn dros dair blynedd y cynllun. Hefyd, fe wnaethom ddarparu gwerth 
£1 filiwn o gyllid yn 2020-21 ar gyfer byrddau iechyd lleol a'u partneriaethau 
gofalwyr, sy'n cynnwys nifer o bartneriaid trydydd sector. Mae'r cyllid hwn ar gael eto 
yn 2021-22. 
 
Mae'r Gronfa Gofal Integredig yn ffynhonnell gymorth arall, gan gynnwys gan y 
trydydd sector, ar gyfer gofalwyr di-dâl, sy'n parhau i gael eu nodi fel un o'r grwpiau 
blaenoriaeth yn y canllawiau ar gyfer Byrddau Partneriaeth Rhanbarthol. Yn 2020-21 
fe wnaethom fuddsoddi £89 miliwn o gyllid refeniw yn y Gronfa Gofal Integredig. 
Byddwn yn buddsoddi £89 miliwn arall o gyllid refeniw yn 2021-22 er mwyn 
cydnabod manteision cadarnhaol y Gronfa a datblygu'r llwyddiant a gafwyd hyd yn 
hyn. Bydd ymestyn y Gronfa Gofal Integredig am flwyddyn arall tan fis Mawrth 2022 
yn golygu bod llawer o bobl sy'n agored i niwed ledled Cymru, gan gynnwys gofalwyr 
di-dâl a gofalwyr ifanc, yn parhau i gael budd o’r gronfa bwysig hon. Yn ddiweddar, 
cyhoeddwyd yr adroddiad blynyddol ar y Gronfa Gofal Integredig ar gyfer 2019-20:  
https://llyw.cymru/adroddiad-blynyddol-cronfa-gofal-integredig-2019-i-2020.  
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Yn ôl yr adroddiad, yn 2019-20 roedd y byrddau partneriaeth rhanbarthol wedi nodi 
bod 16% o'u cyllid o'r Gronfa Gofal Integredig yn cael ei fuddsoddi yn y sector 
gwerth cymdeithasol, a'u bod yn gobeithio buddsoddi o leiaf 20% erbyn diwedd mis 
Mawrth 2021.  
 
Rydym yn cydnabod bod y trydydd sector yng Nghymru wedi gwneud cyfraniad 
allweddol at yr ymateb i'r pandemig Covid-19, ac y bydd ganddo rôl yr un mor 
werthfawr yn ein hadferiad teg, cyfiawn a gwyrdd. Ar hyn o bryd, nid ydym yn 
gwybod eto pa heriau a ddaw yn sgil adferiad, na lefel y cymorth ychwanegol a all 
fod ei angen. I gydnabod hyn, rydym wedi dyrannu £2.5 miliwn yn y lle cyntaf i 
sefydlu Cronfa Gwydnwch y Trydydd Sector ar gyfer 2021-22. 
 
Mae ein seilwaith trydydd sector wedi bod yn allweddol i alluogi'r ymateb i Covid dan 
arweiniad gwirfoddolwyr. Trwy sicrhau bod y seilwaith wedi'i sefydlu, roedd modd 
ymateb yn gyflym ac mewn ffordd gydgysylltiedig. Mae aelodau Cefnogi Trydydd 
Sector Cymru wedi gweithio gyda sefydliadau'r sector gwirfoddol, Llywodraeth 
Cymru, awdurdodau lleol, byrddau iechyd ac eraill i helpu i sicrhau bod pobl sy'n 
agored i niwed yn cael cymorth. Er mwyn cydnabod hyn, rydym wedi darparu 
cynnydd o 10% (£450,000) yn y cyllid craidd ar gyfer Cefnogi Trydydd Sector Cymru 
yn 2021-22. Dyma'r cynnydd cyntaf mewn cyllid mewn termau real ar gyfer y sector 
ers dros ddegawd. Rydym yn gobeithio y bydd y cynnydd hwn yn parhau yn nhymor 
nesaf y Senedd. 
 
Goblygiadau ariannol: Dim. Bydd y broses o asesu goblygiadau ariannu posibl yn y 
dyfodol mewn perthynas â newidiadau ym mholisi’r llywodraeth a allai effeithio ar 
gyllidebau’r llywodraeth a chyrff statudol neu sefydliadau eraill yn cael ei hystyried fel 
rhan o’r gwaith parhaus o ddatblygu polisi gofalwyr gennym ni ar y cyd â 
rhanddeiliaid.  
 

Argymhelliad 12. Dylai Llywodraeth Cymru sicrhau bod ei hymgyrchoedd 
cyfathrebu ac ymwybyddiaeth y cyhoedd mewn perthynas â rhaglen frechu 
COVID-19 yn cynnwys targedu gwybodaeth yn effeithiol ar gyfer gofalwyr di-
dâl, a sicrhau eu bod yn ymwybodol eu bod yn gymwys i gael brechlyn. 

 
Ymateb Llywodraeth Cymru: 
 
Derbyn 

Mae strategaeth gyfathrebu ac ymgysylltu fanwl ar waith i annog pobl i gael y 
brechiad os ydynt yn gymwys, a byddwn yn parhau i weithio'n agos gyda 
rhanddeiliaid i ddeall anghenion cynulleidfaoedd a sut i'w cyrraedd. Rydym yn 
cydnabod bod angen sicrhau bod cynifer o ofalwyr di-dâl â phosibl yn gwybod eu 
bod yn gymwys i gael brechiad fel rhan o grŵp blaenoriaeth 6. Mae dulliau 
cyfathrebu cenedlaethol yn bwysig, yn ogystal â dulliau cyfathrebu sydd wedi'u 
targedu trwy randdeiliaid. 

Ers 8 Mawrth, mae gofalwyr di-dâl nad oeddent wedi cofrestru eisoes fel gofalwyr di-
dâl gyda'u meddyg teulu wedi gallu cwblhau ffurflen hunangyfeirio ar-lein a gynhelir 
gan bob bwrdd iechyd lleol: https://llyw.cymru/cael-brechlyn-covid-19-fel-gofalwr-di-
dal. Rydym wedi gweithio'n agos gyda Gofalwyr Cymru, Ymddiriedolaeth Gofalwyr 
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Cymru a Fforwm Rhieni a Gofalwyr Cymru Gyfan i ddatblygu canllawiau ar frechlyn 
Covid-19 ar gyfer gofalwyr di-dâl cymwys fel rhan o grŵp blaenoriaeth 6: 
https://llyw.cymru/brechiad-covid-19-ar-gyfer-gofalwyr-di-dal-html.  

Fe aethom ati i gynnal sesiwn holi ac ateb ar gyfer sefydliadau gofalwyr y trydydd 
sector ac arweinwyr gofalwyr di-dâl ym maes iechyd a llywodraeth leol er mwyn 
egluro cymhwysedd gofalwyr di-dâl a'r ffurflen hunangyfeirio. Mae'r rhai a fynychodd 
y sesiwn Holi ac Ateb yn unigolion cyswllt allweddol ar gyfer gofalwyr di-dâl sydd â 
chwestiynau am eu cymhwysedd a sut i gael apwyntiad.  

Cyhoeddwyd hysbysiad i'r wasg gennym yn ymwneud â'r ffurflen hunangyfeirio, gan 
arwain at sylw yn y cyfryngau: https://llyw.cymru/lansio-ffurflen-hunanatgyfeirio-ar-
lein-i-ofalwyr-gael-y-brechlyn-rhag-covid-19. Mae byrddau iechyd wedi cyhoeddi 
gwybodaeth am gymhwysedd gofalwyr di-dâl ar eu gwefannau ochr yn ochr â'r 
ffurflen hunangyfeirio. Mae nifer o sefydliadau'r trydydd sector wedi cyhoeddi 
canllawiau defnyddiol yn egluro cymhwysedd a phroses y ffurflen hunangyfeirio. 
Hefyd, maent wedi hyrwyddo cymhwysedd gofalwyr di-dâl ar gyfer y brechlyn Covid-
19 trwy eu sianeli cyfryngau cymdeithasol.  

Goblygiadau ariannol: Dim. Mae modd defnyddio cyllidebau sy'n bodoli eisoes i 
ariannu'r gweithgarwch hwn. 
 

Argymhelliad 13. Dylai Llywodraeth Cymru weithio gyda’i phartneriaid i 
ddatblygu a gweithredu ymgyrch codi ymwybyddiaeth i wella gwybodaeth pobl 
am y gefnogaeth sydd ar gael i ofalwyr, yn enwedig o ran cymorth ariannol. 
Dylai hyn gynnwys sicrhau bod gan bobl sydd wedi’u nodi fel gofalwyr di-dâl 
yn ystod y rhaglen frechu yn erbyn COVID-19 fynediad at wybodaeth am eu 
hawliau a’r cymorth y mae ganddynt hawl iddo.  

 
Ymateb Llywodraeth Cymru: 
 
Derbyn 
 
Mae Llywodraeth Cymru wedi dyrannu £100,000 i Ofalwyr Cymru ac 
Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru i ddatblygu a chyflwyno ymgyrch codi 
ymwybyddiaeth er mwyn gwella gwybodaeth am y cymorth sydd ar gael i ofalwyr di-
dâl a'u hawliau o dan Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru). Bydd 
yr ymgyrch yn cael ei chyflwyno yn 2021 ac rydym yn gweithio gyda'r ddau sefydliad 
i gytuno ar nodau'r ymgyrch a'i chanlyniadau dymunol ar gyfer gofalwyr di-dâl.  
 
Rydym yn ymwybodol o'r pwysau ariannol sy'n wynebu llawer o ofalwyr di-dâl ac 
rydym yn gwybod bod sicrhau cydbwysedd rhwng cyflogaeth a chyfrifoldebau gofal 
yn gallu bod yn anodd. Mae'r newidiadau i'r system Budd-daliadau Lles a Nawdd 
Cymdeithasol wedi creu problemau yma yng Nghymru ac mae Gweinidogion Cymru 
yn parhau i gyflwyno sylwadau am y newidiadau hyn a rhoi polisïau ar waith i 
ddiogelu'r rhai sy'n wynebu'r risg fwyaf yn ein cymunedau.  

O ganlyniad i'r sefyllfa ddigynsail bresennol, bydd angen cymorth ariannol ychwanegol 
ar lawer mwy o bobl ledled Cymru i’w helpu trwy'r argyfwng presennol a thu hwnt. 
Mae'n bwysicach nag erioed bod pawb sy'n gymwys am gymorth yn ymwybodol o'r 
casgliad llawn o hawliau sydd ar gael, a'u bod yn manteisio arnynt, gan gynnwys budd-
daliadau a gwasanaethau a ariennir gan Lywodraeth Cymru a'r rhai sy'n cael eu 
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darparu gan awdurdodau lleol yng Nghymru. Dyna pam rydym yn gweithio i gynyddu 
ymwybyddiaeth o fudd-daliadau sydd wedi'u datganoli / budd-daliadau nad ydynt 
wedi'u datganoli, gan gynyddu nifer y bobl sy'n eu hawlio. Rhwng mis Ionawr 2020 a 
mis Medi 2020, llwyddodd y gwasanaethau cyngor ar fudd-daliadau sy'n cael eu 
darparu trwy Gronfa Gynghori Sengl Llywodraeth Cymru i helpu aelwydydd i hawlio 
dros £20 miliwn o incwm budd-dal lles ychwanegol. 
 
Mewn ymateb i argymhellion y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a 
Chymunedau ar gyfer 'Budd-daliadau yng Nghymru: Opsiynau i'w Cyflawni'n Well', 
cytunodd Llywodraeth Cymru fod angen gwneud mwy i wella'r nifer sy'n manteisio ar 
fudd-daliadau lles sydd wedi'u datganoli a budd-daliadau lles nad ydynt wedi'u 
datganoli, ac y dylid mynd i'r afael â hyn trwy ddulliau traws-lywodraethol a thrwy 
gydweithio ag awdurdodau lleol a phartneriaid allweddol eraill.  
 
Ers hynny, mae Gweithgor Ehangach Gwneud y Gorau o Incwm a Manteisio ar 
Fudd-daliadau wedi'i sefydlu gyda'r nod o hyrwyddo a chefnogi cynnydd parhaus yn 
y nifer sy'n hawlio budd-daliadau lles sydd wedi'u datganoli, budd-daliadau lles nad 
ydynt wedi'u datganoli a thaliadau lles. Fel rhan o'r Gweithgor hwn, rydym wrthi'n 
datblygu is-grwpiau i ganolbwyntio ar feysydd penodol. Hefyd, bydd hyn yn cynnwys 
nifer y bobl sy'n manteisio ar Lwfans Gofalwyr yng Nghymru.  
 
Cynhaliodd Llywodraeth Cymru Ymgyrch Genedlaethol i Sicrhau bod Pobl yn Hawlio 
Budd-daliadau rhwng 1 Mawrth a 25 Mawrth er mwyn annog pobl i wirio a hawlio'r 
budd-daliadau y mae ganddynt hawl iddynt. Roedd yr ymgyrch yn targedu teuluoedd 
incwm isel ledled Cymru yn ogystal â chynulleidfa ehangach o bobl y mae angen 
cymorth arnynt ar hyn o bryd oherwydd effeithiau ariannol y pandemig. 
 
Yn ogystal â'r Ymgyrch Genedlaethol rydym yn bwrw ymlaen â'r canlynol hefyd:  
 
 Codi Ymwybyddiaeth Gweithwyr Rheng Flaen – mae sesiynau codi 

ymwybyddiaeth di-dâl yn cael eu darparu ar gyfer gweithwyr rheng flaen er mwyn 
cynyddu eu dealltwriaeth o fudd-daliadau lles a'u gallu i annog pobl y maent yn 
eu cefnogi i hawlio'r budd-daliadau lles sy'n ddyledus iddynt. 

 Cyngor a Chymorth wedi'u Targedu ar gyfer Budd-daliadau Lles – mae 
prosiectau profi a dysgu’n archwilio'r ffordd orau o ymgysylltu â grwpiau sy'n 
methu'n gyson â manteisio ar y system budd-daliadau lles. Mae un o'r prosiectau 
hyn ar gyfer pobl hŷn a gofalwyr. 

 
Ers 8 Mawrth, mae gofalwyr di-dâl nad ydynt wedi cofrestru eisoes fel gofalwyr di-dâl 
gyda'u meddyg teulu wedi gallu cwblhau ffurflen hunangyfeirio ar-lein, gyda'r opsiwn 
o gwblhau'r ffurflen dros y ffôn. Wrth gyflwyno'r ffurflen hunangyfeirio, gofynnir i 
ofalwyr di-dâl a ydynt yn fodlon i'w bwrdd iechyd lleol rannu eu manylion gyda'u 
meddyg teulu. Y bwriad yw sicrhau bod gan feddygon teulu fanylion gofalwyr di-dâl 
sydd am i'w rôl fel gofalwr fod yn hysbys, fel bod y meddyg teulu’n gallu darparu 
cymorth yn ôl y gofyn.  
 
Mae'r ffurflen hunangyfeirio wedi'i chynllunio ar gyfer y diben penodol o gofrestru 
gofalwyr di-dâl cymwys ar gyfer y brechlyn Covid-19 o dan Grŵp Blaenoriaeth 6. 
Mae'r ffurflenni a'r data sy'n cael eu cyflwyno gan ofalwyr di-dâl yn cael eu cadw gan 
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bob bwrdd iechyd lleol, yn hytrach na Llywodraeth Cymru. Mae'n bwysig nodi nad yw 
gofalwyr di-dâl wedi cytuno'n benodol bod eu data'n cael ei ddefnyddio at ddibenion 
ymgyrch codi ymwybyddiaeth. Oherwydd rheolau diogelu data GDPR y DU, nid yw'r 
ffurflen hunangyfeirio’n ddull addas o gasglu gwybodaeth am ofalwyr di-dâl ar gyfer 
ymgyrch codi ymwybyddiaeth wedi'i thargedu o'r fath.  
 
Fodd bynnag, mae gennym gamau ar y gweill i sicrhau bod mwy o ofalwyr yn 
gwybod eu hawliau. Ers 2018-19, rydym wedi darparu cyllid blynyddol gwerth £1 
filiwn ar gyfer byrddau iechyd lleol a'u partneriaethau gofal er mwyn darparu cymorth 
amrywiol i ofalwyr di-dâl o bob oed. Mae hyn yn cynnwys cefnogi gofalwyr mewn 
practis cyffredinol. Rhwng 2018 a 2020, canolbwyntiwyd ar roi cynlluniau ar waith 
sy'n cefnogi gweithwyr iechyd proffesiynol ym maes gofal sylfaenol a gofal 
cymunedol i ddatblygu eu hymwybyddiaeth o ofalwyr a'u dealltwriaeth o sut i 
adnabod gofalwyr, y problemau sy'n wynebu gofalwyr a dulliau gweithio i gefnogi 
gofalwyr yn well. Gwnaed y meini prawf cymhwysedd yn fwy hyblyg ar gyfer 2020-
21, ond mae gweithgarwch cymwys yn parhau i gynnwys gwaith gyda meddygon 
teulu yn 2021-22.  
 
Yn ogystal, mae Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru a Gofalwyr Cymru yn gweithio 
mewn partneriaeth ar hyn o bryd i drawsnewid cydnabyddiaeth, parch a chefnogaeth 
ar gyfer gofalwyr mewn lleoliadau iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru. 
Ariennir y prosiect "Ymwybyddiaeth o Ofalwyr" tair blynedd trwy'r Grant Trydydd 
Sector Gwasanaethau Cymdeithasol Cynaliadwy, a'i nod yw cryfhau a gwella'r 
broses o gyflwyno Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 trwy 
godi ymwybyddiaeth y cyhoedd a gweithwyr proffesiynol perthnasol o ofalwyr di-dâl 
ac effaith gofalu. Byddwn yn ysgrifennu at bob partner sy'n derbyn y cyllid a amlinellir 
uchod i ofyn iddynt weithio'n agos gyda meddygon teulu er mwyn darparu 
gwasanaeth cymorth gwell, neu gyfeirio unrhyw ofalwyr di-dâl sydd newydd eu nodi 
drwy'r ffurflen hunangyfeirio brechiad at wybodaeth, cyngor a chymorth priodol.   
 
Goblygiadau ariannol: Dim. Mae modd defnyddio cyllidebau sy'n bodoli eisoes i 
ariannu'r gweithgarwch hwn. 
 

Argymhelliad 14. Dylai Llywodraeth Cymru gynnal asesiadau o’r effaith ar 
gydraddoldeb ar gyfer penderfyniadau a wnaed yn ystod pandemig COVID-19 
mewn perthynas â chymorth/cyllid i ofalwyr di-dâl er mwyn sicrhau nad oes 
unrhyw effaith anghymesur ar grwpiau na chymunedau yn y tymor byr neu’r 
tymor hwy.  

 
Ymateb Llywodraeth Cymru: 
 
Derbyn 
 
Gydol y pandemig, mae Llywodraeth Cymru wedi bod yn ymwybodol o'r gofyniad i 
gydymffurfio â'i dyletswyddau statudol, gan gynnwys Dyletswydd Cydraddoldeb y 
Sector Cyhoeddus, yn ogystal â'r angen i sicrhau bod penderfyniadau sy'n cael eu 
gwneud yn gydnaws â hawliau'r Confensiwn.  
 
Rydym wedi cwblhau asesiad cynhwysfawr o'r effaith ar gydraddoldeb yn ymwneud 
â'r Strategaeth ar gyfer Gofalwyr Di-dâl a ddrafftiwyd yn ystod y pandemig trwy 
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ymgysylltu â rhanddeiliaid a chynnal ymgynghoriad cyhoeddus. Mae crynodeb o'r 
effaith ar gydraddoldeb wedi'i gyhoeddi a bydd yn llywio'r gwaith o ddatblygu cynllun 
cyflawni a gwneud penderfyniadau polisi parhaus yn ymwneud â gofalwyr di-dâl: 
https://llyw.cymru/strategaeth-ar-gyfer-gofalwyr-di-dal-asesiad-or-effaith-ar-
gydraddoldeb 
 
Mae'r holl asesiadau o'r effaith ar gydraddoldeb wedi'u cwblhau ar gyfer y 
penderfyniadau canlynol sy'n ymwneud â Covid 19 a oedd yn effeithio ar ofalwyr di-
dâl: 

 Darparu cyfarpar diogelu personol am ddim i ofalwyr di-dâl sy'n bodloni meini prawf 
penodol. 

 Dyrannu £1.25 miliwn i Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru i weinyddu'r Gronfa 
Cymorth i Ofalwyr. Hefyd, bydd Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru yn cyhoeddi 
gwerthusiad o'r gronfa hon yn ystod gwanwyn 2021. 

 Dyrannu £60,000 o gyllid uniongyrchol i Ofalwyr Cymru yn 2020-21 i ymestyn 
cymorth seicolegol ar-lein i ofalwyr di-dâl. Bydd Gofalwyr Cymru yn darparu 
adroddiad diwedd prosiect i Lywodraeth Cymru yn y gwanwyn.  

Defnyddiwyd yr asesiad o'r effaith ar gydraddoldeb yn ymwneud â Fframwaith 
Cynhwysiant Digidol Strategol Llywodraeth Cymru i lywio dosbarthiad 440 o 
liniaduron i oedolion ifanc rhwng 16 a 18 oed sy'n ofalwyr, ac mae wedi'i gyhoeddi ar 
ein gwefan: 
https://llyw.cymru/fframwaith-cynhwysiant-digidol-asesiad-effaith-cydraddoldeb 
 
Cyflwynwyd y fenter hon gan Cymunedau Digidol Cymru fel rhan o raglen Hyder 
Digidol, Iechyd a Llesiant Llywodraeth Cymru. Dechreuodd y contract hwn ym mis 
Gorffennaf 2019 ac mae'n para tan fis Mehefin 2022, gydag opsiwn i'w ymestyn am 
dair blynedd arall. Mae gwerthusiad annibynnol wedi'i gomisiynu, ac mae adroddiad 
Cam 1 wedi'i gyhoeddi ym mis Chwefror 2021: 
https://llyw.cymru/cymunedau-digidol-cymru-hyder-digidol-iechyd-llesiant-
gwerthusiad-proses-theori-newid 
 
Cynhelir dau gam arall o'r gwerthusiad a fydd yn helpu i ddatblygu cyngor i 
Weinidogion ar gyfer sbarduno'r opsiwn i ymestyn.  
 
Mae cyfres o asesiadau o'r effaith ar gydraddoldeb a hawliau plant wedi'u cwblhau ar 
gyfer pob dysgwr a'u cyhoeddi ar wefan Llywodraeth Cymru. Rydym yn derbyn yn 
llawn bod unrhyw newid i drefniadau addysg yn cael effaith amrywiol ac eang ar 
grwpiau gwahanol gan gynnwys dysgwyr, staff, teuluoedd, cymunedau a gofalwyr 
ifanc. Ers dechrau'r pandemig, mae gofalwyr ifanc wedi cael eu hadnabod fel 
dysgwyr sy'n agored i niwed, ac mae asesiadau o'r effaith ar gydraddoldeb yn 
cyfeirio atynt. Mae asesiadau sydd wedi'u cwblhau hyd yma yn cynnwys: Asesu 
effaith y penderfyniadau polisi cychwynnol a wnaed mewn perthynas â darparu 
addysg mewn ymateb i Covid-19 
https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2020-09/asesiad-effaith-integredig-
covid-19-darparu-gofal-plant-ac-addysg_0.pdf  
 
Hefyd, cwblhawyd asesiadau o gau ysgolion cychwynnol; cynyddu gweithrediadau 
ym mis Gorffennaf 2020; dysgwyr yn dychwelyd i leoliadau addysg ym mis Medi 
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2020 a chyfyngiadau symud "cyfnod atal byr" yr hydref. Yn fwy diweddar, mae 
asesiadau wedi'u cwblhau i ystyried sut, ar ôl 12 Ebrill 2021, y mae gweddill y 
dysgwyr oedran uwchradd yn gallu dychwelyd ar gyfer addysgu a dysgu ar y safle. 
Mae hyn yn cwblhau'r broses o bob dysgwr yn dychwelyd i ddarpariaeth ar y safle. 
Hefyd, cwblhawyd asesiad o'r effaith ar lefelau rhybudd a chyfyngiadau COVID-19 
a'u heffeithiau ar hawliau plant. Cafodd yr asesiad hwn ei ddiweddaru a'i gyhoeddi'n 
ddiweddar ar 19 Chwefror 2021: 
https://llyw.cymru/lefelau-rhybudd-chyfyngiadau-yng-nghymru-hawliau-plant-html 
 
Dilynodd Llywodraeth Cymru gyngor y Cydbwyllgor ar Imiwneiddio a Brechu (JCVI) a 
ddywedodd fod angen cynnwys gofalwyr di-dâl yng ngharfan chwech o'r rhaglen 
frechu Covid 19. 
 
Ar sail argymhellion y JCVI, cytunodd pedair gwlad y DU i gyflwyno rhaglen sy'n 
seiliedig ar oedran yn bennaf ar gyfer y brechlyn. Mae'r dull hwn yn helpu i sicrhau 
bod pobl sy'n wynebu'r risg fwyaf yn cael eu diogelu cyn gynted â phosibl. Mae 
rhagor o wybodaeth am sut y daeth y JCVI i'w gasgliadau, a gwybodaeth am 
grwpiau sydd mewn perygl (gan gynnwys y rhai sydd wedi bod yn gwarchod a/neu 
sydd â chyflyrau iechyd isorweddol) ar gael yn: 
https://www.gov.uk/government/publications/priority-groups-for-coronavirus-covid-
19-vaccination-advice-from-the-jcvi-30-december-2020 
 
Mae Atodiad A i'r papur yn rhoi dadansoddiad y JCVI o ‘COVID-19 vaccine and 
health inequalities: considerations for prioritisation and implementation’.  
https://www.gov.uk/government/publications/priority-groups-for-coronavirus-covid-
19-vaccination-advice-from-the-jcvi-30-december-2020/annex-a-covid-19-vaccine-
and-health-inequalities-considerations-for-prioritisation-and-implementation 
 
Dylid nodi bod y dogfennau hyn yn cael eu hadolygu'n rheolaidd a bod y JCVI wedi 
diweddaru’r ddwy dudalen we ar 6 Ionawr 2021. Gellir gweld fersiynau blaenorol trwy 
ddewis y ddolen ar y dudalen o dan y pennawd "gweler yr holl ddiweddariadau”.   
 
Goblygiadau ariannol: Dim. 
 

Argymhelliad 15. Dylai Llywodraeth Cymru roi datganiad yn gynnar yn y 
Chweched Senedd ar ei chynigion i gryfhau’r trefniadau ar gyfer y sector gofal 
cymdeithasol a chanlyniad yr ymgynghoriad ar ei Phapur Gwyn: Ailgydbwyso 
gofal a chymorth, a sut y bydd yn ystyried yr argymhellion perthnasol a wnaed 
gan Bwyllgor Iechyd y Senedd hon a’r rhai blaenorol.  

 
Ymateb Llywodraeth Cymru: 
 
Derbyn mewn egwyddor 
 
Mater i Lywodraeth nesaf Cymru fydd penderfynu sut i ymgysylltu â Phwyllgorau 
Iechyd y Senedd ar y mater hwn. Mae swyddogion wrthi'n crynhoi'r ymatebion i'r 
ymgynghoriad i'r Papur Gwyn: Ailgydbwyso gofal a chymorth. Cyhoeddir y crynodeb 
hwn ar wefan Llywodraeth Cymru o fewn 12 wythnos i ddyddiad cau'r ymgynghoriad. 
Bydd yn bwysig i'r Llywodraeth newydd ystyried yr ymatebion i'r ymgynghoriad a'r 
holl dystiolaeth arall sydd ar gael, gan gynnwys argymhellion gan y Pwyllgor Iechyd 
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hwn a Phwyllgorau Iechyd blaenorol y Senedd, i wneud datganiad clir ar gynigion i 
gryfhau'r trefniadau ar gyfer y sector gofal cymdeithasol yn gynnar yn y Chweched 
Senedd.  
 
Goblygiadau Ariannol  
Dim. Bydd unrhyw gostau ychwanegol yn dod o gyllidebau rhaglenni presennol. 
 

Tudalen y pecyn 44



www.senedd.cymru

Senedd Cymru
Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon

Adroddiad Gwaddol y 
Bumed Senedd

Mawrth 2021

HSCS(6)-01-21 PTN 3 

Tudalen y pecyn 45

Eitem 3.3



Senedd Cymru yw’r corff sy’n cael ei ethol 
yn ddemocrataidd i gynrychioli buddiannau 
Cymru a’i phobl. Mae’r Senedd, fel y’i gelwir, 
yn deddfu ar gyfer Cymru, yn cytuno ar 
drethi yng Nghymru, ac yn dwyn Llywodraeth 
Cymru i gyfrif.

Gallwch weld copi electronig o’r ddogfen hon ar wefan y Senedd:  
www.senedd.cymru/SeneddIechyd

Gellir cael rhagor o gopïau o’r ddogfen hon mewn ffurfiau hygyrch, yn cynnwys 
Braille, print bras, fersiwn sain a chopïau caled gan:

Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon 
Senedd Cymru 
Bae Caerdydd 
CF99 1SN

Ffôn:  0300 200 6565 
E-bost:  SeneddIechyd@senedd.cymru 
Twitter: @SeneddIechyd

© Hawlfraint Comisiwn y Senedd 2021 
Ceir atgynhyrchu testun y ddogfen hon am ddim mewn unrhyw fformat neu 
gyfrwng cyn belled ag y caiff ei atgynhyrchu’n gywir ac na chaiff ei ddefnyddio 
mewn cyd-destun camarweiniol na difrïol. Rhaid cydnabod mai Comisiwn y 
Senedd sy’n berchen ar hawlfraint y deunydd a rhaid nodi teitl y ddogfen.Tudalen y pecyn 46
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Rhagair y Cadeirydd 

Mae’r adroddiad gwaddol hwn yn benllanw ar waith 
y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon 
dros y pum mlynedd diwethaf. 

Rydym yn ddiolchgar i’r holl unigolion a sefydliadau 
sydd wedi rhoi o’u hamser i ymgysylltu â’n gwaith yn 
ystod y Bumed Senedd. Mae ein gwaith craffu wedi 
elwa’n fawr ar eu parodrwydd nhw i rannu eu 
hamser, eu harbenigedd a’u profiad gyda ni. 

Mae’r 12 mis diwethaf wedi bod yn gyfnod arbennig 
o heriol, nid yn unig i’r Pwyllgor, ond i bawb yng Nghymru. Fel pwyllgor y Senedd 
sy’n bennaf cyfrifol am iechyd a gofal cymdeithasol, aethom ati’n gyflym i 
ddatblygu ffyrdd newydd o weithio, ac addasu ein ffocws yn barhaus i adlewyrchu 
cyd-destun esblygol yr argyfwng hwn o ran iechyd y cyhoedd. 

Mae pandemig COVID-19 eisoes wedi cael effaith sylweddol ar staff, 
gwasanaethau a defnyddwyr gwasanaethau ar draws y sectorau iechyd, gofal 
cymdeithasol a chwaraeon. Fodd bynnag, hyd yn oed wrth i ni ddod allan o’r ail 
don ac edrych ymlaen at adferiad Cymru, rydym yn cydnabod efallai na fydd gwir 
effaith y pandemig yn glir i ni am flynyddoedd i ddod. 

Mae COVID-19, a’r ymateb iddo, wedi tynnu sylw at broblemau sylfaenol ar draws y 
sectorau iechyd a gofal cymdeithasol, gan waethygu’r sefyllfa ac effeithio’n 
sylweddol ar y gweithlu. Rhaid i Lywodraeth nesaf Cymru fynd i’r afael â’r 
problemau hyn fel blaenoriaeth. Bydd y pwyllgor a fydd yn ein holynu yn chwarae 
rôl allweddol wrth graffu ar ddull gweithredu Llywodraeth Cymru. Mater i’n 
holynwyr fydd penderfynu sut i ymdrin â’r gwaith hwn, ond rydym yn eu hannog i 
gynllunio’n strategol, i flaenoriaethu eu ffocws, i fod yn hyblyg, i ddefnyddio ystod 
o ddulliau ymgysylltu a chraffu, i sicrhau bod ystod eang o leisiau amrywiol yn cael 
eu clywed yn eu gwaith, ac i feithrin perthynas waith gref gyda Llywodraeth 
Cymru a rhanddeiliaid. 

 

Dr Dai Lloyd AS 
Cadeirydd   
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Argymhellion 

Argymhelliad 1. Yn ogystal ag ystyried materion yn ymwneud â COVID-19 sydd 
wedi codi ers diddymu’r Bumed Senedd, dylai ein pwyllgor olynol neilltuo amser 
ar ddechrau’r Chweched Senedd i ddatblygu amcanion strategol i lywio’r broses o 
nodi blaenoriaethau cychwynnol a datblygu ei raglen waith. Dylai hefyd ystyried 
cynnal gweithgarwch ymgysylltu â rhanddeiliaid a’r cyhoedd i lywio ei waith 
cynllunio strategol, ac i adolygu’r strategaeth yn ffurfiol ar adegau addas yn ystod y 
Chweched Senedd. ...................................................................................................................................... Tudalen 11 

Argymhelliad 2. Dylai ein pwyllgor olynol sicrhau cydbwysedd, cyn belled ag y bo 
modd, rhwng mynd i’r afael â blaenoriaethau newydd, ymateb i faterion cyfoes ac 
ymrwymo amser i ymgymryd â gwaith dilynol. Dylai deilwra ei ddull o ymdrin â 
gwahanol faterion yn unol â’r pwnc penodol ac yn unol â’i amcanion strategol. 
 ........................................................................................................................................................................................Tudalen 17 

Argymhelliad 3. Dylai Llywodraeth Cymru yn y Chweched Senedd barhau i wella 
manylder ac eglurder y wybodaeth am ddyraniadau cyllid o fewn y Prif Grŵp 
Gwariant Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol yn ei chyllidebau blynyddol drafft.
 ....................................................................................................................................................................................... Tudalen 19 

Argymhelliad 4. Dylai ein pwyllgor olynol barhau i wneud craffu ariannol yn 
flaenoriaeth ar draws ei holl waith polisi a deddfwriaethol yn ystod y Chweched 
Senedd, yn ogystal â chraffu’n flynyddol ar gyllidebau drafft Llywodraeth Cymru. 
 ....................................................................................................................................................................................... Tudalen 19 

Argymhelliad 5. Dylai Llywodraeth Cymru yn y Chweched Senedd ystyried 
effaith ei rhaglen ddeddfwriaethol ar allu pwyllgorau i graffu’n effeithiol ar Filiau, 
ac i ddarparu ar gyfer gwaith craffu o’r fath yn eu rhaglenni gwaith ehangach. 
 ...................................................................................................................................................................................... Tudalen 20 

Argymhelliad 6. Dylai Llywodraeth Cymru yn y Chweched Senedd gymryd 
camau i sicrhau ei bod yn gallu rhoi cymaint o rybudd a chymaint o amser â 
phosibl ar gyfer y gwaith o graffu ar Femoranda Cydsyniad Deddfwriaethol. 
 ...................................................................................................................................................................................... Tudalen 22 

Argymhelliad 7. Dylai ein pwyllgor olynol gynnwys gwaith craffu ar ôl deddfu 
ymhlith ei amcanion strategol a’i flaenoriaethau cynnar ar gyfer y Chweched 
Senedd. ................................................................................................................................................................. Tudalen 22 
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Argymhelliad 8. Dylai ein pwyllgor olynol barhau i ymgymryd â gweithgarwch 
ymgysylltu anffurfiol i ategu’r gwaith ffurfiol o gasglu tystiolaeth. Dylai deilwra ei 
ddull o weithredu i adlewyrchu’r ymchwiliad penodol a’r gynulleidfa darged, a 
dylai barhau i chwilio am ffyrdd newydd ac arloesol o ymgysylltu â grwpiau 
rhanddeiliaid. .................................................................................................................................................. Tudalen 24 

Argymhelliad 9. Dylai ein pwyllgor olynol ystyried a oes yna gyfleoedd i weithio 
gyda phwyllgorau eraill y Senedd, grwpiau trawsbleidiol, neu eraill i fanteisio ar 
arbenigedd a chydweithio er mwyn ymchwilio i faterion a nodi gwelliannau a allai 
fod o fudd i bobl a chymunedau yng Nghymru. ............................................................. Tudalen 26 

Argymhelliad 10. Dylai ein pwyllgor olynol feithrin perthynas waith 
gydweithredol â Llywodraeth Cymru yn y Chweched Senedd, os yw hynny’n fodd 
o wella’r broses o gyflawni cyfrifoldebau craffu’r pwyllgor. .................................... Tudalen 30 
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1. Cyflwyniad 

1. Rydym yn gyfrifol am graffu ar bolisi, gwariant a deddfwriaeth ar faterion sy’n 
ymwneud ag iechyd, gofal cymdeithasol a chwaraeon. Mae pandemig COVID-19 
wedi effeithio ar y sectorau hyn, fel pob agwedd arall ar fywyd yng Nghymru. Mae’r 
pandemig hefyd wedi effeithio ar ein dull gweithredu wrth ymdrin â’n gwaith. 

2. Yn yr adroddiad hwn, rydym yn rhoi trosolwg cryno o’r gwaith a gyflawnwyd 
gennym yn ystod y Bumed Senedd, ac yn ystyried effaith y pandemig ar ein 
gwaith dros y flwyddyn ddiwethaf. Rydym hefyd yn gwneud argymhellion ac yn 
awgrymu meysydd blaenoriaeth i’n pwyllgor olynol yn y Chweched Senedd. 

3. Gan nad oedd llawer o amser ar gael, a chan nad oeddem am roi pwysau 
gormodol ar ein rhanddeiliaid, penderfynom beidio â chynnal ymgynghoriad i 
lywio ein hadroddiad gwaddol. Mae’r adroddiad hwn felly’n adlewyrchu barn 
aelodau presennol y Pwyllgor. 

4. Mae rhagor o wybodaeth fanwl am ein gwaith yn ystod y Bumed Senedd ar 
ein gwefan: www.senedd.cymru/SeneddIechyd 
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2. Amcanion strategol ar gyfer y Bumed Senedd 

5. Fel rhan o’i waith gwaddol, cyhoeddodd Pwyllgor Iechyd a Gofal 
Cymdeithasol y Pedwerydd Cynulliad alwad gyffredinol am dystiolaeth i wahodd y 
cyhoedd a rhanddeiliaid i rannu eu barn am ei waith ac i nodi blaenoriaethau ar 
gyfer y dyfodol. 

6. Gan adeiladu ar y gwaith hwn, penderfynom gyhoeddi galwad bellach am 
dystiolaeth rhwng mis Awst a mis Medi 2016 i lywio’r gwaith o ddatblygu ein 
hamcanion strategol a’n blaenraglen waith. 

7. Roedd ein hymgynghoriad yn gwahodd rhanddeiliaid a’r cyhoedd i nodi’r prif 
flaenoriaethau y dylem eu hystyried yn ystod 18 mis cyntaf y Bumed Senedd, ac i 
rannu eu barn ar ymchwiliadau tymor hwy a awgrymwyd. Cawsom 76 o 
ymatebion. 

8. Gwnaethom gynnal sesiwn cynllunio strategol breifat a hwyluswyd yn allanol 
ym mis Medi 2016. Yn ystod y sesiwn, gwnaethom fyfyrio ar yr ymatebion a 
gawsom, a, chan ystyried barn rhanddeiliaid a’r cyhoedd, cytunwyd ar amcanion 
strategol ar gyfer y Bumed Senedd a’n meysydd blaenoriaeth ar gyfer y tymor byr 
i’r tymor canolig. 

9. Ein hamcanion strategol oedd ystyried y ffactorau a ganlyn fel rhan o’n holl 
waith: 

▪ yr effaith ar anghydraddoldebau iechyd; 

▪ i ba raddau yr aed ati i arfer dull gweithredu ataliol o ran iechyd a 
llesiant; 

▪ y dystiolaeth o ymrwymiadau gwario effeithiol ac effeithlon; 

▪ materion yn ymwneud â’r gweithlu iechyd a gofal cymdeithasol; 

▪ goblygiadau ymadawiad y DU â’r UE. 

10. Gwnaethom hefyd gytuno i ganolbwyntio ar ganlyniadau; gwneud gwaith 
dilynol ar ôl cwblhau gwaith polisi a deddfwriaeth; ymdrechu i fod yn llais 
dibynadwy ac awdurdodol, ysgogi newid a dylanwadu ar bolisi; bod yn fforwm ar 
gyfer trafodaeth gyhoeddus a rhannu gwybodaeth, profiad ac arfer gorau; ac 
ymgysylltu’n rheolaidd ac yn ystyrlon â’r cyhoedd, rhanddeiliaid a chymdeithas 
ddinesig. 
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11. Gwnaethom gyhoeddi ein hamcanion strategol a’n blaenoriaethau tymor 
byr, ac ysgrifennu at bawb a ymatebodd i’n hymgynghoriad i ddiolch iddynt am 
eu barn ac i egluro beth fyddai ein dull gweithredu ar gyfer 12-18 mis cyntaf y 
Bumed Senedd. 

12. Roedd ein dull o ran cynllunio strategol yn adlewyrchu’r arfer gorau a oedd 
yn dod i’r amlwg gan bob pwyllgor ar ddechrau’r Bumed Senedd. Gwnaeth y 
broses o nodi a chytuno ar ein hamcanion ein helpu i bennu blaenoriaethau clir, 
wrth gadw hyblygrwydd hefyd i ymateb i faterion a fyddai’n dod i’r amlwg. Rydym 
yn awgrymu y dylai ein pwyllgor olynol yn y Chweched Senedd ystyried 
mabwysiadu dull tebyg. 

13. Gwnaethom gyhoeddi ein blaenraglen waith yn barhaus drwy gydol y 
Bumed Senedd i roi’r wybodaeth ddiweddaraf i randdeiliaid am ein cynlluniau. 
Fodd bynnag, er i ni gadw ein hamcanion strategol mewn cof wrth i ni ystyried ein 
blaenraglen waith a datblygu cylch gorchwyl ar gyfer ein gwaith craffu, ni 
wnaethom eu hadolygu’n ffurfiol yn ystod y Bumed Senedd. Efallai bod hyn yn 
rhywbeth yr hoffai ein pwyllgor olynol ei ystyried. 

Argymhelliad 1. Yn ogystal ag ystyried materion yn ymwneud â COVID-19 sydd 
wedi codi ers diddymu’r Bumed Senedd, dylai ein pwyllgor olynol neilltuo amser 
ar ddechrau’r Chweched Senedd i ddatblygu amcanion strategol i lywio’r broses 
o nodi blaenoriaethau cychwynnol a datblygu ei raglen waith. Dylai hefyd 
ystyried cynnal gweithgarwch ymgysylltu â rhanddeiliaid a’r cyhoedd i lywio ei 
waith cynllunio strategol, ac i adolygu’r strategaeth yn ffurfiol ar adegau addas yn 
ystod y Chweched Senedd. 
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3. Craffu ar bolisi 

14. Yn ystod y Senedd hon, gwnaethom gynnal ystod eang o ymchwiliadau i 
faterion o fewn ein cylch gwaith. Mae’r portffolio iechyd, gofal cymdeithasol a 
chwaraeon yn eang, ac mae’n cynnwys materion o bwys. Wrth ddatblygu ein 
rhaglen waith, ein nod oedd sicrhau cydbwysedd rhwng iechyd corfforol, iechyd 
meddwl, iechyd y cyhoedd a llesiant pobl Cymru, gan gynnwys y system gofal 
cymdeithasol. 

15. Mae rhestr o’r ymchwiliadau polisi a gynhaliwyd gennym yn ystod y Bumed 
Senedd yn Atodiad A. Gwnaethom deilwra ein hymagwedd at bob ymchwiliad yn 
unol â’r pwnc penodol ac yn unol â’n hamcanion strategol. Felly, mae ein gwaith 
wedi cynnwys gwaith thematig tymor hwy, gwaith sbotolau, gwaith ymatebol ac 
amserol, a gwaith dilynol. Yn ogystal â’n hymchwiliadau, cynhaliwyd sesiynau 
craffu cyffredinol gyda Gweinidogion Llywodraeth Cymru a chyrff cyhoeddus a 
swyddfeydd sy’n rhan o’n cylch gwaith, a chawsom sesiynau briffio technegol ar 
faterion o ddiddordeb. 

Gwaith thematig y tymor hwy 

16. Mae rhai o’n hymchwiliadau wedi bod yn waith thematig tymor hwy, gan roi 
cyfle i ni gasglu sylfaen dystiolaeth sylweddol ac archwilio’r materion yn fanwl cyn 
dod i gasgliadau a gwneud argymhellion. 

17. Mae ein hymchwiliadau thematig wedi cynnwys, er enghraifft: atal 
hunanladdiad, gweithgarwch corfforol ymhlith plant a phobl ifanc, a darparu 
iechyd a gofal cymdeithasol ar yr ystâd carchardai i oedolion. 

Gwaith sbotolau 

18. Mae rhai o’n hymchwiliadau wedi bod yn ddarnau byr, uniongyrchol a 
phenodol o waith sydd wedi ein galluogi i fynd i’r afael â chraidd y mater yn 
gyflym ac i nodi’r materion yr oedd angen i Lywodraeth Cymru weithredu arnynt i 
wella eu polisïau a’u syniadau o ran y penderfyniadau polisi a wneir ar y pynciau 
hyn. 

19. Mae ein hymchwiliadau sbotolau wedi cynnwys: gwasanaethau endosgopi, 
deintyddiaeth yng Nghymru, Hepatitis C, nyrsio cymunedol a nyrsio ardal ac 
iechyd meddwl yng nghyd-destun plismona a dalfa’r heddlu. Ar sail y dystiolaeth 
a glywsom yn ystod ein hymchwiliad i recriwtio meddygol, gwnaethom hefyd 
gynnal ymchwiliad undydd i Restri Cyflawni Meddygol Cymru Gyfan. 
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Gwaith ymatebol ac amserol 

20. Cytunwyd ar ddechrau’r Bumed Senedd i gadw rhywfaint o hyblygrwydd yn 
ein rhaglen waith er mwyn gallu ymateb i faterion sy’n dod i’r amlwg. Mae’r 
materion hynny wedi cynnwys: 

▪ Penderfyniad y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol i roi 
gwasanaethau mamolaeth Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf 
Morgannwg o dan fesurau arbennig. Gwnaethom gynnal sesiynau 
craffu gyda’r bwrdd iechyd, Cadeirydd y Panel Goruchwylio 
Gwasanaethau Mamolaeth Annibynnol, cynghorydd annibynnol y 
bwrdd iechyd, a phrif swyddogion Llywodraeth Cymru. 

▪ Pryderon a godwyd gan gyrff gofal iechyd proffesiynol mewn ymateb i’r 
cyhoeddiad am ganlyniad y broses o gaffael y Fframwaith Systemau 
Gwasanaethau Meddygol Cyffredinol ar gyfer darparu systemau a 
gwasanaethau clinigol meddygon teulu i GIG Cymru yn y dyfodol. 
Cawsom sesiwn dystiolaeth gyda Choleg Brenhinol Meddygon Teulu 
Cymru a Chymdeithas Feddygol Prydain Cymru, a gwnaethom 
ysgrifennu at Lywodraeth Cymru i dynnu sylw at ein pryderon a gofyn 
am y wybodaeth ddiweddaraf yn rheolaidd. 

Gwaith dilynol 

21. Elfen allweddol yn effaith a dylanwad pwyllgorau’r Senedd yw ein gallu i nodi 
materion, gwneud argymhellion, a chymryd camau dilynol i asesu pa gynnydd a 
wnaed. 

22. Yn anffodus, oherwydd ehangder ein rhaglen waith, a’r angen i daro 
cydbwysedd rhwng craffu ar bolisi, deddfwriaeth a materion ariannol, mae’n 
anodd dod o hyd i’r amser i gynnal adolygiadau dilynol cadarn a systematig i 
asesu pa gynnydd a wnaed wrth weithredu ein hargymhellion. Mae’r sefyllfa wedi 
gwaethygu yn sgil pandemig COVID-19, a bu’n rhaid i ni ailflaenoriaethu ein 
gwaith a chwtogi’r amser a oedd ar gael i ni gyfarfod. Gwelsom hefyd fod pwysau 
sylweddol ar lawer o’r rhanddeiliaid y gallem fod wedi dymuno clywed tystiolaeth 
ganddynt fel arall. 

23. Fodd bynnag, er nad oedd modd i ni gyflawni cymaint o waith dilynol, 
annibynnol, ar wahân, rydym yn sicrhau ein bod yn ystyried materion a godwyd 
mewn ymchwiliadau cynharach wrth drafod ein hadroddiadau a llunio ein 
hargymhellion. Er enghraifft, roedd ein hadroddiad ym mis Rhagfyr 2020 ar 
effaith COVID-19 ar iechyd meddwl yn cynnwys ailystyried ac ategu’r argymhellion 
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a wnaed yn ystod ein hymchwiliad i atal hunanladdiad yn 2018, ac roedd ein 
hadroddiad ym mis Mawrth 2021 ar effaith COVID-19 ar y sector gofal 
cymdeithasol a gofalwyr di-dâl yn cyfeirio at ein gwaith craffu ar ôl deddfu ar 
effaith Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 ar ofalwyr. 

Sesiynau craffu cyffredinol a sesiynau briffio technegol 

24. Yn ystod y Bumed Senedd cynhaliwyd sesiynau craffu cyffredinol gennym ar 
sawl achlysur gyda’r Gweinidogion y mae eu gwaith yn dod o fewn ein cylch 
gwaith. Gwnaethom hefyd gynnal cyfres o sesiynau craffu gyda deiliaid swyddi a 
sefydliadau perthnasol, gan gynnwys Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru, Iechyd 
Cyhoeddus Cymru, Addysg a Gwella Iechyd Cymru, Gofal Cymdeithasol Cymru a 
byrddau iechyd lleol. 

25. Cynhaliwyd sesiynau untro a sesiynau briffio technegol hefyd, gan gynnwys: 

▪ Yn ystod gwaith yr Adolygiad Seneddol ar Iechyd a Gofal Cymdeithasol 
yng Nghymru, gwnaethom gynnal trafodaeth breifat gyda Chadeirydd 
y Panel Adolygu. Yn dilyn hynny, cynhaliwyd dwy sesiwn dystiolaeth 
gyhoeddus gyda’r Cadeirydd ac aelodau’r Panel i drafod yr 
adroddiadau interim a’r rhai terfynol. 

▪ Gwnaethom gynnal gwrandawiad cyn penodi fel rhan o’r broses 
recriwtio ar gyfer Cadeirydd Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe. 
Buom yn craffu ar yr ymgeisydd a ffafriwyd gan Lywodraeth Cymru i 
asesu ei haddasrwydd ac i drafod ei blaenoriaethau a’i hamcanion ar 
gyfer y rôl. Gwnaethom sylwadau yn ein hadroddiad am y broses 
recriwtio, yn arbennig, i ba raddau yr oedd y broses yn annog ceisiadau 
gan ystod eang o ymgeiswyr amrywiol. 

▪ Cawsom sesiwn friffio dechnegol gan swyddogion Llywodraeth Cymru 
ar waith y Grŵp Rhyngweinidogol ar Dalu am Ofal Cymdeithasol. 

Ymateb Llywodraeth Cymru i’n hargymhelliad 

26. Rydym yn falch bod Llywodraeth Cymru wedi derbyn llawer o’r argymhellion 
a wnaed gennym yn ystod y Bumed Senedd. Mae argymhellion eraill wedi’u 
derbyn ‘mewn egwyddor’, er nad yw bob amser yn glir beth mae’r term hwn yn ei 
olygu’n ymarferol ac rydym yn credu y dylid rhoi’r gorau i’w ddefnyddio. 

27. Fodd bynnag, nid yw’n ddefnyddiol bod ymatebion Llywodraeth Cymru i’n 
hadroddiadau, ar sawl achlysur, naill ai wedi derbyn ein hargymhellion neu eu 
derbyn mewn egwyddor, ond eu bod wedyn wedi manylu yn y naratif ar y 
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mesurau sydd eisoes ar waith yn hytrach na mynd i’r afael â’n hargymhellion 
penodol. 

28. Roedd hyn yn amlwg, er enghraifft, yn ymateb y Gweinidog Iechyd Meddwl, 
Llesiant a’r Gymraeg i argymhelliad 6 yn ein hadroddiad ar effaith COVID-19 ar 
iechyd meddwl a llesiant. Roedd ein hargymhelliad yn galw ar Lywodraeth Cymru 
i: 

“…gymryd camau brys i ddeall pam mae cymaint o ddatgysylltiad 
rhwng sicrwydd byrddau iechyd ynghylch darparu gwasanaethau 
iechyd meddwl yn ystod y pandemig, a’r problemau sylweddol wrth 
geisio cael mynediad at wasanaethau sy’n cael eu hadrodd gan gleifion 
a gwasanaethau rheng flaen.” 

29. Yn hytrach na mynd i’r afael â’n pryderon penodol, roedd yr ymateb yn 
disgrifio’r mesurau atebolrwydd presennol, ac yn nodi’n syml y byddai’r Bwrdd 
Cyflawni a Goruchwylio Gweinidogol Law yn Llaw at Iechyd Meddwl i Gymru 
newydd yn “ychwanegu gwerth at y systemau hyn sydd eisoes yn bodoli”. Fel y 
nododd Lynne Neagle AS yn ystod y ddadl yn y Cyfarfod Llawn ar ein hadroddiad 
ym mis Mawrth 2021, nid aeth hyn i’r afael â’n pryderon, gan ein bod yn credu: 

“...fod gwir angen i Lywodraeth Cymru ymchwilio i hyn a sicrhau bod y 
dulliau sy’n cael eu defnyddio i wneud yn siŵr bod pobl yn cael 
gwasanaethau yn cynrychioli profiad bywyd pobl ar lawr gwlad mewn 
gwirionedd”. 

30. Mae’n siomedig bod Llywodraeth Cymru wedi dewis mabwysiadu’r dull hwn 
wrth ymateb i rai o’n hargymhellion, a byddem yn annog Llywodraeth Cymru yn y 
Chweched Senedd i beidio â mabwysiadu dull tebyg. 

Blaenoriaethau ar gyfer y Chweched Senedd 

31. Rydym yn cydnabod mai mater i’n pwyllgor olynol fydd penderfynu ar y 
materion y mae’n dymuno eu cynnwys yn ei raglen waith. Fodd bynnag, byddem 
yn gofyn i’w aelodau ystyried y materion a ganlyn, yn ogystal ag unrhyw rai a nodir 
gan randdeiliaid neu Aelodau yn ystod proses gynllunio strategol y pwyllgor: 

COVID-19 

▪ Parhau â’n gwaith ar effaith pandemig COVID-19 ar y sectorau iechyd a 
gofal cymdeithasol, yr ymateb iddo, a chynlluniau ar gyfer adferiad 
Cymru ar ôl y pandemig. Dylai hyn gynnwys gofyn am ymateb gan 
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Lywodraeth Cymru i’n hadroddiad ar effaith y pandemig ar y sector 
gofal cymdeithasol a gofalwyr di-dâl. 

▪ Ymchwilio i’r effeithiau niweidiol anuniongyrchol sy’n deillio o’r 
pandemig a’r ymateb iddynt, gan gynnwys: 

▪ y goblygiadau i iechyd a llesiant meddyliol a chorfforol 
cymunedau a grwpiau amrywiol Cymru; 

▪ y goblygiadau i wasanaethau iechyd meddwl a gwaith atal 
hunanladdiad yng Nghymru. 

▪ Ystyried goblygiadau COVID hir i’r sectorau iechyd a gofal cymdeithasol 
yng Nghymru. 

Gwaith dilynol 

32. Ar hyd y Bumed Senedd, rydym wedi gwneud gwaith ar faterion pwysig ac 
amserol ac wedi cynhyrchu allbynnau manwl sy’n gwneud argymhellion adeiladol 
ac ystyriol. Mae’n destun gofid felly nad ydym wedi gallu neilltuo amser yn ein 
blaenraglen waith i ailedrych ar rai o’r meysydd hyn ac i ymgymryd â darnau 
dilynol o waith. Byddem yn annog ein pwyllgor olynol i ystyried ymgymryd â 
gwaith dilynol ar y meysydd isod, yn arbennig: 

▪ gofal cymdeithasol, yn enwedig natur fregus y farchnad gofal 
cymdeithasol; 

▪ iechyd meddwl ac atal hunanladdiad; 

▪ clystyrau meddygon teulu; 

▪ llwybrau dementia; 

▪ defnyddio meddyginiaeth wrthseicotig mewn cartrefi gofal. 

Materion eraill 

▪ Parhau â’r gwaith a ddechreuwyd gennym mewn perthynas â sepsis a 
phrosesau rhyddhau o’r ysbyty, ond nad oedd modd i ni ei gwblhau 
oherwydd y pandemig. 

▪ Gofyn am ymateb gan Lywodraeth Cymru i’n hadroddiad ar ddarparu 
iechyd a gofal cymdeithasol ar yr ystâd carchardai i oedolion yng 
Nghymru, a dilyn hynt ein hargymhellion yn ystod y Chweched Senedd 
i asesu pa gynnydd a wnaed. 
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▪ Ystyried rhoi canllawiau NICE ar waith yn y GIG yng Nghymru, yn unol â 
chais y Pwyllgor Deisebau yn dilyn ei ystyriaeth o Ddeiseb P-05-812 
Dylid gweithredu canllawiau NICE ar gyfer trin Anhwylder 
Personoliaeth Ffiniol. 

▪ Yn dilyn ymestyn ail ddyletswydd Deddf Lefelau Staff Nyrsio (Cymru) 
2016 yn ddiweddar i gynnwys wardiau pediatreg ar gyfer cleifion 
mewnol yn 2020-21, monitro cynnydd o ran y bwriad a nodwyd gan 
Lywodraeth Cymru i ymestyn y ddyletswydd i leoliadau iechyd meddwl 
a mamolaeth. Byddem hefyd yn annog ein pwyllgor olynol i ystyried 
cynnal gwaith craffu ar ôl deddfu o ran y Ddeddf. 

▪ Ystyried y trefniadau olynol a roddir ar waith o ran y cynlluniau cyflawni 
ar gyfer cyflyrau difrifol, gan gynnwys sut y bydd y datganiadau 
ansawdd a’r cynlluniau gweithredu newydd yn gweithio’n ymarferol, 
sut yr eir ati i fonitro ac asesu eu heffaith a sut y bydd gwasanaethau’n 
newid o ganlyniad i hyn.  

Argymhelliad 2. Dylai ein pwyllgor olynol sicrhau cydbwysedd, cyn belled ag y 
bo modd, rhwng mynd i’r afael â blaenoriaethau newydd, ymateb i faterion 
cyfoes ac ymrwymo amser i ymgymryd â gwaith dilynol. Dylai deilwra ei ddull o 
ymdrin â gwahanol faterion yn unol â’r pwnc penodol ac yn unol â’i amcanion 
strategol. 
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4. Gwaith craffu ariannol 

33. Mae gwariant ar iechyd yn gyfran sylweddol o gyllideb Llywodraeth Cymru, ac 
mae symiau sylweddol yn cael eu gwario ar ofal cymdeithasol hefyd. Felly, mae 
craffu ar wariant Llywodraeth Cymru a’r effaith yn sgil hynny wedi bod yn 
flaenoriaeth. 

34. Roedd ein hamcanion strategol ar gyfer y Bumed Senedd yn cynnwys 
chwilio am dystiolaeth, yn ein gwaith ymchwil, o ymrwymiadau gwario effeithiol 
ac effeithlon. Yn ogystal â chynnal gwaith craffu blynyddol ar gyllidebau drafft 
Llywodraeth Cymru, rydym felly wedi cynnwys gwaith craffu ariannol fel rhan o’n 
gwaith craffu polisi a deddfwriaethol, ac fel rhan o’n sesiynau craffu gyda byrddau 
iechyd lleol a deiliaid swyddi sy’n rhan o’n cylch gwaith. 

Cyllidebau drafft Llywodraeth Cymru 

35. Rydym wedi craffu ar gyllidebau drafft Llywodraeth Cymru bob blwyddyn, 
gan geisio trafod themâu allweddol o flwyddyn i flwyddyn yn ein gwaith craffu ac 
i ddilyn hynt yr argymhellion a wnaed mewn blynyddoedd blaenorol. Mae’r 
themâu allweddol a nodwyd gennym yn ystod ein gwaith craffu wedi cynnwys: 

▪ Effaith gwariant ar gyflawni blaenoriaethau Llywodraeth Cymru, a sut y 
caiff hyn ei fonitro, gan gynnwys yr effaith ar ganlyniadau i bobl a 
chymunedau yng Nghymru. 

▪ Gwaith cynllunio ariannol a pherfformiad ariannol byrddau iechyd lleol. 

▪ Cyllid ar gyfer trawsnewid gwasanaethau, gan gynnwys mwy o 
integreiddio rhwng iechyd a gofal cymdeithasol a’r weledigaeth 
strategol sy’n llywio’r agenda drawsnewid. 

▪ Gwariant ar iechyd meddwl, a’r defnydd o’r cyllid a neilltuwyd ar gyfer 
iechyd meddwl, gan gynnwys faint o fanylion sydd ar gael o ran 
gwariant a chanlyniadau. 

▪ A yw cyllidebau olynol yn dangos yn glir sut y mae cyllid yn cefnogi 
newid tuag at ofal iechyd sylfaenol a chymunedol, a’r agenda iechyd 
ataliol, gan gynnwys rôl gweithgarwch corfforol. 

▪ Natur fregus barhaus y sector gofal cymdeithasol, a’r angen am 
ddiwygiadau systemig er mwyn rhoi trefniadau ariannu hirdymor 
cynaliadwy ar waith. 
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▪ Goblygiadau cylchoedd ariannu tymor byr i gynllunio strategol a 
chynaliadwyedd, er enghraifft, i sefydliadau’r trydydd sector sy’n 
darparu gwasanaethau gofal cymdeithasol, neu gyrff llywodraethu 
chwaraeon. 

▪ Materion yn ymwneud â’r gweithlu, gan gynnwys cynllunio’r gweithlu, 
recriwtio, cadw staff, cyflog ac amodau, ac i ba raddau y mae 
cydraddoldeb ar draws y sectorau. 

▪ Ceisio gwelliannau parhaus i’r wybodaeth gyllidebol a ddarperir, gan 
gynnwys rhagor o fanylion ac eglurder am y gwariant a’r dyraniadau o 
fewn llinellau’r gyllideb. 

36. Pan fo’r amserlen wedi caniatáu, rydym wedi gofyn am dystiolaeth 
ysgrifenedig gan randdeiliaid perthnasol i lywio ein gwaith craffu. Fodd bynnag, yn 
ystod y blynyddoedd diwethaf mae’r oedi o ran adolygiadau gwariant Llywodraeth 
y DU a chyllidebau drafft Llywodraeth Cymru yn sgil Brexit a phandemig COVID-19 
wedi cyfyngu ar i ba raddau yr ydym wedi gallu ystyried barn rhanddeiliaid yn ein 
trafodaethau. 

37. Rydym yn croesawu’r gwelliannau o ran y manylder a ddarperir gan 
Lywodraeth Cymru mewn cyllidebau drafft a chyllidebau dilynol mewn perthynas 
â’r Prif Grŵp Gwariant Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol. Mae gwybodaeth 
well yn golygu y gallwn gyflawni gwaith craffu gwell, sy’n arwain yn ei dro at 
ganlyniadau gwell. Byddem yn annog Llywodraeth Cymru yn y Chweched Senedd 
i barhau i wella manylder ac eglurder ei dogfennau ynghylch y gyllideb, gan y 
bydd hynny’n rhoi darlun cliriach i’n pwyllgor olynol o gynlluniau gwariant 
Llywodraeth Cymru.  

Argymhelliad 3. Dylai Llywodraeth Cymru yn y Chweched Senedd barhau i 
wella manylder ac eglurder y wybodaeth am ddyraniadau cyllid o fewn y Prif 
Grŵp Gwariant Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol yn ei chyllidebau 
blynyddol drafft. 

Argymhelliad 4. Dylai ein pwyllgor olynol barhau i wneud craffu ariannol yn 
flaenoriaeth ar draws ei holl waith polisi a deddfwriaethol yn ystod y Chweched 
Senedd, yn ogystal â chraffu’n flynyddol ar gyllidebau drafft Llywodraeth Cymru. 
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5. Gwaith craffu deddfwriaethol  

38. Yn ogystal â’n rhaglen o graffu ar bolisi a materion ariannol, mae pum Bil, 
pum Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol a dau Femorandwm Cydsyniad 
Deddfwriaethol Atodol wedi cael eu cyfeirio atom i graffu arnynt. Gwnaethom 
hefyd gynnal un ymchwiliad craffu ar ôl deddfu. 

Deddfwriaeth Sylfaenol (Biliau) 

39. Ein rôl mewn perthynas â deddfwriaeth sylfaenol yw ystyried egwyddorion 
cyffredinol unrhyw Filiau a gyfeirir atom (gwaith craffu Cyfnod 1) a gwaredu 
unrhyw welliannau a gyflwynir i Filiau o’r fath yn ystod y cyfnod diwygio cyntaf 
(gwaith craffu Cyfnod 2). Yn ystod y Senedd hon, mae pedwar Bil Llywodraeth 
Cymru ac un Bil Arfaethedig Aelod wedi’u cyfeirio atom i’w hystyried. Mae rhestr 
o’r Biliau hyn yn Atodiad B. 

40. Nid oes gennym reolaeth dros amseru’r ddeddfwriaeth sylfaenol a gyflwynir, 
ac er bod y Pwyllgor Busnes yn ymgynghori â ni ynglŷn â’r amserlen arfaethedig ar 
gyfer y gwaith o graffu ar bob Bil, nid oes gennym lawer o ddylanwad. Rydym yn 
cydnabod y camau a gymerwyd gan y Pwyllgor Busnes ar ddechrau’r Senedd hon 
i fynd i’r afael â phryderon sy’n bod ers tro am y ffordd y gall craffu ar 
ddeddfwriaeth sylfaenol gael effaith anghymesur ar allu pwyllgorau i gynnal eu 
rhaglen o graffu ar bolisi. Fodd bynnag, gyda phum Bil yn cael eu cyfeirio atom yn 
ystod y Senedd hon, roedd taro cydbwysedd rhwng craffu ar ddeddfwriaeth, polisi 
a materion ariannol yn thema gyson i ni. 

41. Roedd y mater yn arbennig o ddifrifol o ran Deddf y Gwasanaeth Iechyd 
Gwladol (Indemniadau) (Cymru) 2020, pan gawsom dair wythnos yn unig i 
gyflawni ein gwaith craffu yng Nghyfnod 1. Effeithiodd hynny’n ddifrifol ar ein gallu 
i ymgysylltu â rhanddeiliaid ac roedd yn rhaid i ni aildrefnu mathau eraill o waith 
craffu a oedd wedi’i gynllunio. Nid oedd modd i ni gyhoeddi galwad gyffredinol 
am dystiolaeth o fewn yr amser a oedd ar gael, a dim ond un sesiwn dystiolaeth 
lafar yr oedd modd i ni ei chynnal yn yr amser prin a gawsom. Gwnaethom 
wahodd partïon â diddordeb i gyflwyno eu barn ar y Bil yn ysgrifenedig, ond dim 
ond chwe ymateb a gafwyd. 

Argymhelliad 5. Dylai Llywodraeth Cymru yn y Chweched Senedd ystyried 
effaith ei rhaglen ddeddfwriaethol ar allu pwyllgorau i graffu’n effeithiol ar Filiau, 
ac i ddarparu ar gyfer gwaith craffu o’r fath yn eu rhaglenni gwaith ehangach. 
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Memoranda Cydsyniad Deddfwriaethol 

42. Yn ystod y Bumed Senedd, cyfeiriwyd pum Memorandwm Cydsyniad 
Deddfwriaethol (Memoranda) a dau Femorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol 
Atodol (Memoranda Atodol) atom i graffu arnynt. Ein rôl ni yw ystyried y 
Memoranda a’r Memoranda Atodol, a chyflwyno adroddiad i’r Senedd. 

43. Fel Pwyllgor, nid oes gennym ddim rheolaeth na dylanwad dros amseru’r 
Memoranda a gyfeirir atom, na’r amserlenni ar gyfer cyflwyno adroddiadau. Pennir 
yr amseru a’r amserlenni gan raglen ddeddfwriaethol Llywodraeth y DU, ac yn 
rhannol gan benderfyniadau Llywodraeth Cymru ynghylch a ddylid gosod 
Memoranda neu Femoranda Atodol a phryd i wneud hynny. Mae hyn yn arwain at 
fater sy’n bod ers tro, sef i ba raddau y gallwn ni, a phwyllgorau eraill y Senedd, 
ymgymryd â gwaith craffu manwl sy’n seiliedig ar dystiolaeth sy’n cael ei lywio gan 
broses o ymgysylltu â rhanddeiliaid. 

44. Er enghraifft, yn achos y Memorandwm ar y Bil Gofal Iechyd (Trefniadau 
Rhyngwladol), dywedodd Llywodraeth Cymru wrthym nad oedd wedi cael digon 
o rybudd gan Lywodraeth y DU ynghylch cyflwyno’r Bil. O ganlyniad i hynny, roedd 
oedi ym mhroses y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol, gan gynnwys 
cwtogi’r amser a oedd ar gael i ni graffu arno. Gwaed pethau’n waeth am fod 
Senedd y DU wedi cytuno ar welliannau hwyr i’r Bil, a chan fod Llywodraeth 
Cymru am aros nes bod cynnwys terfynol y Bil yn glir cyn penderfynu a ddylid 
argymell bod y Senedd yn rhoi ei chydsyniad ai peidio. 

45. Ar y llaw arall, yn sgil amserlen graffu ar y Memorandwm ar gyfer y Bil 
Meddyginiaethau a Dyfeisiau Meddygol, roedd cyfle i ni gyhoeddi galwad wedi’i 
thargedu am dystiolaeth ysgrifenedig, cynnal sesiwn dystiolaeth lafar a chyfnewid 
gohebiaeth â’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol. Croesawyd 
hynny. Fodd bynnag, gan fod Llywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru yn dal i 
drafod, nid oedd digon o wybodaeth ar gael i’n galluogi i ddod i farn ynghylch a 
ddylai’r Senedd roi cydsyniad. Gosodwyd Memorandwm Atodol maes o law, ond 
ni chafodd ei gyfeirio atom tan y diwrnod cyn ein cyfarfod olaf ym mis Rhagfyr 
2020, gyda’r ddadl wedyn yn cael ei chynnal yn y Cyfarfod Llawn cyn ein cyfarfod 
cyntaf ym mis Ionawr 2021. Felly, nid oedd modd i ni ddiweddaru ein hadroddiad 
i roi cyngor i’r Senedd. 

46. Rydym yn cydnabod mai penderfyniadau Llywodraeth y DU sy’n dylanwadu’n 
bennaf ar amseru Memoranda Cydsyniad Deddfwriaethol a’r amserlenni ar gyfer 
craffu arnynt. Fodd bynnag, er mwyn sicrhau y gall pwyllgorau’r Senedd gyflawni 
eu gwaith craffu’n effeithiol, mae’n bwysig bod perthynas waith dda a 
chyfathrebu effeithiol rhwng Llywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru, a rhwng 
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Llywodraeth Cymru a’r Senedd, i roi cymaint o rybudd â phosibl, a chymaint o 
amser â phosibl i graffu ar Femoranda. 

Argymhelliad 6. Dylai Llywodraeth Cymru yn y Chweched Senedd gymryd 
camau i sicrhau ei bod yn gallu rhoi cymaint o rybudd a chymaint o amser â 
phosibl ar gyfer y gwaith o graffu ar Femoranda Cydsyniad Deddfwriaethol. 

Gwaith craffu ar ôl deddfu 

47. Wrth i gorff cyfraith Cymru dyfu, felly hefyd bwysigrwydd gwaith craffu ar ôl 
deddfu effeithiol a chadarn i ystyried sut y rhoddwyd y ddeddfwriaeth ar waith—
gan gynnwys a oedd yr asesiadau ariannol ac asesiadau effaith eraill a gyflwynwyd 
ynghŷd â’r Bil yn gywir—ac asesu a yw’r ddeddfwriaeth yn cael yr effaith a 
fwriadwyd. 

48. Ers i’r Senedd gael pwerau deddfu sylfaenol yn 2011, bu cryn weithgarwch 
deddfwriaethol yn y sectorau iechyd a gofal cymdeithasol. Fodd bynnag, mae’r 
blaenoriaethau sy’n cystadlu â’i gilydd yn ein rhaglen waith, wrth i ni graffu ar 
bolisi, deddfwriaeth a materion ariannol, wedi cyfyngu ar y graddau yr ydym wedi 
gallu ymgymryd â gwaith craffu ar ôl deddfu systematig neu helaeth. Gwnaed 
pethau’n waeth dros y flwyddyn ddiwethaf yn sgil pandemig COVID-19. 

49. Serch hynny, yn sgil y pryderon a godwyd yn 2018 gan Gomisiynydd Pobl Hŷn 
Cymru nad oedd Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 yn 
cael yr effaith a ddymunwyd ar ofalwyr yng Nghymru, gwnaethom gynnal darn 
penodol o waith craffu ar ôl deddfu. Roedd ein gwaith yn ystyried gwerthusiad 
Llywodraeth Cymru ei hun o’r Ddeddf. Gwnaethom gyhoeddi galwad gyffredinol 
am dystiolaeth ysgrifenedig, cynnal gweithgarwch ymgysylltu anffurfiol gyda 
gofalwyr a gofalwyr ifanc, a chynnal naw sesiwn dystiolaeth lafar ffurfiol. 

50. Rydym yn gresynu nad oedd modd i ni neilltuo mwy o amser i waith craffu ar 
ôl deddfu. Er bod ein pwyllgor olynol yn y Chweched Senedd yn debygol o 
wynebu pwysau ar ei raglen waith sy’n debyg i’r rhai a wynebwyd gennym ni, 
byddem yn ei annog i ystyried cynnwys gwaith craffu ar ôl deddfu fel amcan 
strategol a blaenoriaeth gynnar ar gyfer y Chweched Senedd. 

Argymhelliad 7. Dylai ein pwyllgor olynol gynnwys gwaith craffu ar ôl deddfu 
ymhlith ei amcanion strategol a’i flaenoriaethau cynnar ar gyfer y Chweched 
Senedd. 
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6. Gweithgarwch ymgysylltu 

51. Yn ystod y Senedd hon, rydym wedi ceisio sicrhau ein bod yn clywed gan 
amrywiaeth eang o bobl, gan gynnwys y rhai na fyddent yn ymgysylltu â 
phwyllgorau’r Senedd yn draddodiadol. Drwy deilwra gweithgarwch ymgysylltu i 
gynulleidfaoedd penodol, roeddem yn gallu rhoi llwyfan i bobl rannu eu barn 
gyda ni. Helpodd hyn ni i ddeall yr heriau yr oeddent yn eu hwynebu a’r materion 
a oedd yn bwysig iddynt, yn ogystal â rhoi sylw i’r cyfraniadau a wnaed gan staff 
rheng flaen, defnyddwyr gwasanaethau, gofalwyr a’r cyhoedd yn y sectorau 
iechyd, gofal cymdeithasol a chwaraeon, ynghŷd â’u cydnabod a’u dathlu. 

52. Er enghraifft, i lywio ein gwaith craffu ar Effaith Deddf Gwasanaethau 
Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014: 

▪ Gwnaethom gynnal grwpiau ffocws a grwpiau trafod gyda gofalwyr. 

▪ I dynnu sylw at gyfraniad gofalwyr ifanc, ac i gyd-fynd â Diwrnod 
Ymwybyddiaeth Gofalwyr Ifanc yn 2019, cynhaliwyd amrywiaeth o 
weithgareddau ymgysylltu gyda gofalwyr ifanc ar ystâd y Senedd. 
Roedd hyn yn cynnwys gweithio gydag Ymddiriedolaeth Gofalwyr 
Cymru i wahodd gofalwyr ifanc o bob rhan o Gymru i gwrdd â ni 
mewn lleoliadau anffurfiol a ffurfiol i drafod eu profiadau a’u barn am 
fod yn ofalwyr ifanc. 

▪ Cynhaliodd ein swyddogion gyfweliadau wedi’u ffilmio gyda gofalwyr 
ifanc. 

▪ Cawsom dystiolaeth lafar ffurfiol gan dri gofalwr ifanc. 

53. Yn anarferol am waith craffu deddfwriaethol, fel rhan o’r amserlen ar gyfer ein 
gwaith craffu Cyfnod 1 ar y Bil Awtistiaeth (Cymru), a gynigiwyd gan Paul Davies 
AS, cawsom amser i ymgysylltu’n fwy helaeth â rhanddeiliaid a’r cyhoedd. Dyma a 
wnaethom i lywio ein gwaith craffu: 

▪ Cynnal ymgynghoriad cyhoeddus rhwng mis Gorffennaf a mis Medi 
2018 a chael 34 o ymatebion. 

▪ Cynnal pum sesiwn dystiolaeth lafar. 

▪ Trefnu ymarferion ymgysylltu wedi’u teilwra gyda’r rheini y byddai’r Bil 
yn effeithio’n uniongyrchol arnynt, gan gynnwys: 10 sesiwn grŵp ffocws 
ledled Cymru i gasglu barn a phrofiadau trawstoriad o bobl; grwpiau 
trafod gydag aelodau o deuluoedd pobl ag Anhwylder ar y Sbectrwm 
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Awtistig a defnyddwyr gwasanaeth yn Siop Un Stop Autism Spectrum 
Connections Cymru yng Nghaerdydd. 

54. Roedd llai o amser ar gael i ni ar gyfer gwaith craffu yng Nghyfnod 1 y Bil 
Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ansawdd ac Ymgysylltu) (Cymru), ond roeddem yn 
awyddus, serch hynny, i glywed gan bobl na fyddent fel arfer yn cyflwyno 
tystiolaeth ysgrifenedig i ni. Felly, gwnaethom gynnal arolwg ochr yn ochr â’n 
galwad gyffredinol am dystiolaeth, gan ofyn i’r cyhoedd am farn ar y bwriad i 
gyflwyno un Corff Llais y Dinesydd yn lle’r Cynghorau Iechyd Cymuned. 
Gwnaethom hyrwyddo’r arolwg drwy’r cyfryngau cymdeithasol, a chawsom 178 o 
ymatebion. 

Argymhelliad 8. Dylai ein pwyllgor olynol barhau i ymgymryd â gweithgarwch 
ymgysylltu anffurfiol i ategu’r gwaith ffurfiol o gasglu tystiolaeth. Dylai deilwra ei 
ddull o weithredu i adlewyrchu’r ymchwiliad penodol a’r gynulleidfa darged, a 
dylai barhau i chwilio am ffyrdd newydd ac arloesol o ymgysylltu â grwpiau 
rhanddeiliaid. 
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7. Gweithio ar draws y Senedd 

55. Fel Pwyllgor, ychydig o amser sydd ar gael i ni i ymdrin â’r ystod lawn o 
faterion sy’n rhan o’n cylch gwaith. Felly, rydym wedi chwilio am gyfleoedd i 
weithio gydag eraill i osgoi dyblygu gwaith ac i ehangu ein dull gweithredu. Mae’r 
gwaith hwnnw wedi cynnwys: 

Gweithio gyda phwyllgorau’r Senedd 

▪ Gweithio gyda Phwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu i gytuno 
ar ddull cydweithredol o graffu ar faterion sy’n ymwneud â chwaraeon. 
Tra bod gweithgarwch corfforol yn rhan o’n portffolio, mae chwaraeon 
elît yn rhan o gylch gwaith Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a 
Chyfathrebu. Er mwyn osgoi dyblygu gwaith, cytunwyd felly â 
Phwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu mai’r Pwyllgor hwnnw 
fyddai’n cynnal ymchwiliad yn canolbwyntio ar effaith COVID-19 ar 
chwaraeon. 

▪ Gweithio gyda’r Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg i gytuno ar sut i 
rannu cyfrifoldebau mewn perthynas ag iechyd meddwl plant a phobl 
ifanc. Er enghraifft, cytunwyd y byddai’r Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac 
Addysg yn arwain y gwaith o graffu ar ddyraniadau’r gyllideb ddrafft yn 
hyn o beth. 

Gweithio gyda Grwpiau Trawsbleidiol 

▪ Trafod adroddiad Grŵp Trawsbleidiol y Senedd ar Hosbisau a Gofal 
Lliniarol ar ‘Anghydraddoldebau mewn mynediad at hosbisau a gofal 
lliniarol’. Gan gydnabod y gall fod yn anodd trafod y materion a 
godwyd yn yr adroddiad—marwolaeth a phrofedigaeth—a’u bod yn cael 
eu hanwybyddu’n aml, cynhaliwyd sesiwn dystiolaeth lafar gydag 
aelodau’r Grŵp Trawsbleidiol ac ysgrifennwyd wedyn at y Gweinidog i 
dynnu sylw at ein pryderon. 

▪ Yn dilyn sylwadau a wnaed gan y Grŵp Trawsbleidiol ar Hosbisau a 
Gofal Lliniarol a’r Grŵp Trawsbleidiol ar Nyrsio a Bydwreigiaeth, 
gwnaethom gynnal ymchwiliad byr i wasanaethau nyrsio cymunedol a 
nyrsio ardal. Wrth ymateb i’n hadroddiad, derbyniodd y Gweinidog ein 
hargymhelliad i ‘ddatblygu cynllun gweithredu cadarn i fynd i’r afael â 
phrinder nyrsys cymunedol i blant a phobl ifanc, ac oedolion â gofal 
lliniarol’. 
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56. Gall gweithio effeithiol ar draws y Senedd fel hyn fod yn ffordd effeithlon o 
gyfuno arbenigedd ac egni mewn perthynas â materion, heb y risg o ddyblygu 
gwaith. Byddem yn annog ein pwyllgor olynol i ystyried sut y gall weithio gyda 
phwyllgorau eraill a grwpiau trawsbleidiol i nodi a chyflawni amcanion a rennir. 

Argymhelliad 9. Dylai ein pwyllgor olynol ystyried a oes yna gyfleoedd i weithio 
gyda phwyllgorau eraill y Senedd, grwpiau trawsbleidiol, neu eraill i fanteisio ar 
arbenigedd a chydweithio er mwyn ymchwilio i faterion a nodi gwelliannau a 
allai fod o fudd i bobl a chymunedau yng Nghymru. 
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8.  Effaith COVID-19 

Effaith gychwynnol ar fusnes y Senedd 

57. Ym mis Mawrth 2020, yn sgil pandemig byd-eang COVID-19, bu’n rhaid 
mynd ati’n gyflym i newid dulliau’r Senedd o gynnal busnes. Cafodd busnes 
pwyllgorau’r Senedd ei atal i ddechrau, ac yna ei ailddechrau ar ffurf rithwir 
ddiwedd mis Ebrill 2020. 

58. Wrth gwrs, cafwyd rhai heriau cychwynnol wrth weithio o bell, gan gynnwys 
diogelwch TGCh a’r angen i Aelodau a staff ddysgu’n gyflym. Rydym yn ddiolchgar 
i dîm TGCh y Senedd am ei waith caled a’i gefnogaeth i’n helpu i fod yn un o 
bwyllgorau cyntaf y Senedd i gynnal cyfarfod rhithwir. 

59. Hefyd, gwnaeth y Pwyllgor Busnes addasiadau sylweddol i amserlen fusnes y 
Senedd i adlewyrchu’r cyfyngiadau technolegol cychwynnol. Mae’r amserlen wedi 
esblygu yn ystod y pandemig, ac ym mis Ebrill 2020, ni oedd un o bwyllgorau 
cyntaf y Senedd i ailddechrau cyfarfod yn wythnosol. 

Ailflaenoriaethu ein rhaglen waith 

60. Mae pandemig COVID-19 wedi rhoi pwysau sylweddol a pharhaus ar 
wasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru. Felly, gwnaethom 
benderfynu mabwysiadu dull adeiladol a sensitif o gyflawni ein rôl o graffu ar 
faterion iechyd a gofal cymdeithasol a dwyn Llywodraeth Cymru i gyfrif. 
Gwnaethom ailflaenoriaethu ein blaenraglen waith yn gyflym er mwyn ystyried 
gofynion sylweddol y pandemig ar randdeiliaid iechyd a gofal cymdeithasol, a’r 
cyfyngiadau ar yr amser sydd ar gael i ni a’r ystod o ddulliau sydd ar gael o fewn y 
cyfyngiadau technolegol cychwynnol. 

Y dull o gasglu tystiolaeth 

61. Newidiodd y cyd-destun yn gyflym iawn yn sgil amgylchiadau digynsail y 
pandemig. Felly, gwnaethom gyhoeddi galwad dreigl am dystiolaeth, heb 
ddyddiad cau penodol. Roedd y ffordd newydd hon o weithio yn ein galluogi i 
gasglu tystiolaeth gan y cyhoedd, rhanddeiliaid a sefydliadau amrywiol yn 
barhaus, a chadw’r ymchwiliad yn berthnasol. Cawsom gyfanswm o 117 o 
ymatebion gan 105 o unigolion neu sefydliadau. 

62. Gan fod llai o amser ar gael i’r Pwyllgor gyfarfod yn ffurfiol, a llai o sgôp ar 
gyfer gweithgarwch ymgysylltu anffurfiol, gwnaethom flaenoriaethu cynnal 
sesiynau tystiolaeth lafar i ddechrau gyda thystion allweddol o Lywodraeth Cymru, 
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sefydliadau a rhanddeiliaid. Wrth i’r pandemig fynd yn ei flaen, ac wrth i faterion o 
bwys ddod i’r amlwg, gwnaethom addasu ffocws ein sesiynau tystiolaeth yn unol 
â hynny. Rydym wedi cynnal cyfanswm o 43 o sesiynau tystiolaeth lafar gyda 113 o 
dystion. 

63. Er mwyn sicrhau ein bod hefyd yn clywed lleisiau staff rheng flaen, gofalwyr, a 
phobl sy’n derbyn gofal neu driniaeth mewn lleoliadau clinigol a’r gymuned am 
effaith y pandemig, gwnaethom gynnal arolwg cyhoeddus a chael 97 o 
ymatebion. Cyhoeddwyd y canlyniadau interim ym mis Gorffennaf 2020, a’r 
canlyniadau terfynol ym mis Medi 2020. 

Adroddiadau COVID-19 a materion o bwys 

64. Rydym wedi cyhoeddi tri adroddiad sy’n gwneud argymhellion i Lywodraeth 
Cymru mewn perthynas â phandemig COVID-19 a’r modd y mae’n cael ei reoli: 

▪ Cyhoeddwyd ein hadroddiad cyntaf ar effaith y pandemig a’r modd y 
mae’n cael ei reoli ym mis Gorffennaf 2020. Roedd yn ymdrin â 
materion yn cynnwys defnyddio a chyflenwi cyfarpar diogelu personol 
yn y sectorau iechyd a gofal cymdeithasol; profi (gan gynnwys profi 
capasiti, profi mewn cartrefi gofal, profi staff mewn cartrefi gofal, a’r 
amseroedd aros ar gyfer canlyniadau profion); gwarchod i’r rheini sy’n 
agored i niwed yn glinigol (gan gynnwys rôl llywodraeth leol a’r 
gwasanaethau a ddarperir i bobl y cynghorwyd iddynt warchod eu 
hunain); strategaeth ‘Profi, Olrhain, Diogelu’ Llywodraeth Cymru (gan 
gynnwys defnyddio technoleg, cyfranogiad y cyhoedd yn y cynllun 
Profi, Olrhain, Diogelu, olrhain trawsffiniol, a’r adnoddau a’r cyllid sydd 
ar gael). Ymatebodd Llywodraeth Cymru ym mis Medi 2020, gan 
dderbyn, neu dderbyn mewn egwyddor, 27 o’n 28 argymhelliad. 
Cynhaliwyd dadl yn y Cyfarfod Llawn ym mis Medi 2020. 

▪ Roedd ein hail adroddiad yn canolbwyntio ar effaith y pandemig ar 
iechyd meddwl, ac fe’i cyhoeddwyd ym mis Rhagfyr 2020. Roedd yn 
ymdrin â materion yn cynnwys mynediad at wasanaethau; cymorth 
profedigaeth; ffyrdd newydd o weithio; a’r effaith ar rai grwpiau, fel staff 
rheng flaen, pobl hŷn, ac ar blant a phobl iau. Ymatebodd Llywodraeth 
Cymru ym mis Medi 2020, gan dderbyn, neu dderbyn mewn 
egwyddor, pob un o’n 15 argymhelliad. Cynhaliwyd dadl yn y Cyfarfod 
Llawn ym mis Mawrth 2021. 

▪ Roedd ein trydydd adroddiad yn canolbwyntio ar effaith y pandemig 
ar y sector gofal cymdeithasol a gofalwyr di-dâl, ac fe’i cyhoeddwyd ym 
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mis Mawrth 2021. Roedd yn ymdrin â materion gan gynnwys 
cyfyngiadau ar ymweliadau â chartrefi gofal; y rhaglen frechu; 
mynediad at gyfarpar diogelu personol; pwysau ariannol a staffio; 
mynediad at wasanaethau i ofalwyr di-dâl; gofal seibiant; gofalwyr ifanc 
a’r effaith ariannol ar ofalwyr yng Nghymru. Yn anffodus, gan fod yr 
adroddiad hwn wedi’i gyhoeddi yn fuan cyn y diddymiad, nid oedd 
digon o amser i ni gael ymateb gan Lywodraeth Cymru na chynnal 
dadl yn y Cyfarfod Llawn. 

65. Gwnaethom hefyd gasglu tystiolaeth yn nhymor y gwanwyn 2021 am effaith 
y pandemig ar amseroedd aros ar gyfer gwasanaethau nad ydynt yn gysylltiedig â 
COVID-19, cyflwyno rhaglen frechu COVID-19 yng Nghymru a phrofion COVID-19. 
Gwnaethom ysgrifennu at y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ym 
mis Mawrth 2021 i nodi’r materion o bwys yn y meysydd hyn. 

66. Yn ystod ein gwaith o gasglu tystiolaeth, daeth i’r amlwg bod syndrom ôl-
COVID neu COVID hir yn fater o bwys i’w drafod ymhellach. Gwnaethom gynnal 
sesiwn dystiolaeth ar COVID hir ym mis Mawrth 2021. Er nad yw holl effeithiau 
pandemig COVID-19 yn glir eto, credwn fod COVID hir yn fater a fydd yn cyflwyno 
heriau sylweddol yng Nghymru yn y blynyddoedd i ddod. Er y bydd hyn yn fater i’n 
pwyllgor olynol a Llywodraeth nesaf Cymru, byddem yn annog ein pwyllgor olynol 
i wneud rhagor o waith yn y maes hwn. 

Yr effaith ar ein gwaith nad yw’n gysylltiedig â COVID 

67. Un o ganlyniadau anffodus ein penderfyniad i ganolbwyntio ein hamser 
cyfyngedig ar effaith COVID-19 yw na fu’n bosibl i ni gwblhau ein hymchwiliadau i 
sepsis a phrosesau rhyddhau o’r ysbyty cyn diwedd y Bumed Senedd. I ddechrau, 
gwnaethom ohirio ein gwaith ar y materion hyn ym mis Mawrth 2020, ond 
roeddem wedi gobeithio dychwelyd atynt yn ddiweddarach pe bai’r 
amgylchiadau wedi caniatáu. Rydym yn gresynu’n fawr nad oedd modd i ni 
barhau â’n gwaith ar y materion pwysig hyn, a byddem yn annog ein pwyllgor 
olynol i ailafael â’r gwaith hwn yn ystod y Chweched Senedd. 

Cydweithio 

68. Rydym yn ddiolchgar i’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, y 
Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, y Gweinidog Iechyd 
Meddwl, Llesiant a’r Gymraeg a’r Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a 
Thwristiaeth am y ffordd y maen nhw a’u swyddogion wedi ymgysylltu â’n gwaith 
yng nghyd-destun gofynion digynsail y pandemig. 
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69. Yn ogystal ag ymateb yn gadarnhaol i’n ceisiadau am dystiolaeth 
ysgrifenedig a llafar ffurfiol, rydym yn arbennig o ddiolchgar i’r Gweinidog Iechyd a 
Gwasanaethau Cymdeithasol am gynnig sesiynau briffio anffurfiol wythnosol 
rheolaidd i ni i roi’r wybodaeth ddiweddaraf i ni am effaith pandemig COVID-19 ar 
wasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru. Mae’r sesiynau 
wythnosol hyn wedi ein helpu i gael y wybodaeth ddiweddaraf am gyd-destun y 
pandemig sy’n newid yn gyflym. 

70. Byddem yn annog ein pwyllgor olynol a Llywodraeth Cymru yn y Chweched 
Senedd i ddatblygu dull cydweithredol tebyg, os yw hynny’n fodd o wella’r broses 
o gyflawni cyfrifoldebau craffu’r pwyllgor. 

Argymhelliad 10. Dylai ein pwyllgor olynol feithrin perthynas waith 
gydweithredol â Llywodraeth Cymru yn y Chweched Senedd, os yw hynny’n fodd 
o wella’r broses o gyflawni cyfrifoldebau craffu’r pwyllgor. 
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Atodiad A: ymchwiliadau polisi 

Mae’r tabl isod yn rhestru’r ymchwiliadau polisi a gynhaliwyd gennym yn ystod y 
Bumed Senedd. Mae rhagor o wybodaeth am bob ymchwiliad ar gael ar ein 
gwefan. 

Ymchwiliad Dyddiad Cwblhau  

Blaenoriaethau ar gyfer y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a 
Chwaraeon 

Hydref 2016 

Parodrwydd ar gyfer y gaeaf 2016-17 Chwefror 2017 

Strategaeth genedlaethol ddrafft Llywodraeth Cymru ar 
ddementia 

Mawrth 2017 

Recriwtio meddygol Medi 2017  

Gofal sylfaenol Ionawr 2018 

Unigrwydd ac unigedd Chwefror 2018 

Y defnydd o feddyginiaeth wrthseicotig mewn cartrefi gofal Gorffennaf 2018 

Atal hunanladdiad Chwefror 2019 

Gweithgarwch corfforol ymhlith plant a phobl ifanc Mai 2019 

Gwasanaethau endosgopi Medi 2019 

Deintyddiaeth yng Nghymru Hydref 2019 

Hepatitis C Tachwedd 2019 

Nyrsio cymunedol a nyrsio ardal Rhagfyr 2019 

Iechyd meddwl yng nghyd-destun plismona a dalfa’r heddlu Ionawr 2020 

Effaith Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 
2014 mewn perthynas â Gofalwyr  

Ionawr 2020 

Sepsis* Ionawr 2021 

Gwrandawiad cyn penodi - Cadeirydd Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae 
Abertawe 

Mawrth 2020 

Prosesau rhyddhau o’r ysbyty* Ionawr 2021 

Darparu gofal iechyd a gofal cymdeithasol ar yr ystâd carchardai i 
oedolion 

Mawrth 2021 

Ymchwiliad i effaith Covid-19, a’r modd y mae’n cael ei reoli, ar 
iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru 

Mawrth 2020 - 
Mawrth 2021 

* O ganlyniad i effaith pandemig COVID-19, yn nhymor y gwanwyn 2020 
penderfynwyd gohirio gwaith ar yr ymchwiliadau hyn i’n galluogi i ganolbwyntio 
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ar ein hymchwiliad i effaith y pandemig ar y sectorau iechyd a gofal cymdeithasol 
yng Nghymru. Penderfynom, gyda gofid, ym mis Ionawr 2021 na fyddai’n bosibl i 
ni gwblhau’r ymchwiliadau hyn yn yr amser sy’n weddill yn y Bumed Senedd.  
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Atodiad B: craffu deddfwriaethol 

Mae’r tabl isod yn rhestru’r Biliau y buom yn craffu arnynt yn ystod y Bumed 
Senedd. Mae rhagor o wybodaeth am bob Bil ar gael ar ein gwefan. 

Bil Dyddiad Cwblhau  

Biliau Llywodraeth Cymru  

Deddf Iechyd y Cyhoedd (Cymru) 2017 Gorffennaf 2017 

Deddf Iechyd y Cyhoedd (Isafbris am Alcohol) (Cymru) 2018 Awst 2018 

Deddf y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Indemniadau) (Cymru) 
2020 

Chwefror 2020 

Deddf Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ansawdd ac Ymgysylltu) 
(Cymru) 

Mehefin 2020  

Bil arfaethedig Aelod  

Bil Awtistiaeth (Cymru) – cynigiwyd gan Paul Davies AS  Rhagfyr 2018 

Mae’r tabl isod yn rhestru’r Memoranda Cydsyniad Deddfwriaethol a’r Memoranda 
Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol a gyfeiriwyd atom i graffu arnynt yn ystod y 
Bumed Senedd. 

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Dyddiad Cwblhau  

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar gyfer y Bil Heddlua 
a Throsedd 

Medi 2016 

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar gyfer y Bil Plant a 
Gwaith Cymdeithasol 

Rhagfyr 2016 

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar gyfer y Bil 
Cyflenwadau Meddygol (Costau) y Gwasanaeth Iechyd 

Rhagfyr 2016 

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol: y Bil Ymosodiadau ar 
Weithwyr Gwasanaethau Brys (Troseddau) 

Rhagfyr 2017 

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol: y Bil Gofal Iechyd 
(Trefniadau Rhyngwladol) 

Ionawr 2019 

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol: y Bil 
Meddyginiaethau a Dyfeisiau Meddygol 

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol y Bil 
Meddyginiaethau a Dyfeisiau Meddygol 

Ionawr 2021 
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Eitem 3.4



Senedd Cymru yw’r corff sy’n cael ei ethol 
yn ddemocrataidd i gynrychioli buddiannau 
Cymru a’i phobl. Mae’r Senedd, fel y’i gelwir, 
yn deddfu ar gyfer Cymru, yn cytuno ar 
drethi yng Nghymru, ac yn dwyn Llywodraeth 
Cymru i gyfrif.

Gallwch weld copi electronig o’r ddogfen hon ar wefan y Senedd: 
www.senedd.cymru

Gellir cael rhagor o gopïau o’r ddogfen hon mewn ffurfiau hygyrch, yn cynnwys 
Braille, print bras, fersiwn sain a chopïau caled gan: 
 
Senedd Cymru 
Bae Caerdydd 
CF99 1SN

Ffôn:  0300 200 6565 
E-bost:  UnedGydgysylltu@senedd.cymru

© Hawlfraint Comisiwn y Senedd 2021 
Ceir atgynhyrchu testun y ddogfen hon am ddim mewn unrhyw fformat neu 
gyfrwng cyn belled ag y caiff ei atgynhyrchu’n gywir ac na chaiff ei ddefnyddio 
mewn cyd-destun camarweiniol na difrïol. Rhaid cydnabod mai Comisiwn y 
Senedd sy’n berchen ar hawlfraint y deunydd a rhaid nodi teitl y ddogfen.
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Am y fforwm Cadeiryddion
Mae Fforwm y Cadeiryddion yn dwyn Cadeiryddion pwyllgorau’r Senedd ynghyd i 
gydgysylltu gwaith, mynd i’r afael â materion ymarferol sy’n effeithio ar weithrediad 
pwyllgorau, ac yn ystyried materion strategol trawsbynciol. Caiff y Fforwm ei gadeirio gan 
y Llywydd ac mae’n cyfarfod tua chwe gwaith y flwyddyn..

Cadeirydd:

Elin Jones AS (Llywydd) 
Plaid Cymru

Mick Antoniw AS 
Llafur Cymru

Jayne Bryant AS  
Llafur Cymru

Aelodau y Fforwm:

Janet Finch-Saunders AS 
Ceidwadwyr Cymreig

Russell George AS 
Ceidwadwyr Cymreig

John Griffiths AS 
Llafur Cymru

Llyr Gruffydd AS 
Plaid Cymru

Mike Hedges AS 
Llafur Cymru

Ann Jones AS 
Llafur Cymru

Dai Lloyd AS 
Plaid Cymru

Lynne Neagle AS 
Llafur Cymru

David Rees AS 
Llafur Cymru

Bethan Sayed AS 
Plaid Cymru

Helen Mary Jones AS 
Plaid Cymru
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Fforwm y Cadeiryddion 

Cyflwyniad 

1. Wrth i ni nesáu at ddiwedd y Bumed Senedd, rydym wedi myfyrio ar ein 
hamser fel Cadeiryddion pwyllgorau’r Senedd ac, yn yr adroddiad hwn, rydym 
wedi nodi rhai agweddau ar ein profiad a fydd, yn ein barn ni, yn ddefnyddiol i 
Bwyllgor Busnes y Chweched Senedd pan ddaw’r amser i ystyried ei rôl yn y 
broses o sefydlu pwyllgorau. 

2. Nid yw’r adroddiad hwn yn disgrifio hanes gwaith ein pwyllgorau nac yn 
ddadansoddiad o’u heffeithiolrwydd. Yn hytrach, rydym yn cynnig ein barn 
gyfunol yn seiliedig ar ein profiad o gadeirio pwyllgorau’r Senedd dros y pum 
mlynedd diwethaf. 

3. Rydym yn dechrau’r adroddiad gan fynegi ein barn ar rôl Cadeiryddion, cyn 
symud i drafod rhai o’r agweddau mwy ymarferol ar sut mae pwyllgorau’n 
gweithredu. 

4. Mae’r tabl yn Atodiad A yn rhoi crynodeb o’n casgliadau a’n hargymhellion. 
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1. Rôl Cadeiryddion 

1. 1. Ethol Cadeiryddion 

5. Ni yw’r garfan gyntaf o Gadeiryddion pwyllgorau’r Senedd i gael ein hethol 
gan y Senedd. Rydym yn cymeradwyo’r dull hwn yn unfrydol. 

6. Mae cael ein hethol gan y Senedd wedi ein galluogi i weithredu gyda mwy o 
annibyniaeth ac awdurdod. 

7. Mewn Senedd sydd wedi gweld newidiadau sylweddol i grwpiau 
gwleidyddol ac aelodaeth pwyllgorau, ac sydd wedi wynebu ansicrwydd mawr yn 
sgil ymadael â’r UE a phandemig COVID-19, mae Cadeiryddion pwyllgorau wedi 
darparu cysondeb pwysig i Fusnes y Senedd. 

1. 2. Ymrwymiad i’r rôl 

8. Mae cadeirio pwyllgor yn ymrwymiad sylweddol. Rhaid i gadeirydd roi cryn 
dipyn o’i amser y tu allan i gyfarfodydd pwyllgor i berfformio’n effeithiol. Mae’r rôl 
yn un o ddarparu arweinyddiaeth a chyfeiriad strategol, a meithrin perthnasoedd 
ag aelodau pwyllgorau sydd, yn ei dro, yn hwyluso ymddiriedaeth a chonsensws. 
Mae’r rôl hefyd yn gofyn am ymgysylltu â rhanddeiliaid, cynrychioli’r pwyllgor 
mewn digwyddiadau allanol, gwaith cyfryngau, datblygu arbenigedd polisi ac 
ymgymryd â datblygiad proffesiynol. 

9. Yn ddelfrydol, byddai Cadeiryddion pwyllgorau yn cael eu rhyddhau o’u 
dyletswyddau seneddol eraill i’w galluogi i ganolbwyntio’n llawn amser ar fod yn 
Gadeirydd pwyllgor h.y. peidio ag eistedd ar bwyllgor arall a/neu beidio â bod yn 
llefarydd ar ran y blaid. 

Argymhelliad 1. Er ein bod yn cydnabod y gallai hyn fod yn anodd ei gyflawni, 
rydym yn argymell bod arweinwyr grwpiau pleidiau gwleidyddol yn y Chweched 
Senedd yn ystyried lleihau’r dyletswyddau seneddol a osodir ar aelodau o’u grŵp 
sy’n Gadeiryddion pwyllgorau, ac i osgoi gwrthdaro buddiannau posibl wrth 
ddyrannu cyfrifoldebau llefarydd. 

1. 3. Pennu’r cyfeiriad iawn 

10. Mae’n bwysig bod Cadeiryddion pwyllgorau yn gwneud popeth o fewn eu 
gallu i sicrhau bod y diwylliant cywir yn cael ei sefydlu o fewn eu pwyllgorau ar 
ddechrau Senedd, fel bod aelodau pwyllgorau, yn enwedig Aelodau newydd o’r 
Senedd, yn deall gwerth gwaith pwyllgor ac yn ymrwymo iddo. 
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11. Mae ein profiad o’r Bumed Senedd wedi dangos bod cymryd amser ar 
ddechrau bywyd pwyllgor i ddatblygu strategaeth sy’n ymgysylltu ag aelodau’r 
pwyllgor, yn gosod amcanion, ac yn mapio sut mae pwyllgor yn dymuno 
gweithredu yn hanfodol er mwyn cyflawni hyn. 

Argymhelliad 2. Rydym yn argymell bod pwyllgorau’r Chweched Senedd yn 
treulio amser yn sefydlu amcanion hirdymor ar gyfer eu gwaith, strategaeth ar 
gyfer cyflawni eu hamcanion, a gweledigaeth o sut y maent yn dymuno 
gweithredu, cyn penderfynu ar fanylion eu rhaglenni gwaith. 

12. Mae’n dilyn y dylai Cadeiryddion, trwy eu Clercod, sicrhau bod unrhyw Aelod 
sy’n ymuno â phwyllgor yn ystod Senedd yn cael cyfnod cynefino priodol i sicrhau 
eu bod yn ymwybodol o sut mae’r pwyllgor y maent yn ymuno ag ef yn 
gweithredu. At hynny, dylid rhoi cyfle i aelod newydd o’r pwyllgor gyfrannu at y 
gwaith o ddatblygu dull strategol pwyllgor yn y dyfodol. 

13. Mae craffu effeithiol yn gofyn am flaenoriaethu. Mae ein profiad wedi dangos 
pwysigrwydd blaenoriaethu nifer gyfyngedig o faterion a chynnal ffocws arnynt 
dros amser. Mae hyn yn aml yn cael mwy o effaith ar bolisi a chyflawni’r 
Llywodraeth. 

Ymgysylltu 

14. Mae pwyllgorau yn y Bumed Senedd wedi ymgysylltu â dinasyddion, 
rhanddeiliaid ac arbenigedd mewn amrywiaeth o ffyrdd. 

15. Mae ystyried gyda phwy y mae angen i bwyllgor ymgysylltu â hwy, a sut orau i 
ymgysylltu â hwy, er mwyn cyflawni amcanion pwyllgor yn rhan arferol o gynllunio 
gwaith. 

16. Mae cyfle ehangach i bwyllgorau, wrth sefydlu eu hunain ar ddechrau’r 
Senedd nesaf, osod dull mwy cyffredinol o ymgysylltu fel rhan o’u strategaeth 
unigol i gyflawni’r amcanion a osodir ganddynt. 

17. Er enghraifft, gallai pwyllgor benderfynu: 

▪ blaenoriaethu cael presenoldeb personol yn rheolaidd ar draws 
gwahanol leoliadau yng Nghymru; 

▪ defnyddio dull gweithredu rhithwir yn bennaf;  

▪ treulio llai o amser mewn cyfarfodydd ffurfiol a mwy o amser yn 
gweithio mewn ffyrdd eraill; 
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▪ blaenoriaethu ymgysylltu â dinasyddion (efallai drwy ddefnyddio 
cynulliadau dinasyddion); a/neu 

▪ blaenoriaethu ymgysylltu arbenigol. 

18. Wrth gwrs, mae llawer o ddulliau gweithredu eraill yn bosibl, nodir y rhai 
uchod fel enghraifft yn unig. 

Argymhelliad 3. Rydym yn argymell bod pwyllgorau yn ystyried eu dull 
ehangach o ymgysylltu pan fyddant yn sefydlu eu hamcanion a’u strategaeth ar 
ddechrau’r Chweched Senedd. 

19. Mae mwy y gellir ei wneud i ddeall y bobl y mae pwyllgorau yn ymgysylltu â 
hwy. Dylid ystyried sut y gellir casglu data fel y gall pwyllgorau ddeall yn well pwy y 
maent yn ymgysylltu â hwy drwy eu gwaith ac, yn hollbwysig efallai, pwy nad 
ydynt yn eu cyrraedd eto. 

Argymhelliad 4. Rydym yn argymell bod gwybodaeth am y bobl y mae 
pwyllgorau yn ymgysylltu â hwy yn cael ei chasglu a’i hadrodd drwy gydol y 
Chweched Senedd er mwyn galluogi pwyllgorau a Fforwm y Cadeiryddion i 
fonitro pwy y mae pwyllgorau yn ymgysylltu â hwy ac a yw’r ymgysylltiad hwnnw 
yn cyflawni amcanion y pwyllgor. 

Cymorth i’r pwyllgorau 

20. Mae’r cymorth a roddir i ni, ac i’n pwyllgorau, gan staff Comisiwn y Senedd yn 
cael ei werthfawrogi’n fawr iawn.  

21. Er ei fod yn bosibl y bydd angen lefel uwch o gymorth ar bwyllgor pan gaiff ei 
sefydlu ac yn ystod ei flynyddoedd cyntaf o weithredu, dylai’r dull o gefnogi 
pwyllgorau aeddfedu wrth iddynt ddatblygu, a bod yn gymesur ag anghenion 
pob pwyllgor ar adeg benodol. 

Argymhelliad 5. Rydym yn argymell bod Cadeiryddion, gyda chefnogaeth eu 
Clercod, yn ystyried y cymorth sydd ei angen ar aelodau pwyllgorau o bryd i’w 
gilydd. Efallai fod dadl dros addasu’r gefnogaeth honno wrth i aelodau’r pwyllgor 
ddatblygu yn eu rolau dros gyfnod Senedd, ac wrth i bwyllgor wynebu gwahanol 
dasgau. 

1. 4. Deall effaith gwaith pwyllgorau 

22. Rydym yn credu bod angen gwneud mwy i ddeall effaith gwaith pwyllgorau. 
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23. Mae’r Athro Diana Stirbu wedi cael ei chomisiynu i ddatblygu fframwaith ar 
gyfer gwerthuso effeithiolrwydd pwyllgorau’r Senedd yn y Chweched Senedd.  

24. Bydd hyn yn cynnwys cynnig ar gyfer sut y gall pwyllgorau fonitro amrywiaeth 
eu hymgysylltiad yn well a sut y gall Fforwm y Cadeiryddion chwarae rôl wrth 
ystyried y darlun cyffredinol o ran amrywiaeth ymgysylltiad pwyllgorau.  

25. Yn ein cyfarfod ar 22 Hydref 2020, gwnaethom gymeradwyo’r dull i’w gymryd 
gan yr Athro Stirbu i’r gwaith hwn, a chyfrannodd nifer o Gadeiryddion at ei 
gwaith.  

26. Disgwylir adroddiad terfynol o waith yr Athro Stirbu ym mis Ebrill 2021. 

Argymhelliad 6. Rydym yn argymell bod Fforwm Cadeiryddion y Chweched 
Senedd yn ystyried adroddiad yr Athro Stirbu cyn gynted â phosibl yn y 
Chweched Senedd.  
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2. Strwythurau pwyllgorau 

2. 1. Maint pwyllgorau 

27. Mae maint pwyllgorau yn amrywio yn ôl gofynion swyddogaeth a 
chydbwysedd gwleidyddol. 

Pwyllgorau Polisi a Deddfwriaeth  

28. Dechreuodd y Pwyllgorau Polisi a Deddfwriaeth y Bumed Senedd gydag 
wyth aelod. Roedd hyn yn ostyngiad mewn maint o’i gymharu â’r Pwyllgorau 
Polisi a Deddfwriaeth yn y Pedwerydd Cynulliad [Senedd], a oedd yn gweithredu 
gyda 10 o aelodau.  

29. Ar 18 Mehefin 2019, gostyngwyd aelodaeth y Pwyllgorau Polisi a 
Deddfwriaeth i chwe aelod. 

30. Er yr oedd gan rai Cadeiryddion amheuon ar y dechrau o ran lleihau maint y 
Pwyllgorau o wyth i chwe aelod, oherwydd y risg uwch o gyfarfodydd heb 
gworwm, mae’r rhan fwyaf yn credu bod presenoldeb ac ymgysylltu ag aelodau 
wedi gwella ers y gostyngiad mewn maint. 

31. Er mwyn cadarnhau ein barn ar bresenoldeb, mae swyddogion Comisiwn y 
Senedd wedi rhoi data presenoldeb cyfanredol i ni ar gyfer y pwyllgorau hynny y 
mae’r newid yn nifer yr aelodau yn effeithio arnynt. 

32. Mae’r data hwn yn rhoi syniad bod presenoldeb wedi gwella yn sgil gostwng 
maint y pwyllgorau.1 

33. Er hwylustod, gellir nodi hyn fel nifer cyfartalog y seddi sy’n cael eu gadael yn 
wag ar draws y pwyllgorau yr effeithir arnynt. Mae sedd wag yn golygu nad yw 
aelod wedi mynychu cyfarfod ac nad oes eilydd wedi mynychu yn ei le h.y. mae 
sedd wedi cael ei gadael yn wag drwy gydol cyfarfod. 

34. Oherwydd y newid sylweddol i’r ffordd y mae pwyllgorau wedi gweithredu 
ers cyflwyno cyfyngiadau iechyd cyhoeddus mewn ymateb i bandemig COVID-19, 
rydym wedi cyfyngu’r cyfnod ar gyfer cymharu hyd at yr adeg pan symudodd 
pwyllgorau i weithredu’n rhithwir. 

 
1 Cofnodir bod aelod pwyllgor wedi mynychu cyfarfod pwyllgor os yw'n mynychu unrhyw ran o 
gyfarfod pwyllgor. 
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Nifer yr aelodau 
Nifer cymedrig y seddi sy’n cael eu gadael yn wag 

bob wythnos ar draws pwyllgorau yr effeithir 
arnynt (i’r sedd lawn agosaf) 

Wyth aelod (cyn 18 
Mehefin 2019) 

7 

Chwe aelod (rhwng 19 
Mehefin 2019 a 26 Ebrill 
2020) 

4 

35. Er ei fod yn sylw sy’n fwy perthnasol i adran arall o’r adroddiad hwn, mae’r 
data a gawsom hefyd wedi dangos gwelliant pellach o ran presenoldeb ar gyfer y 
garfan hon o bwyllgorau ers iddynt symud i gyfarfodydd rhithwir.2 

Nifer yr aelodau 
Nifer cymedrig y seddi sy’n cael eu gadael yn wag 

bob wythnos ar draws pwyllgorau yr effeithir 
arnynt (i’r sedd lawn agosaf) 

Chwe aelod (gan 
weithredu â chyfarfodydd 
rhithwir h.y. ar ôl 27 Ebrill 
2020). 

2 

36. Credwn fod y Pwyllgorau Polisi a Deddfwriaeth llai a welwyd yn y Bumed 
Senedd wedi gweithredu’n dda. Byddai cynnydd ym maint pwyllgorau, heb 
leihad yn nifer cyffredinol y pwyllgorau, yn gwanhau’r ffocws y gall aelodau unigol 
ei roi i waith pwyllgor (gan y byddai’n ofynnol i fwy o aelodau eistedd ar sawl 
pwyllgor). 

37. Mae’r penderfyniad ynglŷn â maint pwyllgorau yn rhyngddibynnol ag ystyried 
nifer y pwyllgorau, eu swyddogaethau, a chyfansoddiad gwleidyddol Senedd. 

Argymhelliad 7. Gan gydnabod bod yn rhaid ystyried y ffactorau ym mharagraff 
37 hefyd, rydym yn argymell y byddai aelodaeth o chwech (ac yn sicr dim mwy 
nag wyth), yn lle da i Bwyllgor Busnes y Chweched Senedd ddechrau pan fydd 
yn ystyried sefydlu Pwyllgorau Polisi a Deddfwriaeth. 

 
2 Efallai bod ffactorau eraill, y tu hwnt i symud i gyfarfodydd rhithwir, wedi cyfrannu at y gwelliant o 
ran presenoldeb. Er enghraifft, lleihad mewn ymrwymiadau sy'n cystadlu o ganlyniad i'r 
cyfyngiadau iechyd cyhoeddus. 
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38. Wrth wneud yr argymhelliad hwn, nodwn hefyd fod newidiadau rheolaidd i 
aelodaeth pwyllgorau yn broblemus a bod sicrhau parhad aelodaeth yn allweddol 
i ddatblygu arbenigedd pwnc a chydlyniant pwyllgorau. 

Pwyllgorau Arbenigol 

39. Mae’r Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad wedi 
gweithredu’n dda gydag aelodaeth o bedwar, yng ngoleuni ei swyddogaeth 
benodol. 

40. Ar y llaw arall, cafodd y Pwyllgor Deisebau broblemau i gynnal cworwm pan 
yr oedd ganddo aelodaeth o bedwar. Mae’r problemau hyn wedi lleihau i raddau 
helaeth ers iddo gael ei ehangu i bum aelod. Cafodd problemau sicrhau cworwm 
y Pwyllgor Deisebau ei effeithio hefyd o ganlyniad i’r ffaith bod ganddo aelodau 
annibynnol, nad ydynt yn gallu anfon dirprwy mewn amgylchiadau lle na allant 
ddod i gyfarfod.  

41. Mae’r Pwyllgor Craffu ar Waith y Prif Weinidog wedi nodi bod ei aelodaeth, 
sy’n cynnwys holl Gadeiryddion pwyllgorau eraill, wedi bod yn rhy fawr, ac mae o’r 
farn y byddai aelodaeth o wyth yn fwy priodol i bwyllgor sydd â’i swyddogaethau.  

Argymhelliad 8. Rydym yn argymell y dylid adolygu maint y Pwyllgor Craffu ar 
Waith y Prif Weinidog yn y Chweched Senedd, yng ngoleuni profiad yn y Bumed 
Senedd. 

42. O ganlyniad i’r gostyngiad ym maint y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus yn ystod y 
Senedd hon, roedd y cydbwysedd gwleidyddol ar y Pwyllgor yn ffafrio’r wrthblaid. 
Cafodd hyn effaith sylweddol ar ddeinameg y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus. 

43. Nid oedd maint y Pwyllgor Cyllid yn effeithio’n benodol ar ei weithrediad. 
Roedd gan y Pwyllgor Cyllid gydbwysedd gwleidyddol a oedd yn ffafrio’r wrthblaid 
hefyd. 

44. Mae’r Pwyllgor Safonau Ymddygiad wedi cael llwyth gwaith cynyddol yn y 
Bumed Senedd, gan olygu bod angen cyfarfodydd ychwanegol a mwy o 
ymrwymiad amser gan ei aelodau, yn ogystal â chymorth ychwanegol.  

2. 2. Pwyllgorau Polisi a Deddfwriaeth â swyddogaeth ddeuol 

45. Credwn fod Pwyllgorau Polisi a Deddfwriaeth cyfun h.y. pwyllgorau sy’n 
cyfuno rolau craffu ar bolisi a deddfwriaeth yn gweithio’n dda.  
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46. Mae camau nad ydynt yn rhai deddfwriaethol a chamau deddfwriaethol yn 
rhyngddibynnol o fewn maes polisi. Mae’n hanfodol deall y camau hyn yn eu 
cyfanrwydd er mwyn craffu’n effeithiol ar y llywodraeth. 

47. Er bod gweithdrefnau penodol yn berthnasol i’r gwaith o graffu ar Filiau, mae 
cyd-destun polisi ehangach y mae pob darn o ddeddfwriaeth yn rhan ohono. Mae 
gwybodaeth bwnc o leiaf mor bwysig i’r gwaith o graffu ar Fil â bod yn gyfarwydd 
â’r weithdrefn. 

48. Mae Aelodau, a Chadeiryddion yn benodol, yn datblygu gwybodaeth bolisi a 
chysylltiadau â rhanddeiliaid sy’n amhrisiadwy pan gânt eu cymhwyso i’r ddwy 
swyddogaeth. 

49. Gall pwysau’r gwaith craffu ar Filiau effeithio ar allu pwyllgor i fynd ar 
drywydd agweddau eraill ar ei gylch gwaith, yn enwedig pan fydd Biliau’r 
llywodraeth yn cael eu dosbarthu’n anwastad ar draws meysydd polisi. Gall hyn 
leihau gallu pwyllgor i graffu ar Lywodraeth Cymru mewn meysydd eraill o gylch 
gwaith pwyllgor.  

50. Mae mwy y gellir ei wneud i fynd i’r afael â rhywfaint o’r pwysau hwn heb 
symud oddi wrth fodel gweithredu ar gyfer pwyllgorau sy’n canolbwyntio ar y dull 
swyddogaeth ddeuol. Rydym yn mynd i’r afael â hyn yn ddiweddarach yn yr 
adroddiad hwn. 

Argymhelliad 9. Rydym yn argymell y dylai’r Pwyllgorau Polisi a Deddfwriaeth â 
swyddogaeth ddeuol barhau yn y Chweched Senedd. 

2. 3. Cylchoedd gwaith 

51. Yn y rhan fwyaf o achosion, ni chafwyd problemau gyda chylchoedd gwaith 
pwyllgorau. Sefydlwyd y Pwyllgorau Polisi a Deddfwriaeth heb ffiniau llym i’w 
cylch gwaith er mwyn caniatáu iddynt fynd ar drywydd materion y tu hwnt i seilos 
polisïau. Mae hyn wedi bod yn fantais ar adegau wrth reoli llwythi gwaith craffu a 
mynd ar drywydd materion sy’n berthnasol i wahanol gyfrifoldebau Gweinidogol. 

52. Sefydlwyd y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol gyda 
chylch gwaith penodol yn ymwneud ag ymadawiad y DU â’r UE. Er ei bod yn 
ymddangos yn annhebygol y bydd pwyllgor sydd â’r un cylch gwaith yn cael ei 
sefydlu yn y Chweched Senedd, cyflawnodd ystod o swyddogaethau craffu y bydd 
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angen i Bwyllgor Busnes y Chweched Senedd eu hystyried wrth gynnig strwythur 
pwyllgor.3 

53. Mae rhai pwyllgorau wedi wynebu llwythi gwaith a oedd bron yn 
anghynaladwy ar adegau yn ystod y Bumed Senedd. Yn benodol, rydym yn nodi 
ehangder cylch gwaith y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a 
Chymunedau a’i lwyth gwaith craffu ar Filiau, a maint y ddeddfwriaeth y bu’n 
rhaid i’r Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad eu hystyried ar 
adegau ochr yn ochr â’i gylch gwaith craffu arall. 

Nifer y Biliau a drafodwyd gan y pwyllgor cyfrifol 

Y pwyllgor cyfrifol Biliau 

Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig 1 

Pwyllgor o’r Senedd Gyfan 3 

Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg 4 

Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol 1 

Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau 14 

Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau 6 

Y Pwyllgor Cyllid5 1 

Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon 5 

Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad  2 

54. Mae’r Pwyllgor Deisebau wedi gweld cynnydd sylweddol yn nifer y deisebau y 
mae’n ofynnol iddo eu hystyried. Bydd angen ystyried sut i reoli’r cynnydd hwn yn 
y llwyth gwaith, os bydd nifer y deisebau a geir yn parhau i gynyddu yn y 
Chweched Senedd.  

Argymhelliad 10. Rydym yn argymell bod Llywodraeth Cymru yn rhannu 
cymaint o wybodaeth â phosibl mewn perthynas â’i rhaglen ddeddfwriaethol ar 

 
3. Nid yw agweddau ar gylch gwaith y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol yn 
gweithredu mwyach o ganlyniad i’r ffordd y mae’r broses o ymadael â’r UE wedi datblygu ers 
sefydlu’r Pwyllgor. Dyma’r rheswm pam ei bod yn ymddangos yn annhebygol y bydd pwyllgor 
sydd â’r un cylch gwaith yn cael ei sefydlu yn y Chweched Senedd.  
4 Cafodd y Bil a gyfeiriwyd i Bwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau ei dynnu’n ôl yn fuan ar ôl ei 
gyflwyno (y Bil Gwasanaethau Bysiau (Cymru)).  
5 Cyflwynodd y Pwyllgor Cyllid ei Fil ei hun hefyd, sydd bellach yn Ddeddf Ombwdsmon 
Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru) 2019. 
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gyfer y Chweched Senedd cyn gynted ag y bo modd yn y Chweched Senedd, fel 
y gall y Pwyllgor Busnes ystyried y goblygiadau i bwyllgorau a’u llwyth gwaith. 

Argymhelliad 11. Gall y broses o graffu ar Filiau ei hun greu rhwystrau i bwyllgor 
a’i staff. Rydym yn argymell bod Pwyllgor Busnes y Chweched Senedd (neu 
bwyllgor arall sy’n gyfrifol am weithdrefnau’r Senedd) yn cynnal adolygiad o’r 
broses o gynnal gwaith craffu ar Filiau i asesu a yw mor effeithlon ac effeithiol ag 
y gallai fod. 

55. Credwn y dylid cynnwys rhywfaint o gapasiti ychwanegol yn y system 
bwyllgorau.  

56. Rydym yn cydnabod bod Pwyllgor Busnes y Bumed Senedd wedi sefydlu 
Pwyllgor Polisi a Deddfwriaeth wrth gefn yn wreiddiol a oedd i’w ddefnyddio fel 
ffordd o leddfu pwysau yn y system bwyllgorau a sicrhau bod capasiti digonol i 
greu pwyllgor â therfyn amser i ystyried Diwygio Etholiadol y Senedd yn ystod y 
Bumed Senedd. 

57.  Yn ddealladwy, ailbennwyd tasg newydd yn gyflym i’r Pwyllgor wrth gefn i 
ystyried y goblygiadau i Gymru sy’n deillio o’r broses Brexit (fel y Pwyllgor Materion 
Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol) gan adael y Pwyllgor hwnnw heb fawr o 
gapasiti i ystyried Biliau nad ydynt yn gysylltiedig â’i gylch gwaith craidd.6 

Argymhelliad 12. Rydym yn argymell bod Pwyllgor Busnes y Chweched 
Senedd, wrth ystyried sefydlu pwyllgorau, yn ystyried y ffordd orau o gynnwys 
capasiti a hyblygrwydd ychwanegol i ymateb i gyfnodau brig mewn llwythi 
gwaith pwyllgorau. 

58. Rydym wedi gweld nifer o achosion lle mae pwyllgorau’r Senedd wedi 
gweithio gyda’i gilydd yn ystod y Bumed Senedd.  

59. Rydym hefyd wedi gweld cynnydd mewn gwaith rhyngseneddol, er 
enghraifft trwy’r Fforwm Rhyngseneddol ar Brexit ac mewn perthynas â’r 
Fframweithiau Polisi Cyffredin ledled y DU. 

60. Rydym yn cymeradwyo pwyllgorau’r Senedd sy’n gweithio gyda’i gilydd.  

 
6 Ystyriodd y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol un Bil Senedd, sef y Bil 
Rheoleiddio Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig (Cymru). Fe reolodd hyn trwy greu is-bwyllgor. 
Mae'n ystyried ystod eang o faterion deddfwriaethol eraill, gan gynnwys Biliau'r DU, y broses o 
ddargadw Cyfraith yr UE, a deddfwriaeth sy'n gysylltiedig â'r rhaglen fframweithiau cyffredin. 
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61. Rydym yn cydnabod y gwerth y gall gweithio rhyngseneddol ei gyfrannu at 
ein gwaith. 

Argymhelliad 13. Rydym yn argymell bod Pwyllgor Busnes y Chweched Senedd 
yn ystyried a oes unrhyw gamau y gall eu cymryd i helpu i alluogi gweithio ar y 
cyd rhwng pwyllgorau’r Senedd a gweithio rhyngseneddol, er enghraifft wrth 
gynllunio amserlenni busnes pwyllgorau. 

2. 4. Cyfarfodydd rhithwir  

62. Yn ein barn ni, mae dulliau rhithwir a hybrid o gynnal busnes pwyllgorau yma 
i aros ar ryw ffurf neu’i gilydd, ochr yn ochr â chynnal cyfarfodydd personol yn y 
Senedd ac mewn mannau eraill. 

63. Mae ein profiad o weithredu o bell yn ystod y pandemig COVID-19 wedi 
dangos y gall pwyllgorau weithredu’n effeithiol trwy ddefnyddio technoleg 
cyfarfodydd rhithwir. 

64. At hynny, mae gan y defnydd hwn o dechnoleg y potensial i wneud busnes 
pwyllgorau yn fwy hygyrch a hyblyg mewn nifer o ffyrdd. Mae hyn o fudd i 
aelodau’r pwyllgor a’r rhai a wahoddir i gyfrannu at waith pwyllgor. 

65. Heb gyfyngiadau gofod ffisegol a’r angen i roi cyfrif am amser teithio, gellir 
cynnull cyfarfodydd rhithwir yn gyflymach ac ar adegau yn ystod yr wythnos na 
fyddai efallai wedi bod yn addas ar gyfer busnes y Senedd o’r blaen. 

66. Mae’n bosibl y gallai’r hyblygrwydd hwn alluogi busnes pwyllgorau i ystyried 
cyfrifoldebau teuluol aelodau pwyllgorau, staff, a’r rhai a wahoddir i gyfrannu at 
fusnes pwyllgorau yn well. 

Argymhelliad 14. Rydym yn argymell, o fewn y ffiniau a osodwyd ar gyfer 
busnes pwyllgorau gan Gomisiwn y Senedd a’r Pwyllgor Busnes yn y Chweched 
Senedd, y dylai fod yn fater i bwyllgorau unigol benderfynu ar eu dull 
gweithredu fesul cyfarfod h.y. a fydd cyfarfodydd yn bersonol, hybrid, a/neu’n 
gyfarfodydd a gynhelir o bell, a dyma fydd y ffordd orau o ’u galluogi i 
gyflawni eu hamcanion. 

2. 5. Fforwm y Cadeiryddion 

67. Mae Fforwm y Cadeiryddion wedi ychwanegu gwerth at ein gwaith trwy 
ddarparu amgylchedd lle gallwn fynd i’r afael â materion craffu trawsbynciol, 
rhannu arfer da, ac edrych yn fwy strategol ar waith pwyllgorau. 
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68. Yn ogystal, fel fforwm ymgynghorol, mae wedi helpu i lywio penderfyniadau 
Comisiwn y Senedd a’r Pwyllgor Busnes sy’n effeithio ar sut mae’r pwyllgorau’n 
gweithredu. Er enghraifft, mewn perthynas ag amserlennu a newidiadau i fusnes 
sy’n ofynnol o ganlyniad i bandemig y Coronafeirws.  

69. Credwn fod Fforwm y Cadeiryddion yn gweithio’n dda fel grŵp anffurfiol ac 
rydym yn croesawu penderfyniad y Pwyllgor Busnes i ddarparu slot cyfarfod ar yr 
amserlen i’r Fforwm ar ddiwedd pob hanner tymor. 

Argymhelliad 15. Rydym yn argymell bod y Llywydd yn sefydlu Fforwm 
Cadeiryddion yn y Chweched Senedd a bod Pwyllgor Busnes y Chweched 
Senedd yn trefnu slot rheolaidd ar yr amserlen i’r Fforwm gyfarfod.  
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Atodiad A – Crynodeb o’n barn 

Ethol Cadeiryddion 

Ni yw’r garfan gyntaf o Gadeiryddion pwyllgorau’r Senedd i gael ein hethol gan y 
Senedd. Rydym yn cymeradwyo’r dull hwn yn unfrydol. 

Ymrwymiad i’r rôl 

Argymhelliad 1. Er ein bod yn cydnabod y gallai hyn fod yn anodd ei gyflawni, 
rydym yn argymell bod arweinwyr grwpiau pleidiau gwleidyddol yn y Chweched 
Senedd yn ystyried lleihau’r dyletswyddau seneddol a osodir ar aelodau o’u grŵp 
sy’n Gadeiryddion pwyllgorau, ac i osgoi gwrthdaro buddiannau posibl wrth 
ddyrannu cyfrifoldebau llefarydd. 

Pennu’r cyfeiriad iawn. 

Argymhelliad 2. Rydym yn argymell bod pwyllgorau’r Chweched Senedd yn 
treulio amser yn sefydlu amcanion hirdymor ar gyfer eu gwaith, strategaeth ar 
gyfer cyflawni eu hamcanion, a gweledigaeth o sut y maent yn dymuno 
gweithredu, cyn penderfynu ar fanylion eu rhaglenni gwaith. 

Argymhelliad 3. Rydym yn argymell bod pwyllgorau yn ystyried eu dull 
ehangach o ymgysylltu pan fyddant yn sefydlu eu hamcanion a’u strategaeth ar 
ddechrau’r Chweched Senedd. 

Argymhelliad 4. Rydym yn argymell bod gwybodaeth am y bobl y mae 
pwyllgorau yn ymgysylltu â hwy yn cael ei chasglu a’i hadrodd drwy gydol 
Chweched Senedd er mwyn galluogi pwyllgorau a Fforwm y Cadeiryddion i 
fonitro pwy y mae pwyllgorau yn ymgysylltu â hwy ac a yw’r ymgysylltiad hwnnw 
yn cyflawni amcanion y pwyllgor. 

Argymhelliad 5. Rydym yn argymell bod Cadeiryddion, gyda chefnogaeth eu 
Clercod, yn ystyried y cymorth sydd ei angen ar aelodau pwyllgorau o bryd i’w 
gilydd. Efallai fod dadl dros addasu’r gefnogaeth honno wrth i aelodau’r pwyllgor 
ddatblygu yn eu rolau dros gyfnod Senedd, ac wrth i bwyllgor wynebu gwahanol 
dasgau. 
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Deall effaith gwaith pwyllgorau 

Argymhelliad 6. Rydym yn argymell bod Fforwm Cadeiryddion y Chweched 
Senedd yn ystyried adroddiad yr Athro Stirbu cyn gynted â phosibl yn y 
Chweched Senedd. 

Maint pwyllgorau 

Argymhelliad 7. Gan gydnabod bod yn rhaid ystyried y ffactorau ym mharagraff 
36 hefyd, rydym yn argymell y byddai aelodaeth o chwech (ac yn sicr dim mwy 
nag wyth), yn lle da i Bwyllgor Busnes y Chweched Senedd ddechrau pan fydd 
yn ystyried sefydlu Pwyllgorau Polisi a Deddfwriaeth. 

Argymhelliad 8. Rydym yn argymell y dylid adolygu maint y Pwyllgor Craffu ar 
Waith y Prif Weinidog yn y Chweched Senedd, yng ngoleuni profiad yn y Bumed 
Senedd. 

Pwyllgorau Polisi a Deddfwriaeth â swyddogaeth ddeuol 

Argymhelliad 9. Rydym yn argymell y dylai’r Pwyllgorau Polisi a Deddfwriaeth â 
swyddogaeth ddeuol barhau yn y Chweched Senedd. 

Cylchoedd gwaith 

Argymhelliad 10. Rydym yn argymell bod Llywodraeth Cymru yn rhannu 
cymaint o wybodaeth â phosibl mewn perthynas â’i rhaglen ddeddfwriaethol ar 
gyfer y Chweched Senedd cyn gynted ag y bo modd yn y Chweched Senedd, fel 
y gall y Pwyllgor Busnes ystyried y goblygiadau i bwyllgorau a’u llwyth gwaith. 

Argymhelliad 11. Gall y broses o graffu ar Filiau ei hun greu rhwystrau i bwyllgor 
a’i staff. Rydym yn argymell bod Pwyllgor Busnes y Chweched Senedd (neu 
bwyllgor arall sy’n gyfrifol am weithdrefnau’r Senedd) yn cynnal adolygiad o’r 
broses o gynnal gwaith craffu ar Filiau i asesu a yw mor effeithlon ac effeithiol ag 
y gallai fod. 

Argymhelliad 12. Rydym yn argymell bod Pwyllgor Busnes y Chweched 
Senedd, wrth ystyried sefydlu pwyllgorau, yn ystyried y ffordd orau o gynnwys 
capasiti a hyblygrwydd ychwanegol i ymateb i gyfnodau brig mewn llwythi 
gwaith pwyllgorau. 

Argymhelliad 13. Rydym yn argymell bod Pwyllgor Busnes y Chweched Senedd 
yn ystyried a oes unrhyw gamau y gall eu cymryd i helpu i alluogi gweithio ar y 
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cyd rhwng pwyllgorau’r Senedd a gweithio rhyngseneddol, er enghraifft wrth 
gynllunio amserlenni busnes pwyllgorau. 

Cyfarfodydd rhithwir  

Argymhelliad 14. Rydym yn argymell, o fewn y ffiniau a osodwyd ar gyfer 
busnes pwyllgorau gan Gomisiwn y Senedd a’r Pwyllgor Busnes yn y Chweched 
Senedd, y dylai fod yn fater i bwyllgorau unigol benderfynu ar eu dull 
gweithredu fesul cyfarfod h.y. a fydd cyfarfodydd yn bersonol, hybrid, a/neu’n 
gyfarfodydd a gynhelir o bell, a dyma fydd y ffordd orau o’u galluogi i gyflawni eu 
hamcanion. 

Fforwm y Cadeiryddion 

Argymhelliad 15. Rydym yn argymell bod y Llywydd yn sefydlu Fforwm 
Cadeiryddion yn y Chweched Senedd a bod Pwyllgor Busnes y Chweched 
Senedd yn trefnu slot rheolaidd ar yr amserlen i’r Fforwm gyfarfod.  
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