
 

 

Agenda - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol 
Lleoliad: 

Hybrid – Ystafell Bwyllgora 3 Senedd a 

fideogynadledda drwy Zoom 

Dyddiad: Dydd Iau, 6 Hydref 2022 

Amser: 10.15

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a: 

Helen Finlayson 

Clerc y Pwyllgor 

0300 200 6565  

SeneddIechyd@senedd.cymru
------ 

Rhag-gyfarfod preifat (10.15-10.20)  

 

Cytunodd y Pwyllgor ar 28 Medi yn unol â Rheol Sefydlog 

17.42(ix) i wahardd y cyhoedd o eitemau 1, 2 and 3  

 

1 Effaith yr ôl-groniad o ran amseroedd aros ar bobl sy'n aros am 

ddiagnosis neu driniaeth yng Nghymru: Adroddiad monitro 

(10.20-10.25) (Tudalennau 1 - 15)  

 

Papur 1 – Adroddiad monitro ar amseroedd aros 

2 Bil Iechyd Meddwl Drafft 

(10.25-10.30) (Tudalennau 16 - 21)  

 

Papur 2 – Llythyr drafft 

3 Blaenraglen Waith 

(10.30-10.45) (Tudalennau 22 - 40)  

 

Papur 3 - Blaenraglen waith 

Egwyl (10.45-11.00)  

 

4 Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau 

(11.00)   

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



 

 

5 Craffu cyffredinol ar waith Gweinidogion sy’n gyfrifol am iechyd a 

gofal cymdeithasol: Sesiwn graffu gyda'r Gweinidog Iechyd a 

Gwasanaethau Cymdeithasol, y Dirprwy Weinidog Gwasanaethau 

Cymdeithasol a’r Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Llesiant 

(11.00-12.45) (Tudalennau 41 - 98)  

 

Eluned Morgan AS, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol 

Lynne Neagle AS, y Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Llesiant  

Julie Morgan AS, y Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol 

Nick Wood, Dirprwy Brif Weithredwr GIG Cymru – Llywodraeth Cymru 

Albert Heaney, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol a Phrif Swyddog 

Gofal Cymdeithasol Cymru – Llywodraeth Cymru 

Matt Downton, Pennaeth Iechyd Meddwl a Grwpiau Agored i Niwed – 

Llywodraeth Cymru 

Irfon Rees, Cyfarwyddwr Iechyd a Lles – Llywodraeth Cymru 

 

Briff Ymchwil 

Papur 4 - Llywodraeth Cymru 

6 Papurau i'w nodi 

(12.45)   

6.1 Llythyr oddi wrth Gadeirydd y Cyd-bwyllgor ar y Bil Iechyd Meddwl Drafft 

 (Tudalen 99)  

6.2 Llythyr at y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ynghylch y 

datganiad ansawdd iechyd Menywod a merched a'r cynllun cysylltiedig 

 (Tudalennau 100 - 104)  

6.3 Llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ynghylch y 

datganiad ansawdd iechyd menywod a merched a'r cynllun cysylltiedig 

 (Tudalen 105)  



 

 

6.4 Llythyr at y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ynghylch 

argymhellion pwyllgor y Bumed Senedd yn ymwneud â gweithgarwch 

corfforol plant a phobl ifanc 

 (Tudalennau 106 - 108)  

6.5 Llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ynghylch 

argymhellion Pwyllgor y Bumed Senedd yn ymwneud â gweithgarwch 

corfforol plant a phobl ifanc 

 (Tudalennau 109 - 118)  

6.6 Llythyr at y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ynghylch y Rhan 

6 o Ddeddf Iechyd y Cyhoedd (Cymru) 2017: asesiadau o’r effaith ar iechyd 

 (Tudalen 119)  

6.7 Llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ynghylch y 

Rhan 6 o Ddeddf Iechyd y Cyhoedd (Cymru) 2017: asesiadau o’r effaith ar 

iechyd 

 (Tudalen 120)  

6.8 Llythyr gan Oxfam Cymru a Rhwydwaith Cydraddoldeb Menywod Cymru 

ynghylch Cerdyn Sgorio Ffeministaidd 2022 

 (Tudalennau 121 - 122)  

7 Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y 

cyhoedd o weddill y cyfarfod hwn 

(12.45)   

8 Craffu cyffredinol ar waith Gweinidogion sy’n gyfrifol am iechyd a 

gofal cymdeithasol: Trafod y dystiolaeth 

(12.45-13.00)   



Mae cyfyngiadau ar y ddogfen hon

Tudalen y pecyn 1

Eitem 1Yn rhinwedd paragraff(au) vi o Reol Sefydlog 17.42



Mae cyfyngiadau ar y ddogfen hon

Tudalen y pecyn 16

Eitem 2 Yn rhinwedd paragraff(au) vi o Reol Sefydlog 17.42



Mae cyfyngiadau ar y ddogfen hon

Tudalen y pecyn 22

Eitem 3 Yn rhinwedd paragraff(au) vi o Reol Sefydlog 17.42



Mae cyfyngiadau ar y ddogfen hon

Tudalen y pecyn 41

Eitem 5Yn rhinwedd paragraff(au) vi o Reol Sefydlog 17.42
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Eluned Morgan AS/MS 
Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol 
Minister for Health and Social Services 

 

Julie Morgan AS/MS 
Y Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol 
Deputy Minister for Social Services 

 

Lynne Neagle AS/MS 

Y Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Llesiant 
Deputy Minister for Mental Health & Wellbeing 

 

 
Russell George AS 
Cadeirydd 
Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol 

SeneddIechyd@senedd.cymru 

 

1 Medi 2022 
 

Annwyl Russell 
 

Gweler ein hymateb i'r materion penodol a godwyd gan yr Aelodau yn eich gohebiaeth ar 08 
Gorffennaf, cyn y Cyd-sesiwn graffu gyffredinol gan y Gweinidogion a drefnwyd ar gyfer 15 
Medi. 

 
Yn gywir 

 

 
 

 

 

Eluned Morgan AS/MS 
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Minister for Health and Social 
Services 

Julie Morgan AS/MS 
Y Dirprwy Weinidog 
Gwasanaethau 
Cymdeithasol 
Deputy Minister for Social 
Services 

Lynne Neagle AS/MS 
Y Dirprwy Weinidog 
Iechyd Meddwl a Llesiant 
Deputy Minister for 
Mental Health and 
Wellbeing 
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Ymateb ysgrifenedig gan Lywodraeth Cymru i'r Pwyllgor Iechyd a Gofal 

Cymdeithasol. 

1. Diweddariad ar gamau i fynd i'r afael ag argyfwng y gweithlu gofal 

cymdeithasol, gan gynnwys cynlluniau am dâl salwch unwaith y bydd y 

cynllun dros dro yn dod i ben ym mis Awst; camau i liniaru effaith costau 

byw cynyddol ar y gweithlu gofal cymdeithasol; a gwaith y Fforwm Gwaith 

Teg Gofal Cymdeithasol. 

Ar 25 Gorffennaf, darparodd Llywodraeth Cymru gyllid ychwanegol i fyfyrwyr gwaith 
cymdeithasol sy'n dechrau ar eu cwrs ym mis Rhagfyr. Mae hyn yn dod i becyn o 
bron £10 miliwn o gefnogaeth ariannol i fyfyrwyr gwaith cymdeithasol dros y tair 
blynedd nesaf. Mae'r cyllid yr ydym wedi ei ddarparu yn canolbwyntio ar recriwtio 
myfyrwyr newydd i gyrsiau gwaith cymdeithasol er mwyn cynnal twf gweithlu gofal 
cymdeithasol cynaliadwy yng Nghymru. 

 
Daw cynllun Tâl Salwch Statudol Covid-19 i ben ar 31 Awst. Mae'r penderfyniad 
wedi'i wneud ar adeg pan fo'r dystiolaeth o Arolwg ONS ar Haint Coronafeirws yn 
awgrymu bod cyffredinrwydd Covid-19 yn y gymuned yn gostwng. Rydym hefyd yn 
adolygu profion asymptomatig ar gyfer staff gofal cymdeithasol a byddwn yn gwneud 
cyhoeddiad cyn hir. Mae gweithwyr gofal cymdeithasol a phreswylwyr cartrefi gofal 
yn grwpiau blaenoriaeth ar gyfer y pigiad atgyfnerthu sy'n dechrau ym mis Medi, a 
bydd hyn yn rhoi mwy o amddiffyniad i staff a phreswylwyr. 

 
Mae caniatáu i'r cynllun ddod i ben yn gyson â barn Iechyd Cyhoeddus Cymru bod 
Covid-19 yn endemig ac y dylid ei ystyried ochr yn ochr â feirysau anadlol eraill. Ni 
fyddai modd cefnogi cynllun cymorth ariannol sy'n benodol i Covid am gyfnod 
amhenodol. Bydd mater ehangach diffyg tâl salwch galwedigaethol yn y sector gofal 
cymdeithasol yn cael ei ystyried gan y Fforwm Gwaith Teg Gofal Cymdeithasol fel 
rhan o'i waith ar delerau ac amodau. Gallai'r ffrwd waith bresennol i ddatblygu 
fframwaith comisiynu cenedlaethol fel rhan o'r agenda Ailgydbwyso Gofal a 
Chymorth hefyd ystyried sut y gallai hyn ddylanwadu ar lefelau uwch o gynlluniau tâl 
salwch galwedigaethol cyflogwyr. 

 
Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo o hyd i weithredu'r Cyflog Byw 
Gwirioneddol i weithwyr gofal cymdeithasol yng Nghymru. Mae'r gyfradd cyflog byw 
real yn cael ei chyfrifo'n annibynnol ar sail yr hyn y mae angen i bobl ei gael i 
ymdopi. Rydym hefyd wedi darparu grant o £45m ar gyfer y gweithlu i'r awdurdodau 
lleol yn 2022-23; ac yn parhau i weithio mewn partneriaeth gymdeithasol gyda'r 
Fforwm Gwaith Teg Gofal Cymdeithasol i edrych ar ba gamau pellach y gellir eu 
cymryd i gefnogi'r gweithlu. 

 
Sefydlwyd Fforwm Gwaith Teg Gofal Cymdeithasol ym mis Medi 2020 yn dilyn 
argymhelliad Comisiwn Gwaith Teg Cymru. Mae'r fforwm yn grŵp partneriaeth 
gymdeithasol deirochrog sy'n cynnwys cynrychiolwyr cyflogwyr a chyflogeion, 
rhanddeiliaid a'r Llywodraeth ar sail gyfartal. 

 
Yr Athro Rachel Ashworth, Deon a Phennaeth Ysgol Fusnes Caerdydd yw 
Cadeirydd Annibynnol y Fforwm. 

Yn y tymor byr mae'r Fforwm wedi Canolbwyntiodd ei ymdrechion ar welliannau i dâl 
ac wedi rhoi cyngor ar sut y gallwn ddatblygu'r Cyflog Byw Gwirioneddol. Mae 
bellach yn canolbwyntio ar ei flaenoriaethau ehangach. 

 
Mae'r rhain yn cynnwys mynd i'r afael â thâl isel yn y sector annibynnol a 
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gomisiynwyd drwy edrych ar strwythurau tâl a datblygu fframwaith a fydd yn darparu 
model o arferion da y gellid ei gymhwyso ledled Cymru. Mae ei flaenoriaethau 
cynnar yn cynnwys sicrhau amgylcheddau diogel, iach a chynhwysol, a rôl Employee 
voice. Bydd hefyd yn ceisio deall effaith oriau nad ydynt wedi'u gwarantu ar 
weithwyr ac i ba raddau y mae gweithwyr yn ymwybodol o'u hawliau ac yn gallu cael 
mynediad atynt. 

 
Mae'r Fforwm wedi cytuno i roi'r wybodaeth ddiweddaraf am y cynnydd sy'n cael ei 
wneud o fewn y blaenoriaethau allweddol hyn erbyn diwedd 2022. 

 
Mae aelodaeth y Fforwm yn cynnwys: 

 
• Cymdeithas Cyfarwyddwyr Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru 
• Fforwm Gofal Cymru 
• GMB 
• Y Fforwm Darparwyr Cenedlaethol 
• Coleg Nyrsio Brenhinol 
• Gofal Cymdeithasol Cymru 
• Cyngres yr Undebau Llafur 
• Unsain 
• Llywodraeth Cymru 
• Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru. 

 
2. Gwybodaeth am unrhyw gynlluniau i gefnogi rhagor o ofalwyr di-dâl (gan 

gynnwys y rhai nad ydynt yn gymwys am y taliad o £500). 

Gwnaethom fuddsoddi mewn ymgyrch gyfathrebu helaeth i hyrwyddo'r taliad o £500 

i ofalwyr drwy gydol mis Mai a mis Mehefin i'r gofalwr cymwys sy'n cael Lwfans 

Gofalwr ar 31 Mawrth. Rhannwyd gwybodaeth drwy'r cyfryngau cymdeithasol, hafan 

Wales Online ar sawl dyddiad, ac er mwyn cyrraedd pobl nad ydynt ar-lein, 

rhannwyd y negeseuon drwy fagiau fferylliaeth, hysbysebion radio, hysbysebion print 

ac fe gafodd sylw ar newyddion cenedlaethol ar y teledu yn ogystal â chael ei 

hyrwyddo gan awdurdodau lleol a sefydliadau a oedd yn cefnogi gofalwyr di-dâl. Er 

gwaethaf y sylw hwn, roeddem yn ymwybodol bod rhai gofalwyr di-dâl wedi colli'r 

dyddiad cau nad oeddent yn sylweddoli bod gofyn iddynt gysylltu â'u hawdurdod lleol 

i gofrestru ar gyfer y taliad. 

Daeth y cyfnod cofrestru i gofrestru am y taliad o £500 i ofalwyr di-dâl sy'n cael 

Lwfans Gofalwyr ar 31 Mawrth, i ben ar 15 Gorffennaf. Ar ôl cael adborth bod nifer o 

unigolion cymwys o'r farn y byddai eu hawdurdodau lleol yn cysylltu â hwy ac yn eu 

gwahoddiad i hawlio'r taliad, ailagorodd y cyfnod cofrestru ar 15 Awst am dair 

wythnos. Mae cyfathrebu wedi'i dargedu wedi'i roi mewn ystod o bapurau newydd 

cenedlaethol a lleol mewn ymdrech i gyrraedd gofalwyr di-dâl sydd wedi'u hallgáu'n 

ddigidol. 

Gofynnwyd i'r awdurdodau lleol ddarparu data am y nifer sy'n manteisio ar y taliad 

bob pythefnos. Mae'r wybodaeth diweddaraf ar hyn o bryd yn cynnwys data gan 20 

awdurdod lleol ac yn dangos, ar 19 Awst, fod 70% o ofalwyr di-dâl cymwys wedi 

cofrestru'n llwyddiannus ar gyfer y taliad, gyda thros 2,000 o hawliadau heb eu 

prosesu eto. Bydd y cyfnod cofrestru newydd yn galluogi mwy o ofalwyr di-dâl i elwa 

ar y taliad hwn. 

Yn ystod Wythnos Gofalwyr ym mis Mehefin, cyhoeddwyd cyllid o £4.5m i barhau â’n 

Cronfa Gymorth i Ofalwyr lwyddiannus dros y tair blynedd nesaf. Bydd gofalwyr di- 
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dâl mewn caledi ariannol yn gallu gwneud cais am grantiau o hyd at £300 i dalu am 

fwyd, eitemau cartref ac eitemau electronig. Nid yw cymhwysedd am y gronfa'n 

gysylltiedig â Lwfans Gofalwr ac felly bydd unigolion nad oeddent yn gymwys am y 

taliad o £500 yn gallu gwneud cais.  Bydd y gronfa yn targedu gofalwyr ar incwm 

isel sy'n ei chael hi'n anodd ymdopi â'u rôl fel gofalwyr. 

Ers i'r gronfa ddechrau yn 2020-21 mae wedi helpu mwy na 10,000 o'r gofalwyr di- 

dâl mwyaf agored i niwed sy'n wynebu caledi ariannol sy'n deillio o'r pandemig, gyda 

grantiau a gwasanaethau i wella eu llesiant a'u cefnogi gyda'u cyfrifoldebau gofalu. 

Mae gofalwyr wedi defnyddio talebau o'r cynllun i brynu hanfodion megis bwyd, 

eitemau i'r cartref megis peiriant golchi neu ddillad newydd. Gyda chostau byw 

cynyddol yn gwneud bywyd yn fwy anodd i ofalwyr di-dâl ar yr incwm isaf, bydd y 

gronfa estynedig yn ein galluogi i gefnogi miloedd o ofalwyr ychwanegol gyda'r 

cymorth ymarferol ac ariannol y mae arnynt ei angen. 

Bydd gofalwyr di-dâl o bob oedran yng Nghymru hefyd yn elwa ar ein buddsoddiad o 

£9m (dros dair blynedd) mewn cynllun seibiant byr newydd. Bydd y cynllun yn 

cynyddu cyfleoedd i ofalwyr di-dâl gymryd hoe o'u rôl fel gofalwyr a chael bywyd ochr 

yn ochr â gofalu. Mae seibiant byr yn wasanaeth, yn gymorth neu’n brofiad, sy'n 

helpu gofalwr di-dâl i gymryd amser i ffwrdd o'i gyfrifoldebau gofalu. Mae'r cynllun 

newydd hwn yn darparu ymrwymiad yn y Rhaglen Lywodraethu a bydd yn adeiladu 

ar ein buddsoddiad o £3 miliwn mewn gwasanaethau seibiant yn 2021-22. 

Yn ddiweddar penodwyd Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru fel y corff cydgysylltu 

cenedlaethol i sefydlu a goruchwylio'r cynllun a bydd yn cydweithio gyda Byrddau 

Partneriaeth Rhanbarthol, awdurdodau lleol a'r trydydd sector ledled Cymru i hybu 

dyfeisgarwch a hyrwyddo arferion da. Bydd y corff cenedlaethol hefyd yn sicrhau 

bod gan ofalwyr di-dâl gyfle cyfartal i gael gafael ar ystod o opsiynau addas i’w 

cefnogi i gymryd seibiant sy’n diwallu eu hanghenion. Un o egwyddorion craidd y 

cynllun yw bod gofalwyr yn cael eu hystyried yn unigolion, a bydd y ffocws ar 

gyflawni’r canlyniadau personol sy’n bwysig iddynt. 

Ailagor Canolfannau dydd a gwasanaethau 

Mae Llywodraeth Cymru yn gweithio’n agos gyda Chymdeithas Cyfarwyddwyr 

Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru i fonitro a chefnogi’r gwaith o ailddechrau 

cynnal cyfleoedd dydd. Er mwyn deall y darlun presennol, cynhaliwyd arolwg ciplun 

arall o ailagor ym mis Mai 2022. Nododd y rhan fwyaf o awdurdodau lleol fod cyfran 

sylweddol o wasanaethau wedi ailddechrau, er bod y sefyllfa’n amrywio o ranbarth i 

ranbarth. Wrth ymateb i’r pwysau parhaus yn sgil y pandemig, mae llawer o 

awdurdodau’n mabwysiadu dull hybrid rhwng ailddechrau gwasanaethau mewn 

adeiladau a darparu cymorth yn y gymuned, gan gynnwys mewn tai â chymorth lle 

bo hynny’n briodol. Mae cyfyngiadau sylweddol o hyd o ran ailddechrau llawer o 

gyfleoedd dydd. Mae hyn yn cynnwys rheoli argaeledd staff - ar ben heriau recriwtio, 

mae llawer o’r staff presennol wedi cael eu hail-leoli neu’n gweithio’n fwy hyblyg er 

mwyn darparu gwasanaethau blaenoriaeth uchel. O’r herwydd, mae cynnal lefelau 

staffio ar draws gwasanaethau gofal cymdeithasol, yn enwedig mewn meysydd fel 

gofal cartref, yn peri cryn bryder. 

Mae'r awdurdodau lleol yn canolbwyntio ar sicrhau bod anghenion cymorth unigol yn 

cael eu diwallu a bod dewisiadau’n cael eu cymryd i ystyriaeth. Bydd datblygu a 

darparu cyfleoedd dydd yn y dyfodol yn ystyried y manteision niferus a ddaeth i’r 

amlwg yn sgil addasu gwasanaethau yn ystod y pandemig, a bydd hyn yn cynnwys 
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gwella arloesi digidol. Mae tirwedd cyfleoedd dydd yn newid, ac mae adborth gan 

lawer o gyfranogwyr yn ffafrio bod cymorth yn y gymuned yn parhau a thyfu. Wrth i 

COVID-19 barhau yn y gymuned, bydd angen i’r ddarpariaeth o wasanaethau sy'n 

seiliedig ar le yn y dyfodol gymryd i ystyriaeth hefyd a yw safleoedd cyn y pandemig 

yn addas a bod modd cadw pellter cymdeithasol a chynnal mesurau gwrth-heintio. 

Rydym yn parhau i weithio gyda Chymdeithas Cyfarwyddwyr Gwasanaethau 

Cymdeithasol Cymru i roi cymorth i'r awdurdodau lleol ddysgu o’r arloesi a 

ddatblygwyd yn yr ymateb i’r pandemig ac i ailadeiladu gwasanaethau cyfleoedd 

dydd cynaliadwy ar draws grwpiau poblogaeth lle bo angen. Bydd hyn yn golygu 

rhannu arferion da a chefnogi datblygiad gwasanaethau sy’n cael eu cydgynhyrchu 

gyda chyfranogwyr a’u teuluoedd. 

Brechiadau Atgyfnerthu Covid 19 a gofalwyr di-dâl 

Mae oedolion cymwys yng Nghymru wedi cael gwahoddiad i gael pigiad atgyfnerthu 

yr hydref rhag COVID-19 ers canol Mis Awst, gyda'r gwaith o'i gyflwyno yn cychwyn 

ar ddechrau mis Medi. Bydd y brechiad hwn yn helpu i roi hwb i imiwnedd y rhai 

sydd â risg uwch rhag COVID-19, gan wella eu hamddiffyniad rhag salwch difrifol, ac 

i ddiogelu'r GIG dros y gaeaf, 2022-23. Bydd y rhan fwyaf yn cael gwahoddiad drwy 

lythyr i fynd i ganolfan frechu, meddygfa neu fferyllfa ar gyfer y pigiad atgyfnerthu 

hwn yn yr hydref. Bydd un dos o frechlyn COVID-19 yn cael ei gynnig i unigolion 16- 

49 oed sy'n ofalwyr, ochr yn ochr â'r grwpiau canlynol: 

• Preswylwyr mewn cartref gofal i oedolion hŷn a staff sy'n gweithio mewn 

cartrefi gofal i oedolion hŷn 

• Gweithwyr cymdeithasol rheng a gofal cymdeithasol rheng flaen 

• Y rhai 50 oed ac yn hŷn 

• Pobl rhwng pump a 49 oed mewn grŵp risg glinigol 

• Pobl rhwng pump a 49 oed sy'n byw yn yr un aelwyd â phobl sy'n 

imiwnoataliedig 

Gellir gweld y datganiad llawn a gyhoeddwyd gan y Cyd-bwyllgor ar Imiwneiddio 

a Brechu drwy ddefnyddio'r ddolen ganlynol: 

JCVI statement on the COVID-19 booster vaccination programme for Autumn 2022: 

update 15 August 2022 – GOV.UK (www.gov.uk) 

3. Diweddariad ar waith y Grŵp Arbenigol ar wasanaeth gofal cenedlaethol, 

gan gynnwys a fydd argymhellion y Grŵp yn cael eu cyhoeddi. 

Rydym yn gwneud cynnydd tuag at yr ymrwymiad, a nodir yn y Cytundeb Cydweithio 

(a gyhoeddwyd ym mis Tachwedd 2021), i sefydlu Gwasanaeth Gofal Cenedlaethol 

sydd am ddim pryd a lle bynnag y bo’i angen. Dechreuodd y Grŵp Arbenigol 

gyfarfod ym mis Chwefror, gan drafod pynciau gan gynnwys y gweithlu, talu am ofal, 

systemau a chyflawni, a llais dinasyddion. 

Bydd y Grŵp Arbenigol yn llunio adroddiad i ddarparu argymhellion ar y camau 

ymarferol y gellir eu cymryd i greu Gwasanaeth Gofal Cenedlaethol. Mae gwaith y 

Grŵp Arbenigol yn parhau ac nid yw Llywodraeth Cymru wedi cael yr adroddiad 

terfynol eto. Rydym yn rhag-weld y daw'r adroddiad hwn i law ar ddechrau'r Hydref, 

ac yn dilyn hynny bydd yn cael ei gyhoeddi a bydd y broses tuag at ymgynghori 

ehangach yn dechrau. 

4. Ddiweddariad ar y cynnydd ar y fframwaith cenedlaethol ar gyfer gofal a 
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chymorth, gan gynnwys gwaith y grwpiau technegol a sefydlwyd ym mis 

Hydref 2021. 

Mae cynnydd wedi'i wneud tuag at ddatblygu'r Fframwaith Cenedlaethol strategol ar 

gyfer gofal a chymorth a gomisiynir. Bydd y Fframwaith hwn yn pennu safonau ar 

gyfer arferion comisiynu, yn lleihau cymhlethdod ac yn canolbwyntio ar ansawdd a 

chanlyniadau. 

Cafodd Grŵp Technegol ei gynnull ym mis Ionawr i gynghori Llywodraeth Cymru ar 

yr agweddau technegol ar ddatblygu polisi mewn perthynas â'r Fframwaith 

Cenedlaethol. Mae is-grwpiau ar gyfer Safonau Comisiynu, Gwasanaethau Iechyd 

yn ogystal â chydraddoldeb a'r Gymraeg yn bwrw ymlaen â'r gwaith. Cyhoeddir y 

Fframwaith Cenedlaethol at ddibenion ymgynghori yn 2023, fel y nodir yn y Cod 

Ymarfer. 

 

 
5. Diweddariad ar y cynnydd cychwynnol yn erbyn cynllun Llywodraeth 

Cymru ar gyfer trawsnewid a moderneiddio gofal a gynlluniwyd a lleihau 
rhestrau aros, gan gynnwys a yw gwasanaethau iechyd ar y trywydd iawn o 
ran cyflawni uchelgeisiau adfer y cynllun. 

 
Cyhoeddwyd y Cynllun Adfer ar gyfer Gofal a Gynlluniwyd ar 26 Ebrill, ac mae'n nodi 
sut y byddwn yn trawsnewid y ffordd y bydd gwasanaethau'n cael eu darparu i 
sicrhau bod cleifion yng Nghymru yn cael y gofal a'r driniaeth y mae arnynt eu 
hangen yn amserol. 

 
Mae'r cynllun yn cynnwys nifer o uchelgeisiau, a'r cyntaf o'r rhain (i'w gyflawni erbyn 
diwedd mis Rhagfyr 2022) yw na ddylai fod unrhyw lwybrau agored dros 52 wythnos 
yn aros am apwyntiad cyntaf i gleifion allanol.  Mae data mis Mehefin yn dangos 
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bod 97,882 o lwybrau agored dros 52 wythnos yn aros am apwyntiad cyntaf fel 
cleifion allanol. 

 
Cynnydd: Er bod y garfan o gleifion (sef y rhestr o'r holl gleifion y mae angen iddynt 
gael eu gweld erbyn diwedd Rhagfyr 2022 ac mae'n wahanol i'r nifer sy'n aros dros 
52 wythnos ar hyn o bryd) yn lleihau, mae'r cynnydd yn arafach nag yr hoffem ac y 
byddem yn ei ddisgwyl. Mae'r ffocws cychwynnol wedi bod ar fynd i'r afael â'r ôl- 
groniad brys a chleifion allanol ym maes canser. Rhagwelir y bydd gwelliant i'w weld 
o fis Medi ymlaen. Mae byrddau iechyd wedi cael cyfarwyddiadau clir ynglŷn â'r hyn 
y mae angen iddynt ei wneud er mwyn cyrraedd y targed hwn. Mae hyn yn cynnwys 
trin yn ei dro (sy'n golygu gweld cleifion mewn trefn gronolegol ar sail eu hangen 
clinigol), dilysu clinigol a defnyddio llwybrau gofal newydd megis 'Sylw yn ôl 
Symptomau' (SoS) ac Apwyntiad Dilynol ar gais y Claf (PIFU) (sef cleifion sydd wedi 
cael triniaeth ac sydd wedi'u hamserlennu ar gyfer apwyntiadau dilynol, ond mae'r 
ymagweddau newydd hyn yn golygu mai mater i gleifion fydd penderfynu a oes 
arnynt angen apwyntiad ac iddynt gysylltu â'r ysbyty, lle y cynigir cymorth a chyngor 
iddynt i'w helpu i wneud y penderfyniadau hynny). 

 
Yr ail uchelgais yw cael dim llwybr agored dros 104 wythnos erbyn diwedd mis 
Mawrth 2023 (yn y rhan fwyaf o arbenigeddau). Mae'r sefyllfa ar ddiwedd mis 
Mehefin yn dangos 62,136 o lwybrau agored dros 104 wythnos, gwelliant o 12% o'i 
gymharu â'r sefyllfa ym mis Mawrth 2022. 

 
Cynnydd: Rydym yn gweld gostyngiad ym maint y garfan a mwy o ffocws gan y 
byrddau iechyd i gyrraedd y targed hwn. Mae'r sefyllfa yn dal yn heriol, a 
chydnabyddir y bydd hyn yn cael ei gyflawni yn achos y mwyafrif o gleifion, ond fe 
fydd rhai arbenigeddau lle na fydd hyn yn cael ei gyflawni. Rydym yn gweithio gyda'r 
byrddau iechyd ar ddatrysiadau rhanbarthol a chyd-gymorth i sicrhau y caiff y targed 
hwn ei gyflawni, lle bo modd. 

 
Camau ychwanegol i fynd i'r afael â'r sefyllfa bresennol: Mae gan Gyfarwyddwr 
Cenedlaethol Gwella ac Adfer ar gyfer Gofal a Gynlluniwyd gyfarfodydd rheolaidd â 
phob bwrdd iechyd ac mae wedi ysgrifennu atynt yn ddiweddar gyda chyngor ar sut 
y gallent wella eu sefyllfa. Roedd hyn yn cynnwys: 

• defnyddio dilysu er mwyn sicrhau mai dim ond y bobl hynny a ddylai fod ar y 
rhestr aros sydd ar y rhestr aros, 

• gwella cyfraddau trin yn eu tro i gyfeirio apwyntiadau i gynnwys cleifion sydd 
wedi bod yn aros yn hir, 

• cynyddu cyfraddau llawdriniaethau dydd fel eu bod yn cyrraedd lefelau a 
argymhellir gan Gwneud Pethau'n Iawn y Tro Cyntaf (GiRFT), 

• cynyddu gweithgarwch cyffredinol yn ôl i lefelau cyn y pandemig a rhoi ar 
waith fesul cam Apwyntiad Dilynol ar gais y Claf (PIFU) a Sylw yn ôl 
Symptomau (SoS), a fyddai'n galluogi capasiti dilynol priodol i gael ei 
ailbwrpasu i gapasiti cleifion allanol newydd. 

 

Mae monitro'r camau hyn yn wythnosol yn rhan o gylch gwaith y tîm adfer. 

Mae'r Byrddau iechyd yn gwneud y canlynol: 

• Caffael dilysiad ychwanegol gan ddarparwr allanol a fydd yn gweithio gyda 
nifer o fyrddau iechyd er mwyn helpu i sicrhau bod rhestrau aros yn gywir ac 
asesu a oes angen adolygu cleifion yn glinigol 

• Adolygu eu rhestrau Peidio â Gwneud (mae hon yn rhestr o weithdrefnau y 
dylai'r GIG roi'r gorau i'w gwneud gan nad oes tystiolaeth glinigol o'u 
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heffeithiolrwydd) a 

• Cytuno'n genedlaethol ar ganllawiau atgyfeirio drwy brosiect cenedlaethol a 
gefnogir gan arweinydd clinigol. 

 

Dros y misoedd diwethaf, mae lefelau gweithgarwch wedi cynyddu, ond maent yn 
dal yn is na'r lefelau cyn y pandemig. Ym mis Mehefin 2022, roedd gweithgarwch 
cleifion mewnol / achosion dydd ar lefel Cymru gyfan ar lefel Cymru gyfan, yn 81% 
o'r lefelau cyn y pandemig, gyda gweithgarwch cleifion allanol yn 97% o'r lefelau cyn 
y pandemig. Mae'r byrddau iechyd, drwy gyfarfodydd atebolrwydd Llywodraeth 
Cymru, wedi cael gwybod am bwysigrwydd cynyddu lefelau gweithgarwch i helpu i 
leihau'r ôl-groniad o gleifion. Mae'r byrddau iechyd wedi cael cyngor i wneud 
defnydd llawn o'r holl gapasiti sydd ar gael, gan gynnwys y sector annibynnol ar 
draws Cymru a Lloegr, yn ogystal â defnyddio cwmnïau i gefnogi eu gwaith. Bydd 
eu harian ychwanegol yn cefnogi hyn. 

 
Enghreifftiau o ddatblygiadau capasiti ychwanegol 

• Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel wedi caffael dwy theatr ddydd newydd ar 
safle Ysbyty'r Tywysog Philip yn ddiweddar, gan ddisgwyl cyflawni hyd at 
4,600 o achosion ychwanegol y flwyddyn. Bwriedir i'r theatrau hynny fod ar 
waith ym mis Hydref 2022. 

• Mae unedau diagnostig symudol ar waith yn Ysbyty Brenhinol Morgannwg ac 
yng Nghaerdydd a'r Fro. 

• Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro yn helpu Bwrdd Iechyd 
Prifysgol Cwm Taf Morgannwg i fynd i'r afael â'r ôl-groniad ym maes canser y 
fron, gyda chlinigau ychwanegol yn cael eu cynnal ar ddydd Sadwrn yng 
Nghaerdydd. Y sefyllfa ar 18 Awst oedd bod 143 o lwybrau cleifion wedi'u 
hanfon i Gaerdydd a'r Fro 

 

Enghreifftiau o drawsnewid 

• Mae chwech o'r saith bwrdd iechyd yn defnyddio'r e-gyngor a'r e-atgyfeiriad, 
gyda'r bwrdd iechyd sy'n weddill (Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan) yn 
mynd yn fyw yn chwarter 3 (mis Hydref - mis Rhagfyr 2022. Yr arwyddion 
cynnar yw bod 15% o'r gweithgarwch yn cael ei ddychwelyd fel cyngor yn unig 
a hynny o fewn 48 awr. 

• Datblygwyd pecyn cymorth a Gwefan genedlaethol ar gyfer SoS a PIFU. 
Mae dros 50 o lwybrau meddygol a llawfeddygol wedi cael eu cymeradwyo'n 
glinigol i'w cynnwys, ac mae pob bwrdd iechyd wedi cael cais i roi o leiaf 10 
llwybr ar waith erbyn mis Mawrth 2023. 

• Mae'r byrddau iechyd hefyd wedi bod yn defnyddio apwyntiadau a chlinigau 
rhithwir, gyda phecyn cymorth generig wedi'i brynu ar y cyd â GIG Lloegr. 

 

Adferiad Diagnosteg, dangosodd data mis Mehefin ostyngiad mewn arosiadau dros 
y targed o 8 wythnos gyda 43,564 o lwybrau agored, sef gostyngiad o 4% ar y mis 
blaenorol ac arosiadau cyfartalog yn gostwng i 5.6 wythnos. 

• Mae bwrdd rhaglen wedi ei sefydlu ac mae'n goruchwylio datblygiad 
strategaeth ddiagnostig genedlaethol sydd i'w chyhoeddi yn yr Hydref 2022. 
Mae hyn yn cael ei gefnogi drwy sefydlu tîm rhaglen yn Uned Gyflawni y GIG 
a bydd yn cynnwys gwaith ar gynllunio ar gyfer y galw a chapasiti a bydd yn 
cydategu gwaith y Rhaglen Endosgopi Genedlaethol. 

• Mae'r Rhaglen yn datblygu cynlluniau ar gyfer tair canolfan ddiagnostig 
ranbarthol sydd wedi'u lleoli yng Ngogledd Cymru, De-ddwyrain Cymru a De- 
orllewin Cymru. 

 

Adferiad canser, mae data Mehefin yn dangos perfformiad o 54% yn erbyn y targed 
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o 62 diwrnod, gwelliant o 1 pwynt canran ers y mis blaenorol. Roedd nifer y cleifion 
a gafodd wybod nad oedd ganddynt ganser yn 12,372 ym mis Mehefin. 

 

Cynnydd 

• Mae ymgyrch genedlaethol yn cael ei chysylltu â'r Cynllun Cyflawni ar gyfer 
Gwasanaethau Canser i helpu cleifion i adnabod arwyddion rhybuddio ac i 
geisio cyngor. 

• Mae 21 o lwybrau gorau cymeradwy wedi'u datblygu ac yn cael eu rhoi ar 
waith. 

• Mae gwaith cenedlaethol i wella'r gwaith o reoli atgyfeiriadau a canllawiau 
atgyfeirio i brofi. 

• Mae Gwelliant Cymru, sy'n gyfrifol am welliant yn GIG Cymru, yn cefnogi 
gwaith gyda thimau amlddisgyblaethol y byrddau iechyd i wella 
effeithlonrwydd ac ansawdd. Eu nod yw cefnogi'r gwaith o greu'r system 
iechyd a gofal o'r safon uchaf er mwyn i bawb gael mynediad at ofal diogel, 
effeithiol ac effeithlon yn y lle iawn ac ar yr adeg iawn. 

• Mae canolfannau diagnostig cyflym ar waith yn ardal pob bwrdd iechyd ac 
mae'r llwybr symptomau amhendant canser wedi cael ei cymeradwyo gan Brif 
Weithredwyr GIG Cymru fel llwybr gorau cenedlaethol. 

 

Gwasanaethau Aros yn Dda: 
Mae pob bwrdd iechyd wedi cyflwyno rhyw fath o wasanaethau i gefnogi cleifion tra 
bônt yn aros am eu triniaeth yn amrywio o wybodaeth i wasanaethau penodol. Mae 
polisi cenedlaethol yn cael ei ddatblygu i gytuno ar gyfres o egwyddorion cyson ar 
gyfer gwasanaethau aros yn dda er mwyn sicrhau cysondeb o ran dull gweithredu a 
chanlyniadau y cytunwyd arnynt gan y gwasanaethau hyn at y dyfodol, sydd i'w 
gwblhau ym mis Mawrth 2023. 

 
 

Enghreifftiau presennol 

• Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg, WISE CTM - Bwrdd Iechyd 
Prifysgol Cwm Taf Morgannwg (gig.cymru) 

• Caerdydd a'r Fro Hafan - Cadw Fi'n Dda 

• Hywel Dda – Lansio Cymorth Cymorth Rhestri Aros - Bwrdd Iechyd Prifysgol 
Hywel Dda (gig.cymru) 

• Powys Cadw'n Iach Tra Byddwch yn Aros - Bwrdd Iechyd Addysgu Powys 
(gig.cymru) 

• Bae Abertawe https://sbuhb.nhs.wales/recovery-wellbeing/about-recovery- 
wellbeing/advice-for-patients-whose-operation-may-be-delayed-by-covid- 
19/documents/other-conditions-new/ 

• Cyngor cenedlaethol Live Well - NHS (www.nhs.uk) 
 

6. Diweddariad ar raglenni brechu, gan gynnwys COVID-19 a'r ffliw tymhorol. 

Eleni rydym wedi integreiddio ein rhaglenni brechu Covid-19 a'r ffliw. Mae hwn yn 

gam mawr yn ein Rhaglen Trawsnewid ar gyfer Brechu ac yn cydnabod 

pwysigrwydd ymateb cydgysylltiedig i feirysau anadlol. Mae ein Strategaeth Frechu’r 

Gaeaf yn erbyn Feirysau Anadlol yn blaenoriaethu amddiffyn y rhai sydd â'r risg 

uchaf, atal derbyniadau i'r ysbyty a marwolaethau y gellir eu hosgoi yn sgil Covid-19 

a'r ffliw y gaeaf hwn drwy frechu. 

 
Covid-19 
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Prif amcan ymgyrch brechiadau atgyfnerthu Covid-19 ar gyfer yr Hydref yw cynyddu 

imiwnedd y boblogaeth a diogelu rhag clefyd Covid-19 difrifol, derbyniadau i'r ysbyty 

a marwolaethau, dros y gaeaf 2022 i 2023. Dros yr haf hwn, cyhoeddodd y Cyd- 

bwyllgor ar Frechu ac Imiwneiddio (JCVI) gyngor ar ymgyrch yr hydref. Bydd yr 

unigolion canlynol yn cael cynnig brechiad: 

 

• Preswylwyr mewn cartref gofal i oedolion hŷn a staff sy'n gweithio mewn 

cartrefi gofal i oedolion hŷn; 

• Gweithwyr iechyd a gofal cymdeithasol rheng flaen; 

• Y rhai 50 oed ac yn hŷn; 

• Pobl rhwng 5 a 49 oed mewn grŵp risg glinigol, fel y nodir yn y Llyfr Gwyrdd; 

• Pobl rhwng 5 a 49 oed sy'n byw yn yr un aelwyd â phobl sy'n imiwnoataliedig, 
fel y'i diffinnir yn y Llyfr Gwyrdd; 

• Pobl 16-49 oed sy'n ofalwyr. 

 
Mae'r JCVI hefyd wedi cynghori defnyddio brechlynnau deufalent (brechlynnau sy'n 

targedu dau amrywiolyn gwahanol) sy'n cael eu targedu at straen Omicron a straen 

gwreiddiol Covid-19. Bydd oedolion cymwys sydd dros 18 oed yn cael cynnig 

brechlyn deufalent Moderna i ddechrau a bydd y rhai sy'n gymwys o dan 18 oed yn 

cael cynnig brechlyn Pfizer. Bydd y ddau frechlyn yn cael eu cynnig o leiaf dri mis 

ar ôl dos blaenorol. 

 
Bydd y brechiadau atgyfnerthu cyntaf yn dechrau yng Nghymru o ddechrau mis Medi 
ymlaen a bydd yr oedolion cymwys hynny yn cael eu gwahodd drwy lythyr i fynd i 
ganolfan frechu, meddyg teulu neu fferyllfa i gael eu brechu. Anfonwyd y llythyrau 
gwahoddiad cyntaf yn ystod yr wythnos yn dechrau 15 Awst. 

 
 

Y ffliw 

Yr hydref a'r gaeaf hwn, rydym yn cynnig brechlyn y ffliw i'r canlynol: 

• pobl 50 oed ac yn hŷn 

• staff mewn cartrefi nyrsio a chartrefi gofal sydd â chyswllt rheolaidd â 

chleientiaid 

• staff sy'n darparu gwasanaethau gofal rheng flaen y GIG/Gofal Sylfaenol, 

gweithwyr gofal iechyd sydd â chyswllt uniongyrchol â chleifion; a staff sy'n 

darparu gofal cartref 

• pobl chwe mis oed i 49 oed mewn grŵp risg glinigol 

• unigolion sy'n ddigartref 

• menywod beichiog 

• gofalwyr 

• pobl ag anabledd dysgu 

• pobl â salwch meddwl difrifol 

 
Bydd integreiddio ymgyrch y ffliw ag ymgyrch Covid-19 drwy Raglen Frechu’r Gaeaf 

yn erbyn Feirysau Anadlol yn ein galluogi i sicrhau bod cymaint o bobl â phosibl yn 

manteisio ar frechlyn y ffliw, gan gynnwys drwy gydweinyddu'r brechlynnau lle bo'n 

briodol, a gyrru effeithlonrwydd gwasanaethau. Bydd grwpiau penodol, fel y rhai 

sydd â chlefyd rhwystrol cronig yr ysgyfaint, sy'n arbennig o agored i niwed os 

byddant yn dal y ffliw neu'r coronafeirws, yn cael cynnig y ddau frechlyn yn yr un 

apwyntiad. 
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Strategaeth Frechu’r Gaeaf yn erbyn Feirysau Anadlol 
 

Rydym yn disgwyl i COVID-19 a'r ffliw gylchredeg y gaeaf hwn a rhaid inni fod yn 
barod am lefelau ffliw llawer uwch neu annhymhorol. Mae ein strategaeth yn nodi 
ein cynlluniau ar gyfer hydref-gaeaf 2022-2023 a sut y byddwn yn cynnig 
brechlynnau'r ffliw a Covid-19 i'r rhai sy'n gymwys, tra bod yn barod i gynyddu ein 
capasiti'n gyflym, os bydd angen hynny, mewn ymateb i unrhyw don sylweddol o 
pandemig y coronafeirws neu amrywiolyn newydd. 

 
Mae defnyddio Rhaglen Frechu’r Gaeaf yn erbyn Feirysau Anadlol yr hydref hwn yn 
gam sylweddol tuag at raglen frechu gyfan gwbl integredig sy'n cynnig profiad gwell, 
gan gynnwys bod yn fwy cyfleus i gleifion a darparu effeithlonrwydd gwasanaethau 
yn y GIG. 

 
Mae nodau'r strategaeth yn cynnwys: 

o Cynnig y brechlyn Covid-19 i bob unigolyn cymwys erbyn diwedd mis 
Tachwedd a chynnig brechlyn y ffliw erbyn diwedd mis Rhagfyr 

o Cyflawni cyfradd o 75% i'r ddau frechlyn 
o Parhau i weithio i sicrhau nad oes neb yn cael ei adael ar ôl ac i sicrhau'r 

cyfraddau brechu uchaf posibl yng Nghymru er mwyn diogelu unigolion, eu 
teuluoedd a'r cymunedau y maent yn byw ynddynt. 

 

Y Rhaglen Trawsnewid ar gyfer Brechu 
Yn ystod Gwanwyn 2022, rhoddwyd Rhaglen Trawsnewid ar gyfer Brechu ar waith 

gyda'r nod o nodi a defnyddio gwersi o'r pandemig i bontio i sefyllfa o well busnes yn 

ôl yr arfer ar gyfer yr holl raglenni brechu sy'n cael eu gweinyddu yng Nghymru. Y 

nod cyffredinol yw sicrhau canlyniadau sydd ymhlith y gorau yn y byd o ran clefydau 
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y mae modd eu hatal drwy frechu drwy sefydlu Gwasanaeth Imiwneiddio 

Cenedlaethol i Gymru erbyn 2023. 

 
Rhaglen Frechu’r Gaeaf yn erbyn Feirysau Anadlol 2022-23 yw'r cam mawr cyntaf 

yn ein taith drawsnewid. Caiff y camau nesaf eu hamlinellu yn y Fframwaith 

Imiwneiddio Cenedlaethol i Gymru y byddwn yn ei gyhoeddi yn ddiweddarach yn yr 

hydref. 

 

7. Diweddariad ar gamau gweithredu tymor byr a thymor hwy i fynd i'r afael â 

phwysau a heriau'r gweithlu, gan gynnwys recriwtio, cadw a morâl. 

Trwy eu Cynlluniau Tymor Canolig Integredig (IMTPs), mae sefydliadau wedi 

datblygu cynlluniau'r gweithlu i recriwtio staff ychwanegol i gau'r bwlch swyddi gwag. 

Byddwn hefyd yn parhau i recriwtio gweithwyr gofal iechyd proffesiynol ychwanegol, 

gan gynnwys o dramor lle mae hyn yn foesegol, ac yn ddiweddar rydym wedi 

recriwtio dros 400 o nyrsys rhyngwladol i weithio yng Nghymru trwy raglen 

genedlaethol newydd. 

Yn ogystal â denu gweithwyr gofal iechyd proffesiynol newydd i Gymru, mae gwella'r 

broses o gadw staff sydd eisoes yn gweithio yn y GIG yn bwysig yn strategol. Mae 

byrddau ac ymddiriedolaethau iechyd yn cefnogi cadw staff drwy amrywiaeth o 

bolisïau i wella ymgysylltu a llesiant staff er mwyn cefnogi pobl i barhau yn y gwaith. 

Rydym yn trafod yn gyson gyda'n byrddau iechyd, ymddiriedolaethau a'r undebau 

llafur i ddeall sut y gallwn ddarparu cyllid a gwasanaethau wedi'u targedu i gyd-fynd 

â'r cymorth lleol sydd ar gael i'r gweithlu. Rydym yn gweithio'n agos gyda 

Rhwydweithiau Iechyd a Llesiant y GIG a Gofal Cymdeithasol sy'n rhannu arferion a 

datrysiadau gorau ar draws sefydliadau a gweithleoedd. 

Rydym yn darparu £1.5 miliwn y flwyddyn tan 2025 i gefnogi'r gwasanaeth Canopi 
(gynt yn Health for Health Professionals (HHP)) estynedig sy'n cynnig cymorth 
seicolegol arbenigol i gynorthwyo staff iechyd a gofal cymdeithasol gyda 
chyflwyniadau sy'n gysylltiedig yn uniongyrchol â phrofiadau Covid-19 megis 
anhwylder straen ôl-drawmatig, anhwylder galar hir ac anaf moesol. Mae'r rhain yn 
cydategu'r cymorth a'r adnoddau lleol a ddarperir gan gyflogwyr y GIG a gofal 
cymdeithasol, ac adnoddau ac apiau cymorth iechyd a lles rhad ac am ddim megis 
Mind, CALL a SilverCloud. 

 

Mae cynllun y gweithlu a fydd yn sail i'r cynllun gofal a gynlluniwyd wrthi'n cael ei 

ddatblygu ar hyn o bryd a bydd yn cael ei lansio yn yr Hydref 2022. 

8. Diweddariad ar sefydlu Gweithrediaeth y GIG a'i rôl. 

Mae sefydlu Gweithrediaeth y GIG yn rhan hanfodol o’r gwaith o sicrhau bod ein 

system iechyd yn addas ar gyfer y dyfodol. Ei phrif ddiben fydd ysgogi gwelliannau 

yn ansawdd a diogelwch gofal - gan arwain at ganlyniadau gwell a thecach, 

mynediad a phrofiad gwell ar gyfer cgeifion, llai o amrywiad a gwelliannau o ran 

iechyd y boblogaeth. 

I wneud hyn, gan weithio ar ran Llywodraeth Cymru, bydd Gweithrediaeth y GIG yn 

darparu arweinyddiaeth a chyfeiriad strategol cryf – gan alluogi, cefnogi a 

chyfarwyddo’r GIG yng Nghymru, yn ôl yr angen, i drawsnewid gwasanaethau 

clinigol yn unol â blaenoriaethau a safonau cenedlaethol. 
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I gyd-fynd â'r rôl a'r diben hwn, mae'r meysydd craidd cychwynnol y bydd 

Gweithrediaeth y GIG yn eu cwmpasu wedi'u penderfynu fel a ganlyn: 

• Gwelliant - gan gynnwys atgyfnerthu ac ailffocysu arweinyddiaeth 
genedlaethol ar gyfer gwella ansawdd, diogelwch a thrawsnewid cleifion; 

• Cynllunio – gan gynnwys datblygu gallu cynllunio cenedlaethol a rhanbarthol 
a chymorth i wneud penderfyniadau cenedlaethol ochr yn ochr â chyflawni 
rhanbarthol a lleol; a 

• Goruchwylio a sicrwydd – gan gynnwys galluogi trefniadau rheoli 
perfformiad cryfach, a'r gallu i herio a chefnogi sefydliadau nad ydynt yn 
gweithredu yn ôl y disgwyl. 

 

Nid yw hon yn rhestr gynhwysfawr a bydd yn cael ei mireinio fel rhan o'r rhaglen 

weithredu ac fe eir ati i weithio trwy'r swyddogaethau sy'n rhan o bob un. Yn yr un 

modd, wrth i Weithrediaeth y GIG aeddfedu, gall y rhain ddatblygu dros amser. 

I gefnogi'r gwaith o ddarparu'r meysydd a amlinellir uchod bydd Gweithrediaeth y 

GIG yn cynnwys uwch dîm bach cryfach yn Llywodraeth Cymru. Bydd yn 

goruchwylio ac yn cyfarwyddo adnodd cenedlaethol llawer mwy (Swyddogaeth 

Cymorth Gweithrediaeth y GIG) sydd wedi'i leoli yn y GIG, yn ogystal â gweithio ochr 

yn ochr â chyrff cenedlaethol eraill fel AaGIC a DHCW, i gyflawni'r strategaethau 

uchelgeisiol sydd wedi'u nodi ar gyfer y GIG ac yn y pen draw yn sbarduno 

gwelliannau o ran ansawdd a diogelwch gofal. 

Bydd Swyddogaeth Cymorth Gweithrediaeth y GIG yn y lle cyntaf yn cynnwys 

capasiti cenedlaethol presennol gan y cyrff/swyddogaethau cenedlaethol canlynol: 

• Cydweithrediaeth Iechyd GIG Cymru - rydym yn disgwyl i hyn gynnwys y 

mwyafrif o'i swyddogaethau presennol, gydag unrhyw eithriadau i'w cytuno fel 

rhan o'r broses sefydlu 

• Uned Cyflawni Ariannol GIG Cymru 

• Uned Gyflawni GIG Cymru 

• Uned Cyflawni Gwelliant GIG Cymru 

• Rhaglenni Cenedlaethol 

Disgwylir y gallai fod angen ailbwrpasu neu ategu'r adnoddau cenedlaethol hyn yn y 

meysydd canlynol hefyd: 

• Capasiti ychwanegol i werthuso a chefnogi defnyddio adnoddau'r gweithlu yn 

effeithlon ac effeithiol; 

• Mwy o gapasiti ac arbenigedd i hwyluso cymorth wedi'i gyflymu i sefydliadau 

sy'n destun mesurau uwchgyfeirio; a 

• Cynllunio canolog a chapasiti ac arbenigedd trawsnewid. 

Mae rhaglen weithredu ffurfiol, o dan gadeiryddiaeth Judith Paget, i oruchwylio'r 

gwaith o sefydlu Gweithrediaeth y GIG bellach wedi'i sefydlu. Mae hon yn cynnwys 
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Grŵp Llywio, yn ogystal â nifer o ffrydiau gwaith, sy'n cynnwys cynrychiolwyr o 

Lywodraeth Cymru a'r GIG i gynghori a chefnogi'r gwaith cyflawni. 

Rydym bellach yn gweithio ar y blociau adeiladu allweddol y bydd angen iddynt fod 

yn eu lle erbyn diwedd y flwyddyn i ddod â'r adnoddau cenedlaethol presennol 

ynghyd. 

• Y swyddogaethau y bydd Gweithrediaeth y GIG a'r Swyddogaeth Cymorth 
Cenedlaethol yn eu harfer; 

• Y model llywodraethiant y bydd arni ei hangen i fod yn weithredol; 

• Y blaenoriaethau y bydd arni eu hangen i gefnogi'r gwaith o gyflawni ledled y 
GIG; a 

• Eglurder am y berthynas â'r system ehangach, gan gynnwys cysylltiadau â 
Swyddfa Gofal Cymdeithasol newydd Cymru. 

 

9. Diweddariad ar sefyllfa ariannol y byrddau iechyd yn ystod y flwyddyn, gan 

gynnwys a ydynt ar y trywydd iawn o ran cyflawni eu dyletswydd statudol i 

fantoli'r cyfrifon dros y cyfnod o dair blynedd yn dod i ben yn 2022-23. 

Mae Llywodraeth Cymru wedi rhoi codiad craidd o 2.8% i holl sefydliadau'r GIG yn 

2022-23, gan ddod i gyfanswm o £180m, gan ddarparu sail ar gyfer datblygu 

cynlluniau ariannol cynaliadwy at y dyfodol. Ar ben hynny bydd dyfarniad cyflog y 

GIG a gyhoeddais ar 22 Gorffennaf yn cael ei ariannu'n llawn, yn ogystal â chostau 

yn ymwneud â'r ymateb parhaus i bandemig Covid mewn perthynas â'r rhaglen 

frechu, profi ac olrhain cysylltiadau, a darparu PPE. Rydym yn cydnabod hefyd fod y 

GIG yn mynd i gostau sylweddol sy'n gysylltiedig â'r cynnydd mewn costau ynni, ac 

felly rydym wedi caniatáu iddynt rag-weld cyllid ar gyfer yr effaith hon yn eu 

sefyllfaoedd a adroddwyd. 

Er gwaethaf y lefel hon o gefnogaeth, mae pedwar bwrdd iechyd yn adrodd diffygion 

disgwyliedig ar gyfer y flwyddyn ariannol, sy'n dod i gyfanswm o £113.1m ar ddiwedd 

Gorffennaf. Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda yn adrodd diffyg ariannol o 

£62m, sy'n ddirywiad sylweddol ar eu halldro diffyg o £25m ar ddiwedd y flwyddyn 

ariannol 2021-22. Mae'n siomedig bod mae Byrddau Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r 

Fro, Cwm Taf Morgannwg a Bwrdd Iechyd Addysgu Powys hefyd yn darogan 

diffygion diwedd blwyddyn o £17.1m, £26.5m a £7.5m yn y drefn honno. Roedd y tri 

bwrdd wedi cydbwyso eu llyfrau yn 2021-22 ac wedi bodloni eu dyletswydd tair 

blynedd i fantoli'r cyfrifon y llynedd. Mae fy swyddogion yn gweithio'n agos gyda'r 

sefydliadau hyn, gyda chefnogaeth yr Uned Cyflawni Ariannol, i sicrhau eu bod yn 

datblygu cynlluniau cynaliadwy wrth symud ymlaen ac yn achub pob cyfle i leihau'r 

diffygion a ragwelwyd ganddynt eleni. 

Rwyf yn falch bod gan Fyrddau Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr a Bae Abertawe 

gynlluniau ariannol cytbwys bellach ar gyfer 2022-23 ac at y dyfodol. Mae hyn yn 

gamp sylweddol, er y bydd y ddau sefydliad yn dal i fethu â chyflawni eu dyletswydd 

i fantoli'r cyfrifon ar ddiwedd 2022-23 oherwydd diffygion yr aed iddynt mewn 

blynyddoedd ariannol blaenorol. Disgwylir i'r byrddau iechyd ac ymddiriedolaethau 

GIG eraill fantoli'r cyfrifon yn 2022-23, yn ogystal â'r ddau awdurdod iechyd 

arbennig. 

10. Gwybodaeth am gamau gweithredu i wella cynllunio ar gyfer olyniaeth a 

denu ymgeiswyr amrywiol o ansawdd uchel ar gyfer uwch benodiadau 

cyhoeddus. 
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Cydnabyddir yr angen i wneud mwy ynghylch cynllunio ar gyfer olyniaeth ar gyfer 

uwch benodiadau cyhoeddus ac mae nifer o gamau'n cael eu cymryd i sicrhau bod 

swyddi gwag yn denu ymgeiswyr o safon uchel. 

Mae pob cam yn rhoi sylw dyladwy i'r Cod Llywodraethu ar Benodiadau Cyhoeddus, 

gan sicrhau bod prosesau cyhoeddus wedi'u cynllunio i sicrhau bod y bobl orau, o'r 

pwll ehangaf a mwyaf amrywiol posibl o ymgeiswyr, yn cael eu penodi i rolau. 

Wrth geisio denu ymgeiswyr mae Llywodraeth Cymru wedi cymryd camau i ymestyn 

cwmpas gweithgarwch cyhoeddusrwydd o ran penodiadau cyhoeddus gan gynnwys 

targedu ac ymgysylltu â chynulleidfaoedd amrywiol. Mae penodiadau cyhoeddus yn 

cael eu hysbysebu'n rheolaidd drwy blatfformau amrywiaeth ar-lein, a chytunir ar 

gyhoeddusrwydd gyda'r Grŵp Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ac mae'n cael 

ei deilwra i ymgyrch penodiadau. Mae pob penodiad cyhoeddus yn cael ei rannu 

gydag ystod amrywiol o sefydliadau rhanddeiliaid ac unigolion gan gynnwys y rhai a 

lywiodd Strategaeth Amrywiaeth a Chynhwysiant Llywodraeth Cymru ar gyfer 

Penodiadau Cyhoeddus. 

Yn ogystal, cafodd ymgynghorwyr Executive Search eu cymryd ymlaen yn 

ddiweddar i gynorthwyo gyda'r ymgyrch ar gyfer Cadeirydd Ymddiriedolaeth GIG 

Gwasanaethau Ambiwlans Cymru (WAST) a Bwrdd Iechyd Addysgu Powys. Denodd 

y rhain ymgeiswyr nad oeddent wedi gwneud cais am swyddi Bwrdd y GIG yn 

flaenorol ac fe gymerodd y Pwyllgor ran yn y broses, gan gynnal y Gwrandawiad 

Craffu Cyn Penodi ar gyfer cadeirydd WAST ym mis Mehefin. Bydd y Pwyllgor yn 

cynnal y Gwrandawiad Craffu Cyn Penodi ar gyfer fy ymgeisydd dewisol ar gyfer 

swydd Powys ar ddyddiad y sesiwn graffu hon (15 Medi 2022). Byddwn yn parhau 

i adolygu a defnyddio gwasanaethau ymgynghorwyr Executive Search i gefnogi 

penodiadau lle bo manteision amlwg. 

Rwyf hefyd wedi sefydlu'r Grŵp Gorchwyl a Gorffen Penodeion Cyhoeddus GIG 

Cymru, o dan gadeiryddiaeth Mark Polin, Cadeirydd Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi 

Cadwaladr gyda'r cylch gwaith o adolygu'r trefniadau ar gyfer penodiadau 

cyhoeddus i Fyrddau GIG, datblygu penodeion cyhoeddus a chynllunio ar gyfer 

olyniaeth. 

A minnau wedi sefydlu'r Grŵp am chwe mis i ddechrau rwyf wedi cytuno y bydd yn 

parhau â'i waith i mewn i'r Hydref er mwyn sicrhau ei fod yn ystyried yn llawn ac yn 

argymell gwelliannau cynaliadwy ar gyfer meysydd o fewn ei gylch gwaith. Rwyf yn 

edrych ymlaen at gael eu hargymhellion ac fe fyddwn yn falch o adrodd ar y rhain i'r 

Pwyllgor yn y dyfodol. 

Mae'r Grŵp eisoes wedi trafod cyfleoedd ar gyfer datblygu'r cyhoedd newydd a'r rhai 

sy'n bodoli eisoes. Mae Academi Wales yn darparu neu'n hwyluso llawer o'r 

cyfleoedd hyn sy'n cynnwys Rhaglen Gynefino Aelodau Annibynnol GIG Cymru, 

Bwrdd Iach a Gweithdai Gallu Perfformiad Uchel i Fyrddau, Ysgol Aeaf Arweinwyr 

Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru a chyfle i gael mynediad at Hyfforddiant a 

Chymorth Mentora Anweithredol. 

Yn fwy cyffredinol mae'r Uned Cyrff Cyhoeddus (PBU) wedi contractio cyflenwyr 

allanol i ddarparu 'Rhaglen Arweinyddiaeth Bron yn Barod' a 'Rhaglen Arweinwyr 

Cyhoeddus y Dyfodol’. Mae'r ddau yn ymyriadau rhithwir modiwlar sydd wedi'u 

hanelu i ddechrau at bobl anabl a phobl o gefndiroedd lleiafrifoedd ethnig sydd â 

diddordeb mewn cael apwyntiad cyhoeddus ac sydd bron yn barod i wneud cais neu 

nad oes ganddynt y sgiliau a'r profiad angenrheidiol eto i ymgeisio. Er nad yw wedi'i 
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hanelu'n benodol at y rhai sy'n ymgeisio am uwch benodiadau cyhoeddus ni ddylid 

tybio na fydd gan fynychwyr y sgiliau a'r profiad y mae eu hangen eisoes. Ar ôl elwa 

ar y rhaglen gall rhai sy'n mynychu gydnabod eu potensial a theimlo'n fwy hyderus i 

ymgeisio am swyddi uwch wrth iddynt godi. Mae disgwyl i'r rhaglenni gael eu 

cwblhau ym mis Tachwedd a byddant yn cael eu gwerthuso cael eu cyflwyno 

ymhellach. 

Mae PBU hefyd wedi recriwtio nifer o Uwch Aelodau'r Panel Annibynnol o 

gefndiroedd eang ac amrywiol sydd â rôl bwysig i ymuno â Phaneli Cynghori Asesu 

ar gyfer penodiadau sylweddol. Mae eu harbenigedd a'u gwybodaeth am y Cod 

Llywodraethu ar Benodiadau Cyhoeddus yn llywio ac yn cefnogi recriwtio ym maes 

penodiadau cyhoeddus. 

Yn benodol o fewn y GIG, ac yn unol â'n hymrwymiadau yng Nghynllun Gweithredu 

Gwrth-hiliol Cymru, mae Rhaglen Darpar Aelodau Bwrdd wrthi'n cael ei chynllunio yn 

barod i'w chychwyn ar ddechrau 2023. 

 

 
11. Diweddariad ar weithrediad ac effaith y Gronfa Integreiddio Rhanbarthol ar 

gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol newydd, gan gynnwys rôl byrddau 

partneriaeth rhanbarthol. 

 
Bwriad y Gronfa Integreiddio Ranbarthol (RIF) newydd gwerth £144.6m, a lansiwyd 

ym mis Ebrill 2022 ac sy'n cael ei gweinyddu gan Fyrddau Partneriaeth Rhanbarthol, 

yw adeiladu ar ddysgu a phrofiad y Gronfa Gofal Integredig a'r Gronfa Trawsnewid i 

ddatblygu chwe model cenedlaethol o ofal integredig (gweler canllawiau RIF1). Y 

rhaglen hon yw sylfaen Llywodraeth Cymru ar gyfer datblygu, profi ac ymwreiddio 

newid ar lefel weithredol a fydd yn cefnogi darparu gwasanaethau mwy integredig. 

Mae RPBs wedi cyflwyno eu cynlluniau i swyddogion Llywodraeth Cymru a 

rhoddwyd adborth cychwynnol i ranbarthau mewn perthynas â sut y maent yn 

cydweddu ag amcanion y rhaglen a phroffiliau buddsoddi ariannol. Yn ogystal, mae 

cynlluniau rhanbarthol yn cael eu hadolygu'n annibynnol gan Old Bell 3 i roi cipolwg 

pellach ar gynnydd a dysgu gan yr ICF a TF blaenorol a sut y gellir eu gweithredu 

mewn perthynas â'r chwe model gofal cenedlaethol. 
 

 

1 Y Gronfa Integreiddio Rhanbarthol ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Canllawiau ar Refeniw 2022-27 
(llyw.cymru) 

 

 

 

Mae RPBs wedi cyflwyno eu dulliau gweithredu o ran datblygu'r modelau gofal 

cenedlaethol yn uniongyrchol i'r Gweinidogion ac yn parhau i gyfarfod â nhw ar gylch 

chwarterol o gyfarfodydd. Byddwn ni hefyd yn sefydlu panel arbenigol i roi cymorth, 

herio a chraffu i RPBs yn eu gwaith tuag at weithredu'r chwe model cenedlaethol o 

ofal. O ystyried bod RPBs i gyd yn dechrau o le gwahanol bydd yn cymryd amser i'r 

chwe model cenedlaethol o ofal esblygu a datblygu'r nodweddion cyson y byddem 

yn eu disgwyl ganddynt, felly mae hon yn gronfa 5 mlynedd. I hwyluso hyn, rydym 

wedi datblygu nifer o gymunedau ymarfer o dan y RIF er mwyn hwyluso rhannu 

dysgu a'n cynorthwyo i weithio tuag at wreiddio'r chwe model cenedlaethol hynny o 
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ofal. 

Bydd adroddiadau chwarter 2 a ddisgwylir yn yr Hydref yn darparu'r wybodaeth 

gyntaf am gynnydd ac effaith prosiectau a ariennir gan RIF wedi'u mesur yn erbyn y 

fframwaith canlyniadau a ddatblygwyd ochr yn ochr â'r RIF. Er hynny, mae 

adolygiad pwrpasol wedi'i gynnal i archwilio i ba raddau y mae gweithgarwch sy'n 

cael ei ddarparu trwy'r RIF yn cefnogi pwysau'r system bresennol mewn perthynas 

ag iechyd a gofal cymdeithasol. 

 

 
12. Diweddariad ar gynllunio tymhorol byrddau partneriaethau rhanbarthol a 

byrddau iechyd, a'u parodrwydd am y gaeaf 2022, gan gynnwys adnabod a 

gweithredu unrhyw bwyntiau dysgu allweddol ers y gaeaf diwethaf. 

Mae'r system iechyd a gofal cymdeithasol yn hanesyddol wedi wynebu pwysau yn 

ystod cyfnodau penodol o'r flwyddyn, gan arwain at oedi o ran mynediad a allai 

arwain at y risg o niwed, profiad gwael, a llai o ansawdd gofal i bobl sy'n defnyddio 

gwasanaethau. 

Mae'r blynyddoedd diwethaf wedi gweld ymagwedd integredig at gynllunio drwy 

RPBs, gan wneud defnydd da o ehangder y sgiliau a'r profiad sy'n deillio o 

bartneriaeth ar draws iechyd, gofal cymdeithasol, y sector annibynnol a'r trydydd 

sector. 

O ddadansoddiad chwarterol ac ariannol diwedd blwyddyn o'r RPBs, dyrannwyd 

cyllid 2021/22i gyfanswm o chwech o'r wyth maes blaenoriaeth o fewn Cynllun y 

Gaeaf, yn benodol o ran cynnal a chadw iechyd a gwasanaethau gofal cymdeithasol 

(roedd y ddau faes hyn yn cyfrif am y gwariant mwyaf), cefnogi gofalwyr a'r gweithlu 

ehangach a chadw pobl yn dda gartref. Roedd llawer o'r buddsoddiadau yn ceisio 

cynyddu'r capasiti presennol yn y meysydd hynny y nododd rhanbarthau eu bod 

mewn perygl. O ganlyniad, rydym wedi gweld buddsoddiad yn y canlynol: 

• Cefnogi llwybrau Rhyddhau i Adfer yna Asesu, cefnogi rhyddhau cleifion yn 
briodol ac yn amserol o leoliadau ysbyty a gwella canlyniadau cleifion. 
Cyflawnwyd hyn drwy greu capasiti camu i lawr ychwanegol i sicrhau bod 
modd i gleifion gael eu rhyddhau adref yn ddiogel a thrwy fwy o stoc ar gyfer 
siopau offer cymunedol. 

• Cynyddu gallu gofal cymdeithasol i gefnogi asesiadau a darpariaeth gofal 
uniongyrchol. 

• gwell cymorth argyfwng lles 24/7 i gefnogi unigolion a'u gofalwyr 

• Gwell ymyrraeth gynnar/gwasanaethau mewn-gymorth ym maes iechyd 
meddwl 

• Cyflymu rhyddhau cleifion o'r ysbyty gan ddefnyddio gofal sydd wedi'i alluogi 
gan dechnoleg 

 

Gwerthusodd swyddogion Gynlluniau Gaeaf 2021/22 ym mis Mai. Cawsant for 
RPBs yn croesawu Cynllun y Gaeaf a'i ffocws ar reoli'r pandemig a'r adferiad, ochr 
yn ochr â'u dulliau gweithredu cynlluniedig eu hunain ar gyfer rheoli pwysau 
tymhorol. 

 

Mae dysgu o gynllunio blaenorol ar gyfer y Gaeaf wedi dweud wrthym fod ymateb 

cydgysylltiedig gan iechyd a gofal cymdeithasol yn hanfodol er mwyn rheoli 

effeithiau a rhyngddibyniaethau ar draw sectorau, i gysoni ac optimeiddio adnoddau 
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ac y gall RPBs chwarae rhan hanfodol wrth greu'r lle ar gyfer cynllunio ac ymateb ar 

y cyd. Mae'r holl Fyrddau Partneriaeth Rhanbarthol wedi bod yn gweithio dros 

fisoedd yr haf i baratoi eu cynlluniau rhanbarthol eu hunain ar gyfer Gaeaf 2022-23. 

Mae wedi dod i'r amlwg hefyd na ddylai cynllunio ar gyfer y Gaeaf fod yn 

ddigwyddiad blynyddol sy'n cael ei ystyried yn hwyr yn y flwyddyn pan fydd 

canllawiau'r Gaeaf yn cael eu cyhoeddi gan y Gweinidogion. Yn hytrach, mae angen 

ei ymgorffori yn y fframweithiau cynllunio sylweddol ar gyfer iechyd a gofal 

cymdeithasol, gan gynnwys datblygu Cynlluniau Tymor Canolig Integredig y GIG a 

chynllunio ar y cyd trwy'r RPBs. 

Yn yr un modd nid yw'r ddibyniaeth ar chistrelliadau cyllid tymor byr i fynd i'r afael â 

phwysau tymhorol yn cefnogi newid a gwydnwch system gynaliadwy ac o'r herwydd 

mae angen ystyried adnoddau ar gyfer pwysau tymhorol fel rhan o'r fframwaith 

cynllunio ehangach. 

Rydym ar hyn o bryd yn ystyried sut y gellid defnyddio gwirfoddolwyr i gefnogi ein 

GIG dros gyfnod y Gaeaf. Bydd hyn yn cymryd i ystyriaeth y gwersi a ddysgwyd o'r 

pandemig pan alwyd ar wirfoddolwyr. 

Mewn byd ar ôl Covid mae'n dod yn fwyfwy amlwg hefyd nad yw pwysau'r system yn 

rhai tymhorol yn unig. Mae pwysau'r system bresennol dros fisoedd yr haf oherwydd 

effeithiau parhaus Covid yn dangos hyn. Felly mae angen cydnabod bod pwysau'r 

system yn amrywio ar draws y flwyddyn a bod angen i fframweithiau cynllunio 

sylweddol ymgorffori'r trefniadau angenrheidiol ar gyfer ymateb i unrhyw bwysau yn 

system a allai godi ar unrhyw adeg. 

Ar gyfer 2023-24 ymlaen bydd fframweithiau cynllunio newydd yn datblygu'r dull 

gweithredu hwn. Ond yn y cyfamser mae'r trefniadau ar gyfer Gaeaf 2022-23 fel a 

ganlyn; 

▪ Dylid canolbwyntio ar weithredoedd neu rannau o lwybr y claf y gellir eu 
cyflymu neu eu gwella am gyfnod diffiniedig, mewn ymdrech i leihau risg o 
niwed a gwella canlyniadau a phrofiad. 

 
▪ Mae'r pedair rhaglen genedlaethol (Iechyd Meddwl), Gofal Sylfaenol, Gofal 

Brys a Gofal mewn Argyfwng, a Gofal a Gynlluniwyd) wedi'u cyfeirio at 
weithio gyda rhanddeiliaid allweddol i nodi blaenoriaethau allweddol y 
system gyfan yn gyflym ar gyfer Gaeaf 2022/2023. 

 

▪ Mae fframwaith cynllunio wedi'i dargedu ar gyfer y Gaeaf yn cael ei 
ddatblygu'n gyflym ar gyfer 2022-23 gan Uned Gyflawni GIG Cymru gan 
ddefnyddio'r blaenoriaethau a nodwyd gan swyddogion Llywodraeth 
Cymru a chyfarwyddwyr y rhaglen genedlaethol. Bydd y fframwaith hwn yn 
targedu gwelliannau yn benodol ar gyfer nodau 5 a 6 o'r nodau Gofal Brys 
a Gofal mewn Argyfwng. Mae Cyfarwyddwyr Cynllunio Byrddau Iechyd a 
Byrddau Partneriaeth Rhanbarthol yn cael eu defnyddio yn gynnar yn y 
broses i hwyluso ymagwedd integredig. Mae byrddau iechyd ac 
ymddiriedolaethau'r GIG wedi cael gwybod y dylid cyhoeddi cynlluniau'r 
Gaeaf ar-lein erbyn diwedd Medi 2022 fan bellaf. 

 

▪ Ar gyfer cyflwyno brechiadau tymhorol arfaethedig Hydref 2022, rydym 

wedi lansio Strategaeth Frechu’r Gaeaf yn erbyn Feirysau Anadlol sy'n 

cydnabod pwysigrwydd ymateb cydgysylltiedig i COVID-19 a'r ffliw. 

Integreiddio ein rhaglenni ar gyfer COVID-19 a'r Ffliw yw cam mawr cyntaf 
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ein Rhaglen Trawsnewid ar gyfer Brechu. 

▪ Bydd gwahoddiadau ar gyfer brechlyn Covid-19 yn cael eu hanfon at bob 

unigolyn cymwys erbyn diwedd mis Tachwedd, a bydd brechlyn y ffliw yn 

cael ei gynnig erbyn diwedd Rhagfyr. 

 
▪ Drwy Raglen Frechu Gaeaf yn erbyn Feirysau Anadlol byddwn yn cynnig 

brechlyn y ffliw a brechlyn COVID-19 i 1.6 miliwn o bobl a bydd hyd at 400 

o safleoedd brechu ledled Cymru'n cael eu defnyddio gan gynnwys 

canolfannau brechu, fferyllfeydd cymunedol a meddygfeydd. Mae ein 

Strategaeth yn pennu targed uchelgeisiol o gyflawni cyfradd o 75% ar 

gyfer y ddau frechlyn. 

 
▪ Mae swyddogion yn gweithio i ddatblygu “Ein Dull Gweithredu Iechyd y 

Cyhoedd ar gyfer Feirysau Anadlol Hydref / Gaeaf 22/23”. Yn benodol, 
rydym yn gweithio i sicrhau cydlyniaeth â chynllunio ehangach y GIG ar 
gyfer y Gaeaf, strategaeth frechu, cynlluniau gwyliadwriaeth a strategaeth 
gyfathrebu. 

 
▪ Bydd y cynllun yn barod i'w gyhoeddi ganol mis Hydref ac mae'n cydnabod 

cyfnod heriol yr Hydref/Gaeaf sydd o'n blaenau os bydd cynnydd yng 
nghyfraddau Covid-19 a'r ffliw. Mae'n nodi sut y gallwn baratoi ein 
cymunedau a'r system trwy gyfuniad o ymyriadau fferyllol ac anfferyllol. 
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 Joint Committee on the Draft Mental Health Bill 

23 September 2022 

Russell George MS 

Chair

Health and Social Care Committee 

Senedd Cymru 

Cardiff Bay, 

Cardiff CF99 1SN 

Dear Russell, 

I am writing to you concerning the draft Mental Health Bill which was published by the UK 

Government on 27 June. I chair a Joint Committee of MPs and Peers which has been 

established by both Houses of Parliament to carry out pre-legislative scrutiny of the draft 

Bill. we are required to report to Parliament by 16th December. The UK Government will 

then consider our recommendations, before deciding what changes should be made before 

the Bill is formally introduced to Parliament in 2023.   

As the draft Bill extends to England and Wales, I wanted to ensure you were aware that our 

Committee had been established to scrutinise the draft Bill. Your Committee would be very 

welcome to submit written evidence to our inquiry if it would like. We would be 

particularly interested to hear about your work on mental health inequalities where relevant 

to the draft Bill. The Welsh Government has also been approached. You can find the call for 

evidence we issued here.  

Please could completed written evidence be sent to us by Thursday 13 October at 

teamjcmentalhealth@parliament.uk. Your secretariat would be very welcome to contact the 

staff who support the Committee at that email address, should you have any further 

questions ahead of replying.   

Yours sincerely, 

Baroness Buscombe 

Chair 

Joint Committee on the Draft Mental Health Bill 

HSC(6)-05-22 PTN 1
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18 Gorffennaf 2022 

Annwyl Eluned, 

Y datganiad ansawdd iechyd menywod a merched a’r cynllun cysylltiedig 

Yn dilyn eich datganiad y Cyfarfod Llawn ar 5 Gorffennaf 2022 a'ch ymateb ar 11 Mai 2022 i'n llythyr 

dyddiedig 25 Mawrth 2022, byddwn yn ddiolchgar pe gallech yn awr ddarparu ymateb manwl i'r 

materion a nodir yn yr atodiad sy’n cyd-fynd â’r llythyr hwn.    

Fel y gwyddoch, mae iechyd menywod yn un o’r materion a nodwyd yn flaenoriaeth gan y Pwyllgor 

ac mae'n bwriadu cynnal ymchwiliad yn y maes hwn, gan ddechrau tua diwedd tymor yr hydref. 

Byddwn yn ystyried cwmpas a chylch gorchwyl yr ymchwiliad hwn yn ein cyfarfod ar 15 Medi, a 

rhagwelwn y byddwn yn cyflwyno adroddiad ar ein canfyddiadau yn y gwanwyn. Byddai'n 

ddefnyddiol felly pe gallech ymateb i'r materion a nodir yn yr atodiad erbyn 2 Medi 2022, yn benodol 

i roi amserlenni clir ar gyfer cyhoeddi'r cynllun iechyd menywod. 

Yn gywir, 

Russell George AS 

Cadeirydd y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol 

Croesewir gohebiaeth yn Gymraeg neu Saesneg. We welcome correspondence in Welsh or English. 

Y Pwyllgor Iechyd a  
Gofal Cymdeithasol  
— 
Health and Social Care 
Committee 

Senedd Cymru 
Bae Caerdydd, Caerdydd, CF99 1SN 

SeneddIechyd@senedd.cymru 
senedd.cymru/SeneddIechyd  

0300 200 6565 

— 
Welsh Parliament 

Cardiff Bay, Cardiff, CF99 1SN 
SeneddHealth@senedd.wales 

senedd.wales/SeneddHealth 
0300 200 6565 

Eluned Morgan 

Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol 

Llywodraeth Cymru 

HSC(6)-05-22 PTN 2
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Atodiad: Y datganiad ansawdd iechyd menywod a merched a’r cynllun 

cysylltiedig 

Cyllun iechyd menywod a merched 

Rydym yn croesawu cyhoeddi'r datganiad ansawdd ar iechyd menywod a merched ar 5 Gorffennaf ac 

yn edrych ymlaen at weld cynllun iechyd menywod 10 mlynedd yn cael ei gyhoeddi yn yr hydref. 

1. A allwch egluro'r amserlen ar gyfer cyhoeddi'r cynllun? 

2. A fyddech yn fodlon rhannu drafft o'r cynllun yn gyfrinachol â ni? 

3. A allwch gadarnhau y byddwch yn sicrhau bod y camau gweithredu a nodir yn y cynllun yn rhai 

y gellir eu mesur pan fyddant yn cael eu rhoi ar waith? 

4. A allwch egluro sut y bydd y cynllun yn darparu ar gyfer cyfathrebu â menywod? 

5. A allwch egluro: 

a. rôl gweithrediaeth y GIG, Cydweithfa GIG Cymru a Grŵp Gweithredu ar Iechyd 

Menywod wrth bennu cyfeiriad y cynllun gweithredu ac yna o ran cefnogi'r 

gwaith o'i weithredu;   

b. pwy fydd yn atebol i'r Gweinidog o ran cyflawni uchelgeisiau'r datganiad 

ansawdd; ac 

c. a oes disgwyliad y bydd manylebau gwasanaeth yn cael eu datblygu ar gyfer yr 

holl amodau a nodir yn Atodiad A o’r datganiad ansawdd, a faint o 

ddisgresiwn fydd gan fyrddau iechyd i flaenoriaethu rhai amodau dros rai 

eraill? 

Diffyg data 

Dywedwyd wrthym, o ran clefydau sy'n effeithio ar ddynion a menywod, fod profiadau menywod yn 

cael eu gwthio i'r cyrion. Un rheswm posibl am hyn fyddai’r ffaith bod menywod yn cael eu 

tangynrhychioli mewn treialon clinigol. Nid oes digon o ymchwil yn cael ei gwneud i gyrff menywod 

a'r cyflyrau sy'n effeithio arnynt, ac felly nid yw’n hysbys beth sy’n achosi’r cyflyrau hynny na beth yw’r 

triniaethau priodol. 

Mae’r diffyg ymchwil feddygol hefyd yn golygu nad yw ymchwilwyr yn cael y cyfle i nodi ac astudio 

gwahaniaethau yn y ffordd y mae clefydau’n effeithio ar y rhywiau, gan arwain at ragdybiaethau y 

bydd yr un triniaethau meddygol yn gweithio i ddynion a menywod. Yn ystod y ddadl yn y Cyfarfod 

Llawn, gwnaethoch ddweud eich bod yn ystyried creu cronfa ymchwil iechyd i fenywod.  
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6. A allwch roi rhagor o fanylion am y gronfa honno, gan gynnwys faint o arian sy'n debygol o fod 

ar gael a'r amserlenni ar gyfer ei sefydlu? 

7. A allwch gadarnhau y bydd y datganiad ansawdd a'r cynllun iechyd yn cynnwys ymrwymiad i 

wella cynrychiolaeth menywod mewn treialon clinigol yng Nghymru? Mae hyn yn cynnwys ariannu 

ymchwil gydol oes ar faterion iechyd menywod a sicrhau bod astudiaethau'n dadansoddi ac yn 

cyhoeddi data ar wahaniaethau o ran y ffordd y mae clefydau’n effeithio ar y rhywiau a’r rhyweddau. 

Lleisiau menywod 

Yn eich llythyr dyddiedig 11 Mai, dywedwch eich bod wedi bod yn hollol glir y dylai’r Cynllun gael 

mewnbwn sylweddol gan ddefnyddwyr gwasanaethau i sicrhau bod lleisiau menywod yn cael eu 

clywed yn "uchel ac yn glir" a bod eu pryderon yn cael eu hadlewyrchu. Gwnaethoch ailddatgan yr 

ymrwymiad hwn yn ystod y ddadl yn y Cyfarfod Llawn ar 5 Gorffennaf. 

8. A allwch roi manylion am y graddau y cafodd y datganiad ansawdd ei gydgynhyrchu a'r 

fethodoleg, yn ogystal â manylion am sut y mae'r cynllun gweithredu'n cael ei gydgynhyrchu?  

9. A allwch gadarnhau sut yr ydych yn bwriadu ystyried profiadau bywyd menywod wrth 

ddatblygu a gweithredu’r cynllun, a sicrhau bod lleisiau ar gyfer iechyd menywod yn cael eu cynnwys 

yn strwythur llywodraethu ac arweinyddiaeth y GIG? 

Mae llawer o anghydraddoldebau iechyd wedi dod i’r amlwg yn sgil pandemig COVID-19, gyda phobl 

anabl, grwpiau Du ac Asiaidd, a'r rhai sy'n byw mewn amodau economaidd gwael, yn fwy tebygol o 

farw o ganlyniad i COVID-19. Clywsom hefyd am y disgwyliadau a'r anghydraddoldeb anghymesur i 

fenywod o gymunedau ethnig lleiafrifol o ran canlyniadau gynaecolegol neu obstetregol. Dyna pam 

ei bod hi mor bwysig ystyried ffactorau croestoriadol a chlywed barn gwahanol grwpiau o fenywod 

sydd â phrofiadau bywyd. 

10. A allwch egluro sut y caiff gwasanaethau, ymyriadau a chyllid eu targedu i ystyried yr 

anghydraddoldebau iechyd sy’n bodoli eisoes? 

11. A allwch roi manylion am sut y bydd y cynllun yn adlewyrchu hunaniaeth a nodweddion 

amrywiol a chroestoriadol menywod? 

Mynediad at wasanaethau arbenigol 

Nid oes gwasanaethau arbenigol i ddiwallu anghenion iechyd menywod ar gael yn lleol ym mhob 

bwrdd iechyd. Ar hyn o bryd, nid yw rhai menywod yn gallu cael gafael ar wasanaethau arbenigol a 

ddarperir y tu allan i'w bwrdd iechyd (gan nad yw’r cyllid yn dilyn y claf). 

12. A allwch gadarnhau y byddwch yn mynd i'r afael â'r broblem hon fel rhan o'ch ymrwymiad i 

wella gwasanaethau iechyd menywod? 
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Iechyd meddwl 

Canfu adroddiad gan Dasglu Iechyd Meddwl Menywod y DU fod menywod yn fwy tebygol na dynion 

o brofi cyflyrau iechyd meddwl cyffredin, fel gorbryder ac iselder. Maen nhw'n dweud bod nifer yr 

achosion yn cynyddu ymhlith menywod, a bod menywod ifanc yn arbennig yn cael eu nodi fel grŵp 

risg uchel. 

Mae wedi’i nodi’n helaeth fod effeithiau negyddol y cyfyngiadau symud, colli swyddi a'r baich o ofalu 

yn ystod y pandemig wedi effeithio'n anghymesur ar fenywod. Mae'r rhan fwyaf o ofalwyr di-dâl yn 

fenywod ac mae'r mwyafrif llethol o unig rieni yn fenywod. Mae'r heriau yn sgil cydbwyso gofal plant, 

gwaith cyflogedig a chyfrifoldebau gofalu, ochr yn ochr â rheoli straen ac ansicrwydd y pandemig 

wedi cael, ac yn parhau i gael, effaith sylweddol ar iechyd menywod. 

13. A allwch egluro sut ydych chi’n rhagweld y bydd y datganiad ansawdd a’r cynllun cysylltiedig yn 

cyd-fynd â’r cynllun Law yn Llaw at Iechyd Meddwl newydd, a gaiff ei gyhoeddi yn yr hydref? 

Addysg a hyfforddiant 

Dywedwyd wrthym fod gwell hyfforddiant i weithwyr iechyd a gofal proffesiynol yn flaenoriaeth. 

Awgrymwyd hefyd mai dim ond chwe wythnos y bydd gweithwyr iechyd proffesiynol yn ei dreulio ar 

iechyd menywod, yn enwedig gynaecoleg a chyflyrau cysylltiedig, yn ystod eu rhaglenni hyfforddi. 

14. A allwch gadarnhau sut y mae’r meysydd llafur hyfforddiant meddygol yng Nghymru yn 

cynnwys hyfforddiant ar iechyd menywod? 

Iechyd ataliol 

Gall hybu iechyd ac atal afiechyd gynnwys sicrhau bod gan fenywod wybodaeth am fanteision 

datblygu a chynnal ffordd iach o fyw, gan gynnwys bod yn gorfforol egnïol a chynnal pwysau iach.  

Rydym yn croesawu ymrwymiad Llywodraeth Cymru i gyflwyno deddfwriaeth i leihau cynigion 

arbennig ar brisiau’r bwydydd a’r diodydd lleiaf iachus. 

15. A allwch roi rhagor o wybodaeth am amseriad y ddeddfwriaeth hon? 

16. A allwch hefyd egluro a fydd y datganiad ansawdd a’r cynllun cysylltiedig yn cynnwys ffocws ar 

hybu iechyd ac atal clefydau, a sut y bydd hynny’n cyd-fynd â Pwysau Iach: Cymru Iach? 

Ymateb trawslywodraethol  

Rydym yn cydnabod yr achos a gyflwynwyd gan y Glymblaid, sef bod angen i'r cynllun ganolbwyntio 

ar faterion clinigol allweddol. Fodd bynnag, credwn y dylai Llywodraeth Cymru weithio mewn modd 

trawslywodraethol (h.y. mewn meysydd polisi sy'n ymestyn y tu hwnt i'r GIG) i sicrhau bod newidiadau 

systemig ehangach i fynd i'r afael ag anghydraddoldebau iechyd menywod yn cael eu hystyried, yn 
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ogystal â sicrhau bod y cynllun wedi’i gydgysylltu â strategaethau eraill, megis y strategaeth Trais yn 

erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol. 

17. A allwch gadarnhau a fydd y cynllun iechyd menywod a merched yn mabwysiadu dull 

gweithredu trawslywodraethol, a sut y caiff ei gydgysylltu â strategaethau allweddol eraill, megis y 

strategaeth Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol? 

Tudalen y pecyn 104



Eluned Morgan AS/MS 
Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol 
Minister for Health and Social Services 

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.   

Russell George MS 
Cadeirydd, Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol 
Senedd Cymru 
Caerdydd 
Bae Caerdydd 
CF99 1SN 

26 Medi 2022 

Annwyl Russell, 

Diolch am eich llythyr ar 18 Gorffennaf ynglŷn â datganiad a chynllun ansawdd iechyd 
Menywod a merched. 

Rwyf wedi gofyn i fy swyddogion sicrhau bod y cwestiynau a'r materion a godwyd yn eich 
llythyr yn cael eu hystyried gan y bobl berthnasol o fewn y GIG sy'n datblygu Cynllun Iechyd 
Menywod. Byddwn yn hapus i ysgrifennu atoch neu i wneud datganiad pan fydd y cynllun 
yn cael ei gyhoeddi'r hydref yma.  

Yn gywir 

Eluned Morgan AS/MS 
Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol 
Minister for Health and Social Services

HSC(6)-05-22 PTN 3

Tudalen y pecyn 105

Eitem 6.3

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


 

 

 

8 Gorffennaf 2022 

Annwyl Eluned 

Gwaith dilynol ar argymhellion Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon y Bumed Senedd: 

Gweithgarwch corfforol ymhlith plant a phobl ifanc 

Ym mis Mawrth 2019, cyhoeddodd Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon y Bumed 

Senedd adroddiad ei ymchwiliad i weithgarwch corfforol ymhlith plant a phobl ifanc. Yn ein cyfarfod 

ar 4 Mai 2022, cytunodd y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol presennol i wneud gwaith dilynol ar 

argymhellion allweddol a wnaed gan ein Pwyllgor blaenorol. 

Byddem yn ddiolchgar pe gallech ymateb i'r materion sy’n codi yn yr atodiad erbyn 1 Medi 2022. 

Mae copi o'r llythyr hwn hefyd wedi'i anfon at y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg, o ystyried faint 

o orgyffwrdd sydd o ran portffolios y Pwyllgor.

Yn gywir 

Russell George AS 

Cadeirydd y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol 

cc Jayne Bryant, Cadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg 

Croesewir gohebiaeth yn Gymraeg neu Saesneg. We welcome correspondence in Welsh or English. 

Y Pwyllgor Iechyd a  
Gofal Cymdeithasol  
— 
Health and Social Care 
Committee 

Senedd Cymru 
Bae Caerdydd, Caerdydd, CF99 1SN 

SeneddIechyd@senedd.cymru 
senedd.cymru/SeneddIechyd  

0300 200 6565 

— 
Welsh Parliament 

Cardiff Bay, Cardiff, CF99 1SN 
SeneddHealth@senedd.wales 

senedd.wales/SeneddHealth 
0300 200 6565 Eluned Morgan 

Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol 

Llywodraeth Cymru 
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Atodiad: Argymhellion a wnaed gan Bwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a 

Chwaraeon y Bumed Senedd fel rhan o’i ymchwiliad i weithgarwch corfforol 

ymhlith plant a phobl ifanc 

Cefndir 
Cyhoeddodd Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon y Bumed Senedd ei adroddiad ar 

weithgarwch corfforol ymhlith plant a phobl ifanc ym mis Mawrth 2019, flwyddyn cyn y pandemig 

COVID-19. Cafodd y pandemig effaith sylweddol ar weithgarwch corfforol plant a phobl ifanc ers y 

cyfnod clo, pan orfodwyd ysgolion a chlybiau chwaraeon i gau. 

Roedd y Pwyllgor blaenorol yn bryderus iawn bod ffigurau Rhaglen Mesur Plant Iechyd Cyhoeddus 

Cymru yn dangos y bu cynnydd yn nifer y plant pedair i bum mlwydd oed sy’n ordew. Mae mwy nag 

un o bob pedwar plentyn pedair i bum mlwydd oed dros eu pwysau neu’n ordew yng Nghymru. 

Byddem yn ddiolchgar pe gallech ymateb i'r materion isod erbyn 1 Medi 2022. 

Y diweddaraf ynghylch yr argymhellion 
Roedd yr adroddiad yn cydnabod bod gweithgaredd corfforol i blant a phobl ifanc yr un mor bwysig i 

ddatblygiad cymdeithasol a meddyliol plant ag ydyw i'w hiechyd. Gwnaeth y Pwyllgor 20 o 

argymhellion yn ymwneud â: fframweithiau mesur cenedlaethol ar gyfer gweithgarwch corfforol a 

gordewdra; rôl ysgolion a seilwaith; pwysigrwydd modelau rôl benywaidd mewn chwaraeon; cyllid 

cynaliadwy ar gyfer clybiau chwaraeon; a’r defnydd o fannau gwyrdd cymunedol. Fe wnaeth 

Llywodraeth Cymru wrthod dau argymhelliad (6 ac 8). Derbyniodd Llywodraeth Cymru y 18 

argymhelliad arall, naill ai'n llawn neu mewn egwyddor. 

 Rhowch ddiweddariad ar weithredu’r argymhellion a gafodd eu derbyn gan Lywodraeth 

Cymru (argymhellion 1-5, 7 a 9-20). Dylai’r diweddariad gynnwys gwybodaeth am y camau 

sydd wedi’u cymryd, unrhyw gamau gweithredu arfaethedig, a, lle bo’n briodol, manylion 

adnoddau cysylltiedig, amserlenni cynlluniedig, a sut mae effaith a chanlyniadau camau 

gweithredu a gwariant wedi cael eu gwerthuso a’u mesur (neu sut bydd hyn yn digwydd). 

Materion eraill 
Daeth y Pwyllgor blaenorol i’r casgliad bod lefelau gweithgarwch corfforol ymhlith rhai plant a phobl 

ifanc yn rhy isel. Rydym wedi gweld hyn yn diryiwo ymhellach yn ystod y pandemig COVID-19. 

 Nodwch yr hyn y mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i fynd i’r afael â phryderon 

ynghylch nifer y bobl ifanc sy’n segur o ganlyniad i COVID-19 a’r cyfnodau clo a 

chyfyngiadau eraill a fabwysiadwyd mewn ymateb i’r pandemig. 

 Nodwch sut y mae unrhyw gamau y mae Llywodraeth Cymru yn eu cymryd yn cael eu 

targedu i ystyried/mynd i’r afael ag anghydraddoldebau y mae pobl yn eu profi ar sail eu 

nodweddion gwarchodedig neu’r grwpiau neu gymunedau y maent yn perthyn iddynt. 
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 Cadarnhewch a yw’r cynnydd mewn costau byw yn peri unrhyw risgiau i lefelau 

gweithgarwch corfforol ymhlith plant a phobl ifanc, ac os felly, beth y mae Llywodraeth 

Cymru yn ei wneud i liniaru’r risgiau hynny. 
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Lynne Neagle AS/MS 
Y Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Llesiant 
Deputy Minister for Mental Health and Wellbeing 

Bae Caerdydd • Cardiff Bay 
Caerdydd • Cardiff 

CF99 1SN 

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

Gohebiaeth.Lynne.Neagle@llyw.cymru           
  Correspondence.Lynne.Neagle@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.   

26 Medi 2022 

Annwyl Russell 

Diolch am eich llythyr at y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol dyddiedig 8 
Gorffennaf yn gofyn am waith dilynol ar argymhellion Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a 
Chwaraeon y Bumed Senedd: Gweithgarwch Corfforol Ymhlith Plant a Phobl Ifanc. Rwy’n 
ymateb gan ei fod o fewn fy mhortffolio. 

Heb os, mae’r pandemig wedi effeithio ar lefelau gweithgarwch corfforol pobl ifanc. Er 
gwaethaf hyn, ers cyhoeddi adroddiad y pwyllgor yn ôl ym mis Mawrth 2019, rydym wedi 
gweld cynnydd cadarnhaol ar draws yr argymhellion, a byddwch yn dod o hyd i gamau 
gweithredu wedi’u diweddaru yn erbyn pob un o’r argymhellion y cytunwyd arnynt yn 
Atodiad A. 

Mae ein Rhaglen Lywodraethu yn ein hymrwymo i fuddsoddi mewn cyfleusterau Chwaraeon 
a hyrwyddo mynediad cyfartal i chwaraeon a gweithgarwch corfforol ledled y wlad. Fel 
Llywodraeth rydym yn rhoi pwyslais mawr ar yr angen i fynd i’r afael ag anghydraddoldebau, 
ac mae hynny ar flaen y gad yn y penderfyniadau a wnawn. Rydym wedi cyflwyno mentrau 
gan gynnwys y Rhaglen Cyfoethogi Gwyliau Ysgol a welodd fuddsoddiad o £4.85miliwn yn 
darparu lleoedd i bron i 8,000 o blant fwynhau gweithgareddau, bwyd iach ac addysg maeth 
yn ystod gwyliau haf yr Ysgol; a’r Haf o Hwyl a Gaeaf Llawn Lles, a ddarparodd 
weithgareddau am ddim i blant a phobl ifanc 0-25 oed i gefnogi eu lles corfforol, meddyliol, 
cymdeithasol ac emosiynol, gan gynnwys mwy o weithgarwch corfforol. 

Rwy’n gobeithio y byddwch yn gweld yr ymateb hwn yn foddhaol ac y gallwch werthfawrogi’r 
gwaith caled sy’n mynd rhagddo i gefnogi pobl ifanc i fyw bywydau iach, hapus yng 
Nghymru. 

Yn gywir 

Lynne Neagle AS/MS 
Y Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Llesiant 
Deputy Minister for Mental Health and Wellbeing 
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Gwaith dilynol ar argymhellion Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon y Pumed Senedd: Gweithgarwch 
corfforol plant a phobl ifanc 
 

Rhif Argymhelliad Ymateb Diweddaraf Llywodraeth Cymru – Medi 2022 
 

1. Dylai Llywodraeth Cymru weithio 
gyda Chwaraeon Cymru, Iechyd 
Cyhoeddus Cymru a phartneriaid 
eraill i ddatblygu fframwaith 
mesur cenedlaethol y cytunwyd 
arno ar gyfer lefelau 
gweithgarwch corfforol a ffitrwydd 
fel mater o flaenoriaeth, i safoni a 
gwella’r broses casglu data. 
 

Mae’r cam hwn wedi’i ohirio oherwydd ymateb i’r pandemig. Fodd bynnag, i gefnogi Grŵp 
Gweithgarwch Corfforol Cenedlaethol (GGCC) sydd newydd ei sefydlu, sy’n adrodd i fwrdd 
gweithredu cenedlaethol Pwysau Iach: Cymru Iach, bydd Iechyd Cyhoeddus Cymru yn arwain 
adolygiad o’r sefyllfa o ran data gweithgarwch corfforol yng Nghymru. Y nod fydd cydgrynhoi’r holl 
ddata a thystiolaeth gyfredol am weithgarwch corfforol ar un llwyfan. Bydd hyn yn sicrhau dull safonol 
o ddehongli ac adrodd ar ddata at amrywiaeth o ddefnyddiau. Bydd y gwaith datblygu yn dechrau yn 
hydref 2022. 

2. Dylai Llywodraeth Cymru ymestyn 
y Rhaglen Mesur Plant i fonitro 
gordewdra ymhlith plant y tu hwnt 
i 4-5 oed. Rydym yn credu y dylai 
argymhelliad Coleg Brenhinol y 
Paediatregwyr ac Iechyd Plant i 
fesur ar ôl geni, cyn ysgol ac yn 
ystod blaenlencyndod gael ei roi 
ar waith fel lleiafswm. 

Mae ymrwymiad wedi’i nodi yng nghynllun cyflawni Pwysau Iach: Cymru Iach 2022-24 i adolygu’r 
Rhaglen Mesur Plant. Mae grŵp gwyliadwriaeth genedlaethol o dan gadeiryddiaeth Iechyd 
Cyhoeddus Cymru wedi’i sefydlu i ystyried camau gweithredu yn y dyfodol ac mae papur yn cael ei 
baratoi ar gyfer hydref 2022 lle bydd argymhellion y grŵp yn cael eu hystyried ar gyfer gweithredu 
pellach. Fodd bynnag, y flaenoriaeth gyntaf yn y tymor byr fu ailsefydlu’r Rhaglen Mesur Plant, lle bu 
tarfu ar ddata oherwydd yr ymateb i’r pandemig. 
 

3. Rydym yn argymell bod 
cydnabyddiaeth Llywodraeth 
Cymru bod angen canolbwyntio 
ar ddulliau teuluol yn cael ei 
defnyddio’n sail i gamau yn y 
strategaeth derfynol i atal a 
lleihau gordewdra, gan gynnwys 
targedau uchelgeisiol a 
threfniadau monitro effeithiol i 
sicrhau deilliannau pendant. 

Trwy'r Strategaeth Pwysau Iach: Cymru Iach a'i Chynlluniau Cyflawni mae nifer o fentrau'n cael eu 
cynnal sydd ag ystod o dargedau ynghlwm wrthynt sy'n canolbwyntio ar ddulliau gweithredu teuluol. 
Er enghraifft, rydym wedi sefydlu timau system ledled Cymru a fydd yn canolbwyntio ar atal, gan 
weithio gyda chymunedau i nodi a dod o hyd i atebion lleol. Rydym hefyd yn buddsoddi mewn tri 
Pheilot Plant a Theuluoedd (CFP) a ddatblygwyd gyda phartneriaid lleol. Mae’r rhain wedi’u sefydlu i 
fabwysiadu dull systemau cyfan sy’n ystyried y ffactorau amrywiol sy’n arwain at fod dros bwysau 
neu’n ordew, gan weithio drwy gamau cydgysylltiedig trawsffurfiol ar draws ystod eang o 
ddisgyblaethau a rhanddeiliaid. Rhan greiddiol o’r dull hwn yw gweithredu Ymyriad Cartref ataliol 
eilaidd ar gyfer teuluoedd plant yn y blynyddoedd cynnar rhwng 3 a 7 oed yn unol â’r cyfnod sylfaen. 
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Mae’r ardaloedd peilot wedi’u dewis i ystyried gwahanol fathau o gymunedau a lleoliadau yng 
Nghymru lle mae nifer yr achosion o ordewdra a thros bwysau yn uchel. 
• Merthyr Tudful, fel awdurdod lleol bach yn y cymoedd wedi’i leoli o amgylch tref 
• Ynys Môn, awdurdod lleol bach gyda ffocws mwy gwledig, Cymraeg ei iaith 
• Caerdydd, cymuned ddu neu Asiaidd o leiafrifoedd ethnig. 
 
Cyhoeddwyd Llwybr Rheoli Pwysau Cymru Gyfan ddiwygiedig ar gyfer plant, pobl ifanc a theuluoedd 
yn 2021. Mae Byrddau Iechyd Lleol yn gweithio gyda’u cymunedau lleol i sefydlu ystod o gymorth a 
gwasanaethau, gan gynnwys cymorth lefel 3 arbenigol. Er bod rhai Byrddau Iechyd wedi datblygu eu 
gwaith ymhellach na'u cymheiriaid yn y maes hwn, rydym yn defnyddio dull cydgysylltiedig ac yn 
dysgu o arferion da. Er enghraifft, yng Nghaerdydd a’r Fro mae rhai enghreifftiau o hyn yn eu 
rhaglenni, Maeth i’ch Un Bach (NYLO) a Theuluoedd Egnïol, Bywydau Egnïol (AFAL) a lansiwyd yn 
unol â Strategaeth PI:CI, i roi’r dechrau gorau i blant mewn bywyd. Mae'r llwybr yn cynnwys datblygu 
data diffiniedig a threfniadau monitro. 

4. Dylai Llywodraeth Cymru ei 
gwneud yn ofynnol i Chwaraeon 
Cymru ac Iechyd Cyhoeddus 
Cymru gydweithio i ddatblygu 
rhaglen sy’n hybu manteision 
ffordd egnïol o fyw, megis 
cerdded a beicio, i’r teulu cyfan. 
 

Yn flaenorol, sefydlodd Iechyd Cyhoeddus Cymru, Chwaraeon Cymru a Chyfoeth Naturiol Cymru  
Bartneriaeth Gweithgarwch Corfforol Cymru a sefydlodd raglenni gwaith allweddol ar gyfer  
cydweithio, gan gynnwys darparu’r Gronfa Iach ac Egnïol. 
 
Mae Grŵp Gweithgarwch Corfforol Cenedlaethol (GGCC) diwygiedig bellach wedi’i sefydlu drwy 
Bwysau Iach: Cymru Iach gydag aelodaeth ehangach sydd â’r nod o fwrw ymlaen â chyflawni ac 
ystyried sut i alluogi a gwneud y mwyaf o gyfleoedd a seilwaith ledled Cymru. Bydd gan y grŵp 
drosolwg o’r holl ymyriadau gweithgarwch corfforol y cyfeirir atynt yng Nghynllun Cyflawni 2022 - 22 
Pwysau Iach: Cymru Iach, sy’n cynnwys cyflawni meysydd allweddol megis sefydlu Rhaglen 
Ysgolion Egnïol Dyddiol. Mae hyn hefyd yn cynnwys cysylltu â’r Bwrdd Teithio Llesol i ystyried 
cyfleoedd i gyflawni ar draws nifer o feysydd a fydd yn cefnogi cerdded a beicio. 
 

5. Rydym yn argymell bod 
Llywodraeth Cymru yn cymryd 
camau pellach yn y cwricwlwm 
newydd i sicrhau bod pob plentyn 
yng Nghymru yn cael ei alluogi i 
ddatblygu’r Sgiliau Echddygol 
Sylfaenol sy’n ofynnol ar oedran 
cynnar yn yr ysgol, a sicrhau yr 
ymdrinnir yn llawn â bylchau yn y 

Mae Maes Dysgu a Phrofiad Iechyd a Lles wedi’i ddatblygu o amgylch dilyniant mewn dysgu, gan roi 
ystyriaeth sylweddol i ddatblygiad corfforol. Mae arbenigwyr Llythrennedd Corfforol yn y maes hwn 
wedi llywio arweiniad y Cwricwlwm yn helaeth. Bydd yn darparu’r fframwaith y gall ymarferwyr 
ddewis y profiadau mwyaf priodol ohono i gefnogi dysgu plentyn, drwy gydol y continwwm dysgu 3-
16. 
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Cyfnod Sylfaen ar hyn o bryd 
mewn perthynas â’r sgiliau hyn. 
Byddem yn cefnogi buddsoddiad 
er mwyn i raglenni megis SKIP 
Cymru gael eu cyflwyno ledled y 
wlad i sicrhau bod pob ysgol yng 
Nghymru yn gallu cefnogi plant yn 
ddigonol i ddysgu’r sgiliau hyn. 

6. Gwrthod 

7. Dylai Llywodraeth Cymru sicrhau 
bod yr holl ysgolion uwchradd yn 
ymgynghori’n rheolaidd â 
disgyblion ynghylch y dewis a’r 
ystod o weithgareddau corfforol 
sydd ar gael iddynt a sicrhau bod 
eu barn yn cael ei chymryd i 
ystyriaeth. 
 

Bydd y cwricwlwm newydd yn rhoi cyfleoedd i rieni a gofalwyr, dysgwyr, a’r gymuned helpu i 
ddatblygu a siapio cwricwlwm eu hysgol. Mae hyn yn cynnwys ystyried y gweithgareddau corfforol 
sydd ar gael i ddysgwyr ac ystyried eu barn. 
 
Mae’r Arolwg ar Chwaraeon Ysgol yn arolwg cenedlaethol ar-lein, sy’n ymddiddori’n bennaf yn yr 
agweddau, yr ymddygiad a’r cyfleoedd sydd gan bobl ifanc mewn perthynas â chwaraeon. Mae’r 
arolwg nid yn unig yn helpu Chwaraeon Cymru a’r sector i ddeall pwy, ble, a sut mae pobl ifanc yn 
cymryd rhan mewn chwaraeon, ond mae hefyd yn helpu i adrodd stori gymhellol o chwaraeon, ac yn 
bwysig ar gyfer yr iteriad hwn, yn rhoi cipolwg ar effaith y pandemig. Yr Arolwg yw un o'r cyfleoedd 
mwyaf yn y byd, fesul pen o’r boblogaeth, i bobl ifanc gael dweud eu dweud ar chwaraeon. Ar 28 
Mawrth 2022, lansiwyd pumed iteriad yr arolwg, gan wahodd ysgolion ledled Cymru i gymryd rhan. 
Daeth yr arolwg i ben yn ddiweddar ddydd Gwener 22 Gorffennaf. 
 
Cymerodd dros 116,000 o ddisgyblion a thua 950 o athrawon ran yn Arolwg Chwaraeon Ysgol 2022, 
gan roi cipolwg manwl ar anghenion, galwadau a chymhellion pobl ifanc. Mae'r data yn y broses o 
gael ei ddadansoddi (Gorffennaf-Awst 2022). Bydd adroddiadau lefel ysgol yn cael eu darparu cyn 
bo hir a disgwylir i adroddiadau mewnwelediad ar lefel ADY ac adroddiadau cenedlaethol gael eu 
cyhoeddi ym mis Hydref. Bydd athrawon ac ysgolion a gymerodd ran yn yr Arolwg ar Chwaraeon 
Ysgol yn cael adroddiadau lefel ysgol cyn bo hir er mwyn sicrhau y gall eu cynllunio ar gyfer cynigion 
chwaraeon fod yn seiliedig ar adborth uniongyrchol gan ddisgyblion. 
 
Mae Chwaraeon Cymru hefyd am sicrhau bod pobl ifanc yng Nghymru yn cael mynediad at 
gyfleoedd chwaraeon a gweithgarwch corfforol o ansawdd uchel y tu hwnt i’r diwrnod ysgol. Er mwyn 
hwyluso hyn, eleni maent wedi arwain a chydlynu ‘cyfnod peilot’ menter Egnïol ar Draws yr Ysgol. 
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Mae hyn wedi’i gefnogi gan fuddsoddiad o £300,000 gan Lywodraeth Cymru ac mae’n benodol i 
waith y tu allan i’r cwricwlwm. 
 
Bydd datblygu’r Rhaglen Ysgolion Bywiog Bod Dydd yn gwreiddio llais disgyblion ac ysgolion wrth 
ddatblygu dulliau gweithredu yn y dyfodol. Mae gwaith mewnweliad wedi dechrau i ystyried 
safbwyntiau cychwynnol er mwyn helpu i ddatblygu’r camau nesaf, sy’n cael ei arwain gan Iechyd 
Cyhoeddus Cymru. 

8. Gwrthod 
 

9. Rydym yn argymell bod 
Llywodraeth Cymru yn rhoi mwy o 
flaenoriaeth i addysg gorfforol yn 
y cwricwlwm newydd ac yn 
gwneud y flaenoriaeth hon yn glir 
i Estyn, ac y dylai gweithgarwch 
corfforol gael mwy o flaenoriaeth 
yng nghyfundrefn arolygu Estyn 
ar gyfer ysgolion. Credwn y dylai’r 
fframwaith arolygu gynnwys 
ymlynu wrth y gofyniad i ddarparu 
120 o funudau o weithgarwch 
corfforol yr wythnos, ond hefyd 
ansawdd y profiad addysg 
gorfforol. 

Bydd y Cwricwlwm newydd i Gymru yn cael ei gyflwyno o fis Medi 2022. Wrth wraidd fframwaith y 
Cwricwlwm i Gymru mae pedwar diben sy’n ganolog i bob penderfyniad a wneir am y cwricwlwm 
newydd. Un o’r pedwar diben yw cefnogi plant a phobl ifanc i ddod yn ‘unigolion iach a hyderus’. Yn 
ganolog i’r cwricwlwm newydd bydd Maes Dysgu a Phrofiad Iechyd a Lles a’i nod yw sicrhau bod 
dysgu a chymorth ynghylch materion fel iechyd corfforol, meddyliol ac emosiynol yn cael eu darparu i 
holl bobl ifanc Cymru. Am y tro cyntaf, bydd gan Iechyd a Lles statws cyfartal yn y gyfraith i feysydd 
pwysig eraill y cwricwlwm ysgol. 
 
Mae Deddf Cwricwlwm ac Asesu (Cymru) yn cynnwys ystod o ddarpariaethau sydd â’r nod o sicrhau 
y bydd iechyd a lles yn rhan o’r cwricwlwm ar gyfer pob ysgol a lleoliad. Mae datblygu iechyd a lles 
corfforol wedi’i gynnwys fel cysyniad allweddol o fewn y cod gorfodol Beth sy’n Bwysig, ac fe’i nodir 
yn y termau canlynol: Mae manteision gydol oes i ddatblygu iechyd a lles corfforol. 
 
Bydd dysgwyr yn cael eu hannog i ddatblygu'r hyder, cymhelliant, cymhwysedd corfforol, 
gwybodaeth a dealltwriaeth a all eu helpu i fyw bywydau iach ac egnïol sy'n hybu iechyd a lles 
corfforol da. 
Rhoddwyd ystyriaeth sylweddol i ddatblygiad corfforol plant yn y cwricwlwm newydd. 
 
Mae amrywiaeth o gymorth ac arweiniad ar gael i ysgolion, gan gynnwys Rhwydwaith Cenedlaethol 
a sefydlwyd i ddod â gweithwyr addysgu proffesiynol, arbenigwyr, rhanddeiliaid, llunwyr polisi a 
phartneriaid galluogi ynghyd i nodi a mynd i’r afael â’r rhwystrau i, a chyfleoedd ar gyfer, gweithredu 
Cwricwlwm i Gymru, gan gynnwys Iechyd a Lles. Bydd y sgyrsiau yn gyfle allweddol i drafod 
ymagwedd genedlaethol at adnoddau, deunyddiau ategol ac anghenion dysgu proffesiynol. 
 

10. Dylai Llywodraeth Cymru sicrhau 
y rhoddir mwy o bwyslais ar 

Ym mis Mawrth 2017, datblygodd a chyhoeddodd Llywodraeth Cymru feini prawf newydd ar gyfer 
achredu rhaglenni Addysg Gychwynnol Athrawon (AGA). Mae’n ofynnol i bob rhaglen AGA a 
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weithgarwch corfforol yn y 
rhaglen Addysg Gychwynnol 
Athrawon (AGA) ac fel rhan o 
ddatblygiad proffesiynol parhaus 
yr holl athrawon 
 

ddarparwyd yng Nghymru ers mis Medi 2019 gael ei hachredu’n annibynnol yn erbyn y meini prawf 
hyn. Fel rhan o fodloni gofynion achredu, bydd y rhaglenni AGA newydd hyn yn sicrhau bod 
athrawon newydd yn gallu addysgu pedwar diben y cwricwlwm newydd a’r chwe Maes Dysgu a 
Phrofiad, gan sicrhau bod mwy o ffocws ar addysgu gweithgarwch corfforol. 
 
Bydd y Partneriaethau AGA hefyd yn datblygu dulliau i gynorthwyo darpar athrawon i ddeall 
pwysigrwydd arfer sy’n seiliedig ar ymchwil, fel bod athrawon yn cael eu haddysgu ynghylch 
pwysigrwydd cael y wybodaeth ddiweddaraf am ymchwil, gan gynnwys ymchwil ar iechyd corfforol a 
lles dysgwyr, i lywio eu harfer addysgu yn barhaus drwy gydol eu bywydau gwaith. Rydym wrthi'n 
adnewyddu'r meini prawf ar gyfer y rownd achredu nesaf ar gyfer rhaglenni sy'n dechrau ym mis 
Medi 2024. Mae iechyd meddwl a chorfforol a lles staff ysgol a dysgwyr yn un o'r meysydd a fydd yn 
cael ei gryfhau yn ystod y broses newydd.  
 

11. Rhaid i Lywodraeth Cymru wneud 
Ysgolion Bro yn realiti i bawb, a 
sicrhau cysondeb o ran mynediad 
at gyfleusterau ysgolion ar gyfer 
cyfleoedd i gyflawni gweithgarwch 
corfforol y tu hwnt i oriau ysgol 
ledled Cymru. Dylai Llywodraeth 
Cymru adrodd yn ôl i’r Pwyllgor 
hwn ar y cynnydd o fewn 
deuddeng mis i gyhoeddi’r 
adroddiad hwn. 

Mae tystiolaeth ymchwil ac arolygu yn glir mai ysgolion sy'n adeiladu ar ddysgu ac addysgu effeithiol 
ac yn gweithredu fel Ysgolion Bro yw'r rhai sy'n cael y llwyddiant mwyaf o ran goresgyn effaith tlodi 
ar gyrhaeddiad addysgol. Fel y cyfryw, mae angen i ni sicrhau bod ein hysgolion yn gweithredu fel 
Ysgolion Bro, gan estyn allan at rieni a gofalwyr ac ymgysylltu â'r gymuned gyfan. 
 
Dros y misoedd nesaf byddwn yn buddsoddi £3.84m mewn cynyddu nifer y Swyddogion Ymgysylltu 
â Theuluoedd a gyflogir gan ysgolion gyda rhan o'u rôl yn canolbwyntio ar wella presenoldeb 
disgyblion. Byddwn hefyd yn darparu cyllid o £660k i dreialu penodiad Rheolwyr Ysgolion Bro a 
buddsoddiad cyfalaf o £20m i alluogi ysgolion i ddatblygu ymhellach fel asedau cymunedol. 
 
Bydd tair agwedd allweddol ar addysg fro: 
• Ymgysylltu â Theuluoedd - lle mae ysgolion yn cyfathrebu'n dda â theuluoedd ac yn cynnwys rhieni 
wrth gefnogi dysgu eu plant. 
• Ymgysylltu â'r Gymuned - lle mae cyfleusterau'r ysgol yn cael eu defnyddio fel sail ar gyfer dysgu 
teuluol, oedolion a chymunedol ac ystod o weithgareddau cymunedol. 
• Gweithio Aml-Asiantaeth - lle mae gwasanaethau cyhoeddus yn gydgysylltiedig i gefnogi plant a 
phobl ifanc o gartrefi incwm isel. Gallai hyn gynnwys gofal iechyd, cymorth iechyd meddwl ac 
asiantaethau trydydd sector. Trwy greu gwell gweithio mewn partneriaeth ar draws gwahanol feysydd 
rydym yn fwy tebygol o ddarparu gwell cefnogaeth i blant a'u teuluoedd sy'n profi anawsterau. 
 

12. Dylai Llywodraeth Cymru rannu 
arfer da, lle mae ysgolion yn 

Fel rhan o'n gwaith i hyrwyddo Ysgolion Bro byddwn yn parhau i amlygu enghreifftiau o arfer da trwy 
ein gweithgareddau cyfathrebu ac unrhyw ganllawiau a gynhyrchir. 
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darparu mynediad ehangach at 
eu cyfleusterau, gan gynnwys 
datrysiadau ar gyfer goresgyn 
anawsterau sy’n ymwneud â 
threfniadau llywodraethu, staffio a 
chludiant. 
 

13. Rydym yn argymell bod 
Llywodraeth Cymru yn gweithio 
gydag Estyn i sicrhau ei fod yn 
cynnwys, fel rhan o’i gyfundrefn 
arolygu, asesiad o’r dewis o 
weithgareddau sydd ar gael 
mewn ysgolion, mynediad cyfartal 
ar gyfer bechgyn a merched ac a 
ymgynghorir â disgyblion ai peidio 
ynghylch y gweithgareddau a 
ddarperir. 

Cyflwynodd Estyn arweiniad arolygu diwygiedig ar gyfer ysgolion ac UCDau yng ngwanwyn 2022. 
Nodir cyfleoedd i arolygwyr ystyried datblygiad corfforol disgyblion a chyfleoedd ar gyfer 
gweithgareddau corfforol mewn pedwar o’r pum maes arolygu. Anaml iawn y mae adroddiadau 
arolygu Estyn o ysgolion unigol yn cynnwys manylion yn ymwneud â gwahaniaethau yn y 
ddarpariaeth ar gyfer disgyblion, neu brofiadau disgyblion ar sail eu rhyw neu eu rhyw. Oherwydd 
cwmpas eang yr hyn y mae Estyn yn ei arolygu, mae Estyn yn adrodd trwy eithriad lle mae’r 
ddarpariaeth yn arbennig o gryf neu lle mae achos sylweddol i bryderu. 
 
Trwy waith thematig Estyn, gallant ystyried materion penodol yn fanwl ac maent yn awyddus i 
adolygu gweithrediad Cwricwlwm i Gymru trwy gyfres o adroddiadau thematig sy’n edrych ar y 
meysydd dysgu a phrofiad. Gallai hyn gynnwys adolygiad thematig yn ymwneud â maes dysgu a 
phrofiad iechyd a lles. Gan weithio gydag Estyn, bydd swyddogion Llywodraeth Cymru yn datblygu 
hwn fel opsiwn wrth ystyried meysydd blaenoriaeth ar gyfer cylch gwaith blynyddol Estyn ar gyfer 
2023-24. 
 

14. Dylai Llywodraeth Cymru weithio 
gyda Chwaraeon Cymru i godi 
proffil chwaraeon merched. Gallai 
hyn gynnwys rhaglen lle mae 
“modelau rôl benywaidd o fyd y 
campau” yn ymweld ag ysgolion i 
siarad am eu profiadau ac annog 
mwy o ferched i gyfranogi mewn 
gweithgareddau chwaraeon. 

Mae Chwaraeon Cymru wedi bod yn gweithio mewn partneriaeth â’r Gweithgor Rhyngwladol ar 
Fenywod mewn Chwaraeon sy’n cael ei gynnal yn y DU o 2022 - mae rhagor o wybodaeth am yr 
IWG ar gael yn: https://iwgwomenandsport.org/.  Y cydweithrediad hwn yw rhwydwaith mwyaf y byd 
sy’n ymroddedig i hyrwyddo cydraddoldeb rhywiol a chydraddoldeb mewn chwaraeon, addysg 
gorfforol a gweithgaredd corfforol. Bydd y bartneriaeth yn hyrwyddo proffil menywod mewn 
chwaraeon ac yn meithrin dysgu a gallu ar gyfer y sector chwaraeon yng Nghymru. 
 
Mae Chwaraeon Cymru hefyd yn gweithio mewn partneriaeth â nifer o Sefydliadau Cenedlaethol sy’n 
helpu i gyflwyno a hyrwyddo chwaraeon ar gyfer amrywiaeth o gymunedau - gan gynnwys gweithio’n 
benodol gyda menywod a merched. Un enghraifft yw ‘Rhaglen Us Girls’ gan Gemau Stryd Cymru a 
lansiwyd yng Nghymru yn 2015. 
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Mae’r rhaglen Llysgenhadon Ifanc, a ariennir gan Chwaraeon Cymru a’r Ymddiriedolaeth Chwaraeon 
Ieuenctid, yn cefnogi mwy na 4000 o Lysgenhadon Ifanc mewn ysgolion, colegau a phrifysgolion 
ledled Cymru sy’n creu ac yn darparu cyfleoedd i’w cyfoedion a hyd yn oed oedolion fod yn gorfforol 
egnïol drwy chwaraeon. Yn ei dro, mae’r rhaglen yn rhoi hyder a sgiliau i bobl ifanc i fod yn 
arweinwyr chwaraeon y dyfodol. Mae rhagor o wybodaeth am y rhaglen ar gael yma. 
 
Yn 2021 rhoddodd Llywodraeth Cymru arian i’r Urdd o dan y Gaeaf Llawn Lles i gefnogi 
cystadleuaeth pêl-rwyd genedlaethol a Chynhadledd #FelMerch. Gwelodd y gystadleuaeth pêl-rwyd 
genedlaethol dros 2,000 o ferched o 120 o dimau yn cystadlu mewn digwyddiad undydd, gan 
hyrwyddo manteision cymryd rhan, ymarfer corff a ffyrdd iach ac egnïol o fyw. Roedd Cynhadledd 
#FelMerch yn brofiad preswyl deuddydd i fenywod a merched ifanc, gan adeiladu ar fomentwm 
rhaglen ehangach #FelMerch. Nod #FelMerch yw ysbrydoli, cefnogi a grymuso merched a menywod 
ifanc rhwng 14 a 25 oed i ddod yn actif trwy chwaraeon o fewn amgylchedd diogel a chroesawgar. 
 

15. Dylai Llywodraeth Cymru a 
Chwaraeon Cymru gynnwys 
amod mewn ceisiadau am gyllid 
ar gyfer rhaglenni gweithgarwch 
corfforol y bydd arian ond yn cael 
ei fuddsoddi mewn rhaglenni sy’n 
pwysleisio dull gwirioneddol 
gynhwysol o ddarparu 
gweithgarwch corfforol, a 
chynnwys asesiadau o’r effaith ar 
gydraddoldeb sy’n sicrhau bod 
ystyriaethau ar gyfer plant a phobl 
ifanc anabl yn cael eu hymgorffori 
o’r dechrau’n deg. 
 

Mae dull ariannu newydd Chwaraeon Cymru wedi cael ei roi ar waith. Mae hyn yn defnyddio data yn 
benodol sy'n sicrhau bod buddsoddiad yn cael ei ysgogi gan gynhwysiant. Mae'r dull hwn wedi 
ymgorffori cydraddoldeb o fewn y ffordd y caiff buddsoddiad ei ddosbarthu i sicrhau bod yn rhaid i 
bawb sy'n derbyn cyllid partneriaeth Chwaraeon Cymru allu effeithio ar amcanion cydraddoldeb. 
 
Yn ogystal â hyn, mae Chwaraeon Cymru wedi bod yn gweithio gyda’r Ganolfan Gwasanaethau 
Cyhoeddus Digidol i ehangu ei ddull o ariannu cymunedol. Mae hyn wedi defnyddio dull ymchwil 
defnyddwyr, gan siarad yn uniongyrchol â channoedd o unigolion a sefydliadau i ddileu rhwystrau i 
gael mynediad at gyllid, yn enwedig ar gyfer y grwpiau sydd heb gynrychiolaeth ddigonol. Mae 
gweithredu dull cyllidwr torfol hefyd wedi ymgorffori cynwysoldeb trwy flaenoriaethu buddsoddiad 
fesul ardaloedd o amddifadedd. 
 
Ar hyn o bryd mae dull buddsoddi cyllid cyfalaf agored, gyda’r sefydliad yn datblygu dull strategol o 
ymdrin â’r elfen gyllido hon fel rhan o’r buddsoddiad cyfalaf o £8m a ddarperir gan Lywodraeth 
Cymru. Rhoddir blaenoriaeth i agendâu amddifadedd a chydraddoldeb o ran sut y caiff y cyllid hwn ei 
ddosbarthu yn y dyfodol. 
 

16. Dylai Llywodraeth Cymru 
archwilio sut y gellid defnyddio’r 
Grant Datblygu Disgyblion i helpu 
i fynd i’r afael â’r bwlch 

Flwyddyn ar ôl blwyddyn, rydym wedi ymestyn y Grant Datblygu Disgyblion (GDD). Mae bellach yn 
cefnogi hyd yn oed mwy o'n dysgwyr mwyaf agored i niwed. Yn ogystal â’r elfen prydau ysgol am 
ddim, mae’r gyfres GDD bellach yn cynnwys plant sy’n derbyn gofal, y rheini yn y blynyddoedd 
cynnar, y rheini mewn unedau cyfeirio disgyblion, a’r rheini mewn addysg heblaw darpariaeth yn yr 

T
udalen y pecyn 116



amddifadedd mewn lefelau 
gweithgarwch corfforol. 
 

ysgol. Mae’r elfen fwyaf newydd - GDD-Mynediad - wedi’i chyflwyno i gefnogi rhieni gyda rhai o 
gostau’r diwrnod ysgol, gan gynnwys gweithgareddau chwaraeon. 
 
Rhoddir cyllid y Grant Datblygu Disgyblion yn uniongyrchol i ysgolion, a nhw sydd i benderfynu ar y 
defnydd gorau o wariant gan mai nhw sy'n adnabod eu hardal orau. Mae'r Grant Datblygu Disgyblion 
yn cael ei ddefnyddio mewn rhai ysgolion i hyrwyddo gweithgareddau chwaraeon. Mae llawer yn 
rhedeg clybiau ar ôl ysgol ac mae rhai yn darparu cludiant i'r pwll nofio lleol. Mewn blynyddoedd 
blaenorol yn Ysgol Fabanod y Foryd, Y Rhyl, mae'r dysgwyr wedi elwa o gefnogaeth y grant sy'n 
cael ei ddefnyddio ar gyfer gweithgareddau corfforol. Roedd yr ysgol yn beilot ar gyfer cyflwyno 
cwricwlwm newydd y rhaglen Llythrennedd Corfforol. Roedd y rhaglen yn cynnwys sgiliau Beic-gallu 
ac addysg awyr agored, gan ymgorffori ymweliad preswyl ar gyfer Blwyddyn 2. Mae ymestyn gwaith 
Llythrennedd Corfforol yn y modd hwn wedi cael effaith gadarnhaol ar iechyd a ffordd o fyw 
disgyblion ac wedi cynyddu eu hymgysylltiad â dysgu yn gyffredinol, sydd wedi effeithio yn 
gadarnhaol ar safonau. 
 

17. Dylai Llywodraeth Cymru adolygu 
ymdrechion Chwaraeon Cymru i 
leihau’r bwlch amddifadedd mewn 
lefelau gweithgarwch corfforol o 
ystyried y diffyg cynnydd 
 

Mae Chwaraeon Cymru ar hyn o bryd yn arwain dull arloesol o sefydlu pum Partneriaeth Chwaraeon 
yng Nghymru. Bydd Partneriaethau Chwaraeon yn trawsnewid y ffordd y caiff chwaraeon cymunedol 
eu datblygu, eu cyflwyno, eu harwain a'u hariannu - gan ymateb i anghenion pob cymuned o fewn y 
pum rhanbarth. 
 
Mae Partneriaeth Chwaraeon yn dod â chydweithrediad o randdeiliaid allweddol o fewn rhanbarth 
diffiniedig, sy'n deall pwysigrwydd ac yn canolbwyntio ar gyflawni buddion chwaraeon a 
gweithgaredd corfforol. Dan arweiniad mewnwelediad, byddant yn darparu arweinyddiaeth strategol 
a chynllunio ar lefel ranbarthol, gyda phwrpas cyffredin, ar lefel leol, y gall pawb gymryd rhan mewn 
chwaraeon a gweithgaredd corfforol trwy amrywiaeth o gyfleoedd sy'n diwallu eu hanghenion orau. 
 
Drwy Bartneriaethau Chwaraeon, rydym yn cynllunio ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol drwy gymryd 
camau i atal anghydraddoldebau o ran cymryd rhan mewn chwaraeon a gweithgarwch corfforol 
ledled Cymru. Gyda'r dasg o sicrhau newid system, byddant yn gatalydd i fynd i'r afael â dau fater hir 
sefydlog: 
• Sicrhau bod y gefnogaeth a'r cyfleoedd cywir yn eu lle ar gyfer y rhai nad ydynt yn gwneud ymarfer 
corff yn rheolaidd, gyda ffocws clir ar ddileu rhwystrau i'r rhai sydd angen y cymorth mwyaf. 
• Cymryd camau i fodloni'r galw cudd uchel gan y rhai sy'n weithgar ond sydd am wneud llawer mwy. 
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18. Rydym yn argymell bod 
Llywodraeth Cymru yn gwneud 
trefniadau i sefydlu trefniadau 
cyllido mwy hirdymor i alluogi 
Chwaraeon Cymru a’i bartneriaid i 
gynllunio’n fwy strategol. 
 

Ym mis Mawrth 2022, rhoddodd Llywodraeth Cymru dymor o gylch gwaith llywodraethu i Chwaraeon 
Cymru, wedi’i gefnogi gan gyllideb tair blynedd ar gyfer 2022-23 i 2024-25. Mae'r gyllideb yn 
cynnwys dyraniad cyfalaf o £8m y flwyddyn i fuddsoddi mewn cyfleusterau chwaraeon. 
 
Bydd y dull buddsoddi newydd yn darparu cynigion ariannu dangosol dros gyfnod o sawl blwyddyn ar 
gyfer yr holl Gyrff Llywodraethu Cenedlaethol a Phartneriaethau Chwaraeon Rhanbarthol. Mae'r dull 
ariannu Partner Cenedlaethol hefyd yn cael ei ddatblygu gyda'r nod o ddarparu cynigion aml-
flwyddyn. Bydd yr ymrwymiadau ariannu yn naturiol yn dibynnu ar y cyllid a ddarperir gan 
Lywodraeth Cymru i Chwaraeon Cymru. 
 

19. Rydym yn argymell bod 
Llywodraeth Cymru yn adolygu’r 
defnydd o gytundebau Adran 106 
i weld a ydynt yn cael eu 
defnyddio gan awdurdodau lleol i 
sicrhau y darperir mannau gwyrdd 
diogel a hygyrch mewn 
datblygiadau tai newydd. 
 

Gohiriwyd casglu data ar gyfer y Dangosyddion Datblygu Cynaliadwy yn ystod y pandemig. Byddwn 
yn edrych i ailddechrau casglu data i weld sut mae awdurdodau lleol yn darparu mannau agored a 
gwyrdd drwy’r system gynllunio, yn unol â pholisïau cenedlaethol ym Mholisi Cynllunio Cymru. 

20. Rydym yn pwyso ar Lywodraeth 
Cymru i ystyried ei safbwynt 
ynglŷn â defnyddio cyllid 
canlyniadol o ardoll y diwydiant 
diodydd ysgafn ac ymrwymo i’w 
ddefnyddio i gynyddu lefelau 
gweithgarwch corfforol a lleihau 
baich gordewdra yng Nghymru, 
fel y gwnaed mewn rhannau eraill 
o’r DU. 
 

Fel gyda chyllid canlyniadol o bob math, caiff y swm ei ychwanegu at gyllideb gyffredinol Llywodraeth 
Cymru a’i ddyrannu’n unol â’n blaenoriaethau. Mae hyrwyddo llesiant ac iechyd da i bawb yn un o 
flaenoriaethau allweddol ein strategaeth genedlaethol, Ffyniant i Bawb, a dyna pam yr ydym yn 
parhau i gynorthwyo pobl i fyw mewn ffordd iachach, gan chwalu’r rhwystrau y mae afiechyd yn eu 
codi o safbwynt cyflogaeth a chyfleoedd, ac ymdrin â’r cylch cenedliadol o afiechyd ac 
anweithgarwch. 
 
Rydym wedi buddsoddi dros £13m yn 2022-24 i helpu i gyflawni nodau’r strategaeth Pwysau Iach: 
Cymru Iach. Mae’r cynllun cyflawni dwy flynedd a gefnogir gan y cyllid hwn yn canolbwyntio ar atal 
a’r blynyddoedd cynnar i gefnogi nifer o feysydd ar draws y Llywodraeth i alluogi newid. 
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17 Awst 2022 

Annwyl Eluned 

Deddf Iechyd y Cyhoedd (Cymru) 2017: asesiadau o’r effaith ar iechyd 

Fel y gwyddoch, mae Rhan 6 o Ddeddf Iechyd y Cyhoedd (Cymru) 2017 yn gwneud darpariaeth sy’n 

ei gwneud yn ofynnol i gyrff cyhoeddus gynnal asesiadau o’r effaith ar iechyd. Diffinnir Asesiad o’r 

Effaith ar Iechyd fel “asesiad o effaith debygol, yn y tymor byr ac yn y tymor hir, gam neu 

benderfyniad arfaethedig ar iechyd corfforol ac iechyd meddwl pobl Cymru neu ar iechyd corfforol ac 

iechyd meddwl rhai o bobl Cymru.” Gall yr asesiadau hyn, felly, helpu i roi dealltwriaeth well o 

effeithiau penderfyniadau polisi o ran iechyd a thegwch. 

Mae Adran 108 yn ei gwneud yn ofynnol i Weinidogion Cymru wneud rheoliadau ynghylch Asesiadau 

o’r Effaith ar Iechyd a gynhelir gan gyrff cyhoeddus. Mae’n darparu bod yn rhaid i’r rheoliadau hyn 

bennu’r amgylchiadau pan fo angen cynnal Asesiad o’r Effaith ar Iechyd a sut y dylid gwneud hynny. 

Mae mynd i’r afael ag anghydraddoldebau iechyd yn flaenoriaeth i’r Pwyllgor, a byddem yn 

croesawu’r wybodaeth ddiweddaraf ynglŷn â gweithredu Rhan 6 o’r Ddeddf, gan gynnwys pryd 

rydych yn rhagweld y caiff rheoliadau o dan adran 108 eu cyflwyno. 

Yn gywir, 

Russell George AS 

Cadeirydd y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol 

Croesewir gohebiaeth yn Gymraeg neu Saesneg. We welcome correspondence in Welsh or English. 

Y Pwyllgor Iechyd a  
Gofal Cymdeithasol 
— 
Health and Social Care 
Committee 

Senedd Cymru 
Bae Caerdydd, Caerdydd, CF99 1SN 

SeneddIechyd@senedd.cymru 
senedd.cymru/SeneddIechyd  

0300 200 6565  

— 
Welsh Parliament 

Cardiff Bay, Cardiff, CF99 1SN 
SeneddHealth@senedd.wales 

senedd.wales/SeneddHealth 
0300 200 6565 Eluned Morgan 

Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol 

Llywodraeth Cymru 
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Eluned Morgan AS/MS 
Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol 
Minister for Health and Social Services 

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.   

Russell George AS 
Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol 
Senedd Cymru 
Bae Caerdydd  
Caerdydd  
CF99 1SN 

SeneddIechyd@senedd.cymru 

26 Medi 2022 

Annwyl Russell, 

Diolch ichi am eich llythyr dyddiedig 17 Awst ynglŷn â darpariaethau Rhan 6 o Ddeddf 
Iechyd y Cyhoedd (Cymru) 2017.  

Cafodd y gwaith o ddatblygu Rheoliadau o dan Ran 6 o Ddeddf Iechyd y Cyhoedd (Cymru) 
2017 ei atal dros dro yn 2018 er mwyn canolbwyntio adnoddau cyfreithiol a pholisi ar 
ymadael â’r UE, ac wedyn ar gefnogi’r ymateb i’r pandemig COVID-19.  

Wrth inni symud ymlaen at gam nesaf yr ymateb i’r pandemig COVID-19, mae’r gwaith ar y 
Rheoliadau wedi ailddechrau, gyda’r nod o gynnal gweithgarwch ymgysylltu â’r cyrff 
cyhoeddus perthnasol yn yr hydref. Rwy’n bwriadu cyhoeddi ymgynghoriad ar y Rheoliadau 
(fel sy’n ofynnol o dan Ddeddf 2017) ddiwedd y gwanwyn/dechrau’r haf 2023. Gan ganiatáu 
ar gyfer ystyried ymatebion i’r ymgynghoriad a datblygu’r polisi ymhellach, fy mwriad yw 
gosod y Rheoliadau gerbron y Senedd ar gyfer eu cymeradwyo cyn diwedd 2023.   

Yn gywir 

Eluned Morgan AS/MS 
Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol 
Minister for Health and Social Services
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29 September 2022 

To:  Chair of the Health and Social Care Committee , Russell George MS 

Dear Committee Chair, 

Feminist Scorecard 2022 

We are writing to you to share key recommendations from our Feminist Scorecard 2022 that 

are relevant to the Health and Social Care Committee. The Feminist Scorecard 2022, 

launched in July this year, tracks the Welsh Government’s progress towards advancing 

women’s rights and gender equality in six policy areas: 

● Fair Finance

● Caring Responsibilities

● Global Women’s Rights

● Equal Representation and Leadership

● Tackling Gender Health Inequalities, and

● Ending Violence Against Women and Girls

Each area is rated using a traffic light system (red, amber, and green), indicating the level of 

progress towards equality for women and girls in Wales. Your Committee portfolio covers 

issues under Caring Responsibilities and Tackling Gender Health Inequalities, and we would 

like to highlight actions needed to improve women’s situation in both areas below. 

Caring Responsibilities 

Compared to the last Scorecard published in 2020, Caring Responsibilities and Fair Finance 

have both regressed from amber to red. This shows the close connection between women’s 

position in the labour market and the unequal distribution of care work in Wales. The Welsh 

Government has made positive commitments around childcare and social care, but the pace 

of action does not reflect the urgency for change. We recommend  that the Welsh Government 

should: 

● Progress and build on existing plans to ensure social care and childcare as a

profession is valued and improved, through measures like a sector-wide real living

wage, better career progression, support for mental health & well-being of care

workers.

● Ensure unpaid carers are involved in designing and delivering policies and services

that affect their lives.

● Contribute to a cultural shift whereby unpaid care work for all ages is recognised and

valued appropriately.
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Tackling Gender Health Inequalities 

The Welsh Government’s recent commitment to a women’s health plan is sorely needed. 

Since our last Scorecard published in 2020, little progress has been made on Tackling Gender 

Health Inequalities, which has again scored red. There are positive steps, such as the opening 

of a perinatal Mother and Baby Unit and menstrual well-being being a mandatory element of 

the new curriculum, but overall, the urgency of improving women’s health is still not reflected 

in policy or action. The Scorecard recommends that the Welsh Government should: 

● Prioritise the development and implementation of a women and girls’ health plan for

Wales that is informed by the Women’s Health Coalition’s quality statement and co-

produced with women who have lived experience of various health conditions.

● Invest in high quality research into women’s health and treatment and ensure that

Wales-based clinical trials have a 50:50 gender split.

● Make menopause the subject of a dedicated Public Health Wales campaign and

ensure there is a menopause specialist available in every GP surgery in Wales.

● Open at least two dedicated recurrent miscarriage clinics in Wales.

● Open an independent perinatal mental health unit for mother and babies in North

Wales.

● Improve endometriosis healthcare in Wales through a comprehensive and up-to-date

set of guidelines, public awareness-raising and allocation of appropriate funding.

● Increase funding for the Welsh Gender Service.

● Ensure all patient facing health care practitioners receive mandatory training to include

specific health conditions and processes related to the health needs of people with

protected characteristics.

● Improve data collection and mental health provisions to understand and address the

longer-term impact of the pandemic on the mental health of women in Wales.

We would be grateful for the opportunity to meet with you to discuss how we can work together 

to make the recommendations a reality, to ensure that women and girls in Wales will not be 

held back for many years to come. Please contact Fadhilah Gubari at Oxfam Cymru to 

arrange a suitable date for a meeting on 

We look forward to your response. 

Yours sincerely, 

     Sarah Rees          Catherine Fookes     

  Head of Oxfam Cymru  Director of WEN Wales 
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