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Blaenoriaethau cychwynnol a nodwyd gan y Pwyllgor 

Initial priorities identified by the Committee 

Mae'r Pwyllgor wedi nodi nifer o flaenoriaethau posibl ar gyfer ei waith yn ystod y Chweched 

Senedd, gan gynnwys: iechyd y cyhoedd a gwaith ataliol; y gweithlu iechyd a gofal cymdeithasol, 

gan gynnwys diwylliant sefydliadol a lles staff; mynediad at wasanaethau iechyd meddwl; arloesi ar 

sail tystiolaeth ym maes iechyd a gofal cymdeithasol; cymorth a gwasanaethau i ofalwyr di-dâl; 

mynediad at wasanaethau adsefydlu i’r rhai sydd wedi cael COVID ac i eraill; a mynediad at 

wasanaethau ar gyfer cyflyrau cronig tymor hir, gan gynnwys cyflyrau cyhyrysgerbydol. 

The Committee has identified several potential priorities for work during the Sixth Senedd, 

including: public health and prevention; the health and social care workforce, including 

organisational culture and staff wellbeing; access to mental health services; evidence-based 

innovation in health and social care; support and services for unpaid carers; access to COVID and 

non-COVID rehabilitation services; and access to services for long-term chronic conditions, 

including musculoskeletal conditions. 

C1. Pa rai o’r materion uchod ydych chi’n credu y dylai’r Pwyllgor roi 

blaenoriaeth iddynt, a pham? 

Q1. Which of the issues listed above do you think should be a priority, and 

why? 

 

Mae Un Llais Cymru yn croesawu'r cyfle i ymateb i'r pynciau yr awgrymir y mae'r Pwyllgor yn 

ymchwilio iddynt. Mae Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn faes sydd o ddiddordeb cyfreithlon i 

Gynghorau Tref a Chymuned gan fod gan lawer o gynghorau gyfleusterau iechyd o fewn eu 

ffiniau sy'n amrywio o bractisau meddygon teulu i ysbytai mawr. Maent hefyd yn cynnwys cartrefi 

nyrsio a chyfleusterau gofal cymdeithasol eraill. Cyflogir llawer o drigolion ac yn wir llawer o 

gynghorwyr yn y sectorau hyn. Yn ogystal, mae Cynghorau'n ymdrechu i wella lles trigolion mewn 

amrywiaeth o ffyrdd. 

Mae Un Llais Cymru yn gweld teilyngdod ym mhob un o'r meysydd yr awgrymwyd gan y 

pwyllgor. Rydym yn croesawu'n arbennig y pwyslais ar Fynediad at wasanaethau ond byddem yn 
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awgrymu bod angen i Fynediad fod i wasanaethau digonol ac o ansawdd; nid yw mynediad at 

wasanaethau annigonol yn ganlyniad dymunol. 

• mynediad at wasanaethau iechyd meddwl; - ailysgrifennu "mynediad at wasanaethau iechyd 

meddwl o safon" 

• mynediad i wasanaethau adsefydlu COVID a rhai nad ydynt yn rhai COVID; ail eirio i "mynediad 

at wasanaethau adsefydlu o ansawdd (gan gynnwys COVID)" 

• mynediad i wasanaethau ar gyfer cyflyrau cronig hirdymor, gan gynnwys cyflyrau 

cyhyrysgerbydol – ailysgrifennu i "mynediad at wasanaethau o ansawdd ar gyfer cyflyrau cronig 

hirdymor" 

Sut y bwriedir sicrhau bod ansawdd yn ddigonol neu'n well? 

O ystyried cymhlethdod y mater a'r ffaith bod Cynghorau'n ymwybodol o'r problemau sylweddol 

a wynebir gan lawer o drigolion wrth symud o gyfleusterau Iechyd i Ofal Cymdeithasol, byddai Un 

Llais Cymru yn awgrymu bod y Pwyllgor hefyd yn ystyried y dystiolaeth ar y rhyngwyneb hwn y 

cydnabyddir yn eang nad yw’n gweithio. Mae hwn yn fater sylfaenol y mae angen mynd i'r afael 

ag ef a'i ddatrys. 

Mae'r rhestr hefyd yn cynnwys "arloesi ar sail tystiolaeth mewn iechyd a gofal cymdeithasol"; Pam 

arloesi sy'n seiliedig ar dystiolaeth? Beth am arfer sy'n seiliedig ar dystiolaeth? 
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Blaenoriaethau allweddol ar gyfer y Chweched Senedd 

Key priorities for the Sixth Senedd 

C2. Yn eich barn chi, pa flaenoriaethau allweddol eraill y dylai'r Pwyllgor eu 

hystyried yn ystod y Chweched Senedd mewn perthynas â: 

a) gwasanaethau iechyd; 

b) gofal cymdeithasol a gofalwyr; 

c) adfer yn dilyn COVID? 

 

Q2. In your view, what other key priorities should the Committee consider 

during the Sixth Senedd in relation to: 

a) health services; 

b) social care and carers; 

c) COVID recovery? 

 

Gofal Cymdeithasol a gofalwyr 

Social care and carers 

 

Mae mater sylfaenol y dylai'r pwyllgor ganolbwyntio arno, sef y rhyngwyneb sydd ddim yn 

gweithio rhwng y Gwasanaeth Iechyd a Gofal Cymdeithasol a sut y gellir gwella hyn – nid yw 

wedi'i gynnwys ar y rhestr. 

 


