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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? 

 

O ran blaenoriaethau, barn Chwarae Cymru yw y gellid, yn rhesymol, roi ffocws ar adferiad Covid 

ac arloesi sy’n seiliedig ar dystiolaeth. Rydym mewn cyfnod digyffelyb, sy’n cyfiawnhau ystyried 

dulliau newydd i fynd i’r afael â’r heriau sydd wedi codi’n sgil y pandemig ac effaith y camau 

angenrheidiol a gymerwyd i leddfu ei effaith.  

https://senedd.cymru/pwyllgorau/y-pwyllgor-iechyd-a-gofal-cymdeithasol/
https://senedd.cymru/pwyllgorau/y-pwyllgor-iechyd-a-gofal-cymdeithasol/
https://busnes.senedd.cymru/mgConsultationDisplay.aspx?id=424
https://senedd.wales/committee/737
https://senedd.wales/committee/737
https://business.senedd.wales/mgConsultationDisplay.aspx?id=424
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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? 

 

Adfer yn dilyn COVID 

COVID recovery 

 

Mae buddiannau chwarae’n cael eu cydnabod yn gyffredinol, ac maent yn trawsdorri iechyd 

corfforol a meddyliol, llesiant a datblygiad plant. Mae chwarae’n ffordd i blant gadw’n iach yn 

ogystal ag yn broses sy’n eu helpu i ddelio gydag ansicrwydd, straen a phryderon bob dydd. 

Yn ystod y pandemig coronafeirws a’r cyfnodau clo cysylltiedig, roedd mynediad i chwarae’r tu 

allan yn hynod o bwysig, oherwydd yr ymdeimlad o ryddid a rheolaeth y gall plant eu mwynhau 

ac oherwydd ei fod yn caniatáu i blant fod yn fywiog ac yn gorfforol egnïol. Mae chwarae’n fath o 

ymarfer corff i blant. Fodd bynnag, ar rai adegau’n ystod y pandemig, methodd y ffocws ar 

bwysigrwydd ymarfer corff yn yr awyr agored gydnabod hyn, ac roedd yr esiamplau a roddwyd ar 

gyfer ymarfer corff yn dueddol o fod yn gyfyngol a chanolbwyntio ar oedolion.i 

Mae tystiolaeth newydd yn awgrymu y gallai cau ysgolion am gyfnodau maith, aros adref a 

chyfyngiadau cymdeithasol yn ystod achosion o afiechyd, achosi canlyniadau difrifol ar gyfer 

iechyd corfforol a meddyliol plant. Mae un o gasgliadau allweddol yr adolygiad cyflymii yn nodi 

efallai mai chwarae fydd un o’r meysydd pwysicaf i ganolbwyntio arno er mwyn hyrwyddo iechyd 

a llesiant.   

Oherwydd yr ansicrwydd a achoswyd gan y pandemig coronafeirws, mae cyfleoedd i chwarae’n 

hanfodol er mwyn helpu plant i wneud synnwyr o’u profiadau, datrys problemau, ail-gysylltu 

gyda’u cyfoedion, a hybu eu llesiant eu hunain. Wrth inni ddatblygu mentrau ac ymyraethau i 

gefnogi plant yn sgil y pandemig a’i gyfyngiadau cysylltiedig, efallai mai chwarae fydd un o’r 

meysydd pwysicaf i ganolbwyntio arno er mwyn hyrwyddo iechyd a llesiant.   
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Mae Chwarae Cymru’n argymell y dylai’r Pwyllgor, yn ystod y chweched Senedd: 

 

Sicrhau bod mynediad i chwarae’n cael ei gynnwys mewn unrhyw gynlluniau adferiad wedi’r 

pandemig Covid y bydd yn craffu arnynt. 

Sicrhau bod rhaglenni ymyraethol ar gyfer plant, y bwriedir iddynt gefnogi adferiad ar ôl Covid-19, 

yn cael eu cyfannu gan ffocws ar gefnogi plant i fod yn gyfranogwyr gweithredol wrth gryfhau eu 

gwytnwch eu hunain. Dylid craffu ar unrhyw raglenni sy’n cefnogi iechyd corfforol a meddyliol 

plant er mwyn sicrhau eu bod yn cynnwys cyfleoedd ac amser ar gyfer chwarae a gyfarwyddir yn 

bersonol. 
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Unrhyw faterion eraill 

Any other issues 

C3. A oes unrhyw faterion eraill yr hoffech dynnu sylw'r Pwyllgor atynt? 

Q3. Are there any other issues you wish to draw to the Committee’s attention? 

 

 

Cynhaliodd y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon blaenorol Ymchwiliad i 

Weithgarwch Corfforol Plant a Phobl Ifanc. Yn ein hymateb, mynegodd Chwarae Cymru bryderon 

am amserau chwarae ac egwyl. Yn benodol, fe wnaethom bwysleisio materion yn ymwneud â 

thynnu amser chwarae’n ôl (yn cynnwys egwyl chwarae amser cinio) er mwyn cwtogi’r diwrnod 

ysgol, neu, fel rhan o bolisi rheoli ymddygiad.  

 

Mae’n bwysig nodi ac yn bleser i weld bod Fframwaith ar sefydlu dull ysgol gyfan ar gyfer llesiant 

emosiynol a meddylioliii Llywodraeth Cymru bellach yn ei gwneud yn glir bod amser chwarae’n 

bwysig ac na ddylid ei dynnu’n ôl oddi ar blant yn yr ysgol fel math o gosb. Fodd bynnag, mae 

hwn yn gyfarwyddyd cymharol ddiweddar ac nid yw’n glir sut y mae’n cael ei weithredu, ei fonitro 

na’i archwilio. 

Yn ei adroddiad ymchwiliadiv mynegodd y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon eu 

siom o glywed bod cwtogi amser cinio ac egwyliau (sy’n cynnig cyfleoedd dyddiol i fod yn fywiog) 

yn arferiad cyffredin mewn ysgolion. Anogodd Lywodraeth Cymru i adolygu pa mor eang yw’r 

arfer hwn mewn ysgolion ledled Cymru. Nid yw Chwarae Cymru’n ymwybodol os cynhaliwyd 

adolygiad o’r fath. 

Yn ein hymateb i’r ymchwiliad, fe wnaethom hefyd bwysleisio bod tiroedd ysgolion yn asedau 

cymunedol defnyddiol y gellid eu defnyddio’n fwy effeithlon ar gyfer chwarae ac adloniant plant 

wedi i’r diwrnod ysgol ddod i ben. Rydym yn tanlinellu buddiannau hyn ym maniffesto Chwarae 

Cymru, Cymru – lle chwarae-gyfeillgarv a’r daflen ffeithiau gysylltiedig.vi  

Yn ddiweddar, darparodd Llywodraeth Cymru gyllid i Chwaraeon Cymru a Chyngor Celfyddydau 

Cymru i’w galluog i ddatblygu cyfres o gynlluniau peilot sy’n edrych ar sut i ddarparu 

gweithgareddau chwaraeon a diwylliannol o amgylch y diwrnod ysgol. Rydym yn gobeithio y gellir 

cynnwys sicrhau bod tiroedd ysgolion ar gael ar gyfer chwarae gaiff ei sbarduno, ei reoli a’i 

strwythuro gan blant yn y cynlluniau peilot hyn. 

Mae Chwarae Cymru’n argymell y dylai’r Pwyllgor, yn ystod y chweched Senedd: 

 

Adolygu cynnydd ar argymhellion a wnaethpwyd yn yr ymchwiliad blaenorol i weithgarwch 

corfforol plant a phobl ifanc.  

 

Cyd-drafod gyda phwyllgorau eraill fel bo angen er mwyn sicrhau bod gwaith sy’n cael ei gynnal i 

gynyddu defnydd cymunedol o ysgolion a thiroedd ysgolion yn darparu cyfleoedd i chwarae. 
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