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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 ystyried ein cylch gwaith, byddwch yn sylweddoli na fyddai'n briodol inni roi sylwadau ar 

flaenoriaethau cymharol y Pwyllgor. Fodd bynnag, rydym wedi gwneud sylwadau isod ar rai 

materion penodol sy'n deillio o'n gwaith blaenorol a'r gwaith sydd ar y gweill a allai fod yn 

berthnasol i gylch gwaith y Pwyllgor. Gobeithiwn y bydd hyn yn werthfawr i'r Pwyllgor wrth iddo 

lunio ei raglen waith. 

 

Iechyd y cyhoedd ac atal 

Er i ni dynnu sylw at gyfleoedd i wella, adroddodd ein 'hasesiad strwythuredig' a gwblhawyd 

ddiweddaraf ar gyfer Ymddiriedolaeth GIG Iechyd Cyhoeddus Cymru (Hydref 2020) mewn termau 

cadarnhaol ar y cyfan ar drefniadau llywodraethu, rheoli adnoddau ariannol, a chynllunio 

gweithredol yr Ymddiriedolaeth i gynorthwyo'r ymateb parhaus i'r pandemig wedi’i gydbwyso â 

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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darparu gwasanaethau hanfodol eraill. Rydym wedi esbonio cwmpas cyffredinol ein gwaith asesu 

strwythuredig o’r GIG o dan Gwestiwn 3. 

Ym mis Hydref 2017, adroddwyd ar drefniadau cydweithredol rhwng yr Ymddiriedolaeth a'r GIG 

ehangach ar gyfer rheoli adnoddau iechyd cyhoeddus lleol. Roeddem wedi canfod nad oedd y 

trefniadau hyn wedi gweithio mor effeithiol ag y dylent. Ymhlith pethau eraill, gwnaethom dynnu 

sylw at faterion i'w datrys ynghylch arweinyddiaeth, trefniadau ar gyfer sicrhau gwerth am arian o 

adnoddau a ddyrennir i dimau iechyd cyhoeddus lleol a dulliau o rannu gwybodaeth. Rydym wedi 

bod yn olrhain cynnydd mewn ymateb i'r materion a nodwyd ond gohiriwyd cwblhau ein gwaith 

dilynol wrth i GIG Cymru ymateb i bandemig COVID-19. Rydym bellach yn ailedrych ar ein gwaith i 

ystyried cyfleoedd i ddysgu o'r ymateb COVID-19 ar y cyd cyn cwblhau ein hallbwn.  

Yn ystod y saith mis diwethaf rydym wedi cyhoeddi adroddiadau ar y rhaglen Profi, Olrhain a 

Diogelu yng Nghymru (Mawrth 2021) a chyflwyno'r brechiad yng Nghymru (Mehefin 2021). 

Byddwn yn briffio'r Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus ar yr adroddiadau 

hyn ar 22 Medi 2021.  

O ran Profi, Olrhain a Diogelu, gwnaethom dynnu sylw at y ffordd yr oedd partneriaid wedi 

gweithio gyda'i gilydd ar lefel genedlaethol, ranbarthol a lleol i gyfuno arbenigedd arbenigol a 

gwybodaeth leol a sut y cymhwyswyd dysgu i addasu'r rhaglen dros amser. Bu adegau pan roedd 

y gwasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu wedi'i ymestyn i'r eithaf, ond ymatebodd yn dda i'r heriau 

hyn. Nodwyd gennym fod angen i'r rhaglen barhau i esblygu, ochr yn ochr â chyflwyno 

brechlynnau.  

Roedd ein hadroddiad ar y rhaglen frechu yn cydnabod y cynnydd a wnaed, a hynny’n gyflym, 

erbyn diwedd mis Mai 2021. Fodd bynnag, gwnaethom dynnu sylw at y ffaith bod angen cynllun 

tymor hwy i symud y tu hwnt i'r cerrig milltir a sefydlwyd bryd hynny ac ystyried materion 

allweddol megis cadernid y gweithlu brechlynnau, gwybodaeth sy'n esblygu am ddiogelwch 

brechlynnau, yr angen am ddosau atgyfnerthu, a chynnal cyfraddau derbyn da - yn enwedig yn y 

grwpiau hynny a oedd wedi dangos rhywfaint o betruster wrth ddod ymlaen ar gyfer eu 

brechiadau. Gwnaethom dynnu sylw hefyd at y ffaith bod heriau wedi bod o ran nodi gofalwyr di-

dâl nad ydynt wedi'u cofnodi ar unrhyw system o'r blaen. 

 

Y gweithlu iechyd a gofal cymdeithasol  

Rydym yn paratoi adroddiad byr a fydd yn ystyried sut mae cyrff y GIG wedi cefnogi lles staff yn 

ystod pandemig COVID-19, gan ganolbwyntio'n benodol ar eu trefniadau ar gyfer diogelu staff 

sydd mewn mwy o berygl o COVID-19. Bydd yr adroddiad hwn yn ategu gwybodaeth a gasglwyd 

yn ystod ein gwaith asesu strwythuredig o’r GIG. Rydym yn awr yn disgwyl cyhoeddi'r adroddiad 

cyn diwedd mis Hydref. Yn ein hadroddiadau asesu strwythuredig ar gyfer Addysg a Gwella 

Iechyd Cymru yn 2020, cydnabuom y swyddogaeth y bu gan y sefydliad wrth arwain ar ddatblygu 

adnoddau lles staff y GIG. 

Ar 15 Medi 2021, cyhoeddwyd ein hadroddiad 'Darlun o Wasanaethau Cyhoeddus' diweddaraf. 

Mae ein hadroddiad yn sôn am rai o'r heriau ehangach o ran capasiti staffio ar draws iechyd a 

gofal cymdeithasol. Dros y pedair i chwe wythnos nesaf byddwn yn cyhoeddi cyfres o allbynnau 

cysylltiedig. Bydd y rhain yn cynnwys dwy sylwebaeth fer, 'Darlun o Ofal Iechyd' a 'Darlun o Ofal 

Cymdeithasol'. Yn yr adroddiadau hyn byddwn yn tynnu sylw at brinder gweithlu mewn meysydd 
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gofal iechyd penodol. Yn yr un modd, byddwn yn tynnu sylw at brinder gweithlu ym maes gofal 

cymdeithasol ochr yn ochr â heriau sy'n deillio o gyflog isel a throsiant staff uchel sydd i’w weld ar 

draws y system. Mae effeithiau eraill hefyd o'r pandemig yr ydym yn ymwybodol eu bod yn 

dechrau peri rhywfaint o bryder, er enghraifft gweithio gartref yn ei gwneud yn haws i rai staff 

proffesiynol symud swyddi i chwilio am gyflog uwch.  

Bydd ein hadroddiad Darlun o Ofal Cymdeithasol yn nodi bod rhaglen lywodraethu newydd 

Llywodraeth Cymru yn nodi ei bwriad i gynyddu prentisiaethau mewn gofal cymdeithasol a 

sicrhau bod gweithwyr gofal yn cael y cyflog byw gwirioneddol. Gall gwella cyflogau gweithwyr 

gofal helpu i lenwi bylchau yn y gweithlu gofal cymdeithasol, ond bydd cynnydd mewn costau 

staff yn ychwanegu at bwysau ariannol ar ddarparwyr.  

Mae ein cylch presennol o waith asesu strwythuredig o’r GIG (gweler Cwestiwn 3) hefyd yn ymdrin 

â rhai o effeithiau'r pandemig sy'n ymwneud â chynllunio a rheoli'r gweithlu a beth mae'r rhain yn 

ei olygu i'w cynlluniau ehangach ar gyfer adferiad. Hefyd, bydd gwaith yr ydym yn ei wneud ar 

drefniadau llywodraethu ansawdd cyrff y GIG yn ystyried materion sy'n ymwneud â'r gweithlu a 

diwylliant sefydliadol. 

 

Y gallu i gael gafael ar wasanaethau iechyd meddwl  

Mae cryn dipyn o amser bellach ers i ni adolygu gwasanaethau iechyd meddwl oedolion neu blant 

a'r glasoed yn fanwl ddiwethaf. Fodd bynnag, ym mis Medi 2019 cyhoeddwyd pecyn o ddeunydd 

o dan y thema 'Lles Pobl Ifanc'. Roedd y gwaith hwnnw'n cynnwys sylwebaeth annibynnol fer a 

data ategol ar iechyd meddwl. Efallai y bydd yr adroddiad hwnnw'n ddefnyddiol i'r Pwyllgor fel 

rhywfaint o gyd-destun cefndirol. Rydym yn nodi cyfleoedd i wella dull gweithredu Llywodraeth 

Cymru. Gallai unrhyw graffu yn y dyfodol roi cyfle i ystyried cynnydd yn erbyn y materion hynny. 

Bydd ein hadroddiad Darlun o Ofal Iechyd (gweler uchod) yn ymdrin â materion sy'n ymwneud â 

pholisi/strategaeth iechyd meddwl a galw.  

Byddem hefyd yn tynnu sylw at ein hadroddiad ym mis Gorffennaf 2020 ar gysgu ar y stryd. 

Pwysleisiodd ein hadroddiad fod angen ymateb amlasiantaethol cyfannol er mwyn mynd i'r afael 

ag anghenion cymhleth pobl sy'n cysgu ar y stryd a'u diwallu. Amlygodd ein hymchwil gyda phobl 

sy'n cysgu ar y stryd fod y rhan fwyaf wedi cael profiadau niweidiol yn ystod plentyndod, wedi cael 

diagnosis deuol (iechyd meddwl a chamddefnyddio sylweddau) ac yn dibynnu'n drwm ar iechyd a 

gofal cymdeithasol i fynd i'r afael â'u problemau. Ond roeddent hefyd yn cael eu hystyried yn 

bennaf yn rhai â phroblem tai. Roedd hyn yn helpu i greu digartrefedd parhaus ac roedd y 

methiant i rannu cyfrifoldeb yn golygu bod arian yn cael ei wastraffu a defnyddwyr gwasanaeth 

agored iawn i niwed yn cael eu gwthio'n ôl ac ymlaen rhwng gwasanaethau heb unrhyw 

ddatrysiad. 

 

Cymorth a gwasanaethau i ofalwyr di-dâl 

Ym mis Gorffennaf 2019, cyhoeddwyd adroddiad gennym ar y Gronfa Gofal Integredig. Gallai 

canfyddiadau ehangach yr adroddiad hwn fod o ddiddordeb oherwydd, yn 2017-18, estynnodd 

Llywodraeth Cymru gwmpas y gronfa i gynnwys gofalwyr (o bob oed). Nodwyd hefyd yn yr 

adroddiad, er bod sefydliadau'r trydydd sector yn cael eu cynrychioli ar Fyrddau Partneriaeth 

Rhanbarthol, fod heriau o ran sicrhau cynrychiolaeth gan ddefnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr.  
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Ym mis Medi 2019, gwnaethom gyhoeddi adroddiad ac offeryn data ategol ar y 'drws blaen' i ofal 

cymdeithasol i oedolion, gan edrych yn benodol ar wasanaethau i oedolion ac yng nghyd-destun 

disgwyliadau sy'n deillio o Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014. Ymhlith 

pethau eraill, canfuom nad oedd gofalwyr yn cael y driniaeth gyfartal a ragwelwyd gan y Ddeddf 

o hyd, ac roedd darparu eiriolaeth yn parhau i fod yn heriol ledled Cymru. Defnyddiodd ein 

hadroddiad a'n offeryn data ymatebion gan ofalwyr i arolwg yr oeddem wedi'i gomisiynu i 

benderfynu a oeddent o’r farn bod y Ddeddf yn gwneud gwahaniaeth iddynt. Ymhlith ein 

hargymhellion, gwnaethom alw ar Lywodraeth Cymru i wella ymwybyddiaeth a dealltwriaeth 

gofalwyr o'u hawliau i gael eu hasesu ar gyfer eu hanghenion gofal a chymorth eu hunain, gyda'r 

nod o greu galw am wasanaethau ataliol awdurdodau lleol.  

Hefyd ym mis Medi 2019, roedd ein gwaith Llesiant Pobl Ifanc (gweler uchod) yn cynnwys 

adroddiadau annibynnol a data ategol ar 'Gofalwyr Sy'n Oedolion Ifanc' ac ar 'Rhieni Ifanc'. Fel yn 

achos ein hadroddiad ar iechyd meddwl, gallai unrhyw graffu yn y dyfodol roi cyfle i ystyried 

cynnydd yn erbyn rhai o'r materion a amlygwyd yn yr adroddiadau hynny. Er enghraifft, 

adroddwyd nad oedd rhai asesiadau i ddeall anghenion gofalwyr sy'n oedolion ifanc yn digwydd, 

ac nad oedd rhai pobl ifanc yn cael y cymorth yr oedd ei angen arnynt. A thynnwyd sylw at y 

ffaith nad oedd Llywodraeth Cymru yn gwybod digon am ble a pham fod bylchau yn y 

gwasanaeth ar gyfer rhieni ifanc yn bodoli ac y gallai wneud mwy i ddeall pa gymorth sydd ei 

angen ar rieni ifanc yng Nghymru, a'r ffordd orau o'i roi. 

Bydd ein sylwebaeth 'Darlun o Ofal Cymdeithasol' sydd ar ddod hefyd yn ymdrin â materion sy'n 

ymwneud â gofalwyr, gan ddefnyddio rhywfaint o'n gwaith blaenorol. Yn y cyfamser, rydym yn 

agosáu at ddiwedd ein gwaith maes mewn astudiaeth sy'n edrych ar ddarpariaeth awdurdodau 

lleol o 'daliadau uniongyrchol'. Er ei fod yn faes gwariant cymharol isel, mae darpariaeth Taliadau 

Uniongyrchol yn ddangosydd da o sut mae awdurdodau lleol yn sicrhau gwerth am arian yn eu 

gwariant gofal cymdeithasol a sut maent yn hybu llais, dewis a rheolaeth pobl yn unol â dyheadau 

Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014. Rydym wedi bod yn casglu barn 

amrywiol sefydliadau sy’n rhanddeiliaid yn rhan o'r gwaith hwn a chan dderbynwyr taliadau 

uniongyrchol. Rydym bellach yn disgwyl cwblhau'r gwaith hwn yn ystod y gaeaf sydd i ddod. 

Y gallu i gael gafael ar wasanaethau ar gyfer cyflyrau cronig hirdymor, gan gynnwys cyflyrau 

cyhyrysgerbydol 

Yn 2015, gwnaethom gwblhau adolygiad ar raddfa fawr o wasanaethau orthopedig, gan adrodd 

ar y sefyllfa ar draws byrddau iechyd unigol ac ar lefel genedlaethol. Rydym wedi bod yn gwneud 

gwaith dilynol ar y pwnc hwn ac rydym yn bwriadu ei gwblhau erbyn diwedd 2021. Rydym wedi 

bod yn ail-lunio allbynnau'r gwaith hwn er mwyn ystyried effaith pandemig COVID-19. Soniwn 

hefyd am ein gwaith blaenorol ar ofal wedi’i gynllunio, sy'n berthnasol yn ehangach, mewn 

ymateb i Gwestiwn 3.  

Ar lefel leol, rydym wrthi'n cwblhau rhywfaint o waith archwilio ar ofal llygaid ym Mwrdd Iechyd 

Prifysgol Betsi Cadwaladr, sy'n cynnwys gwasanaethau i gleifion â chyflyrau llygaid hirdymor. 
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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? 

 

Ynglŷn â’n cwmpas archwilio 

Mae ein cwmpas archwilio ar draws y GIG yn eithaf eang. Mae'n cynnwys ein gwaith archwilio 

cyfrifon, gwaith archwilio perfformiad lleol ar draws y sector ac astudiaethau cenedlaethol. Rydym 

yn cyhoeddi ein hadroddiadau archwilio lleol a chenedlaethol ar wefan Archwilio Cymru. 

Mae ein gwaith archwilio lleol mewn byrddau iechyd unigol, ymddiriedolaethau'r GIG ac 

awdurdodau iechyd arbennig yn cynnwys 'asesiad strwythuredig' blynyddol. Gwneir hyn i helpu i 

gyflawni'r ddyletswydd o dan adran 61 o Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004 i'r 

Archwilydd Cyffredinol fod yn fodlon wrth archwilio cyfrifon bod cyrff y GIG wedi gwneud 

trefniadau priodol i sicrhau darbodusrwydd, effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd wrth ddefnyddio 

adnoddau. Mae canfyddiadau hyn a'n gwaith ehangach yn llywio mewnbwn yr Archwilydd 

Cyffredinol i Drefniadau Uwchgyfeirio ac Ymyrryd GIG Cymru. Mae gan yr Archwilydd Cyffredinol 

hefyd ddyletswyddau o dan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 i wneud 

archwiliadau datblygu cynaliadwy—archwiliadau o'r graddau y mae cyrff yn y sector yn glynu wrth 

yr egwyddor datblygu cynaliadwy wrth bennu a dilyn amcanion llesiant. 

Mae gennym gyrhaeddiad a chymysgedd yr un mor eang o waith archwilio lleol a chenedlaethol 

ar draws cyrff llywodraeth leol, gan gynnwys y posibilrwydd o ymdrin â gofal cymdeithasol. Mae 

hyn yn cynnwys dyletswydd trefniadau priodol gyfatebol ar gyfer cyrff llywodraeth leol o dan 

adran 17 o Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004. Mae ein proses sicrhau ac asesu risg 

flynyddol ar draws y prif gynghorau yng Nghymru yn cynnwys ystyried risgiau sy'n ymwneud â 

gwasanaethau cymdeithasol a all wedyn lywio ein gwaith ehangach o gynllunio rhaglenni gwaith. 

Eto, mae gan yr Archwilydd Cyffredinol ddyletswyddau hefyd i wneud archwiliadau datblygu 

cynaliadwy mewn cyrff llywodraeth leol o dan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 

2015.  

O dan Ddeddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021, gall yr Archwilydd Cyffredinol gynnal 

"arolygiadau arbennig" o brif gynghorau os yw o'r farn y gallent fod yn methu â bodloni gofynion 

perfformiad y Ddeddf honno. Gall adroddiadau'r Archwilydd Cyffredinol ar arolygiadau arbennig 

argymell bod Gweinidogion Cymru yn cymryd camau i helpu cyngor i wella perfformiad.  

Rydym yn cydgysylltu ag Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru (AGIC) ac Arolygiaeth Gofal Cymru 

(AGC) ar draws gwahanol lefelau o'n sefydliadau i gydlynu ein swyddogaethau a thrafod rhaglenni 

gwaith perthnasol.  

Byddem yn hapus i drafod unrhyw agweddau ar ein gwaith archwilio yn fanylach gyda'r Pwyllgor, 

ei dîm clercio neu ei ymchwilwyr wrth i'r Pwyllgor lunio barn ar ei flaenoriaethau ei hun.  
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Materion o’n rhaglen waith ehangach a allai fod o ddiddordeb 

Mae ein hadroddiad Darlun o Wasanaethau Cyhoeddus a'n hadroddiadau Darlun o Ofal Iechyd a 

Darlun o Ofal Cymdeithasol sydd ar ddod yn cynnwys sylwadau ar strategaeth, ariannu/cyllid, 

perfformiad, galw a chapasiti, a byddwn yn tynnu sylw at faterion allweddol i'r sectorau o'n 

safbwynt ni. Hefyd, bob blwyddyn rydym yn diweddaru ein offeryn data cyllid y GIG sy'n darparu 

ystod o ddata tueddiadau am sefyllfa ariannol cyrff y GIG.  

Bydd ein hadroddiad Darlun o Ofal Iechyd yn tynnu sylw at y ffaith bod angen newid y system 

gyfan ers tro, a bod dysgu o ymateb COVID-19 yn cynnig cyfleoedd i oresgyn rhwystrau i 

drawsnewid. Byddwn yn pwysleisio cyfleoedd i ganolbwyntio'n well ar y system iechyd yng 

Nghymru o ran canlyniadau i gleifion a'r boblogaeth ehangach, gan gydnabod hefyd yr her o 

drawsnewid gwasanaethau gan hefyd fynd i'r afael ag ôl-groniadau a rheoli'r ymateb parhaus i 

COVID-19.  

Bydd ein hadroddiad Darlun o Ofal Cymdeithasol yn nodi bod yr heriau ariannol o ran 

cynaliadwyedd a chyllid sy'n wynebu'r sector yn hirsefydlog, a bod y cynnydd wrth fynd i'r afael â 

nhw wedi bod yn araf. Mae'r pandemig wedi gwneud yr angen am newid yn fwy dybryd, ond 

bydd trawsnewid yn dal i fod yn heriol.  

Yn ddiweddar, rydym wedi bod yn cwblhau gwaith yn y gogledd yn archwilio trefniadau comisiynu 

cartrefi gofal. Byddwn yn cwblhau'r adroddiad rhanbarthol hwnnw cyn bo hir. Ochr yn ochr â 

hwnnw, rydym yn bwriadu cyhoeddi crynodeb cenedlaethol byr sy'n nodi rhai materion yr ydym 

yn eu hystyried yn berthnasol ar lefel genedlaethol ac yng nghyd-destun papur gwyn Llywodraeth 

Cymru ar ail-gydbwyso gofal a chymorth. Gan ddefnyddio ein canfyddiadau o’r gogledd, bydd ein 

crynodeb cenedlaethol yn herio Llywodraeth Cymru i ystyried a fydd ei chynigion ar gyfer diwygio 

yn mynd yn ddigon pell i fynd i'r afael â rhai materion hirsefydlog. 

Fel y nodwyd yn ein hadroddiad Darlun o Wasanaethau Cyhoeddus diweddar, mae ein gwaith 

archwilio blaenorol ar systemau gwybodeg yn GIG Cymru (Ionawr 2018) ac ar System Gwybodaeth 

Gofal Cymunedol Cymru (Hydref 2020) wedi tynnu sylw at y manteision posibl ond mae cyflwyno 

gwasanaethau digidol yn y GIG a gofal cymdeithasol yn araf. Ar hyn o bryd rydym yn gwneud 

rhywfaint o waith dilynol i bwyso a mesur datblygiadau gyda System Gwybodaeth Gofal 

Cymunedol Cymru. Disgwyliwn adrodd ar y canfyddiadau archwilio hynny cyn diwedd 2021. Mae'r 

Archwilydd Cyffredinol hefyd yn archwilydd allanol Awdurdod Iechyd Arbennig newydd Gofal 

Iechyd Digidol Cymru.  

Mae gwaith nodedig arall yr ydym wedi'i gwblhau ers dechrau 2020, ac nad yw eisoes wedi'i 

grybwyll mewn ymateb i Gwestiwn 1, yn cynnwys: 

• Ei wneud yn wahanol, ei wneud yn iawn (Ionawr 2020): canolbwyntiodd yr adroddiad hwn 

ar sut mae cyrff y GIG wedi llywodraethu yn ystod argyfwng COVID-19, gan dynnu sylw at 

themâu allweddol, nodi cyfleoedd yn y dyfodol, a rhannu dysgu mewn tri maes 

llywodraethu: rhoi dinasyddion yn gyntaf, gwneud penderfyniadau ac atebolrwydd, a 



7 

chael sicrwydd. Defnyddiodd yr adroddiad dystiolaeth a gasglwyd yn ystod ein gwaith 

asesu strwythuredig o’r GIG yn 2020.  

• Caffael a chyflenwi Cyfarpar Diogelu Personol (Ebrill 2020): roedd argymhellion yn yr 

adroddiad hwn yn ymwneud â pharodrwydd ar gyfer pandemig yn y dyfodol, strategaeth 

caffael Cyfarpar Diogelu Personol a thryloywder o ran y sefyllfa gyflenwi a chontractio. 

Byddwn yn briffio'r pwyllgor ar yr adroddiad hwn ar 22 Medi 2021.  

• Trefniadau llywodraethu Pwyllgor Gwasanaethau Iechyd Arbenigol Cymru (WHSSC) (Mai 

2020): canfuom fod trefniadau llywodraethu, rheoli a chynllunio WHSSC wedi gwella ers yr 

adolygiadau blaenorol yn 2015, ond mae effaith COVID-19 bellach yn gofyn am 

strategaeth glir i adfer gwasanaethau ac mae angen o hyd i adolygu'r trefniadau 

llywodraethu ehangach ar gyfer gwasanaethau arbenigol yn unol â'r ymrwymiadau yn 

Cymru Iachach. Byddwn yn briffio'r pwyllgor ar yr adroddiad hwn ar 22 Medi 2021.  

• Trefniadau Llywodraethu Ansawdd ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg (Mai 

2020): cyfeiriodd y gwaith dilynol hwn, a wnaed ac a adroddwyd ar y cyd ag AGIC, at 

rywfaint o gynnydd da ond mae gwaith i'w wneud o hyd ym mhob un o'r meysydd lle 

gwnaed argymhellion yn 2019. Roedd y Pwyllgor blaenorol wedi cymryd diddordeb yn ein 

gwaith yn 2019 pan ddaeth pryderon am wasanaethau mamolaeth i'r amlwg am y tro 

cyntaf. Rydym yn briffio'r pwyllgor ar yr adroddiad hwn ar 22 Medi 2021. 

Gan ategu enghreifftiau a nodwyd eisoes mewn ymateb i gwestiwn 1, mae gwaith arall sydd ar y 

gweill yn cynnwys: 

• Gofal heb ei drefnu: rydym yn gweithio ar offeryn data newydd a sylwebaeth ategol cyn 

bwrw ymlaen â gwaith archwilio lleol pellach ar agweddau penodol ar y llwybr gofal brys 

ac argyfwng.  

• Asesiad strwythuredig y GIG yn 2021: mae ein gwaith yn parhau i gasglu tystiolaeth 

ynghylch sut mae cyrff y GIG yn addasu eu trefniadau llywodraethu i barhau i ymateb i'r 

pandemig. Rydym hefyd yn ystyried eu gallu i drawsnewid gwasanaethau a dysgu o 

ymateb y pandemig, ac adfer.  

• Amseroedd aros / gofal wedi'i gynllunio y GIG: byddwn yn cyhoeddi offeryn data newydd 

ac rydym bellach yn bwriadu cynhyrchu sylwebaeth wedi'i diweddaru ar ofal wedi'i 

gynllunio ochr yn ochr a hwn. Ym mis Medi 2020, gwnaethom gyhoeddi adroddiad a 

oedd yn nodi 10 cyfle allweddol ar gyfer ailosod ac ailgychwyn system gofal arfaethedig y 

GIG. Mae'r heriau y mae'r GIG yn eu hwynebu yn hynny o beth ond wedi cynyddu dros y 

flwyddyn ddiwethaf, ond credwn fod y materion a amlygwyd gennym yn ein hadroddiad 

yn parhau i fod yn berthnasol.  

• Trefniadau llywodraethu ansawdd y GIG: rydym wedi bod yn bwrw ymlaen â gwaith 

archwilio lleol ehangach ar draws cyrff y GIG yn ystyried a yw trefniadau llywodraethu 

sefydliadau yn cefnogi'r gwaith o ddarparu gwasanaethau o ansawdd uchel, diogel ac 

effeithiol. Rydym yn rhagweld adrodd ar lefel leol a Chymru gyfan, ac mae peth o'n gwaith 

lleol bron wedi'i gwblhau a gwaith ar gyrff eraill i ddilyn. Ni fydd unrhyw allbwn Cymru 

gyfan tan 2022.  

• Cydweithio â'r gwasanaethau brys: rydym wedi bod yn edrych ar ba mor dda y mae'r 

gwasanaethau brys yn cydweithio ac yn integreiddio eu hymateb a'u darpariaeth 

weithredol er mwyn sicrhau eu bod yn parhau i fod yn gadarn ac yn gynaliadwy. 

Roeddem wedi bwriadu cyhoeddi allbynnau o'r gwaith hwn mewn dau gam, ond rydym 

bellach yn cynllunio un allbwn y gaeaf hwn.  
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• Gwasanaethau radioleg: Rydym yn edrych eto ar wasanaethau radioleg mewn tri bwrdd 

iechyd, yn dilyn gwaith a arweiniodd at ein hadroddiad cenedlaethol yn 2018 (gweler isod). 

Mae rhai o'r cynlluniau a'r amserlen ar gyfer y gwaith hwn ar y gweill yn parhau i fod yn hyblyg 

wrth i ni barhau i ystyried pwysau ehangach ar wasanaethau sy'n deillio o ymateb y pandemig. 

Rydym hefyd yn casglu tystiolaeth gan gyrff y GIG yn rhan o'n hadolygiad ehangach o'r llinell 

sylfaen ar y newid yn yr hinsawdd ac astudiaeth sy'n ystyried trefniadau cyrff cyhoeddus ar gyfer 

asesu'r effaith ar gydraddoldeb.  

Mae amrywiaeth o bynciau eraill y gwnaethom adrodd arnynt yn ystod y pumed Senedd a allai 

ddarparu cyd-destun ar gyfer unrhyw waith ymchwiliad yn y dyfodol pe bai'r Pwyllgor yn nodi 

blaenoriaethau mewn meysydd perthnasol. Gan ganolbwyntio dim ond ers dechrau 2018-19, 

roedd y rhain yn cynnwys: 

• Cracio’r Cod – Rheoli Codio Clinigol Ledled Cymru (Medi 2020).  

• Cynnydd o ran gweithredu'r Ddeddf Trais yn Erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a 

Thrais Rhywiol (Tachwedd 2019).  

• Gwasanaethau Gofal Sylfaenol yng Nghymru (Hydref 2019) a Darlun o Ofal Sylfaenol yng 

Nghymru (Ebrill 2018).  

• Cronfa Gofal Integredig (Gorffennaf 2019).  

• Gwariant GIG Cymru ar staff asiantaeth (Ionawr 2019).  

• Gwasanaethau radioleg (Tachwedd 2018)  

• Rheoli apwyntiadau dilynol cleifion allanol ledled Cymru (Hydref 2018).  

• Gwasanaethau Gofal Sylfaenol y Tu Allan i Oriau (Gorffennaf 2018)  

• Comisiynu Gwasanaethau Llety i Oedolion ag Anableddau Dysgu yn Strategol (Mai 2018)  

• Siaradwch fy iaith: Goresgyn rhwystrau iaith a chyfathrebu mewn gwasanaethau 

cyhoeddus (Ebrill 2018) 

Dilynwyd rhai o'r pynciau hyn ond nid pob un ohonynt ag ymchwiliadau gan y Pwyllgor Cyfrifon 

Cyhoeddus blaenorol. 

Materion eraill  

Rydym hefyd wedi ymateb i'r ymgynghoriad cyfatebol gan y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg 

a oedd yn cynnwys gwahoddiad am ymatebion ar y thema 'Iechyd a lles, gan gynnwys gofal 

cymdeithasol (gan eu bod yn ymwneud â phlant a phobl ifanc)'. Gwnaethom gydnabod y gwaith 

ymchwilio a wnaed gan y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus yn y pumed Senedd ar blant a phobl ifanc 

â phrofiad o ofal. Yna dilynwyd Adroddiad Trosolwg Cenedlaethol Arolygiaeth Gofal Cymru yn 

gysylltiedig â phlant a phobl ifanc â phrofiad o ofal yn 2019. Mae'n ymddangos yn glir bod llawer 

o'r heriau a nodwyd yn y corff gwaith blaenorol hwnnw'n parhau. Nodwn fod Llywodraeth Cymru 

wedi ymrwymo yn ei Rhaglen Lywodraethu 2021-2026 i ddau gam gweithredu cysylltiedig, a gallai 

fod angen craffu ymhellach ar eu manylion: ‘Ystyried cyfleoedd radical i ddiwygio’r gwasanaethau 

presennol ar gyfer plant sy’n derbyn gofal ac yn gadael gofal’, a ‘Dileu elw preifat o ofal plant sy’n 

derbyn gofal yn ystod tymor nesaf y Senedd.’ 

 


