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Cwestiwn 1: Blaenoriaethau cychwynnol a nodwyd gan y Pwyllgor 

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. 

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

a pham? 

Gallwch roi sylwadau ar gynifer neu cyn lleied o'r materion ag y dymunwch. 

Yn eich atebion, efallai yr hoffech feddwl am: 

▪ Yr effaith neu’r canlyniadau y gellid eu sicrhau drwy waith y Pwyllgor? 

▪ Sut y gallai'r Pwyllgor ymdrin â’r mater? 

▪ Pryd y dylai’r Pwyllgor ymgymryd ag unrhyw waith?  

▪ A oes grwpiau, cymunedau neu randdeiliaid penodol y dylai'r Pwyllgor eu 

cynnwys neu glywed ganddynt mewn perthynas â’i waith? 

Sylwadau cyffredinol 

Mae’r Comisiynydd eisoes wedi cyfathrebu â’r Pwyllgor i nodi pwysigrwydd ystyried effaith 

deddfwriaeth a pholisi ym maes iechyd a gofal ar y Gymraeg. Nid yw’n ddigonol craffu ar 

ddeddfwriaeth sy’n uniongyrchol gysylltiedig â’r Gymraeg yn unig. Rhaid prif ffrydio’r ystyriaeth a 

roddir i’r Gymraeg i bob un o feysydd blaenoriaeth y Pwyllgor ac wrth graffu ar bob elfen o 

ddeddfwriaeth a pholisi fydd yn dod gerbron y Pwyllgor yn y maes iechyd a gofal. Isod nodwn 

sylwadau ar rai o flaenoriaethau cychwynnol y Pwyllgor  

Iechyd y cyhoedd a gwaith ataliol 

Wrth ymateb i nifer o ymgynghoriadau mewn meysydd sy’n ymwneud â iechyd y cyhoedd a 

gwaith ataliol rydym yn aml yn gorfod tanlinellu’r angen i ymgynghori â siaradwyr Cymraeg a 

chynnwys grwpiau sy’n gweithio’n agos â siaradwyr Cymraeg yn lleol ac yn genedlaethol. Mae 

hynny er mwyn sicrhau bod siaradwyr Cymraeg yn gallu mynegi eu safbwyntiau a bod gwaith 

ataliol yn ystyried eu hanghenion.  

Y gweithlu iechyd a gofal cymdeithasol, gan gynnwys diwylliant sefydliadol a lles staff 

Does dim amheuaeth mai gallu’r gweithlu i ddarparu gwasanaethau yn y Gymraeg sy’n greiddiol 

wrth gynnig gofal yn y Gymraeg. Byddwn yn ymateb i ymgynghoriad y Pwyllgor ar y gweithlu 

iechyd a gofal cymdeithasol. Rydym eisoes wedi argymell i’r Llywodraeth bod angen gwneud yr 

isod: 

• Sefydlu strategaeth dysgu Cymraeg i’r sector iechyd a gofal a fydd yn sicrhau bod pob 

ymarferwr yn gadael hyfforddiant iechyd a gofal a ariennir gan arian cyhoeddus gyda sgiliau 

iaith Gymraeg priodol ac ymwybyddiaeth iaith. Law yn llaw â hyn, buddsoddi’n sylweddol i 
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wella sgiliau pob gweithiwr iechyd a phob gweithiwr gofal gan adeiladu ar brosiectau 

presennol Cymraeg Gwaith.  

• Cynnal adolygiad o’r graddau y mae dealltwriaeth o’r cynnig rhagweithiol; gallu pobl i 

dderbyn gwasanaethau Cymraeg a’r angen clinigol i wneud hynny wedi treiddio ac yn 

weithredol ymysg gweithwyr sy’n rhan o ofal sectorau a flaenoriaethir gan gynnwys plant a 

phobl ifanc, pobl hŷn a phobl â phroblemau iechyd meddwl. 

Mynediad at wasanaethau iechyd meddwl 

Rydym yn bryderus am y graddau y mae gwasanaethau iechyd meddwl ar gael yn y Gymraeg yn 

unol â’r cynnig rhagweithiol ym mhob rhan o Gymru. Mae hyn yn sgil pryderon a fynegwyd 

wrthym gan aelodau o’r cyhoedd yn ogystal ag erthyglau yn y wasg yn ogystal â chanfyddiad 

adroddiad a gwaith dilynol Cadernid Meddwl Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg y bumed 

Senedd ar iechyd emosiynol ac iechyd meddwl plant a phobl ifanc1. Mae nifer sylweddol o bobl 

sy’n byw eu bywydau trwy gyfrwng y Gymraeg, ac sydd felly yn dymuno trafod a chyfathrebu eu 

teimladau trwy gyfrwng y Gymraeg. Un o elfennau hanfodol gwasanaethau iechyd meddwl yw’r 

cyfathrebu rhwng unigolion, ac un o elfennau sylfaenol cyfathrebu yw iaith. Os nad yw 

gwasanaethau iechyd meddwl ar gael yn y Gymraeg mae’n bryder mawr gennym nad yw pobl yn 

derbyn gofal sy’n addas iddynt. Gan fod cydnabyddiaeth y bydd Covid-19 yn effeithio yn arwain 

at gynnydd mewn pobl sy’n dioddef o broblemau iechyd meddwl mae’n debygol y bydd y 

diffygion hyn yn dwysau. Rhaid pwysleisio bod darparu gwasanaethau iechyd meddwl yn y 

Gymraeg yn un o flaenoriaethau fframwaith Mwy na geiriau ac fe fyddai’n rhesymol iawn petai’r 

Pwyllgor yn canolbwyntio yn benodol ar fynediad i wasanaethau iechyd meddwl trwy gyfrwng y 

Gymraeg.  

Ddiwedd 2018 cyhoeddodd Comisiynydd y Gymraeg ac Alzheimer’s Society Cymru adroddiad ar 

wasanaethau dementia ar gyfer siaradwyr Cymraeg. Roedd yn adnabod bylchau yn y 

ddarpariaeth mewn sawl maes gan gynnwys yn y diagnosis a’r gofal dilynol oedd ar gael i 

siaradwyr Cymraeg oedd yn byw â dementia. Ym mis Medi 2020 cyhoeddodd Arolygiaeth Gofal 

Cymru2 adolygiad cenedlaethol o gartrefi gofal i bobl sy'n byw gyda dementia. Er, fel yn achos 

adroddiad 2018, roedd enghreifftiau o arfer da roedd nifer o’r canfyddiadau yn anffodus yn 

adlewyrchu canfyddiadau’r adroddiad cyntaf, er enghraifft nodwyd ‘Mae llai na hanner y cartrefi 

gofal yn darparu gwasanaeth dwyieithog a byddai’n ymddangos nad yw llawer o gartrefi gofal yn 

nodi pobl sy’n siarad Cymraeg. Gallai hyn fod yn niweidiol i bobl y mae’n well ganddynt 

gyfathrebu yn Gymraeg ac amharchu eu hawliau unigol.’ (tud.6). Roedd adroddiad 2018 yn 

cynnwys 15 argymhelliad ar gyfer rhanddeiliaid gwahanol gan gynnwys Llywodraeth Cymru, 

awdurdodau lleol, byrddau iechyd a’r Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon fel yr 

oedd. Roedd yr argymhelliad hwnnw yn gofyn i’r Pwyllgor gynnal adolygiad o’r graddau y mae 

gofynion Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 yn cael eu gweithredu 

mewn perthynas â darparu gofal dementia trwy gyfrwng y Gymraeg. Rydym yn parhau o’r farn 

bod angen gweithredu’r argymhelliad hwnnw. Rydym hefyd yn credu bod angen i’r Pwyllgor 

graffu ymhellach i ganfod a yw’r cynllun gweithredu dementia a gyhoeddwyd yn 20183 wedi 

 

1 Iechyd Emosiynol ac Iechyd Meddwl Plant a Phobl Ifanc yng Nghymru (senedd.wales) 

2 National review of care homes for people living with dementia | Care Inspectorate Wales 

3 cynllun-gweithredu-cymru-ar-gyfer-dementia.pdf (llyw.cymru) 

https://senedd.wales/laid%20documents/cr-ld11522/cr-ld11522-w.pdf
https://careinspectorate.wales/national-review-care-homes-people-living-dementia
https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2019-04/cynllun-gweithredu-cymru-ar-gyfer-dementia.pdf
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arwain at welliannau mewn gofal dementia siaradwyr Cymraeg a pha welliannau pellach sydd 

angen eu gwneud i gryfhau’r ddarpariaeth.  

Arloesi ar sail tystiolaeth ym maes iechyd a gofal cymdeithasol 

Credwn bod cyfle yng Nghymru i arloesi drwy ymchwilio i bwysigrwydd a dulliau darparu gofal 

iechyd a gofal cymdeithasol yn iaith cleifion. Er bod cydnabyddiaeth gyffredinol o bwysigrwydd 

darparu gofal trwy gyfrwng y Gymraeg mae’n deg dweud bod angen rhagor o waith ymchwil a 

thystiolaeth yng Nghymru ac yn rhyngwladol sy’n dangos y gwahaniaeth y mae derbyn gofal, 

gan gynnwys asesiadau, trwy gyfrwng yr iaith o’u dewis yn ei wneud i ganlyniadau iechyd clinigol 

pobl. Mae gwerthusiad diweddar Mwy na geiriau yn tanlinellu’r angen am well sail tystiolaeth er 

mwyn cyfrannu at wneud penderfyniadau ynghylch darparu gwasanaethau yn y Gymraeg, ‘Mae'r 

prinder data, ac felly tystiolaeth o angen....... yn aml wedi'i gwneud yn anodd i benaethiaid 

gwasanaethau gyfiawnhau dyrannu adnoddau i ddarparu gwasanaethau Cymraeg, yn enwedig 

pan fo blaenoriaethau clinigol eraill y mae data ar angen wedi bod ar gael ar eu cyfer, yn 

cystadlu am yr adnoddau hyn’4. Buasai tystiolaeth arloesol am sut y mae darparu gwasanaethau 

yn y Gymraeg felly yn gallu cyfrannu at wella gwasanaethau yng Nghymru a thu hwnt. Mae 

gwerthusiad Mwy na geiriau hefyd yn tynnu sylw at nifer o arferion da sy’n bodoli yng Nghymru 

eisoes ond mae’n nodi bod diffyg rhannu arferion da ac mae’n argymell  (argymhelliad 4) y 

dylai’r Llywodraeth ystyried sefydlu porth canolog ar-lein i hwyluso'r broses o gasglu'r 

enghreifftiau hyn [o arfer da] a'u gwneud yn hygyrch ar draws y sector cyfan. Buasem yn annog y 

Pwyllgor i ystyried hyn yn ei waith. 

Cymorth a gwasanaethau i ofalwyr di-dâl 

Yn ei thystiolaeth i’r Ymchwiliad i effaith Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 

2014 mewn perthynas â gofalwyr nododd y Comisiynydd Pobl Hŷn: “… when you’re in a caring 

situation, and it can be really difficult and you might be at a point of crisis, it’s so important, then, 

that you’re able to access services in the Welsh language if that’s what you want to do.’5 Yn ein 

hymateb i ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ar Gynllun Cenedlaethol ar gyfer gofalwyr i Gymru 

tanlinellom yr angen am ragor o weithredu i sicrhau bod cefnogaeth ar gael i ofalwyr trwy 

gyfrwng y Gymraeg. Edrychwn ymlaen at gyfrannu at waith pellach a wneir gan y Pwyllgor. 

 

Cwestiwn 2: Blaenoriaethau allweddol ar gyfer y Chweched 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; 

 
4 5.8 Tud. 44, Gwerthusiad o Mwy na geiriau ..., y fframwaith strategol olynol ar gyfer gwasanaethau Cymraeg 

mewn iechyd, gwasanaethau cymdeithasol a gofal cymdeithasol, 2016-19 (llyw.cymru) 

5 Gofalu am ein dyfodol: Ymchwiliad i effaith Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 

mewn perthynas â gofalwyr (senedd.wales) 

https://llyw.cymru/sites/default/files/statistics-and-research/2021-08/gwerthusiad-o-mwy-na-geiriau-fframwaith-strategol-olynol-ar-gyfer-gwasanaethau-cymraeg-mewn-iechyd-gwasanaethau-cymdeithasol-a-gofal-cymdeithasol-2016-19.pdf
https://llyw.cymru/sites/default/files/statistics-and-research/2021-08/gwerthusiad-o-mwy-na-geiriau-fframwaith-strategol-olynol-ar-gyfer-gwasanaethau-cymraeg-mewn-iechyd-gwasanaethau-cymdeithasol-a-gofal-cymdeithasol-2016-19.pdf
https://senedd.wales/laid%20documents/cr-ld12887/cr-ld12887%20-w.pdf
https://senedd.wales/laid%20documents/cr-ld12887/cr-ld12887%20-w.pdf
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c) adfer yn dilyn COVID? 

Gallwch roi sylwadau ar cynifer neu cyn lleied o'r materion ag y dymunwch. 

Yn eich atebion, efallai yr hoffech chi feddwl am: 

▪  Yr effaith neu’r canlyniadau y gellid eu sicrhau drwy waith y Pwyllgor? 

▪ Sut y gallai'r Pwyllgor ymdrin â’r mater? 

▪  Pryd y dylai’r Pwyllgor ymgymryd ag unrhyw waith?  

▪  A oes grwpiau, cymunedau neu randdeiliaid penodol y dylai'r Pwyllgor eu 

cynnwys neu glywed ganddynt mewn perthynas â’i waith? 

a) Gwasanaethau iechyd 

Adnoddau digidol 

Canfu’r gwerthusiad diweddar o fframwaith Mwy na geiriau fod diffygion yn y ddarpariaeth 

ddigidol sy’n cefnogi darparu gwasanaethau iechyd yn y Gymraeg6, gan gyfyngu er enghraifft ar 

y graddau y gellir rhannu data sy'n ymwneud â'r Gymraeg neu a gofnodir yn Gymraeg o fewn a 

rhwng gwasanaethau a lleoliadau (amlygwyd y diffyg hwn yn adroddiad Comisiynydd y Gymraeg 

ac Alzheimer’s Society Cymru ar ofal dementia siaradwyr Cymraeg). Er bod Iechyd a Gofal Digidol 

Cymru yn gorff newydd a sefydlwyd gan Lywodraeth Cymru yn ystod cyfnod y Senedd 

ddiwethaf, fel yn achos Addysg a Gwella Iechyd Cymru, nid oes gofyn iddo weithredu yn unol â 

safonau’r Gymraeg. Yn ymateb y Comisiynydd i ymgynghoriad ar gylch gwaith Iechyd a Gofal 

Digidol Cymru awgrymom y dylai fod gan yr awdurdod newydd hwn ‘ddyletswyddau penodol 

mewn perthynas â sicrhau bod adnoddau digidol ar gael yn y Gymraeg; hyrwyddo gwasanaethau 

digidol Cymraeg; a galluogi cyrff sy’n darparu gwasanaethau iechyd a gofal yng Nghymru i 

gydymffurfio â’r disgwyliadau sydd arnynt o safbwynt safonau’r Gymraeg’. Ategir hyn gan un o 

argymhellion y gwerthusiad o Mwy na geiriau sef ‘Mae angen i Iechyd a Gofal Digidol Cymru 

gefnogi'r gwaith o ddatblygu systemau TG sy'n ymgorffori dwyieithrwydd yn y cam dylunio a 

datblygu, yn enwedig systemau sy'n cofnodi gwybodaeth am ddewis iaith a sgiliau'r gweithlu’7. 

Wrth ichi graffu ar weithgareddau’r corff newydd hwn gofynnwn ichi sicrhau ei fod yn prif 

ffrydio’r Gymraeg i’w holl weithgareddau a bod ei weithgareddau yn hwyluso darparu gofal yn y 

Gymraeg ym mhob ffordd bosibl.    

Gofal sylfaenol  

Mae’r gwerthusiad o Mwy na geiriau yn nodi ‘Mae nodau Mwy na geiriau yn ymwneud â'r holl 

wasanaethau iechyd, gofal cymdeithasol a gwasanaethau cymdeithasol yng Nghymru. Roedd y 

rhanddeiliaid o'r farn, mewn llawer o achosion, bod effaith Mwy na geiriau ar ddarpariaeth 

Gymraeg wedi cael ei chryfhau gan ddylanwad statudol Safonau'r Gymraeg. Fodd bynnag, mae 

lleoliadau gofal sylfaenol annibynnol (e.e. practisau meddygon teulu, practisau deintyddol ac 

optegwyr) wedi'u heithrio o'r safonau ar hyn o bryd, er mai drwy ofal sylfaenol y daw'r rhan fwyaf 

o unigolion i gysylltiad â gwasanaethau iechyd a gofal yng Nghymru’ (9.16). Mae’r canfyddiad 

 
6 Gweler er enghraifft adran 12.13 

7 Gweler tudalen 98. 
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hwn yn tanlinellu pwysigrwydd cryfhau’r disgwyliadau a wneir o ddarparwyr gofal sylfaenol i 

ddarparu gwasanaethau trwy gyfrwng y Gymraeg. Yn hyn o beth, rydym yn argymell bod angen 

i’r Llywodraeth ymrwymo y bydd y dyletswyddau gofal sylfaenol yn cael eu cryfhau trwy 

reoliadau cyn diwedd tymor y Senedd er mwyn rhoi dyletswyddau pellach ar y sector. Buasem yn 

annog y Pwyllgor i weithredu er mwyn gwireddu hyn.  

b) Gofal cymdeithasol a gofalwyr 

Bydd Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi gwerthusiad o Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a 

Llesiant (Cymru) 2014 yn fuan. Wrth ystyried y gwerthusiad hwn a gweithrediad y Ddeddf hon 

buasem yn eich annog i ystyried y graddau y mae wedi gwella darpariaeth gwasanaethau gofal 

cymdeithasol trwy gyfrwng y Gymraeg. Gweler hefyd ein argymhelliad uchod mewn ateb i 

gwestiwn 1 yn gofyn i’r Pwyllgor gynnal adolygiad o’r graddau y mae gofynion Deddf 

Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 yn cael eu gweithredu mewn perthynas â 

darparu gofal dementia trwy gyfrwng y Gymraeg. 

c) Adfer yn dilyn COVID 

Yn ystod cyfnod pandemig COVID-19 derbyniodd y Comisiynydd nifer o gwynion ynghylch 

gwasanaethau COVID-19 trwy gyfrwng y Gymraeg yn arbennig felly gwasanaethau a ddarparwyd 

ar y cyd â Llywodraeth y DU. Rhaid sicrhau bod unrhyw trefniadau adfer ar ôl COVID yn parchu 

anghenion siaradwyr Cymraeg, gofynion y safonau a’r cynnig rhagweithiol.  

Cwestiwn 3: Unrhyw faterion eraill 

C3. A oes unrhyw faterion eraill yr hoffech dynnu sylw'r Pwyllgor atynt? 
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Mae’r Gymraeg mewn iechyd a gofal yn fater y mae angen ei flaenoriaethu yn ystod y Senedd hon. 

Mae derbyn gofal yn y Gymraeg yn hanfodol i nifer o bobl oherwydd eu hoed neu eu cyflyrau 

iechyd ond mae hefyd yn ddymuniad nifer o bobl waeth beth fo’u sefyllfaoedd, ac yn hynny o beth 

mae egwyddor y cynnig rhagweithiol yn hanfodol. Yn ystod cyfnod y Senedd ddiwethaf 

cyflwynwyd safonau’r Gymraeg i awdurdodau lleol sy’n gyfrifol am wasanaethau cymdeithasol ac 

ar fyrddau iechyd, a rhoddwyd dyletswyddau mewn perthynas â’r Gymraeg ar ddarparwyr gofal 

sylfaenol. Fodd bynnag, ar yr un pryd sefydlodd Llywodraeth Cymru ddwy asiantaeth o bwys yn y 

maes iechyd a gofal sef Addysg a Gwella Iechyd Cymru a Iechyd a Gofal Digidol Cymru heb fod 

unrhyw ofyn iddynt gydymffurfio â safonau’r Gymraeg, gan gynnwys yn arbennig y safonau llunio 

polisi. Mae Mwy na geiriau, Fframwaith Strategol Llywodraeth Cymru ar gyfer Gwasanaethau 

Cymraeg mewn Iechyd, Gwasanaethau Cymdeithasol a Gofal Cymdeithasol yn weithredol er 2012 

ac mae Llywodraeth Cymru newydd gyhoeddi gwerthusiad o weithrediad y fframwaith ar gyfer y 

cyfnod 2016-19. Bwriad y Llywodraeth yn awr yw datblygu cynllun gwaith 5 mlynedd ar gyfer Mwy 

na geiriau yn seiliedig ar argymhellion y gwerthusiad a gyhoeddwyd yn ddiweddar a thystiolaeth 

arall. Bydd Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi gwerthusiad o Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a 

Llesiant (Cymru) 2014 yn fuan yn ogystal. Ar ddechrau cyfnod Senedd newydd felly credwn y 

byddai’n fuddiol ystyried sefyllfa’r Gymraeg yn y sector iechyd a gofal a gwaith y Llywodraeth ac 

asiantaethau iechyd a gofal eraill yn hynny o beth. O wneud hyn buasai modd ailymweld â’r maes 

yn ystod cyfnod y Senedd er mwyn gweld a yw mynediad siaradwyr Cymraeg at wasanaethau 

iechyd a gofal wedi gwella yn sgil gwaith yr asiantaethau hyn yn ystod cyfnod y Senedd.  

  




