
 

 

24 Hydref 2022 

Annwyl Weinidogion 

Darparu tystiolaeth ysgrifenedig 

Mae aelodau’r Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol wedi gofyn imi ysgrifennu i fynegi ein siom 

gyda’ch llythyr dyddiedig 11 Hydref 2022, lle dywedoch nad ydych yn bwriadu rhoi diweddariadau 

ysgrifenedig ar gynnydd Llywodraeth Cymru o ran gweithredu’r argymhellion a wnaed gan Bwyllgor 

Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon y Bumed Senedd mewn perthynas â’i ymchwiliadau i’r 

canlynol: 

▪ Unigrwydd ac unigedd (2017)

▪ Y defnydd o feddyginiaeth wrthseicotig mewn cartrefi gofal (2018)

▪ Iechyd meddwl yng nghyd-destun plismona a dalfa’r heddlu (2019)

▪ Effaith Covid-19, a’r modd y mae’n cael ei reoli, ar iechyd a gofal cymdeithasol yng

Nghymru: yr effaith ar iechyd meddwl a llesiant (2020)

Yr wybodaeth yr oeddem wedi gofyn amdani ar gyfer pob un o’r ymchwiliadau hynny oedd: 

Arwydd o ba argymhellion y mae Llywodraeth Cymru yn eu hystyried sy’n dal heb eu 

gweithredu a ble y mae angen rhagor o weithredu, a oes unrhyw rwystrau i roi’r rhain ar 

waith, ac os felly, beth yw’r rhwystrau hynny. 
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 Sut mae gwaith Llywodraeth Cymru i roi’r argymhellion ar waith yn cyfrannu at fynd i’r 

afael ag anghydraddoldebau iechyd meddwl. 

Rwy’n nodi bod Llywodraeth Cymru wedi derbyn y mwyafrif o’r argymhellion a wnaed gan y Pwyllgor 

a’n rhagflaenodd yn dilyn pob un o’r ymchwiliadau hyn.1 Mae derbyn argymhelliad yn ymrwymiad i 

roi’r argymhelliad hwnnw ar waith. Felly, mae monitro cynnydd ar weithredu argymhellion o’r fath yn 

rhan bwysig o’n rôl o ran dwyn Llywodraeth Cymru i gyfrif. Mae hyn, er enghraifft, yn cynnwys deall 

pa argymhellion sydd bellach wedi'u cwblhau a pha rai sydd angen gwaith pellach o hyd. Mae hefyd 

yn cynnwys deall lle gall fod achosion lle mae amgylchiadau newidiol yn golygu y gallai barn 

Llywodraeth Cymru ar argymhellion penodol fod wedi newid. Mae’r wybodaeth hon o ddiddordeb ac 

o werth i Aelodau eraill o’r Senedd ac i randdeiliaid allanol, lle bydd llawer ohonynt wedi neilltuo 

llawer o amser, egni ac adnoddau i gyfrannu at yr ymchwiliadau gwreiddiol, yn ogystal ag i ni fel 

Pwyllgor i lywio ein gwaith craffu. 

Byddai’n ddefnyddiol, felly, i gael y wybodaeth yr ydym wedi gofyn amdani mewn perthynas â phob 

un o’r ymchwiliadau uchod erbyn 19 Rhagfyr 2022. 

Fel yr awgrymwch yn eich llythyr, un mecanwaith y gallwn ei ddefnyddio i fonitro cynnydd yw 

sesiynau craffu cyffredinol a sesiynau tystiolaeth ffurfiol eraill. Rydym yn cytuno bod sesiynau o’r fath 

yn rhan bwysig o’r ffordd yr ydym yn cyflawni’r cyfrifoldeb y mae’r Senedd wedi’i roi inni i ddwyn 

Llywodraeth Cymru i gyfrif drwy graffu ar wariant, gweinyddiaeth a materion polisi sy’n cwmpasu 

(ymhlith pethau eraill): iechyd a llesiant corfforol, meddwl a chyhoeddus pobl Cymru, gan gynnwys y 

system gofal cymdeithasol. Fodd bynnag, rydym yn deall bod llawer o alw ar eich amser fel 

Gweinidogion. Felly, yn gyffredinol, rydym yn cadw sesiynau o'r fath i ganolbwyntio ar y materion 

sydd â'r flaenoriaeth uchaf, a'r rhai y teimlwn fod angen eu trafod a'u harchwilio'n fanwl wyneb yn 

wyneb. Ni fyddai’n gymesur, nac yn ddefnydd da o’ch amser chi na’n hamser ni, i drefnu sesiynau 

tystiolaeth ffurfiol i drafod pob mater neu fonitro gweithrediad pob argymhelliad gan y Pwyllgor. 

Felly, yn unol ag arfer hirsefydlog, byddwn yn parhau i ddefnyddio mecanweithiau eraill, gan gynnwys 

gohebiaeth a cheisiadau am wybodaeth ysgrifenedig neu eglurhad, pan fyddwn yn ystyried ei bod yn 

briodol gwneud hynny. 

Bydd rhai ceisiadau am wybodaeth yn rhai amser-gritigol, tra bydd eraill yn fwy arferol eu natur. Rwyf 

wedi gofyn i glerc y Pwyllgor sicrhau ei bod yn glir, wrth wneud ceisiadau, a ydynt yn rhai brys neu fel 

arall, ac erbyn pryd rydym eisiau ymateb iddynt. Byddai’r Pwyllgor yn croesawu sicrwydd y byddwch 

yn annog eich swyddogion i siarad â’r clerc os oes unrhyw faterion ynghylch yr amserlenni y gofynnir 

amdanynt. 

 

1 O’r 43 o argymhellion a wnaed yn y pedwar adroddiad hyn, derbyniwyd 27 (63 y cant) ohonynt yn llawn, derbyniwyd 14 

(33 y cant) ohonynt mewn egwyddor, a gwrthodwyd 2 (5 y cant) ohonynt. 



 

 

Rydym yn gwerthfawrogi’r berthynas iach ac adeiladol sydd gennym gyda chi a’ch Dirprwy 

Weinidogion, ac edrychwn ymlaen at barhau i weithio gyda chi ar y sail hon. Byddwn yn hapus i 

gwrdd i drafod y materion hyn, neu unrhyw fater arall yn ymwneud â gwaith y Pwyllgor pe bai hynny 

o gymorth. 
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