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Annwyl Dai 

Rwy'n falch iawn o roi gwybod i chi fy mod i a Gweinidog Iechyd y Cyhoedd a 
Gwasanaethau Cymdeithasol heddiw wedi cyhoeddi Gwasanaethau sy'n Addas i’r Dyfodol 
at ddiben ymgynghori, sef Papur Gwyn sy'n cynnwys nifer o gynigion sy'n ymwneud ag 
ansawdd a llywodraethiant ym maes iechyd a gofal yng Nghymru. Bydd yr ymgynghoriad yn 
para tan 29 Medi 2017.   

https://ymgyngoriadau.llyw.cymru/ymgyngoriadau/gwasanaethau-syn-addas-ir-dyfodol 

Ein gobaith yw y bydd y cyfeiriad a amlinellir yn y Papur Gwyn yn sylfaen i ganfyddiadau'r 
Adolygiad Seneddol, yr ydym i gyd yn aros yn eiddgar amdano.   

Mae'r Papur Gwyn yn adeiladu ar ymgynghoriad blaenorol ar Bapur Gwyrdd, yn ogystal ag 
argymhellion a wnaed gan y Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd 
(OECD) ac eraill ar y camau y gellid ystyried eu cymryd er mwyn galluogi a grymuso 
sefydliadau, staff a dinasyddion ymhellach wrth ddarparu gofal cynaliadwy sy'n 
canolbwyntio ar yr unigolyn. Mae'n darparu cyfle prin i ddylanwadu ar ddeddfwriaeth bosibl 
ar gyfer y dyfodol ac rwy'n sicr y bydd gan eich Pwyllgor ddiddordeb yn hyn.  

Os gallaf i neu fy swyddogion ddarparu unrhyw wybodaeth i'r Pwyllgor, mae croeso ichi 
gysylltu â mi. Rwyf hefyd yn hapus i gyfarfod â chi i drafod y ffordd y byddwn yn cysylltu a 
throsglwyddo gwybodaeth i'r Pwyllgor am y Papur Gwyn.  
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