Modiwl 1

Amlinelliad Dros Dro o’r Cwmpas
(yn amodol ar gyflwyniadau gan Gyfranogwyr Craidd a Chwnsler
i’r Ymchwiliad)
Bydd y modiwl hwn yn archwilio gwytnwch a pharodrwydd y Deyrnas Unedig. A gafodd y risg
o bandemig Coronafeirws ei nodi’n gywir a chynllunio ar ei gyfer? A oedd y DU yn barod ar
gyfer y fath ddigwyddiad?
Bydd y modiwl yn edrych ar barodrwydd y DU ar gyfer argyfyngau sifil system gyfan, gan
gynnwys adnoddau, y system rheoli risg a pharodrwydd ar gyfer pandemig. Bydd yn craffu
ar benderfyniadau’r llywodraeth ac yn ceisio nodi a ddysgwyd gwersi o ddigwyddiadau ac
efelychiadau cynharach ac o arferion a gweithdrefnau rhyngwladol.
Bydd y modiwl yn archwilio:
1.

Nodweddion sylfaenol ac epidemioleg Coronafeirws Syndrom Anadlol Acíwt Difrifol
(SARS-CoV-2) a chlefyd Coronavirus (COVID-19).

2.

Mae strwythurau’r Llywodraeth a chyrff arbenigol sy’n ymwneud â rheoli risg a
chynllunio ar gyfer argyfyngau sifil, gan gynnwys gweinyddiaethau datganoledig
a’u strwythurau, awdurdodau lleol a chyrff sector preifat, newidiadau hanesyddol i
strwythurau a chyrff o’r fath yn ogystal â’r strwythurau sydd ar waith ym mis Ionawr
2020, prosesau a chydweithrediad rhyngsefydliadol.

3.

Y cynllunio ar gyfer pandemig, gan gynnwys rhagolygon, adnoddau, a’r dysgu
o ymarferion efelychu’r gorffennol (gan gynnwys coronafeirws, clefydau heintus
canlyniad uchel newydd a rhai sy’n dod i’r amlwg ac ymarferion pandemig/epidemig
ffliw), y cynlluniau brys a oedd ar waith, materion bioddiogelwch sy’n berthnasol i
y risg o bandemigau/epidemigau, cymariaethau rhyngwladol a hanes, a dysgu o,
ymchwiliadau yn ymwneud â pholisi yn y gorffennol.

4.

Gwasanaethau iechyd y cyhoedd, gan gynnwys strwythur cyrff iechyd cyhoeddus,
eu datblygiad dros amser a pharodrwydd a pharatoad yn ymarferol; capasiti iechyd y
cyhoedd, adnoddau a lefelau cyllid, unrhyw effaith sy’n deillio o ymadawiad y DU â’r
Undeb Ewropeaidd, a’r ffordd yr oedd cyrff perthnasol yn monitro ac yn cyfathrebu
am glefydau sy’n dod i’r amlwg.

5.

Cynllunio economaidd gan gyrff perthnasol y Llywodraeth, gan gynnwys
ymrwymiadau capasiti a gwariant a rheolaethau effeithlonrwydd a gwrth-dwyll, yng
nghyd-destun cynllunio at argyfwng.

6.

Cynllunio ar gyfer pandemigau yn y dyfodol, gan gynnwys (yn fras) cyflwr parodrwydd
rhyngwladol; risgiau amrywiadau newydd o Covid 19, firysau eraill sy’n peri pryder, a
chlefydau o gyswllt dynol/trosglwyddo firol ag anifeiliaid.
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Mae’r cyhoeddiad hwn wedi’i drwyddedu’n unol â thelerau’r Drwydded Llywodraeth Agored
f3.0 ac eithrio lle nodir fel arall. I weld y drwydded hon, ewch i
nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence/version/3
Lle rydym wedi nodi unrhyw wybodaeth sydd o dan hawlfraint trydydd parti, bydd angen i chi
gael caniatâd deiliaid yr hawlfraint dan sylw.
Mae’r cyhoeddiad hwn ar gael yn https://covid19.public-inquiry.uk/
Dylid anfon unrhyw ymholiadau ynghylch y cyhoeddiad hwn at contact@covid19.
public-inquiry.uk.
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