
 

 

Agenda - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol 
Lleoliad: 

Hybrid – Ystafell Bwyllgora 5 Tŷ Hywel a 

fideogynadledda drwy Zoom 

Dyddiad: Dydd Iau, 17 Tachwedd 2022 

Amser: 09.00

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a: 

Helen Finlayson 

Clerc y Pwyllgor 

0300 200 6565  

SeneddIechyd@senedd.cymru
------ 

Rhag-gyfarfod preifat (09.00-09.30)  

 

1 Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau. 

(09.30)   

2 Deintyddiaeth: sesiwn dystiolaeth gan Gymdeithas Therapyddion 

Deintyddol Prydain 

(09.30-10.30) (Tudalennau 1 - 29)  

Fiona Sandom, Cadeirydd, Cymdeithas Therapyddion Deintyddol Prydain 

Mari Llewellyn Morgan, Cynrychiolydd Cymru, Cymdeithas Therapyddion 

Deintyddol Prydain 

 

 

Papur briffio gan y Gwasanaeth Ymchwil 

Cyngor cyfreithiol 

Papur 1 - Tystiolaeth gan Gymdeithas Therapyddion Deintyddol Prydain 

3 Papur(au) i’w nodi 

(10.30)   

3.1 Llythyr gan y Gweinidogion sy’n gyfrifol am iechyd a gwasanaethau 

cymdeithasol ynghylch darparu tystiolaeth ysgrifenedig 

 (Tudalennau 30 - 31)  

3.2 Llythyr at y Gweinidogion sy’n gyfrifol am iechyd a gwasanaethau 

cymdeithasol ynghylch darparu tystiolaeth ysgrifenedig 

 (Tudalennau 32 - 34)  

------------------------Pecyn dogfennau cyhoeddus ------------------------



 

 

3.3 Llythyr gan y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg at y Gweinidog Iechyd a 

Gwasanaethau Cymdeithasol ynghylch cais am wybodaeth 

 (Tudalennau 35 - 37)  

3.4 Llythyr gan y Coleg Nyrsio Brenhinol at y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau 

Cymdeithasol ynghylch streicio 

 (Tudalennau 38 - 39)  

3.5 Llythyr gan y Pwyllgor Deisebau ynghylch deiseb i alluogi trigolion Cymru i 

gael mynediad at lwybr diagnosis “Hawl i Ddewis” y GIG ar gyfer ADHD 

 (Tudalen 40)  

3.6 Llythyr gan y Pwyllgor Deisebau ynghylch deiseb i Wella Gofal Iechyd 

Endometriosis yng Nghymru 

 (Tudalen 41)  

3.7 Llythyr gan y Cyfarwyddwr Cyffredinol Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol 

ynghylch Diweddariad ar sefydlu Gweithrediaeth GIG i Gymru ac adborth 

arolwg rhanddeiliaid 

 (Tudalennau 42 - 43)  

3.8 Llythyr at y Gweinidogion sy'n gyfrifol am iechyd a gwasanaethau 

cymdeithasol ynghylch Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2023-24 

 (Tudalennau 44 - 48)  

3.9 Llythyr gan y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg at y Gweinidogion sy'n 

gyfrifol am iechyd a gwasanaethau cymdeithasol ynghylch Cyllideb Ddrafft 

Llywodraeth Cymru 2023-24 

 (Tudalennau 49 - 56)  

4 Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y 

cyhoedd ar gyfer eitemau 5 a 7 

(10.30)   

5 Deintyddiaeth: Trafod y dystiolaeth 

(10.30-10.45)   

Yn unol â Rheol Sefydlog 17.49, caiff aelodau’r Pwyllgor Iechyd a 

Gofal Cymdeithasol fynd i gyfarfod y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac 



 

 

Addysg rhwng 11.30 a 12.15 er mwyn cael briff preifat gan Mind 

Cymru ar ei adroddiad ‘Sortiwch y Switsh’. Bydd cyfarfod y 

Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn parhau yn gyhoeddus o 

13.00.  

 

6 Deintyddiaeth: sesiwn dystiolaeth gyda’r Gweinidog Iechyd a 

Gwasanaethau Cymdeithasol a'r Prif Swyddog Deintyddol 

(13.00-14.15) (Tudalennau 57 - 68)  

Eluned Morgan AS, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol 

Andrew Dickenson, Prif Swyddog Deintyddol, Llywodraeth Cymru 

Alex Slade, Cyfarwyddwr Gofal Sylfaenol ac Iechyd Meddwl, Llywodraeth 

Cymru 

 

Papur 2 - Tystiolaeth gan Lywodraeth Cymru 

7 Deintyddiaeth: Trafod y dystiolaeth 

(14.15-14.30)   



Mae cyfyngiadau ar y ddogfen hon

Tudalen y pecyn 1

Eitem 2Yn rhinwedd paragraff(au) vi o Reol Sefydlog 17.42
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HSC(6)-09-22 Papur 1 / Paper 1 
 

The British Association of Dental Therapists 

The extent to which access to NHS dentistry continues to be limited and how best to catch 

up with the backlog in primary dental care, hospital and orthodontic services. 

Access continues to be an issue, particularly in areas of dental manpower shortages. The 

backlog is due to the pandemic, and those patients we are now seeing have additional care 

needs. For example, patients that would have been seen routinely with very little need for 

treatment now require care for gum disease, treatment of new caries, repair of existing dental 

treatment etc. These are more complex due to the delay of treatment, meaning longer and 

more appointments than pre-pandemic. 

There has been a change in the working pattern of dental hygienists and therapists, with more 

part-time working and a change in roles, some are doing less clinical work on the whole. 

Dental Therapists can help address this issue; however, the pay and conditions need to be 

favourable in order to tempt them out of private practice….this is not necessarily a monetary 

reward e.g. indemnity, favourable working conditions, NHS benefits including pensions, study 

leave, etc. 

There is a long waiting list for GA extractions, some of which could be addressed using 

inhalation sedation, a very simple and safe method of treating children and adults, however, 

there are not many contracts that are available to deliver this kind of treatment. 

The use of “Hall Crowns” is an evidenced-based method of treating childhood dental disease in 

primary teeth, but the contract does not make this option financially viable, each crown costs 

approx. £5.50 but only attracts and band 2 payment (3 UDAs) 

Improved oral health intelligence, including the uptake of NHS primary dental care across 

Wales following the resumption of services, and the need for a government-funded 

campaign to reassure the public that dental practices are safe environments. 

Is there a sense that patients don’t need reassurance, from experience, patients are generally 

happy to attend appointments, and access to care is the issue. 

Incentives to recruit and retain NHS dentists, particularly in rural areas and areas with high 

levels of need. 

For DCPs in particular dental hygienists and dental therapists working in the NHS is less 

lucrative than that of private or independent  practice, however dental therapists, in particular, 

are willing to work in the NHS. As they are sub-contractors, despite delivering NHS care they 

are not eligible for the same NHS benefits that NHS dentists are. Many would work in NHS 

practice earning less than a “private dental hygienist” if these benefits were available. 

We have evidence of their willingness to work within the NHS. 

The recruitment and retention of overseas dentists, at present the system is slow and involves 

multiple stakeholders. 
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HSC(6)-09-22 Papur 1 / Paper 1 
 

Oral health inequalities, including restarting the Designed to Smile programme and scope for 

expanding it to 6-10-year-olds; improved understanding of the oral health needs of people 

aged 12-21; the capacity of dental domiciliary services for older people and those living in 

care homes (the ‘Gwên am Byth’ programme); and the extent to which patients (particularly 

low risk patients) are opting to see private practitioners, and whether there is a risk of 

creating a two-tiered dental health service. Workforce well-being and morale. 

It is clear that prevention is the only way to be able to maintain an NHS dental service as 

health inequalities grow those that suffer from the dental disease have a greater amount of 

disease. Prevention of dental disease needs to be imbedded into every health care provider as 

oral health is part of general health (diabetes, cardiovascular disease, Alzheimer’s disease, and 

poor pregnancy outcomes). Interprofessional education with all health professionals especially 

midwives, health visitors, and social services. GMP practices should also be aware of high-risk 

patients and provide advice and direction on dental health. 

NHS dentistry should care for those in greatest need first (Prudent Healthcare) and low-risk 

patients should be made aware that the traditional 6-month appointments are not necessary. 

The system reform is addressing this, but patients need to understand this and that their oral 

health is their responsibility, and that dental disease is a preventable disease. 

Allowing dental hygienists and dental therapists to open courses of treatment could enable the 

delivery of dental prevention as well as the use of dental nurses to provide fluoride application 

and preventative advice. Training and education need to be in place to allow this to happen 

and those using extended duties should be renumerated for it, it is not fair to expect DCPs to 

take on additional duties and responsibilities without it being reflected in their remuneration. 

The exemption project for PoMs needs to be pushed forwards as has been a project since 2014 

The scope for further expansion of the Community Dental Service. 

The CDS has the same recruitment and retention issues as the GDS training more dental 

therapists in Wales can help address this issue, in 6 years to train one dentist you can train 2 

dental therapists. 

The suggestion of mobile dental units in schools using dental therapists to allow access to 

dental care for school children is favourable, but needs resources. 

Welsh Government spend on NHS dentistry in Wales, including investment in ventilation and 

future-proofing practices. 

In general dental practices are owned dentists or corporate bodies and not dental hygienists 

and dental therapists and as such dental hygienists and dental therapists are not able to 

influence this or able to give an opinion.  

The impact of the cost-of-living crisis on the provision of and access to dental services in 

Wales. 

The cost-of-living crisis may affect the ability to pay for private/independent treatment which 

will put more pressure on the NHS however this will be on an individual/location basis. 
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Eluned Morgan AS/MS, 
Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol 
Minister for Health and Social Services 

Julie Morgan AS/MS, 
Y Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol 
Deputy Minister for Social Services 

Lynne Neagle AS/MS, 
Y Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Llesiant 
Deputy Minister for Mental Health and Wellbeing 

Bae Caerdydd • Cardiff Bay 
Caerdydd • Cardiff 

CF99 1SN 

Canolfan Cyswllt Cyntaf / First Point of Contact Centre: 
0300 0604400 

Gohebiaeth.Eluned.Morgan@llyw.cymru 
Correspondence.Eluned.Morgan@gov.wales 

Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg.  Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd 
gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.  

We welcome receiving correspondence in Welsh.  Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh and corresponding 
in Welsh will not lead to a delay in responding.   

Russell George AS,  
Cadeirydd y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol 

SeneddIechyd@senedd.cymru 

Jane Bryant AS,  
Cadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg 

SeneddPlant@senedd.cymru 
     11 Hydref 2022 

Annwyl Gadeiryddion  

Diolch am eich llythyr ar 11 Gorffennaf a’r e-bost dilynol gan y Clerc dyddiedig 28 Medi. 

Erbyn hyn, mewn rhai achosion, mae’r sefyllfa wedi newid ers y cais a amlinellir yn y llythyr 
ar y cyd gwreiddiol gan y Pwyllgorau, a hynny gan fod nifer o ddogfennau wedi’u hanfon 
eisoes. O ganlyniad, roeddem o’r farn y byddai’n ddefnyddiol pe baem yn nodi’r sefyllfa 
bresennol a’n dull arfaethedig o symud ymlaen, yn enwedig gan ein bod, mewn rhai 
achosion, wedi ymrwymo eisoes i adrodd yn rheolaidd i’r Pwyllgorau.  

Y sefyllfa ar hyn o bryd yw bod y ceisiadau a ganlyn wedi’u cyflawni: 

• cafodd diweddariad ar ddarparu gofal iechyd a gofal cymdeithasol ar yr ystad
carchardai i oedolion ei gyflwyno i’r Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol ar 2 Medi.

Bae Caerdydd Cardiff Bay 
Caerdydd Cardiff 

CF99 1SN 

Canolfan Cyswllt Cyntaf 
 First Point of Contact Centre:

E-bost  E-mail:
Gohebiaeth.Eluned.Morgan@llyw.

cymru 
Correspondence.Eluned.Morgan@

gov.wales 
Ffôn  Tel: 0300 0604400 

Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg.  Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd 
gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.  

We welcome receiving correspondence in Welsh.  Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh and corresponding 

in Welsh will not lead to a delay in responding. 
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• cafodd y papur tystiolaeth ysgrifenedig cyn gwaith craffu cyffredinol y Pwyllgor Iechyd a 
Gofal Cymdeithasol ei gyflwyno ar 1 Medi. Roedd cwmpas eang a chymhlethdod y cais 
wedi sbarduno ymateb strategol, ond byddwn yn fodlon iawn ymdrin ag unrhyw fanylion 
o fewn y penawdau pynciol a amlinellodd y Pwyllgor yn ein sesiwn ar 6 Hydref.   

 
• cafodd y papur tystiolaeth ysgrifenedig cyn y sesiwn graffu Weinidogol ar gyfer 

ymchwiliad y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol i anghydraddoldebau iechyd 
meddwl ei gyflwyno ar 22 Medi. Roeddem yn falch o fynychu’r sesiwn ei hun ar 28 
Medi, pan fu modd inni ateb cwestiynau pellach a phenodol gan aelodau’r Pwyllgor.  

 
Cafwyd cais ychwanegol ar y cyd gan y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol a’r Pwyllgor 
Plant, Pobl Ifanc ac Addysg am yr wybodaeth ddiweddaraf am amryw o argymhellion mewn 
perthynas â’r ymchwiliadau a ganlyn a gynhaliwyd yn nhymor blaenorol y Senedd: 
Unigrwydd ac unigedd (Rhagfyr 2017); Y defnydd o feddyginiaeth wrthseicotig mewn 
cartrefi gofal (Mai 2018); ‘Busnes Pawb’: atal hunanladdiad (Rhagfyr 2018); Iechyd meddwl 
yng nghyd-destun plismona a dalfa’r heddlu (Hydref 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 (Rhagfyr 2020); Iechyd meddwl amenedigol yng Nghymru (Hydref 2017) ac Iechyd 
meddwl amenedigol – gwaith dilynol; ‘Cadernid Meddwl’ (Hydref 2018) a ‘Cadernid Meddwl: 
ddwy flynedd yn ddiweddarach’ (Hydref 2020).  
 
Ymrwymwyd yn flaenorol i roi’r wybodaeth ddiweddaraf yn rheolaidd i’r ddau Bwyllgor am y 
mwyafrif o’r ymchwiliadau hyn, a byddwch yn gwybod ein bod wedi darparu diweddariadau 
ysgrifenedig o sylwedd yn ddiweddar ynghylch ‘Busnes Pawb’: atal hunanladdiad, iechyd 
meddwl amenedigol, a darparu gofal iechyd a gofal cymdeithasol ar yr ystad carchardai i 
oedolion.  
 
O ran y ceisiadau niferus eraill, yn arbennig gan nad oes unrhyw ymrwymiad i ddarparu 
diweddariadau ysgrifenedig achlysurol, mae cyfle hefyd, wrth gwrs, inni roi’r wybodaeth 
ddiweddaraf i’r Pwyllgorau ac ateb cwestiynau drwy gydol y flwyddyn, fel rhan o’r sesiynau 
craffu cyffredinol a drefnir.  
 
Yn gywir  

 
Eluned Morgan AS/MS 
Y Gweinidog Iechyd a 
Gwasanaethau Cymdeithasol  
Minister for Health and Social 
Services 

 

 
 
Lynne Neagle AS/MS 
Y Dirprwy Weinidog Iechyd 
Meddwl a Llesiant 
Deputy Minister for Mental 
Health and Wellbeing 
 

 
 
Julie Morgan AS/MS 
Y Dirprwy Weinidog 
Gwasanaethau 
Cymdeithasol  
Deputy Minister for Social 
Services 
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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. 

Y Pwyllgor Iechyd a  
Gofal Cymdeithasol  
— 
Health and Social Care 
Committee 

Senedd Cymru 
Bae Caerdydd, Caerdydd, CF99 1SN 

SeneddIechyd@senedd.cymru 
senedd.cymru/SeneddIechyd  

0300 200 6565  

— 
Welsh Parliament 

Cardiff Bay, Cardiff, CF99 1SN 
SeneddHealth@senedd.wales 

senedd.wales/SeneddHealth 
0300 200 6565  Eluned Morgan 

Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol 

Julie Morgan 

Y Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol 

Lynne Neagle 

Y Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Llesiant 

HSC(6)-09-22 PTN 2
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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. 
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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. 

Yn gywir 

 

Russell George AS 

Cadeirydd y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol 

Croesewir gohebiaeth yn Gymraeg neu Saesneg. We welcome correspondence in Welsh or English. 

 

cc Jayne Bryant AS, Cadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg 
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25 Hydref 2022 

Cais am wybodaeth 

Annwyl Weinidog a Dirprwy Weinidogion, 

Diolch am eich llythyr dyddiedig 11 Hydref, yn dilyn y cais a wnaethpwyd gennym ar y cyd â’r Pwyllgor 

Iechyd a Gofal Cymdeithasol, am ystod o wybodaeth. Gwnaethom drafod eich llythyr yn ystod ein 

cyfarfod ar 19 Hydref 2022. Roeddem yn unfrydol ynghylch y sylwadau a fynegir isod. 

O ran y cyd-destun ar gyfer ein cais, gwnaethom benderfynu ysgrifennu ar y cyd yn sgil y ffaith bod 

meysydd o ddiddordeb cyffredin i’n Pwyllgor ni a’r Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol, yn enwedig 

mewn perthynas ag iechyd meddwl. Roeddem o’r farn y byddai gweithredu ar y cyd yn sicrhau bod y 

broses o wneud ceisiadau yn fwy syml a chydlynol, ac y byddai hynny’n hwyluso’r broses o rannu 

gwybodaeth rhwng y Llywodraeth a phwyllgorau sydd â chylchoedd gwaith gwahanol ond sydd â 

meysydd amlwg o ddiddordeb cyffredin. Roeddem yn teimlo y byddai gweithredu ar y cyd hefyd yn 

lleihau’r baich ar Lywodraeth Cymru o ran ymateb i geisiadau dyblyg am fathau tebyg o wybodaeth. 

Mae iechyd meddwl yn un o flaenoriaethau trawsbynciol Llywodraeth Cymru, ac yn yr un modd, mae 

gan bwyllgorau ar draws y Senedd ddiddordeb yn y mater pwysig hwn. 

Gwaith pwyllgorau’r Senedd yw craffu ar Lywodraeth Cymru. Mae’r broses o gael gwybodaeth gan 

Lywodraeth Cymru yn anghenraid sylfaenol er mwyn cyflawni’r rôl bwysig hon.  Gyda hynny mewn 

golwg, rydym yn ailadrodd ein cais am ddiweddariad ynghylch y gwaith o weithredu'r argymhellion a 

wnaed yn adroddiad nodedig y Pwyllgor a'n rhagflaenodd, sef ‘Cadernid Meddwl’. Roedd yr 

Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc 
ac Addysg 
— 
Children, Young People  
and Education Committee 

Senedd Cymru 
Bae Caerdydd, Caerdydd, CF99 1SN 

SeneddPlant@senedd.cymru 
senedd.cymru/SeneddPlant 

0300 200 6565 

— 
Welsh Parliament 

Cardiff Bay, Cardiff, CF99 1SN 
SeneddChildren@senedd.wales 

senedd.wales/SeneddChildren 
0300 200 6565 

Eluned Morgan AS, 

Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol 

Julie Morgan AS,  

Y Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol 

Lynne Neagle AS,  

Y Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Llesiant 
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adroddiad hwnnw yn ddogfen bwysig a oedd yn dangos effaith gadarnhaol gwaith craffu, a’r rôl 

bwysig y gall y gwaith hwnnw ei chwarae o ran gwella bywydau plant a phobl ifanc yng Nghymru. O 

ran penderfyniad y Pwyllgor a'n rhagflaenodd i wneud gwaith dilynol ar y cynnydd a wnaed yn dilyn 

cyhoeddi'r adroddiad cychwynnol, roedd hwnnw’n feincnod pwysig yr ydym am adeiladu arno.  

Yn ein llythyr ar y cyd, gwnaethom ddau gais am wybodaeth: un cais yn ymwneud ag iechyd meddwl 

amenedigol, lle mae gwybodaeth wedi dod i law; a chais arall ynghylch ‘Cadernid Meddwl’, lle’r ydym 

yn parhau i aros am y wybodaeth dan sylw. Mae eich llythyr yn tynnu sylw at ddau gyfle lle byddai 

modd trafod y materion sy’n weddill. Fodd bynnag, sesiynau gyda'r Pwyllgor Iechyd a Gofal 

Cymdeithasol oedd y rheiny. Felly, nid oeddent yn rhoi cyfle i'n Pwyllgor ni drafod y materion hyn 

gyda chi. Nodwn hefyd fod yn rhaid blaenoriaethu'r materion sy’n cael eu codi yn ystod sesiynau 

tystiolaeth lafar er mwyn gwneud y defnydd gorau o’r amser cyfyngedig sydd ar gael. O bryd i’w 

gilydd, mae gwybodaeth ysgrifenedig yn ffordd llawer mwy effeithiol o rannu gwybodaeth ar gyfer y 

Pwyllgor a’r Llywodraeth. Byddwch yn nodi nad ydym wedi cymryd tystiolaeth lafar gan y Gweinidog 

Iechyd na’r Dirprwy Weinidogion ers ein gwaith craffu ar y gyllideb ym mis Ionawr 2021. Yn ein barn 

ni, mae hyn yn tanlinellu rhesymoldeb ein cais. 

Fel arfer, mae proses yn cael ei dilyn pan fo materion yn codi yn sgil cais a wneir gan Bwyllgor. Yn 

gyffredinol, bydd swyddogion Llywodraeth Cymru yn siarad â’r Clerc er mwyn darparu eglurhad 

pellach, a byddant yn cytuno ar ddyddiad cau diwygiedig. Rydym yn nodi na ddigwyddodd hyn yn yr 

achos hwn. Hyd y deallwn, nid oedd unrhyw awgrym na fyddai'r dyddiad cau yn cael ei fodloni, ac ni 

ddarparwyd diweddariad ynghylch pam nad oedd yr ymateb dan sylw wedi dod i law. Yn wir, ni 

chawsom eich ymateb am dros bum wythnos, ac yn yr ymateb hwnnw, gwnaethoch wrthod darparu’r 

wybodaeth a oedd yn weddill.  

Yn eich llythyr, rydych yn nodi nad oes unrhyw ymrwymiad i ddarparu diweddariadau ysgrifenedig 

cyfnodol ar y materion sy'n weddill. Rwyf yn sicr eich bod yn ymwybodol nad oes angen ymrwymiad 

o’r fath i ddarparu diweddariadau ysgrifenedig. Os yw un o bwyllgorau’r Senedd yn dymuno gwneud 

cais am ddiweddariad ynghylch maes polisi penodol, mae o fewn ei allu i wneud cais o’r fath, ac mae 

disgwyliad rhesymol i Lywodraeth Cymru ddarparu’r wybodaeth honno. 

Ar hyn o bryd, rydym yn trafod cymorth iechyd meddwl mewn addysg uwch. Mae'r diweddariad 

ynghylch ‘Cadernid Meddwl’ yn berthnasol i'n trafodaethau ar y mater pwysig hwn. Felly, rydym yn 

gofyn i chi ddarparu’r wybodaeth hon i ni erbyn dydd Llun 14 Tachwedd fan bellaf. Bydd hyn yn 

caniatáu inni ystyried y wybodaeth cyn inni gymryd tystiolaeth gan Weinidog y Gymraeg ac Addysg, 

a’r Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Llesiant, ar 23 Tachwedd. 

Yn gywir, 

 

Tudalen y pecyn 36



 

 

Jayne Bryant AS 

Cadeirydd 

Croesewir gohebiaeth yn Gymraeg neu Saesneg. 

We welcome correspondence in Welsh or English. 
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25 October 2022 

Eluned Morgan, MS 
Minister for Health & Social Services 
Welsh Government 
Cathays Park 
Cardiff 
CF99 1SN 

Dear Minister 

Thank you for your letter of the 13 October 2022. 

As you are aware RCN Wales is currently balloting members on possible strike 
action because of the insufficient pay award from the Welsh Government. 

This is a distressing situation for us to have reached and potentially damaging to the 
successful social partnership relationship that has previously proven extremely 
beneficial to NHS Wales. 

As we head into winter, we can both agree that the situation within NHS Wales is 
deeply concerning with risks to patients from insufficient nursing staff and a 
struggling, exhausted workforce. The RCN believe that the public deserves better 
and the way to retain and attract nursing staff is to reward them appropriately for 
their knowledge, skills, and commitment. The nursing workforce must be supported 
to provide high quality patient care. This must start with an above inflation pay rise. 

In your letter to me of 13 October, you agreed that ‘there have been substantial 
increases in funding for our NHS in 22/23 and onwards’. You went on to state: “a 
significant proportion of that spend will be directed towards improvements in services 
and recovery from the pandemic’. 

Continued ….. 

Royal College of Nursing 
Ty Maeth 
King George V Drive East 
Cardiff   
CF14 4XZ 

Helen Whyley, RN, MA 
Director, RCN Wales 
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I strongly believe that without investment in the nursing workforce, by which I mean 
an above inflation pay rise, improvement in service for patients will not be possible. 
Following research by RCN Wales I am aware that there are currently 3,000 
registered nurse vacancies in NHS Wales alone, an increase of over 1,200 from 
November 2021. This trend cannot continue. Without a workforce, the NHS will not 
be able to function.   
  
I would urge you to consider your responsibilities for the nursing workforce in NHS 
Wales. The Welsh Government must find Welsh solutions to the problems that affect 
the Welsh people and find ways to protect our NHS services. RCN Wales is ready 
and waiting to open discussions if you have a genuine commitment to improve the 
current pay award.  
  
I look forward to your response.   
 
Yours sincerely 
 
 
 
 
HELEN WHYLEY, RN, MA  
DIRECTOR, RCN WALES 

 
cc:  Russell George MS, Chair, Health & Social Care Committee 
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27 Hydref 2022 

Annwyl Russell 

Deiseb P-06-1290 Galluogi trigolion Cymru i gael mynediad at lwybr diagnosis "Hawl i Ddewis" y 

Gwasanaeth Iechyd Gwladol ar gyfer ADHD 

Trafododd y Pwyllgor Deisebau’r ddeiseb uchod yn ein cyfarfod ar 10 Hydref, ynghyd â gohebiaeth 

gan y Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol. 

Yn y cyfarfod fe wnaeth aelodau gydnabod bod y maes hwn yn cael ei archwilio ymhellach gan eich 

Pwyllgor fel rhan o'ch ymchwiliad iechyd meddwl, felly cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu atoch er 

mwyn dod ag ef i'ch sylw, ac amlygu'r materion a godwyd yn y ddeiseb. Wrth wneud hynny fe 

gytunodd y Pwyllgor i gau'r ddeiseb. 

Mae rhagor o wybodaeth am y ddeiseb, gan gynnwys gohebiaeth gysylltiedig, ar gael ar ein gwefan 

at: https://busnes.senedd.cymru/ieIssueDetails.aspx?IId=39834&Opt=3.  

Os oes gennych unrhyw ymholiadau, cysylltwch â thîm clercio'r Pwyllgor drwy’r cyfeiriad e-bost isod, 

neu drwy ffonio 0300 200 6454. 

Yn gywir 

Jack Sargeant AS 

Cadeirydd  

Croesewir gohebiaeth yn Gymraeg neu Saesneg. 

We welcome correspondence in Welsh or English. 

Y Pwyllgor Deisebau 
— 
Petitions Committee 

Senedd Cymru 
Bae Caerdydd, Caerdydd, CF99 1SN 

Deisebau@senedd.cymru 
senedd.cymru/SeneddDeisebau  

0300 200 6565 

— 
Welsh Parliament 

Cardiff Bay, Cardiff, CF99 1SN 
Petitions@senedd.wales  

senedd. wales/SeneddPetitions 
0300 200 6565 

Russell George AS  

Cadeirydd 

Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol 

Tŷ Hywel  

Bae Caerdydd 

CF99 1SN 
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27 Hydref 2022 

Annwyl Russell 

Deiseb P-06-1242 Gwella Gofal Iechyd Endometriosis yng Nghymru 

Trafododd y Pwyllgor Deisebau’r ddeiseb uchod yn ein cyfarfod ar 10 Hydref, ynghyd â gohebiaeth 

gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru ac y 

deisebydd. 

Yn y cyfarfod cytunodd aelodau i ysgrifennu'n ôl at y Gweinidog i ofyn cwestiynau pellach a ofynnwyd 

gan y deisebydd, cytunodd yr Aelodau hefyd i ysgrifennu at eich Pwyllgor er mwyn tynnu sylw at y 

ddeiseb ac i ofyn a yw eich Pwyllgor yn bwriadu gwneud unrhyw waith ar y maes pwnc hwn yn y 

dyfodol agos. 

Mae rhagor o wybodaeth am y ddeiseb, gan gynnwys gohebiaeth gysylltiedig, ar gael ar ein gwefan 

at: https://busnes.senedd.cymru/ieIssueDetails.aspx?IId=38599&Opt=3.  

Os oes gennych unrhyw ymholiadau, cysylltwch â thîm clercio'r Pwyllgor drwy’r cyfeiriad e-bost isod, 

neu drwy ffonio 0300 200 6454. Byddwn yn ddiolchgar pe gallech ymateb drwy e-bostio’r tîm clercio: 

deisebau@senedd.cymru. 

Yn gywir 

Jack Sargeant AS 

Cadeirydd  

Croesewir gohebiaeth yn Gymraeg neu Saesneg. 

We welcome correspondence in Welsh or English. 

Y Pwyllgor Deisebau 
— 
Petitions Committee 

Senedd Cymru 
Bae Caerdydd, Caerdydd, CF99 1SN 

Deisebau@senedd.cymru 
senedd.cymru/SeneddDeisebau  

0300 200 6565 

— 
Welsh Parliament 

Cardiff Bay, Cardiff, CF99 1SN 
Petitions@senedd.wales  

senedd. wales/SeneddPetitions 
0300 200 6565 

Russell George AS  

Cadeirydd 

Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol 

Tŷ Hywel  

Bae Caerdydd 

CF99 1SN 
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Cyfarwyddwr Cyffredinol Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol/ 
Prif Weithredwr GIG Cymru 
Grŵp Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol 

Director General Health and Social Services/ 
NHS Wales Chief Executive 
Health and Social Services Group 

Parc Cathays ● Cathays Park 
Caerdydd ● Cardiff 

CF10 3NQ Gwefan ● website: www.wales.gov.uk 

Ein cyf: JP/CH/SB 

7 Tachwedd 2022 

Annwyl Gydweithiwr 

DIWEDDARIAD AR SEFYDLU GWEITHREDIAETH Y GIG AR GYFER CYMRU AC 
ADBORTH AROLWG RHANDDEILIAID 

Roeddwn am fachu ar y cyfle i roi'r wybodaeth ddiweddaraf am raglen weithredu 
Gweithrediaeth GIG Cymru, a diolch i'r rhai a ymatebodd i'r arolwg a gyhoeddwyd gennym 
yn ystod yr haf er mwyn casglu adborth ar y rhaglen weithredu. Rwyf hefyd wedi croesawu'r 
cyfle i drafod yr adborth a gafwyd gyda rhai partïon yn uniongyrchol dros yr wythnosau 
diwethaf. 

Yn ddealladwy roedd ystod eang o safbwyntiau yn cael eu rhoi, a hoffwn eich sicrhau'n 
bersonol bod yr holl adborth yn cael ei edrych arno a'i ffactorio i'r cynlluniau gweithredu. 

Roedd rhai materion cyffredin yn cael eu codi ynghylch amseru a sut y bydd y model hybrid 
sydd wedi'i nodi yn gweithio'n ymarferol. Hoffwn fynd i'r afael â'r ddau yn eu tro. 

O ran y dull model hybrid yr ydym yn ei gymryd, rydym yn adeiladu ar ein dysgu o'r 
pandemig a roddodd gyfle i ni ailfeddwl sut rydym yn sefydlu'r Weithrediaeth. Un o'n prif 
ystyriaethau oedd ei sefydlu gyda chyn lleied o aflonyddwch i'r system iechyd â phosibl. 
Mae hyn yn arbennig o wir wrth i ni ddechrau ar fisoedd mwy heriol y gaeaf. Archwiliwyd 
nifer o fodelau ac mae'r model hybrid hwn yn llawer cyflymach i’w roi ar waith a gall fod yn 
fwy ystwyth. Mae hefyd yn osgoi sefydlu haen statudol ychwanegol a'r angen i drosglwyddo 
pwerau neu drosglwyddiadau staff ar raddfa fawr, a fyddai'n tynnu sylw yn ddiangen ar hyn 
o bryd.

Er y bydd Gweithrediaeth y GIG yn dîm bach yn y Llywodraeth, y bwriad yw y bydd yn 
goruchwylio ac yn cyfarwyddo adnodd cenedlaethol llawer mwy wedi'i leoli o fewn y GIG. 
Bydd yn gweithio ochr yn ochr â chyrff cenedlaethol eraill megis Addysg a Gwella Iechyd 
Cymru (AaGIC) ac Iechyd a Gofal Digidol Cymru (DHCW), i gyflawni'r strategaethau 
uchelgeisiol sydd wedi'u pennu ac yn y pen draw yn ysgogi gwelliannau i ansawdd a 
diogelwch gofal. 

O ran amseru, rydym yn canolbwyntio nawr ar weithredu'r model hwn a'r nod o hyd o wneud 
cynnydd sylweddol erbyn diwedd y flwyddyn a dod â Gweithrediaethy GIG i fodolaeth o 
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ddechrau'r flwyddyn nesaf. Mae rhaglen weithredu ffurfiol, gan gynnwys Grŵp Llywio sy'n 
cynnwys cynrychiolwyr o Lywodraeth Cymru a'r GIG, yn cynghori ac yn cefnogi cyflawni'r 
blociau adeiladu allweddol y bydd angen iddynt fod ar waith. Mae'r rhain yn cynnwys y 
swyddogaethau manylach y bydd Gweithrediaeth y GIG yn eu harfer, sut y byddant yn eu 
cyflawni a'r blaenoriaethau y bydd eu hangen arno i'w cyflawni. 

Byddaf yn ysgrifennu atoch eto maes o law i roi manylion pellach am sut mae cynlluniau 
Gweithrediaeth y GIG yn mynd yn eu blaen.  Yn y cyfamser byddai croeso mawr i’ch 
meddyliau ar sut y dylai Gweithrediaeth y GIG gyflawni ei swyddogaethau ac ar 
flaenoriaethau cynnar.  Mae cynnig agored i chi hefyd anfon cwestiynau, adborth a 
syniadau ar y rhaglen weithredu i'm tîm yn nhsexecutivefunction@gov.wales. Os oes yna 
feysydd penodol o bryder lle hoffech siarad â mi yn uniongyrchol cysylltwch â fy swyddfa: 
pstodgforhsscenhswales@gov.wales 

Yn gywir 

Judith Paget CBE 
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28 Hydref 2022 

Annwyl Weinidogion 

Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2023-24 

Yn unol â’n harfer, rwyf yn ysgrifennu cyn cyhoeddi Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 

2023-24 i ofyn am wybodaeth ysgrifenedig i lywio ein gwaith craffu. 

Rydym yn nodi bwriad Llywodraeth Cymru i gyhoeddi’r Gyllideb Ddrafft ddydd Mawrth 13 Rhagfyr 

2022, a byddwn yn eich gwahodd i sesiwn dystiolaeth lafar ddechrau’r flwyddyn newydd. Bydd y clerc 

yn cysylltu â'ch swyddfeydd i drafod dyddiadau. 

Er mwyn hwyluso ein gwaith craffu, byddwn yn ddiolchgar o gael eich ymateb i'r materion a amlinellir 

yn yr atodiad i'r llythyr hwn, ac unrhyw wybodaeth ysgrifenedig arall yr hoffech ei darparu, erbyn 14 

Rhagfyr 2022. 

Yn gywir 

Russell George AS 

Cadeirydd, y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol 

Croesewir gohebiaeth yn Gymraeg neu Saesneg. We welcome correspondence in Welsh or English. 

Y Pwyllgor Iechyd a  
Gofal Cymdeithasol  
— 
Health and Social Care 
Committee 

Senedd Cymru 
Bae Caerdydd, Caerdydd, CF99 1SN 

SeneddIechyd@senedd.cymru 
senedd.cymru/SeneddIechyd  

0300 200 6565 

— 
Welsh Parliament 

Cardiff Bay, Cardiff, CF99 1SN 
SeneddHealth@senedd.wales 

senedd.wales/SeneddHealth 
0300 200 6565 Eluned Morgan AS 

Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol 

Julie Morgan AS 

Y Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau 

Cymdeithasol 

Lynne Neagle AS 

Y Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Llesiant
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Atodiad: cais am wybodaeth gan Lywodraeth Cymru i lywio'r gwaith o graffu 

ar Gyllideb Ddrafft 2023-24 

Sylwadau ar y camau gweithredu a manylion am y dyraniadau i Linellau Gwariant yn y Gyllideb (BEL) 

 Dadansoddiad o ddyraniadau'r Prif Grŵp Gwariant (MEG) ar gyfer Iechyd a Gwasanaethau 

Cymdeithasol 2023-24 yn ôl Maes Rhaglenni Gwariant, camau gweithredu a Llinell Wariant 

yn y Gyllideb. 

 Dyraniadau dangosol y Prif Grŵp Gwariant ar gyfer Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol 

ar gyfer 2024-25 a 2025-26. 

 Sylwebaeth ar bob un o’r camau gweithredu yn y Prif Grŵp Gwariant Iechyd a 

Gwasanaethau Cymdeithasol, gan gynnwys dadansoddiad ac esboniad o’r newidiadau. 

Dylai’r llinell sylfaen at y diben hwn fod yn gyson â’r llinell sylfaen a nodir yn naratif y 

gyllideb a’r tablau gwariant.  

Gwybodaeth arall 

Yn ogystal â'r pedair thema arferol, sef gwerth am arian, blaenoriaethu, gwariant ataliol a 

fforddiadwyedd, a syniad o sut mae Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol 2015 a'i phum ffordd o 

weithio wedi dylanwadu ar ddyraniadau'r gyllideb ar gyfer iechyd a gofal cymdeithasol, hoffai'r 

Pwyllgor gael gwybodaeth am y materion a ganlyn (os nad yw’r wybodaeth honno eisoes wedi’i 

chynnwys yn y sylwebaeth ar bob cam gweithredu). 

Rhoi pobl wrth wraidd iechyd a gofal cymdeithasol 

 Rhowch fanylion sut y bydd dyraniadau'r Gyllideb Ddrafft ar gyfer gwasanaethau gofal 

sylfaenol, gan gynnwys buddsoddi yn yr ystâd gofal sylfaenol a rhwydweithiau gofal 

sylfaenol, yn cyfrannu at nod polisi Llywodraeth Cymru o symud gofal o ysbytai i leoliadau 

gofal sylfaenol neu gymunedol. Sut y byddwch yn asesu a yw'r dyraniadau'n cyflawni'r 

canlyniadau a fwriadwyd. 

 Rhowch fanylion y dyraniadau yn y Gyllideb Ddrafft ar gyfer atal ac ymyrraeth gynnar, a 

sut y byddwch yn asesu a yw'r dyraniadau'n cyflawni'r canlyniadau a fwriadwyd. A fydd y 

dyraniadau yn galluogi dull cydgysylltiedig 'system gyfan' o wella iechyd a llesiant pobl, yn 

ogystal â thargedu adnoddau (a chyflawni canlyniadau mesuradwy) mewn meysydd o 

bryder allweddol. 

 Esboniwch sut mae eich blaenoriaethau ar gyfer iechyd meddwl a llesiant yn cael eu 

hadlewyrchu yn y Gyllideb Ddrafft ar draws portffolios Llywodraeth Cymru a Phrif Grwpiau 

Gwariant, a sut y bydd effaith y dyraniadau'n cael ei hasesu i sicrhau eu bod yn cyflawni'r 

canlyniadau a fwriadwyd. Rhowch fanylion ynghylch y canlynol hefyd: 
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▪ Unrhyw ostyngiad neu gynnydd o ran dyraniadau iechyd meddwl penodol o gymharu â’r 

blynyddoedd ariannol blaenorol (e.e. lleihau neu gynyddu grantiau, cyflwyno grantiau 

newydd neu eu dileu); 

▪ Dyraniadau yn y Gyllideb Ddrafft yn ymwneud â gwasanaethau iechyd meddwl; iechyd 

meddwl a llesiant plant a phobl ifanc; dementia; awtistiaeth a niwroamrywiaeth; a 

gweithredu 'Pwysau Iach, Cymru Iach'. 

 Sut y bydd dyraniadau’r Gyllideb Ddrafft yn lliniaru effaith costau byw cynyddol ar iechyd y 

cyhoedd, gan gynnwys yr effaith ar iechyd a llesiant corfforol a meddyliol pobl Cymru, 

gofalwyr di-dâl a’r gweithlu iechyd a gofal cymdeithasol.  

Arloesi ar gyfer gwelliant 

 Amlinellwch sut y bydd y Gyllideb Ddrafft yn cefnogi'r gwaith o ddatblygu 'dull system 

gyfan', gyda mwy o integreiddio iechyd a gofal cymdeithasol, fel y disgrifir yng nghynllun 

Cymru Iachach. Yn benodol, esboniwch sut mae'r Gyllideb Ddrafft yn cydbwyso'r angen i 

fynd i’r afael â’r pwysau presennol ar wasanaethau a’r angen i drawsnewid gwasanaethau 

a datblygu modelau gofal newydd. 

 Sut y bydd y gwaith o drawsnewid ac integreiddio gwasanaethau yn cael ei gefnogi yn y 

tymor hwy i gyflawni cynnydd parhaus o ran trawsnewid, sicrhau ffocws ar gyflwyno a phrif 

ffrydio'r hyn a ddysgwyd o gynlluniau peilot llwyddiannus, ac osgoi dibynnu ar gyllid 

ychwanegol parhaus. Sut y bydd y Gronfa Arloesi Ranbarthol yn cael ei defnyddio a pha 

ganlyniadau mesuradwy y mae Llywodraeth Cymru yn eu disgwyl?  

 Rhowch asesiad o gostau refeniw a chyfalaf cyflawni gweledigaeth Llywodraeth Cymru ar 

gyfer gwasanaethau digidol a data, fel y disgrifir yng nghynllun Cymru Iachach, gan 

gynnwys mwy o gymorth ar gyfer gofal digidol a rhithwir. Dylai hyn hefyd gynnwys 

manylion gwariant ar ddigidol sydd wedi’i ariannu drwy’r Gronfa Arloesi Ranbarthol, a 

manylion cyfran y gwariant drwy’r Gronfa sydd wedi’i wario ar ddigidol a data. 

Y gweithlu iechyd a gofal cymdeithasol 

 Esboniwch sut y bydd y Gyllideb Ddrafft yn cyfrannu at ddarparu gweithlu iechyd a gofal 

cymdeithasol cynaliadwy, gan leihau a rheoli gwariant ar staff asiantaeth. 

 Pa ddarpariaeth sydd wedi’i gwneud yn y Gyllideb Ddrafft i adeiladu a chynnal morâl ac 

iechyd a llesiant corfforol a meddyliol y gweithlu iechyd a gofal cymdeithasol, gan 

gynnwys gwirfoddolwyr a gofalwyr di-dâl, a sut y byddwch yn asesu effaith y mesurau hyn. 
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Anghydraddoldebau ac annhegwch iechyd 

 Esboniwch sut y bydd y Gyllideb Ddrafft yn cyfrannu at leihau anghydraddoldebau iechyd. 

Dylai hyn gynnwys manylion am sut y bydd y Gyllideb Ddrafft yn sicrhau bod y rhai mwyaf 

difreintiedig yn cael eu blaenoriaethu, a bod mynediad teg at wasanaethau iechyd a gofal 

mewn ardaloedd gwledig. Byddai'r Pwyllgor hefyd yn croesawu gwybodaeth am sut y 

bydd y Gyllideb Ddrafft yn targedu anghydraddoldebau sydd wedi gwaethygu o ganlyniad 

i’r pandemig, neu'r rhai sy'n deillio o effaith anghymesur y pandemig ar iechyd neu lesiant 

grwpiau penodol (megis oedolion hŷn, pobl o gymunedau du a lleiafrifoedd ethnig, neu 

bobl ar incwm isel neu sydd fel arall yn fregus yn ariannol). 

Cyflwyno ailosodiad ar ôl y pandemig 

 Esboniwch sut mae'r pandemig wedi dylanwadu ar ddyraniadau i linellau cyllideb o fewn y 

Prif Grŵp Gwariant ar gyfer Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, a rhowch enghreifftiau 

o unrhyw newidiadau a wnaed i ddyraniadau o ganlyniad i COVID-19. Wrth ateb y 

cwestiwn hwn, dylech roi sylw i’r materion a ganlyn: 

▪ Y rhagdybiaethau sy'n sail i ddyraniadau a wnaed o ganlyniad i'r pandemig, gan gynnwys 

sut y byddwch yn sicrhau bod digon o gronfeydd wrth gefn ar waith pe bai'r sefyllfa'n 

gwaethygu o fod yn COVID Sefydlog i COVID Brys. 

▪ Dyraniadau sydd wedi'u gwneud i gefnogi capasiti ychwanegol ar gyfer gwasanaethau 

neu adnoddau staff ychwanegol wrth i'r ymateb i'r pandemig barhau, gan gynnwys 

gwasanaethau sylfaenol, gwasanaethau cymunedol ac ysbytai, gofal cymdeithasol, iechyd 

y cyhoedd, a'r rhaglen frechu. 

▪ Dyraniadau ar gyfer gwasanaethau cymorth iechyd meddwl ar gyfer y gweithlu iechyd a 

gofal cymdeithasol. 

▪ Dyraniadau a wnaed i sicrhau bod cyflenwad digonol a phriodol o gyfarpar diogelu 

personol (PPE) yn cael ei gynnal. 

 Pa ddyraniadau sydd wedi'u cynnwys yn y Gyllideb Ddrafft ar gyfer mynd i'r afael â'r ôl-

groniad o ran amseroedd aros. Yn eich ateb, esboniwch pa asesiad a wnaed o effaith a 

chanlyniadau adnoddau a ddyrannwyd yn ystod 2022-23, a sut y bydd dyraniadau yng 

Nghyllideb Ddrafft 2023-24 yn cael eu targedu. 
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Gofal cymdeithasol 

 Amlinellwch y dyraniad arfaethedig ar gyfer gofal cymdeithasol, gan gynnwys: 

▪ Unrhyw gyllid ychwanegol a nodwyd ar gyfer 2023-24, a sut y caiff y cyllid hwn ei 

dargedu. 

▪ Sut y bydd y dyraniadau'n sicrhau hyfywedd a sefydlogrwydd parhaus gwasanaethau gofal 

cymdeithasol, gan gynnwys gofal preswyl a gofal cartref? 

▪ Pa gymorth y bydd y Gyllideb Ddrafft yn ei ddarparu i ofalwyr di-dâl, gan gynnwys 

tystiolaeth o wariant penodol ar ofal seibiant a chymorth ariannol i ofalwyr. 

▪ Mesurau yn y Gyllideb Ddrafft a fydd yn gwella cynaliadwyedd y gweithlu gofal 

cymdeithasol. 

▪ Sut fydd y gyllideb ddrafft yn helpu'r sector gofal cymdeithasol i ymateb i gostau byw 

cynyddol, gan gynnwys costau ynni cynyddol. Yn eich ateb, rhowch dystiolaeth o wariant 

penodol i gefnogi gweithwyr gofal cartref, a gofalwyr di-dâl a phobl anabl, a'u teuluoedd. 

Perfformiad ariannol byrddau iechyd lleol 

 Rhowch y wybodaeth ddiweddaraf am berfformiad ariannol cyffredinol byrddau iechyd. 

Dylai hyn gynnwys: 

▪ Y sefyllfa ariannol diwedd y flwyddyn a ragwelir ar gyfer byrddau iechyd, gan gynnwys 

nodi’r rhai sydd wedi parhau i fethu â chyflawni eu dyletswyddau ariannol  

▪ Y rhai sydd wedi cael cymorth ariannol ychwanegol ar ddiwedd y flwyddyn a chymorth 

ariannol yn ystod y flwyddyn, maint y cymorth hwnnw a’r hyd arfaethedig. 

▪ Manylion am sut y bydd Llywodraeth Cymru yn cefnogi ac yn gweithio gyda byrddau 

iechyd i ddod â GIG Cymru’n ôl i gydbwysedd ariannol. 

▪ Gwybodaeth am ba ddarpariaeth sy'n cael ei gwneud mewn ymateb i gostau ynni 

cynyddol. 

Effaith y Gyllideb Ddrafft ar grwpiau a chymunedau penodol 

 Sut ydych chi wedi ystyried cyllidebu ar sail rhywedd yn y gyllideb hon wrth baratoi eich 

cynlluniau gwariant. 
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 Esboniwch pa asesiad sydd wedi'i wneud o effaith dyraniadau'r Gyllideb Ddrafft ar grwpiau 

neu gymunedau penodol, gan gynnwys menywod a merched, cymunedau du a 

lleiafrifoedd ethnig, plant a phobl ifanc, a phobl hŷn. 
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8 Tachwedd 2022 

Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2023-24 

Annwyl Eluned, Julie a Lynne, 

Fel y llynedd, hoffem gael gwybodaeth ysgrifenedig i gynorthwyo ein gwaith craffu ar Gyllideb Ddrafft 

Llywodraeth Cymru ar gyfer 2023-24. Mae'r atodiad i'r llythyr hwn yn nodi'n fanwl y wybodaeth yr 

hoffem ei chael. 

Fel y gwyddoch efallai, mae swyddogion y Senedd wedi cydgysylltu ceisiadau gan holl bwyllgorau’r 

Senedd i drefnu gyda swyddogion Llywodraeth Cymru pryd y bydd Gweinidogion Cymru a’r Dirprwy 

Weinidogion yn rhoi tystiolaeth ar y Gyllideb Ddrafft. Rydym wedi gofyn i chi a’ch swyddogion 

ymddangos gerbron y Pwyllgor rhwng 9.30am a 11am ar 18 Ionawr 2023. 

Byddwn yn ddiolchgar o gael y wybodaeth ysgrifenedig erbyn 16 Rhagfyr 2022 fan bellaf. Nodaf fod 

Llywodraeth Cymru yn bwriadu cyhoeddi'r Gyllideb Ddrafft ar 13 Rhagfyr 2022. Cysylltwch â'm Clerc 

os ydych yn pryderu na fyddwch yn gallu anfon y wybodaeth erbyn y dyddiad cau arfaethedig o 

ystyried amserlen y gyllideb. 

O ystyried y bydd gan bwyllgorau mewn rhai o’r meysydd a restrir yn yr atodiad i’r llythyr hwn 

ddiddordeb hefyd, rydw i wedi anfon copi at gadeiryddion y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol a’r 

Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol. 

Yn gywir 

Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc 
ac Addysg 
— 
Children, Young People  
and Education Committee 

Senedd Cymru 
Bae Caerdydd, Caerdydd, CF99 1SN 

SeneddPlant@senedd.cymru 
senedd.cymru/SeneddPlant 

0300 200 6565 

— 
Welsh Parliament 

Cardiff Bay, Cardiff, CF99 1SN 
SeneddChildren@senedd.wales 

senedd.wales/SeneddChildren 
0300 200 6565 Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol 

Eluned Morgan AS 

Y Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol 

Julie Morgan AS 

Y Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Llesiant 

Lynne Neagle AS 

HSC(6)-09-22 PTN 9
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Jayne Bryant AS 

Cadeirydd  

Croesewir gohebiaeth yn Gymraeg neu Saesneg. 

We welcome correspondence in Welsh or English.  
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Atodiad A: Cais i'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau 

Cymdeithasol ynghylch craffu ar Gyllideb Ddrafft 2023-24 

y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg 

Ein dull o graffu ar y Gyllideb Ddrafft 

Nod ein gwaith craffu ariannol yw sicrhau atebolrwydd, hyrwyddo gwell penderfyniadau a gwella 

gwerth am arian o ran dyraniadau y bwriedir iddynt wella canlyniadau a gwella hawliau plant a phobl 

ifanc.  

Bydd yn dilyn pedair egwyddor allweddol, fel yr argymhellwyd gan y Pwyllgor Cyllid: 

▪ Fforddiadwyedd: ystyried y darlun mawr o ran cyfanswm y refeniw a gwariant, ac a oes 

cydbwysedd priodol rhyngddynt. 

▪ Blaenoriaethu: a yw'r dyraniadau wedi'u rhannu rhwng gwahanol sectorau/rhaglenni 

mewn ffordd gydlynol y gellir ei chyfiawnhau. 

▪ Gwerth am arian: a yw cyrff cyhoeddus yn gwario eu dyraniadau yn dda – economi, 

effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd  

▪ Prosesau'r gyllideb: a ydynt yn effeithiol ac yn hygyrch ac a oes integreiddio rhwng 

cynlluniau corfforaethol a chynlluniau gwasanaeth, a rheolaeth perfformiad a rheolaeth 

ariannol. 

1. Tryloywder y cyflwyniad o'r gyllideb 

Pwysleisiodd ein Pwyllgor blaenorol bwysigrwydd cyflwyno'r Gyllideb Ddrafft yn dryloyw er mwyn 

galluogi gwaith craffu llawn a thrylwyr. Er mwyn parhau â’r dull hwn, gofynnwn am esboniad naratif 

tryloyw (a darlunio rhifol) ynghylch y canlynol mewn perthynas â’r Prif Grŵp Gwariant Iechyd a Gofal 

Cymdeithasol: 

▪ gostyngiadau/dileu neu gynyddu/ychwanegu o ran meysydd penodol o’r gyllideb ddrafft 

o'i gymharu â’r blynyddoedd ariannol blaenorol (e.e. lleihau grantiau neu grantiau'n 

peidio â bodoli'n gyfan gwbl/cyflwyno grantiau neu eu cynyddu); 

▪ pa gyfran y mae unrhyw newidiadau i'r swm cyffredinol a ddyrannwyd yn flaenorol yn ei 

chynrychioli; a 

▪ lle'n union mae’r newid hwn yn cael ei wneud yn y Gyllideb Ddrafft, a ph'un a fydd arian 

yn cael ei ddychwelyd i/ei gymryd o gronfeydd wrth gefn canolog neu ei ddyrannu i/o 

linellau cyllideb eraill. 
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▪ A fydd Gweinidogion yn sicrhau bod adnoddau sy’n ymwneud â phlant a phobl ifanc yn 

cael eu cyflwyno’n glir fel y gallwn nodi’r adnoddau a neilltuwyd, asesu i ba raddau y 

maent yn cael eu blaenoriaethu, a deall sut y byddant yn sicrhau gwerth am arian.  

2. Hawliau plant a dyrannu'r 'uchafswm adnoddau sydd ar gael' i blant a 

phobl ifanc  

Fel yr argymhellwyd y llynedd, ac fel y dadleuodd ein Pwyllgor blaenorol yn barhaus, rydym yn credu 

y dylid cynnal Asesiad o’r Effaith ar Hawliau Plant (CRIA) ar gyfer y Gyllideb Ddrafft yn ei chyfanrwydd 

a'i chyhoeddi fel dogfen annibynnol, cyn cael ei hymgorffori yn yr Asesiad cyffredinol o’r Effaith 

Integredig Strategol.  

Rydym o’r farn bod hyn yn hanfodol er mwyn dangos bod Llywodraeth Cymru yn ateb gofynion 

Mesur Hawliau Plant a Phobl Ifanc (Cymru). Mae cyhoeddi Asesiad o’r Effaith ar Hawliau Plant yn cyd-

fynd â'r trefniadau y mae Llywodraeth Cymru ei hun wedi'u rhoi ar waith, sydd wedi sefydlu'r Asesiad 

fel y dull 'mecanwaith y cytunwyd arno' i gefnogi Gweinidogion i gyflawni'r dyletswyddau o dan y 

Mesur hwnnw yn y Cynllun Hawliau Plant ei hun a'r Cynllun Hawliau Plant: llawlyfr i staff 

Llywodraeth Cymru cysylltiedig. 

Yn unol ag asesu a roddwyd 'sylw dyledus' i erthygl 4 o Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar 

Hawliau'r Plentyn a dyletswyddau Llywodraeth Cymru o dan Fesur Hawliau Plant a Phobl Ifanc 

(Cymru), mae'r Pwyllgor yn gofyn am: 

▪ gopi o'r Asesiad cyffredinol o'r Effaith ar Hawliau Plant a gynhaliwyd gan Lywodraeth 

Cymru i lywio'r dyraniadau yng Nghyllideb ddrafft 2022-23 ar draws ei holl bortffolios. 

▪ Os na chynhaliwyd Asesiad penodol o’r Effaith ar Hawliau Plant, y rhesymau dros hyn. 

▪ Copi o unrhyw asesiad arall o’r effaith integredig yn ogystal â sicrwydd bod yr asesiad hwn 

yn dangos bod y ddyletswydd o “roi sylw dyledus” i Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar 

Hawliau'r Plentyn wedi’i harfer. 

Mewn perthynas â'r Prif Grŵp Gwariant Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, mae'r Pwyllgor yn 

gofyn am: 

▪ Gopi o dempled yr Asesiad o’r Effaith ar Hawliau Plant wedi’i gwblhau ar gyfer y Prif Grŵp 

Gwariant Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol drafft hwn ar gyfer 2023-24 sy'n nodi sut 

mae hawliau plant yn cael eu gweithredu yn y dyraniadau cyllideb hyn, gan gyfeirio at 

erthyglau penodol yng Nghonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r Plentyn fel sy’n 

berthnasol. 

▪ Manylion am ba drafodaethau sydd wedi'u cynnal gyda Gweinidogion perthnasol eraill 

mewn perthynas â dyraniadau sy'n cael effaith sylweddol ar iechyd a gofal cymdeithasol 
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plant, er enghraifft gyda’r Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol o ran cyllideb Comisiynydd 

Plant Cymru a materion polisi ehangach fel tlodi plant.  

▪ Gwybodaeth am sut mae Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 wedi 

dylanwadu ar ddyraniadau i linellau'r gyllideb o fewn y Prif Grŵp Gwariant. 

▪ Gwybodaeth am sut mae cydraddoldeb, cynaladwyedd a'r Gymraeg wedi cael eu 

hystyried wrth ddyrannu’r gyllideb.  

▪ Gwybodaeth am sut yr ydych wedi ystyried cyllidebu ar sail rhyw wrth ddyrannu’r gyllideb. 

▪ Manylion a/neu enghreifftiau o unrhyw newidiadau a wnaed i ddyraniadau o fewn y Prif 

Grŵp Gwariant Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol yn dilyn ystyriaethau o hawliau 

plant, cydraddoldeb, cynaliadwyedd, y Gymraeg, neu Lesiant Cenedlaethau'r Dyfodol. 

3. Dyraniadau Cam Gweithredu a’r Llinell Gwariant yn y Gyllideb yn y Prif 

Grŵp Gwariant Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol 

Mae’r Pwyllgor yn gofyn am ddadansoddiad o ddyraniadau’r Prif Grŵp Gwariant Iechyd a 

Gwasanaethau Cymdeithasol ar gyfer 2023-24 fel sy’n berthnasol i blant a phobl ifanc, yn ôl Ardal 

Rhaglen Wariant (lle bo hynny’n berthnasol), Cam Gweithredu a’r Llinell Gwariant yn y Gyllideb i 

gynnwys: 

▪ Sylwadau ar bob un o’r camau gweithredu yn y Prif Grŵp Gwariant ar gyfer Iechyd a 

Gwasanaethau Cymdeithasol, gan gynnwys dadansoddiad ac esboniad o’r newidiadau o: 

▪ Gyllideb Ddrafft 2022-23 i Gyllideb Atodol Gyntaf Mehefin 2022; a 

▪ Chyllideb Atodol Gyntaf Mehefin 2022 i Gyllideb Ddrafft 2023-24.  

▪ Disgrifiad o unrhyw newidiadau i linellau sylfaen a ddefnyddiwyd yng Nghyllideb Ddrafft 

2023-24 sydd wedi’u gwneud o Gyllideb Atodol Gyntaf Mehefin 2022. 

▪ Dyraniadau dangosol y Prif Grŵp Gwariant Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ar gyfer 

2024-25 fel sy'n berthnasol i blant a phobl ifanc ac unrhyw ddyraniadau dangosol 

ychwanegol y gallwch eu darparu.  

4. Dyraniadau polisi a deddfwriaeth Cyllideb Ddrafft 2023-24 

Diweddariad ar ddyraniadau yn y Prif Grŵp Gwariant Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol yn y 

meysydd canlynol sydd o ddiddordeb i'r Pwyllgor, gan gynnwys: 

▪ Dyraniadau i gyflawni holl ymrwymiadau’r Rhaglen Lywodraethu a’r Cytundeb Cydweithio 

sy'n berthnasol i blant a phobl ifanc a phortffolio'r Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg. 
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▪ Manylion yr asesiad a wnaed o'r gwerth am arian a fforddiadwyedd ar gyfer cyflawni’r 

blaenoriaethau a'r amcanion hyn, a sut y bydd eu heffeithiolrwydd o ran cost yn cael ei 

fonitro. 

▪ Dyraniadau ar draws y Portffolio Gweinidogol fel y rhestrir isod ac fel sy'n berthnasol i 

blant a phobl ifanc a phortffolio'r Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg 

Iechyd Plant 

▪ Iechyd y cyhoedd fel y mae'n berthnasol i blant a phobl ifanc, gan gynnwys brechu 

▪ Strategaeth gordewdra 

▪ Ymchwil a datblygiad ym maes iechyd a gofal cymdeithasol fel y mae’n berthnasol yn 

benodol i blant a phobl ifanc  

▪ Gwasanaethau iechyd meddwl plant a phobl ifanc, gan gynnwys gwasanaethau iechyd 

meddwl newyddenedigol 

▪ Gwasanaethau anhwylderau bwyta 

▪ Atal hunanladdiad fel y mae'n berthnasol i blant a phobl ifanc 

▪ Camddefnyddio sylweddau, gan gynnwys unrhyw asesiad a chostau cysylltiedig o ran y 

cynnydd a gofnodir yn nifer y plant sy’n defnyddio e-sigaréts 

▪ Gwasanaethau awtistiaeth 

▪ Profiad cleifion, cyfranogiad a llais y dinesydd 

Gofal Cymdeithasol Plant 

▪ Hawliau plant a phobl ifanc, gan gynnwys Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r 

Plentyn 

▪ Diogelu, gan gynnwys unrhyw oblygiadau sy'n deillio o gyhoeddi'r adroddiad terfynol gan 

yr Ymchwiliad Annibynnol i Gam-drin Plant yn Rhywiol a Chynllun Gweithredu 

Cenedlaethol Llywodraeth Cymru yn 2019 ar atal ac ymateb i gam-drin plant yn rhywiol  

▪ Gwasanaethau mabwysiadu a maethu 

▪ Eiriolaeth plant a phobl ifanc  

▪ Y blynyddoedd cynnar, gofal plant a chwarae, gan gynnwys y cynnig Gofal Plant a'r 

gweithlu 
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▪ Addysg a Gofal Plentyndod Cynnar 

▪ Dechrau'n Deg ar gyfer plant 0-3 oed 

▪ Teuluoedd yn Gyntaf a pholisïau chwarae 

5. Gwybodaeth fanwl ar ddyraniadau mewn perthynas â phlant sy'n derbyn 

gofal a mesurau atal a chefnogi cysylltiedig  

Mae'r Pwyllgor yn gofyn am wybodaeth fanwl am y dyraniadau yng Nghyllideb Ddrafft gyffredinol 

2023-24 fel y maent yn berthnasol i’n hymchwiliad i Wasanaethau i blant sydd wedi bod mewn 

gofal: archwilio diwygio radical a lansiwyd yn ddiweddar, gan gynnwys: 

▪ Cyn gofal: Lleihau nifer y plant yn y system ofal yn ddiogel. Gan gynnwys dyraniadau ar 

gyfer cymorth i deuluoedd, gwasanaethau ar ffiniau gofal ac eiriolaeth rhieni. 

▪ Mewn gofal: Gwasanaethau o safon a chefnogi plant mewn gofal. Gan gynnwys 

trafodaethau gyda’r Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol am gostau cynyddol posibl gofal 

cymdeithasol plant a lliniaru unrhyw effaith ar blant. 

▪ Ar ôl gofal: Cymorth parhaus pan fydd pobl ifanc yn gadael gofal gan gynnwys y sefyllfa 

ddiweddaraf o ran y cynllun peilot incwm sylfaenol ac ar gyllid ar gyfer Pan Fydda i'n 

Barod mewn gofal maeth a'r ehangiad posib i ofal preswyl.  

6. Costau deddfwriaeth 

▪ Gweithredu’r Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru) yn ei flwyddyn 

gyntaf mewn grym ac unrhyw addasiadau i ddyraniadau a wnaed yng ngoleuni'r flwyddyn 

gyntaf o weithredu. 

▪ Goblygiadau ariannol neu a ragwelir yn 2022-23 a 2023-34 o unrhyw is-ddeddfwriaeth 

sy’n berthnasol i blant a phobl ifanc o fewn portffolio’r Gweinidog. 

▪ Gwybodaeth am effaith ariannol unrhyw ddeddfwriaeth berthnasol a wneir yn Senedd y 

DU. 

7. Effaith costau byw ar ddyraniadau Cyllideb Ddrafft 2023-24 

Gwybodaeth am effaith ddisgwyliedig costau byw ar y Prif Grŵp Gwariant Iechyd a Gwasanaethau 

Cymdeithasol yn 2023-24 a chyfrifoldebau polisi ehangach y Gweinidog ar gyfer: 

▪ Darpariaeth gwasanaethau i blant a phobl ifanc gan y Byrddau Iechyd yng Nghymru ac 

effaith costau cynyddol ynni ar y ddarpariaeth hon. 
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▪ Polisi a goruchwylio'r ddarpariaeth o holl weithgareddau gwasanaethau cymdeithasol 

Awdurdodau Lleol yng Nghymru ac unrhyw drafodaethau cysylltiedig â'r Gweinidog Cyllid 

a Llywodraeth Leol, yn benodol: 

▪ Effaith costau byw ar wasanaethau diogelu plant o ran anghenion cynyddol 

posibl ac unrhyw gostau uwch sy'n gysylltiedig â darparu gwasanaethau. 

▪ Effaith costau byw o ran darparu gofal cymdeithasol plant, er enghraifft costau 

uwch gofal preswyl a gofal maeth; costau byw uwch i aelwydydd sy'n cefnogi 

trefniadau gofal gan berthynas neu warcheidiaeth arbennig. 
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Tystiolaeth i ymchwiliad Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol y Chweched Senedd - 
Deintyddiaeth 

Ymchwiliad i ystyried a yw Llywodraeth Cymru yn gwneud digon i bontio’r bwlch o ran 
anghydraddoldebau iechyd y geg, ac i ailadeiladu deintyddiaeth yng Nghymru yn dilyn 
y pandemig Covid-19 ac yng nghyd-destun costau byw cynyddol. 

Cyflwynir y dystiolaeth hon gan Lywodraeth Cymru ar gais y Pwyllgor Iechyd a Gofal 
Cymdeithasol cyn y gwrandawiad llafar ar 17 Tachwedd 2022. 

Y prif bwyntiau 

1. Mae baich clefyd y geg yn parhau'n uchel yn y boblogaeth er ei fod, ar y cyfan, yn

anhrosglwyddadwy ac yn ataliadwy. Y prif glefydau yn y geg yw pydredd dannedd (caries)

a chlefyd y deintgig (periodontitis).

2. Mae pydredd dannedd yn cael cryn effaith ar wasanaethau iechyd y GIG, er bod modd ei

atal i raddau helaeth. Mae'n effeithio ar bobl ym mhob cyfnod yn eu bywydau a dyma'r

clefyd y geg mwyaf cyffredin mewn plant. Mae arolygon iechyd deintyddol a gynhaliwyd

ledled y DU wedi dangos cysylltiad cryf rhwng amddifadedd economaidd-gymdeithasol ac

iechyd deintyddol gwael1.

3. Gellir atal clefyd y geg drwy gyfuniad o addasiadau deietegol (llai o siwgr, alcohol, a

thybaco), brwsio’r dannedd yn rheolaidd gyda phast dannedd sy'n cynnwys fflworid, ac

arweiniad gan weithwyr deintyddol proffesiynol.

4. Ni ellir gwella iechyd y geg yn y boblogaeth drwy wasanaethau deintyddol yn unig, gan fod

angen i atal clefydau’r geg fod yn rhan annatod o strategaethau a rhaglenni atal ar lefel

poblogaeth, yn genedlaethol ac yn lleol.

5. Mae tystiolaeth o astudiaethau arsylwadol ac ymyriadol yn dangos y gall lefelau priodol o

fflworid atodol wneud pydredd dannedd mewn oedolion a phlant yn llai cyffredin ac yn llai

difrifol. Mae cynlluniau brwsio dannedd dan oruchwyliaeth ddyddiol mewn lleoliadau

blynyddoedd cynnar ac ysgolion cynradd yn effeithiol o ran lleihau pydredd dannedd ac

addasu ymddygiad iechyd ar lefel poblogaeth. Gallai fod o fudd ychwanegol rhoi farnais

fflworid, a hynny gan weithiwr proffesiynol, ar ddannedd cleifion risg uchel, yn blant ac yn

oedolion. Mae rhaglenni gwella iechyd y geg y boblogaeth (ee Cynllun Gwên) yn bwysig

er mwyn atal  anghydraddoldebau iechyd y geg rhag lledu.

6. Effeithiodd Covid-19 ar y ddarpariaeth gofal deintyddol, ac mae’n dal i fod mewn cyfnod

adfer. Mae'r effaith yn amlweddog a phellgyrhaeddol, gan effeithio ar fynediad at

wasanaethau, llif cleifion, cyflenwad gweithlu, ymddygiad gwella iechyd, cynnydd yn y

galw am wasanaethau brys ac argyfwng, a lles staff. Mae pryderon hirdymor ynghylch

cynaliadwyedd busnes a gwydnwch y system yn dod i'r amlwg.

7. Diwygio'r system ym maes deintyddiaeth yw'r weledigaeth yn y tymor canolig i drawsnewid

gwasanaethau iechyd y geg drwy sicrhau gwaith atal a gwella iechyd y boblogaeth ar

raddfa fwy. Mae'r rhaglen ddiwygio yn cydnabod yr angen i weithredu contract deintyddol

newydd ar gyfer y gwasanaethau deintyddol cyffredinol (dan gontract – contract a fyddai’n

newid y pwyslais oddi wrh fesur y driniaeth a ddarperir (sef sail yr Uned Gweithgarwch

Deintyddol) tuag at ganlyniad i’r boblogaeth2 sy'n seiliedig ar anghenion a risg.

8. Mae diwygio contractau yn ganolog i’r uchelgais ehangach o ddiwygio'r system. Mae

ehangu’r gwasanaethau deintyddol cymunedol a’u cefnogi yn hanfodol er mwyn mynd i'r

afael ag anghenion iechyd y geg mewn grwpiau agored i niwed a grwpiau sydd ar y cyrion.

HSC(6)-09-22 Papur 2 / Paper 2
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9. Nod diwygio'r system yw cael gwared ar yr hyn sy’n rhwystro defnyddio cymysgedd sgiliau 

o fewn timau deintyddol y GIG, gan gynnwys ehangu mynediad at hyfforddiant, caffael 

sgiliau gwell a datblygu gyrfa. 

 

Tystiolaeth  

 

1. I ba raddau y mae mynediad at ddeintyddiaeth y GIG yn parhau i fod yn gyfyngedig, 
a beth yw’r ffordd orau o ddal i fyny â'r ôl-groniad o ran gofal deintyddol sylfaenol, 
gwasanaethau ysbytai a gwasanaethau orthodontig. 

 
1.1. Mae'n debyg mai gwasanaethau deintyddol y GIG oedd y gwasanaeth gofal sylfaenol 

yr effeithiwyd arno fwyaf yn ystod y pandemig oherwydd bod cyfran uchel o 
ddeintyddiaeth weithredol yn cynnwys gweithdrefnau sy’n cynhyrchu aerosol. 
Gweithredwyd mesurau atal a rheoli heintiau llym er mwyn lleihau'r risg o drosglwyddo 
mewn lleoliadau deintyddol, i ddiogelu cleifion a staff. 
 

1.2. Ni wnaeth deintyddfeydd gau yn ystod y pandemig, ond fe wnaeth y gofynion mwy 
caeth o ran rheoli heintiau, cadw pellter corfforol, a mwy o ddefnydd o gyfarpar diogelu 
personol (PPE) olygu bod llai o bobl yn gallu cael gofal.  

 
1.3. Cafodd gwasanaethau deintyddol fuddsoddiad o £3m yn 2021/22 a chyllid 

ychwanegol £2m rheolaidd o 2022 ymlaen, wedi'i dargedu at wasanaethau deintyddol 
cyffredinol  a gwasanaethau deintyddol cymunedol.  

 
1.4. Ystyriwyd bod 2021/22 yn flwyddyn o ailosod ac adfer lle gofynnwyd i dimau 

deintyddol ganolbwyntio ar flaenoriaethu gofal brys, delio ag anghenion grwpiau 
agored i niwed, mynd i'r afael â'r ôl-groniad o driniaethiaethau sy'n deillio o leihau 
gwasanaethau deintyddol, law yn llaw ag ailgyflwyno trefn arferol o ran gofal arferol. 

 
1.5. Rhwng 2020/2, cafodd 980,201 o gleifion (30.9% o'r boblogaeth gyfan) ofal 

deintyddol, sef 732,000 o oedolion (28.8% o'r boblogaeth oedolion) a 250,000 o blant 
(39.4% o'r boblogaeth blant). Fodd bynnag, yn 2021-22, cofnodwyd 1.1 miliwn o 
gyrsiau triniaeth, sy'n gynnydd o 92.5% ers 2020/213. 

 
1.6. Triniaethau Band 1 oedd y band triniaeth mwyaf cyffredin, gan gyfrif am ychydig o dan 

hanner (461,494) o bob cwrs triniaeth. Roedd ychydig dros un rhan o bump o'r holl 
driniaethau (neu 230,106 o driniaethau) yn achosion brys/argyfwng.  

 
1.7. Cofnodwyd ychydig o dan 624,000 o archwiliadau yn 2021/22, a oedd yn fwy na dwbl 

(cynnydd o 114.4%) y nifer yn 2020-21 ond 59.6% yn is na’r lefelau cyn y pandemig. 
 

1.8. Mae cyfran fwy na'r arfer o hawliadau Band 2 (a chyfran is na'r arfer o hawliadau 
Band 1) yn ystod 2021/22, sy'n dangos bod cleifion ag anghenion mawr wedi’u 
blaenoriaethu.  
 

1.9. Mae nifer y triniaethau orthodonteg, radiograffau a 'thriniaethau eraill' i blant wedi 
dychwelyd i'r lefelau cyn y pandemig. 

 
1.10. Wrth gymharu data gweithgarwch yn ystod 20/21 a 21/22 â’r data ar gyfer y 

flwyddyn 19/20 cyn y pandemig gwelir bod  ‘ôl-groniad sylweddol o driniaethau’ mewn 
gwasanaethau deintyddol cyffredinol . Mae sefyllfa debyg yn bodoli yng ngwledydd 
eraill y DU. Mae data gweithgarwch yn awgrymu y bydd y gwasanaethau deintyddol 
cyffredinol  yn parhau i adfer ac i ddarparu capasiti ychwanegol yn 2022/23. Fodd 
bynnag, mae'r ôl-groniad o driniaethau sy’n weddill, o ganlyniad uniongyrchol i'r 
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pandemig, yn dangos bod angen parhau i flaenoriaethu mynediad a gofal deintyddol 
i’r rhai mwyaf agored i niwed, y rhai â risg uchel, achosion brys, a phlant, yn hytrach 
na’r rhai sydd heb glefyd deintyddol a’r rhai sydd â risg isel, ond sy’n awyddus i gael 
archwiliadau rheolaidd.   
 

1.11. Bydd angen creu capasiti ychwanegol o fewn gofal sylfaenol i ddiwallu 
anghenion iechyd y geg a deintyddol y boblogaeth, yn ogystal â defnyddio 
newidiadau’r rhaglen ddiwygio i ganiatáu i wasanaethau deintyddol gofal sylfaenol 
weithio gyda gwasanaethau iechyd a gofal eraill yn lleol er mwyn sicrhau gofal 
rhagweithiol, ataliol, wedi'i gydlynu. Mae'n uchelgais yn y rhaglen ddiwygio i sicrhau 
bod deintyddiaeth yn cyd-fynd â’r system Datblygu Clystyrau ar Garlam.  
 

1.12. Mae'r rhaglen ddiwygio yn cyd-fynd â dogfen Llywodraeth Cymru 'Ymateb y 
Gwasnaethau Deintyddol ac Iechyd y Geg i Cymru Iachach' (2018), gan roi ar waith 
ddull gweithredu wedi'i seilio ar anghenion ar gyfer ddarparu deintyddiaeth y GIG 
ledled Cymru, a fydd yn:  

• Cynyddu mynediad i gleifion newydd ag anghenion mwy 

• Mabwysiadu dull ataliol o ofalu am bawb 

• Ymestyn y defnydd o ‘gymysgedd sgiliau’ fel rhan o’r agenda Iechyd Darbodus  

• Annog cleifion i fynychu apwyntiadau yn ôl yr angen. 
 

1.13. Nid oedd y contractau deintyddol blaenorol (1990 a 2006) yn mynd i'r afael ag 
amrywiadau yn anghenion iechyd y geg y boblogaeth. Nid oedd y contractau’n 
galluogi arloesi lleol wrth gomisiynu gwasanaethau, ac mae hyn yn cael  sylw o fewn 
y rhaglen ddiwygio. Cynigir disodli'r model Unedau Gweithgarwch Deintyddol 
presennol â system ariannu sy'n seiliedig ar anghenion. Treialwyd prototeip yn ystod 
y pandemig ac mae hwn yn cael ei addasu o fewn yr amrywiad contract presennol, 
cyn i’r newidiadau deddfwriaethol angenrheidiol gael eu gwneud.  

 
1.14. Dangosir effaith y pandemig ar fynediad at ddeintyddiaeth gofal sylfaenol yn 

Ffigur 1 (plant) a Ffigur 2 (oedolion) gydag arwyddion o adferiad yn y misoedd olaf. 
 

 
Ffigur 1: Nifer y plant a gafodd ofal deintyddol y GIG yn y 12 mis blaenorol hyd 
at y mis a ddangosir gan gynnwys y mis hwnnw 
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Ffigur 2: Nifer yr oedolion a gafodd ofal deintyddol y GIG yn y 24 mis blaenorol hyd at y 
y mis a ddangosir gan gynnwys y mis hwnnw 

 
2. Gwell gwybodaeth am iechyd y geg, gan gynnwys nifer y bobl sy’n manteisio ar ofal 

deintyddol sylfaenol y GIG ledled Cymru yn dilyn ailddechrau gwasanaethau, a bod 
angen ymgyrch a ariennir gan y Llywodraeth i roi sicrwydd i’r cyhoedd bod 
practisau deintyddol yn amgylcheddau diogel. 

 
2.1. Mae Llywodraeth Cymru yn cydweithio ag asiantaethau eraill fel Arolygiaeth Gofal 

Iechyd Cymru (AGIC), Partneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru (NWSSP) 
Gwasanaethau Gofal Sylfaenol, y Cyngor Deintyddol Cyffredinol (GDC) Awdurdod 
Gwasanaethau Busnes y GIG (NHSBSA), y Cynghorau Iechyd Cymuned ac Addysg 
a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC) i rannu gwybodaeth sy'n ymwneud  â sicrwydd 
ansawdd a diogelwch ym maes deintyddiaeth. 
 

2.2. Mae practisau deintyddol yn cael eu harolygu gan AGIC. Mae AGIC yn rhoi sicrwydd 
annibynnol a gwrthrychol i'r cyhoedd o ran ansawdd, diogelwch ac effeithiolrwydd 
gwasanaethau gofal iechyd ac mae'n gwneud argymhellion i sefydliadau gofal iechyd 
i hybu gwelliannau. 

 
2.3. Mae practisau wedi addasu'r amgylchedd clinigol er mwyn sicrhau diogelwch cleifion 

a staff.  
 

2.4. Mae tystiolaeth am weithgarwch yn dangos bod cleifion wedi dychwelyd i 
ddeintyddfeydd, er bod y cyfyngiadau sy’n parhau wedi lleihau capasiti a bod cleifion 
yn gorfod aros am apwyntiadau.  
 

2.5. Cynigiwyd canllawiau i bractisau, wedi'u cynnwys yn amrywiad contract 
gwasanaethau deintyddol cyffredinol  2022/23, a'i hyrwyddo drwy ymgyrch gyhoeddus 
yn y cyfryngau ym mis Gorffennaf 2022, gyda'r nod o roi diwedd ar driniaethau 
diangen ac aneffeithiol. Targedwyd hon mewn tri maes: 
 

• Estyn y cyfnod galw'n ôl ar gyfer cleifion iach, risg isel. Yn 2004 cododd NICE 
amheuaeth am yr arfer safonol o alw pobl am archwiliad bob chwe mis. Daeth 
adolygiad Cochrane o’r system i'r casgliad hwn: “there is no evidence to support 
or refute the practice of encouraging patients to attend for dental check-ups at six-
monthly intervals”4.  Mae astudiaethau eraill sydd wedi'u cynllunio’n dda wedi nodi 
fel a ganlyn: “the evidence for using a one-recall-interval-fits-all protocol to reduce 
caries incidence was weak. Studies that addressed the impact of recall interval on 
caries incidence were methodologically weak. The evidence was not strong 
enough to support using any specific one-recall-interval-fits-all protocol for all 

1,305,045

840,568

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1,400,000

N
if

e
r

24 mis yn dod i ben

Tudalen y pecyn 60



Page 5 of 14 

patients”5. Mae'r neges hon wedi cael ei defnyddio wrth gyfathrebu yn y cyfryngau 
cyhoeddus. 

• Dangosodd treial yn y DU nad oes budd clinigol cyffredinol i ddigennu a llathru 
(glanhau dannedd) rheolaidd bob 6 mis neu bob 12 mis.     

• Mae Pwyllgor Sgrinio Cenedlaethol y DU wedi adolygu’r drefn sgrinio ar gyfer 
canser y geg, ac nid yw’n argymell sgrinio poblogaeth y DU am ganser y geg. Ni 
ellir defnyddio sgrinio canser y geg i gyfiawnhau archwiliadau bob 6 mis i gleifion 
risg isel. Anogir deintyddion i ddarparu cyngor ymyriadol sy’n pwysleisio’r risgiau 
i iechyd yn sgil smygu ac yfed gormod o alcohol, gan gyfeirio pobl at raglenni atal.  

 
2.6. Cydnabyddir bod rhai cleifion yn gwerthfawrogi'r apwyntiadau galw'n ôl, hyd yn oed 

pan nad oes rheswm dros hynny. Bydd newidiadau pellach mewn polisïau ac arferion 
clinigol yn gofyn am ymgysylltu parhaus rhwng cleifion a gweithwyr deintyddol 
proffesiynol.  

 
 
3. Cymhellion i recriwtio a chadw deintyddion y GIG, yn enwedig mewn ardaloedd 

gwledig ac ardaloedd â lefelau o angen mawr. 
 

3.1. Mae nifer y deintyddion sydd â gweithgarwch y GIG wedi cynyddu ychydig bob 
blwyddyn ers i ddata tebyg gael ei gasglu o 2006-07 tan 2018-19. Bu gostyngiad bach 
yn 2019-20 a 2020-21 ond cynyddodd y nifer yn 2021-22.  
 

3.2. Cafodd 1,420 o ddeintyddion â gweithgarwch y GIG eu cofnodi yng Nghymru yn 2021-
22. Mae hyn yn cyfateb i 2,232 o bobl i bob deintydd sydd â gweithgarwch y GIG. 
 

3.3. Yn 2020-21, rhoddodd 132 o ddeintyddion (9.5% o'r holl ddeintyddion) y gorau i 
wneud gwaith y GIG, o'i gymharu â 123 o ddeintyddion (8.9%) a ddechreuodd wneud 
gwaith y GIG. 

 
3.4. Mae’n bwysig iawn bod strategaethau'r gweithlu yn cael eu gweithredu mewn modd 

hyblyg, ar sail monitro gofalus, er mwyn ymateb i anghenion poblogaeth sy'n newid. 
Ni ddylid ystyried y broses o gynllunio'r gweithlu deintyddol sy'n cysylltu iechyd y geg 
a gwella gwasanaethau fel digwyddiad "untro", ond fel un sy'n gallu addasu a newid. 
Dyma sail y rhaglen ddiwygio bresennol.  
 

3.5. Mae'r rhaglen diwygio deintyddol wedi amlinellu'r bwriad i ddatblygu cymysgedd 
sgiliau o fewn timau deintyddol, gan adlewyrchu'r cyfraniad  a wneir gan nyrsys 
deintyddol, hylenyddion, a therapyddion. Rhaid i’r gwaith o gynllunio'r gweithlu fod yn 
fwy uchelgeisiol na chynyddu niferoedd deintyddion.  
 

3.6. Mae Brexit a'r pandemig wedi effeithio ar recriwtio rhyngwladol. Gallai'r newidiadau 
Gorchymyn Adran 60 sydd ar fin digwydd o fewn cynnig cofrestru rhyngwladol y 
Cyngor Deintyddol Cyffredinol (Gorchymyn Deintyddion, Gweithwyr Gofal Deintyddol 
Proffesiynol, Nyrsys, Cymdeithion Nyrsio a Bydwragedd (Cofrestriadau Rhyngwladol) 
2022 helpu i recriwtio graddedigion rhyngwladol i ardaloedd gwledig lle mae angen 
mynediad at ddeintyddion. Bydd y Gorchymyn drafft yn rhoi hyblygrwydd i'r GDC 
gymhwyso ystod o opsiynau asesu wrth benderfynu a oes gan ymgeisydd DCP 
rhyngwladol yr wybodaeth, y sgiliau, a’r profiad angenrheidiol i ymarfer yn y DU.  

 
3.7. Mae swyddi gofal sylfaenol cyflogedig yn cael eu datblygu mewn gwasanaethau 

deintyddol cyffredinol . Mae’r cynllun hwn wedi'i lansio ym Mwrdd Iechyd Prifysgol 
Betsi Cadwaladr ac mae'n cynnig cynllun swyddi arloesol, sy'n cynnwys 
gwasanaethau deintyddol cyffredinol  mewn ardal anghenion uchel ynghyd â 
chyfleoedd uwchsgilio mewn gwasanaethau deintyddol cymunedol neu ofal eilaidd.  
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4. Anghydraddoldebau iechyd y geg, gan gynnwys ailddechrau rhaglen y Cynllun 

Gwên a’r posibilrwydd o’i hehangu i blant 6-10 mlwydd oed; gwell dealltwriaeth o 
anghenion iechyd y geg pobl 12-21 oed; capasiti gwasanaethau deintyddol yn y 
cartref i bobl hŷn a'r rhai sy'n byw mewn cartrefi gofal (rhaglen 'Gwên am Byth'); a 
gofyn, i ba raddau y mae cleifion (yn enwedig cleifion risg isel) yn dewis gweld 
ymarferwyr preifat, ac a oes risg o greu gwasanaeth iechyd deintyddol dwy haen. 
Lles a morâl y gweithlu. 
 
Cynllun Gwên: 

 
4.1. Rhaglen genedlaethol yw Cynllun Gwên, sy'n dilyn yr egwyddorion iechyd y cyhoedd 

o gyffredinoliaeth gymesur6. Mae'n seiliedig ar roi ar waith ddulliau a argymhellir mewn 
canllawiau gan NICE7. 
 

4.2. Mae Cynllun Gwên yn cynnwys rhaglen ataliol gyffredinol ar gyfer plant o’u 
genedigaeth, sydd wedi’i chynnwys hefyd yn rhan o raglen Plant Iach Cymru, a 
rhaglen ataliol wedi'i thargedu ar gyfer plant meithrin ac ysgolion cynradd, sy'n 
cynnwys darparu rhaglenni brwsio dannedd a farnais fflworid i blant mewn 
meithrinfeydd ac ysgolion i helpu i amddiffyn eu dannedd rhag pydredd. 

 
4.3. Y nod yw dechrau arferion da yn gynnar, drwy roi cyngor i deuluoedd â phlant ifanc 

a’u hannog i fynd i ddeintyddfa’n rheolaidd. Mae'r elfen hon o’r cynllun yn cyd-fynd â 
rhaglen Plant Iach Cymru a'i dull o ddarparu cefnogaeth gyffredinol a dwysach. Mae 
plant sydd angen cefnogaeth ddwysach yn cael pecynnau brwsio dannedd gartref a 
chwpanau bwydo. Anogir pob ysgol gynradd yng Nghymru i gymryd rhan yn 
Rhwydwaith Ysgolion Iach Cymru ac, o fewn hynny, i gynnwys arferion da o ran 
ymddygiad iach fel rhan o ddull 'ysgol gyfan’. Mae hyn yn cynnwys bwyta'n iach ar 
gyfer iechyd y geg a hylendid y geg, a pholisïau ar y ddarpariaeth bwyd a diod yn y 
lleoliad. Mae’r cynllun yn gweithio'n agos gyda Chydlynwyr Ysgolion Iach a'r rhaglen 
Sgiliau Maeth am Oes. Mae adnoddau addysgu Cynllun Gwên ar gael yn gyffredinol 
ar Hwb (https://hwb.gov.wales//) i gefnogi gweithwyr addysgu proffesiynol sy'n 
darparu addysg iechyd y geg ac i godi ymwybyddiaeth o bwysigrwydd iechyd y geg.  

 
4.4. Mae Cynllun Gwên yn cyflwyno rhaglen ataliol wedi'i thargedu ar gyfer plant meithrin 

a phlant ysgolion cynradd sy'n cynnwys darparu rhaglenni brwsio dannedd a farnais 
fllworid i blant mewn meithrinfeydd ac ysgolion i helpu i amddiffyn eu dannedd rhag 
pydredd. Mae pecynnau brwsio dannedd hefyd yn cael eu darparu i i annog arferion 
da gartref. Mae'r agweddau hyn ar y cynllun wedi'u targedu at ardaloedd mwy 
difreintiedig yng Nghymru, ac mae tua 70% o feithrinfeydd ac ysgolion yn cael 
gwahoddiad i gymryd rhan. Mae plant hyd at a chan gynnwys plant Blwyddyn 2 (6–7 
oed) wedi'u cynnwys. Yn ogystal, gwahoddir pob meithrinfa sydd â statws Dechrau'n 
Deg, a phob ysgol sydd â darpariaeth Anghenion Dysgu Ychwanegol, i gymryd rhan 
 

4.5. Nod Cynllun Gwên ym mlwyddyn academaidd 2021-22 oedd ailddechrau 
gweithgarwch gymaint â phosibl ar ôl y saib yn ystod y pandemig Covid-19. Oherwydd 
yr heriau a’r ansicrwydd sylweddol, derbyniwyd yn gyffredinol y byddai'n anodd iawn 
dychwelyd yn syth at y lefelau gweithgarwch a oedd wedi’u cyrraedd dros gyfnod o 
10 mlynedd cyn y pandemig.  
 

4.6. Llesteiriwyd gweithgarwch yn ystod y flwyddyn wrth i staff a cherbydau barhau i gael 
eu defnyddio at ddibenion gwahanol yn 2022, ac oherwydd yr heriau a'r tarfu a 
achoswyd yn sgil amrywiolyn Omicron o Covid-19 mewn lleoliadau addysgol, ac 
absenoldeb staff a phlant. Yn ogystal, roedd nifer sylweddol o swyddi gwag wedi 
cronni dros y ddwy flynedd flaenorol ac oedd angen mynd i'r afael â hynny er bod pwll 
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llai o ymgeiswyr ac ôl-groniadau ym mhroses recriwtio'r GIG. Roedd diffyg cymhelliad 
a llesiant gwael oherwydd adleoli dro ar ôl tro yn faterion o bwys. 
 

4.7. Dioddefodd y rhaglen hefyd o brinder stoc, fel y gwelwyd mewn sectorau eraill hefyd, 
ac yn enwedig prinder cenedlaethol o'r farnais fflworid trwyddedig yn nhymor y 
gwanwyn. Ar wahân i'r pandemig, roedd Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro yn 
dal i ddelio â chanlyniadau’r llifogydd difrifol dechrau 2020 a ddinistriodd bencadlys 
gwaith a sawl un o gerbydau Cynllun Gwên. 

 
4.8. Dechreuodd y flwyddyn academaidd 2021-2022 gyda hyfforddiant staff Cynllun Gwên 

a diweddaru protocolau ac adnoddau. Roedd y staff yn hyblyg iawn, gan roi gweithio 
clyfar ar waith a defnyddio cymysgedd sgiliau lle’r oedd modd.  
 

4.9. Gweithredwyd proses o flaenoriaethu lleoliadau. Bu'n rhaid i'r berthynas â lleoliadau 
ddechrau o'r newydd, a dechreuodd prosesau hyfforddi a chydsynio o'r newydd mewn 
ffordd fwy llafurus na'r broses dreigl rhwng blynyddoedd academaidd cyn hynny. 
Effeithiodd hyn ar gyflymder yr ailgychwyn mewn lleoliadau. Cafwyd ymateb cymysg 
gan leoliadau: croesawyd ailgychwyn Cynllun Gwên yn frwdfrydig gan rai, gan 
gydnabod gwerth gwella iechyd y geg a dychwelyd at y gwaith o sefydlu arferion i 
adeiladu ar sgiliau bywyd. Roedd gwrthwynebiad mewn rhai lleoliadau, yn enwedig i'r 
rhaglen brwsio dannedd. Roedd y rhan fwyaf o'r rhain yn gadarnhaol ynghylch  
dechrau brwsio dannedd yn ystod y flwyddyn 2022-2023.  

 
4.10. Mae Tabl 1 yn dangos yr angen am gefnogaeth barhaus i alluogi Cynllun Gwên 

i ddychwelyd at y lefelau gweithgarwch blaenorol, a maint yr ehangu posibl, yn 
seiliedig ar gwmpas y rhaglen yn 2018-2019. 

 Blwyddyn academaidd 

2018/19 (cyn y 

pandemig) 

Blwyddyn 

academaidd:  

2021/22  

Nifer y meithrinfeydd ac ysgolion sy’n cymryd rhan 

yn y cynllun brwsio dannedd 

 

1,396  317  

% meithrinfeydd/ysgolion cymwys sy'n cymryd rhan 

yn y cynllun brwsio dannedd 
82%  20%  

Nifer y plant sy’n brwsio’u dannedd yn y 

feithrinfa/ysgol 

 

90,602  15,350  

Nifer y lleoliadau wedi'u targedu sy’n gwrthod cymryd 

rhan yn y cynllun brwsio dannedd 
137  389  
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Tabl 1: Crynodeb o weithgarwch Cynllun Gwên yn 2021/22 a 2018/19 

 
 

4.11. Mae lleoliadau sy'n cymryd rhan yn Cynllun Gwên yn cael pecynnau brwsio 
dannedd gartref i'w dosbarthu i’r plant sy’n eu mynychu, ddwywaith y flwyddyn. Diben 
hyn yw annog arferion iach o ran brwsio dannedd gartref. Trwy gydol y pandemig, 
gwnaed ymdrechion i barhau â'r ymyriad hwn, ac ym mlwyddyn academaidd 2021-
2022, darparwyd pecynnau cartref i leoliadau cymwys, hyd yn oed os nad oeddent 
eto'n cymryd rhan naill ai yn y rhaglen brwsio dannedd dan oruchwyliaeth neu yn y 
rhaglen farnais fflworid. Mae Tabl 2 yn rhoi manylion y pecynnau cartref a 
ddosbarthwyd i 784 o feithrinfeydd ac 830 o ysgolion, a chyfanswm y pecynnau cartref 
a ddosbarthwyd i'r lleoliadau hyn. Mae nifer y pecynnau a ddarperir i bob lleoliad yn 
seiliedig ar nifer y plant sy'n mynychu, ac felly mae amcangyfrif o nifer y plant sy'n 
derbyn pecynnau cartref yn cael ei gynnwys wrth adrodd. 
 
 
 

 Nifer y 

meithrinfeydd a 

gafodd becynnau 

brwsio dannedd 

gartref 

Nifer yr ysgolion 

a gafodd 

becynnau brwsio 

dannedd gartref 

Cyfanswm nifer y 

pecynnau cartref a 

ddosbarthwyd i 

leoliadau 

Amcangyfrif o nifer y 

plant a gafodd 

becynnau cartref gan y 

lleoliad 

Cyfanswm 

Cymru  

784  830  171,465  95,623  

Nifer y staff meithrin/ysgol sy’n cael hyfforddiant 

brwsio dannedd 
4,436  2,142  

Nifer y pecynnau brwsio dannedd gartref a 

ddosbarthwyd i feithrinfeydd ac ysgolion   
188,709  171,465  

Nifer y plant sy’n cael farnais fflworid yn yr ysgol 44,217  17,744  

Nifer y pecynnau brwsio dannedd gartref a 

ddosbarthwyd gan ymwelwyr iechyd 
16,390  19,510  

Nifer y cwpanau bwydo a ddosbarthwyd gan 

ymwelwyr iechyd 
8,286  7,726  

Gweithlu cyfwerth ag amser cyflawn  a gyflogir i 

ddarparu Cynllun Gwên o fewn GIG Cymru 
82.5  88.7  

Gwariant ar y rhaglen o fewn GIG Cymru  £3,767,416  £3,265,155  
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Aneurin Bevan 109  129  35,592  19,507  

Betsi 

Cadwaladr 

226  205  35,348  18,014  

Caerdydd a’r 

Fro 

75  87  22,237  13,054  

Cwm Taf 

Morgannwg 

140  139  38,856  17,499  

Hywel Dda 116  121  12,720  8,692  

Powys 44  37  5,008  2,503  

Bae Abertawe 74  112  21,704  16,354  

 
Tabl 2: Nifer y pecynnau brwsio dannedd gartref a ddosbarthwyd i feithrinfeydd ac ysgolion 

 
 

     Gwên am Byth 
 

4.12. Gwên am Byth yw'r rhaglen genedlaethol i wella iechyd y geg a ddarperir gan y 
gwasanaethau deintyddol cymunedol yng Nghymru gyda'r prif nod o wella iechyd 
a hylendid y geg ar gyfer pobl hŷn sy'n byw mewn cartrefi gofal. Mae Cylchlythyr 
Iechyd Cymru 2015/00 yn sail iddi: 
http://www.wales.nhs.uk/gwellaiechydygegargyferpoblhnsynbywmewncartrefigofal 
 

4.13. Effeithiwyd yn fawr ar Gwên am Byth yn ystod y pandemig Covid-19 wrth i nifer 
sylweddol o staff gael eu hadleoli i rolau eraill i gefnogi'r GIG. Pan fu gwaith Gwên 
am Byth yn bosib, mae wedi bod yn amlwg sut mae newidiadau yn amgylchedd y 
cartrefi gofal wedi effeithio ar y gallu i adfer o’r pandemig. Mae'r newidiadau hyn yn 
cynnwys trosiant sylweddol yn staff cartrefi gofal ac yn rheolaeth cartrefi gofal, yn 
ogystal â chau cartrefi gofal, sydd wedi golygu ailgychwyn o'r newydd mewn sawl 
achos, gan golli cof sefydliadol a pherthynas waith sefydledig. 
 

4.14. Oherwydd brigiadau o achosion Covid-19 a chyfyngiadau a oedd yn newid, bu’n 
rhaid i waith gael ei ganslo a’i aildrefnu yn sylweddol. Er bod cysylltu’n rhithwir wedi 
bod yn bosibl mewn rhai sefyllfaoedd, nid oedd heb ei heriau, ac i lawer – o ran 
addysgu neu ddysgu – nid oedd cystal ag addysg gofal iechyd y geg wyneb yn 
wyneb. 
 

4.15. Bu ailymgysylltu ac adborth cadarnhaol iawn gan staff cartrefi gofal o ran 
ailgychwyn rhaglen Gwên am Byth, gan fod pwysigrwydd yr addysgu a'r ymyriadau 
yn cael ei werthfawrogi’n fawr. Darperir data gweithgarwch ar gyfer y cyfnod adrodd 
hwn yn Nhabl 3.  
 

4.16. Ym mis Rhagfyr 2019, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru y byddai cyllid Gwên am 
Byth yn cael ei ddyblu ar draws y saith Bwrdd Iechyd Lleol. Cynyddwyd y cyllid i 
£0.5 miliwn y flwyddyn i sicrhau bod y rhaglen yn cael ei chyflwyno'n llawn i bob 
cartref gofal yng Nghymru yn ystod 2020/21. Mae'r codiad cyllid hwn wedi arwain 
at gynnydd yn y gweithlu a ddyrannwyd i gefnogi'r rhaglen. 

 
 
Oes  

 

Tabl 3 
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Cartrefi sy’n cymryd 
rhan 

1 Ebrill 2021 i 31 Mawrth 2022 

Bwrdd Iechyd Betsi 
Cadwaladr 

Cwm Taf 
Morg. 

Hywel 
Dda 

Powys Bae 
Abt. 

Aneurin 
Bevan 

Caerdydd 
a’r Fro 

Cyfanswm 
Cymru 

Nifer y cartrefi yn y 
Bwrdd Iechyd 

185 67 93 30 83 89 63 610~ 

Nifer y cartrefi a 
dargedwyd ar gyfer 
y rhaglen 

137 67 93 25 83 89 63 557 

Nier y cartrefi gofal 
sy’n cymryd rhan lawn 
yn y rhaglen 

77 32 26 1 78 71 14 299 

Cymryd rhan yn y 
rhaglen yn rhannol 

50 32 31 6 5 10 36 170 

Y cartref wedi gofyn 
am hyfforddiant yn 
unig 

1 0 28 0 0 0 0 29 

Nifer y cartrefi nad 
ydynt yn cymryd 
rhan 

57 3 8 23 0 8* 13 112 

Nifer y cartrefi â 
pholisi gofal y geg 
cyfredol 

73 54 35 14 78 89 38 381 

Nifer y cartrefi a all 
nodi eu gwasanethau 
deintyddol lleol 

92 54 40 30 78 89 38 421 

Nifer y cartrefi a 
gafodd arolygiad 
allanol a nododd ofal y 
geg da/rhagorol 

0 0 4 0 2 1 0 7 

Nifer y cartrefi a 
gafodd arolygiad 
allanol a nododd ofal y 
geg annigonol 

0 0 0 0 2 0 0 2 

 
 
5. Y posibilrwydd o ehangu'r Gwasanaeth Deintyddol Cymunedol ymhellach. 
 

5.1 Mae Cylchlythyr Iechyd Cymru gwasanaethau deintyddol cymunedol 
[WHC(2022)022] wedi disodli WHC(2019)021. Mae hwn yn rhoi canllawiau wedi'u 
diweddaru ar rôl y gwasanaeth cymunedol, gan amlinellu’r disgwyliad y bydd rhagor 
o swyddi swyddogion deintyddol cyflogedig yn cael eu creu i gefnogi cymunedau lleol 
sydd â gwasanaethau deintyddol cyffredinol cyfyngedig neu ddim gwasanaethau o 
gwbl.  
 

5.2 Dyma’r gofynion ar gyfer gwasanaethau deintyddol cymunedol, a nodir yn y 
Cylchlythyr 

• Disgwyliad i ddatblygu ystod ehangach o wasanaethau arferol ac arbenigol (lefel 
2 a 3), na ddylid eu cyfyngu i'r gwasanaethau gofal arbennig a deintyddiaeth 
bediatrig presennol. 

• Ehangu rolau GDP cyflogedig 

• Sicrhau seilwaith boddhaol ac ystod o gyfarpar 

• Parhau i ddatblygu seilwaith TG cadarn. Mae gwaith yn cael ei wneud ar hyn o 
bryd gyda'r NHSBSA i nodi'r materion casglu data sylweddol sy'n effeithio ar 
ansawdd data gweithgarwch. 

• Dod yn batrwm o arfer gorau mewn cymysgu sgiliau deintyddol, gan ddefnyddio'r 
ystod eang o staff sy'n gweithio o fewn y gwasanaethau deintyddol cymunedol ar 
hyn o bryd a rhannu'r dysgu hwn gyda'r gwasanaethau deintyddol cyffredinol  o 
fewn dyluniad y rhaglen Diwygio Deintyddol 
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• Parhau i ehangu lefel staffio therapyddion deintyddol, gan gynnwys edrych ar 
gyfleoedd i gyflogi Therapyddion Sylfaen ar raglen AaGIC  

• Gwneud y gorau o'r defnydd o sgiliau nyrsys deintyddol, gan gynnwys rôl 
estynedig  

• Cefnogi'r swyddogaeth Iechyd y Cyhoedd ar lefel Bwrdd Iechyd 

• Parhau i weithio'n agos gydag AaGIC i ehangu hyfforddiant gyda lleoliadau 
cymunedol, edrych ar y cyfleoedd i gynnal myfyrwyr deintyddol israddedig ar 
raglenni allgymorth  

• Uchafswm capasiti a defnydd ar gyfer cadeiriau clinigol. 
 

5.3 Cynllunio cynnar i gwasanaethau deintyddol cymunedol allu cefnogi rhaglenni iechyd 
y geg mewn ysgolion i blant 12–17 oed  

 
 
6. Gwariant Llywodraeth Cymru ar ddeintyddiaeth y GIG yng Nghymru, gan gynnwys 

buddsoddi mewn awyru a diogelu practisau ar gyfer y dyfodol. 
 

6.1 Mae'r cyllid ar gyfer deintyddiaeth y GIG wedi cynyddu o flwyddyn i flwyddyn, fel y 
dangosir yn y tabl isod. Mae cynnydd blynyddol wedi’i gymhwyso yn unol ag 
argymhellion Corff Adolygu'r Meddygon a Deintyddion ynghyd â dyraniadau 
ychwanegol cyfnodol i dargedu heriau penodol neu i ariannu prosiectau arloesi. Er 
enghraifft, darparwyd cyllid rheolaidd o £2m o 2022-23 ymlaen i fyrddau iechyd i 
gefnogi mentrau mynediad i gleifion. Mae'r cyllid hwn wedi’i ddefnyddio mewn amryw 
o ffyrdd gan fyrddau iechyd gan gynnwys ehangu'r ddarpariaeth gwasanaethau 
deintyddol cymunedol ac i gomisiynu contractau gwasanaethau deintyddol cyffredinol  
newydd. 
 

Blwyddyn 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 2022-23 

Cyllid Deintyddol 
Cyffredinol (£m) 140.278 142.184 146.282 150.947 158.538 

 
6.1 Yn ystod y pandemig Covid-19 fe wnaeth Llywodraeth Cymru gefnogi practisau 

deintyddol mewn sawl ffordd: 

• Darparwyd PPE am ddim i ddeintyddfeydd y GIG drwy gydol y pandemig a bydd 
hyn yn parhau tan fis Mawrth 2023. 

• Darparwyd £450,000 i alluogi practisau i osod systemau awyru a oedd yn cynyddu 
nifer y newidiadau aer gan eu galluogi i weld mwy o gleifion.   

• Cefnogwyd practisau yn ariannol gydag 80% o werth y contract yn cael ei dalu yn 
ystod y cyfnod rhybudd coch, gan gynyddu i 90% yn ystod cyfnod oren yr adferiad, 
cyhyd ag y bo’r practis yn graddol gynyddu ei lefelau gweithgarwch ac ystod ei 
wasanaethau 

• Ar gyfer 2020-21 a 2021-22 cafodd targedau UDA eu hatal er i fetrigau 
gweithgarwch newydd a oedd yn cyd-fynd ag egwyddorion diwygio deintyddol gael 
eu cyflwyno yn 2021-22. Roedd hyn yn galluogi practisau i ganolbwyntio ar drin 
anghenion cleifion yn hytrach na chyrraedd targedau, a chyhyd ag y bo’r lefelau 
gweithgarwch yn briodol, dychwelodd y contractau i 100% o gyllid. 

• Gan gydnabod yr heriau a wynebodd practisau a’u staff yn ystod y ddwy flynedd 
hyn cafodd sancsiynau ariannol eu dileu i bob pwrpas, heblaw am sancsiwn 
cyfyngedig iawn yn 2021-22 os na chyflawnwyd y lefelau ar gyfer rhoi farnais 
fflworid.  

 
 

7. Effaith yr argyfwng costau byw ar ddarparu gwasanaethau deintyddiaeth yng 
Nghymru a mynediad at y gwasanaethau. 
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7.1. Nid oes data ar gael ar hyn o bryd. Fodd bynnag, gan fod iechyd ariannol yn 

benderfynydd cymdeithasol mesuradwy ar gyfer iechyd cyffredinol, rhagwelir mai 
ceiswyr lloches, ffoaduriaid a theuluoedd incwm isel â phlant fydd yn profi'r effaith 
fwyaf8. 
 

7.2. Mae argyfyngau costau byw yn effeithio ar incwm gwariadwy, sy'n dylanwadu ar 
wariant ar ofal iechyd. Mae hyn yn effeithio ar bob grŵp economaidd-gymdeithasol, 
gan arwain at osgoi gofal deintyddol oherwydd materion fforddiadwyedd. Mae 
tystiolaeth yn awgrymu bod hyn ar ei fwyaf mewn pobl o grwpiau economaidd-
gymdeithasol is (D-E), cymunedau ethnig lleiafrifol, y rhai dros 55 oed a’r rhai sy’n 
byw mewn ardaloedd daearyddol penodol. Pwysleisiodd Comisiwn Lancet fod diffyg 
fforddiadwyedd yn rhwystr mawr i ofal deintyddol ac mae wedi argymell diddymu cyd-
daliadau cleifion i gael mynediad at ofal deintyddol a derbyn y gofal hwnnw9. 

 
7.3. Mae caledi ariannol yn cyfyngu ar wariant ar eitemau hanfodol, gan gynnwys brwshys 

dannedd a phast dannedd, sy'n cael eu darparu drwy fanciau bwyd. Mae hyn yn 
tanlinellu gwerth yr elfen hon yn y rhaglen Cynllun Gwên, a ddosbarthodd fwy na 
171000 o becynnau brwsio dannedd i blant yn 2021. 

 
7.4. Mae ffactorau penderfyniadau economaidd, fel pris bwyd ac incwm, yn dylanwadu ar 

ddewisiadau bwyd pobl. Mae costau bwyd yn rhwystro teuluoedd incwm isel rhag 
dewis bwydydd iachach, ac mae potensial i hyn effeithio ar iechyd y geg. 

 
7.5. Mae effaith bosibl ar ddeintyddfeydd a'u timau, a fydd yn wynebu costau busnes uwch 

oherwydd cynydd mewn prisiau ynni ac mewn costau byw cyffredinol. 

 

Crynodeb 

 

1. Mae'r rhaglen diwygio deintyddol wedi nodi tri maes allweddol o ran trawsnewid 
gwasanaethau'r GIG: mwy o waith atal; datblygu gwasanaethau sy'n addas ar gyfer 
cenedlaethau'r dyfodol; a datblygu timau a rhwydweithiau deintyddol. Mae'r rhaglen wedi 
mabwysiadu model gwella parhaus, a ategir gan atal a thriniaeth ar sail tystiolaeth. 
 

2. Mae angen mynd i'r afael â ffactorau risg cyffredin ar gyfer iechyd y geg a chlefydau 
anhrosglwyddadwy drwy bolisïau, ymgysylltu proffesiynol, a negeseuon cyhoeddus, i 
wella iechyd y geg. 
 

3. Mae rhaglenni iechyd poblogaeth yn hanfodol i atal anghydraddoldebau iechyd y geg rhag 
lledu ymhellach. Mae hyn yn gofyn am wella mynediad at ddarpariaeth ddeintyddol – yn 
wasanaethau brys a gwasanaethau arferol – a monitro hyn drwy welliant yn iechyd y 
boblogaeth. 
 

4. Wrth ddiwygio gwasanaethau deintyddol rhaid sicrhau mynediad deintyddol yn seiliedig ar 
angen a darparu gofal deintyddol sy'n canolbwyntio ar ganlyniadau cleifion.  

 
5. Er bod iechyd y geg yn gwella yn y boblogaeth, mae effaith y pandemig wedi effeithio ar y 

gwelliant hwn ac wedi lledu anghydraddoldeb o ran iechyd y geg. Mae mabwysiadu model 
cynllunio’r gweithlu ar sail anghenion, sy'n seiliedig ar ddata lleol, yn angenrheidiol er 
mwyn cyflawni’r amcanion yn Neddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol. Mae hon yn 
uchelgais tymor canolig. 
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6. Mae rhaglen ddiwygio ym maes gofal sylfaenol yn mynd i'r afael â'r materion a godwyd 
ym mhumed adroddiad pwyllgor iechyd, gofal cymdeithasol a chwaraeon y Senedd (2019). 
Yn benodol, mae hyn yn anelu at y canlynol: 

 

• Disodli’r targedau Unedau Gweithgarwch Deintyddol presennol â system 
newydd, fwy priodol a mwy hyblyg ar gyfer monitro canlyniadau, a fydd yn 
cynnwys canolbwyntio ar atal ac ar ansawdd y driniaeth 

• Gweithio gyda'r proffesiwn a'r Byrddau Iechyd i fynd i'r afael â mater arian a 
adferir os bydd tangyflawni o ran gwerth y contract (‘adfachu’) 

• Gweithio gydag AaGIC tuag at amrywiaeth o strategaethau i gynyddu recriwtio 
myfyrwyr sy’n hanu o Gymru ac i gynyddu'r lefelau cadw o ran myfyrwyr sy'n 
hyfforddi yng Nghymru, yn ogystal â denu ymarferwyr cymwys i Gymru 

• Monitro’r gwaith o gyflwyno’r rhaglen Cynllun Gwên, sydd bellach yn cynnwys 
plant hyd at Flwyddyn 2. Mae hyn yn helpu’r gwaith o roi farnais fflworid ar 
ddannedd plant dros 3 oed pan fyddant yn cael eu harchwiliad deintyddol. 

• Adeiladu ar y rhaglenni presennol i wella iechyd y geg, er mwyn taclo a gwella 
iechyd y geg ymysg plant hŷn a phobl ifanc yn eu harddegau yng Nghymru.  
 

7. Bydd y rhaglen ddiwygio yn cefnogi datblygiad pellach y gwasanaethau deintyddol 
cymunedol. 
 

8. Mae Iechyd Darbodus yn dadlau o blaid defnyddio mwy o ‘gymysgedd sgiliau’. Mae 
cefnogaeth gyhoeddus i wneud mwy o ddefnydd o gymysgedd sgiliau ym maes 
deintyddiaeth y GIG yng Nghymru10.. Ym maes deintyddiaeth y GIG, cyfyngir ar hyn ar 
gyfreithiol yn y contract presennol, gan nad yw Therapyddion Deintyddol a Hylenyddion 
Deintyddol yn cael agor cwrs o driniaeth heb gymeradwyaeth deintydd. Mae hyn yn 
cyferbynnu â safbwynt GDC, sy'n caniatáu i Therapyddion gyflawni ystod eang o 
weithdrefnau o fewn cwmpas ymarfer. Mae gwaith yn cael ei wneud i fynd i'r afael â'r mater 
hwn, i ehangu'r rhwydwaith Therapyddion ac i gynyddu'r nifer sy'n cael eu hyfforddi11. 

 
9. Dylid rhoi ymyriadau ar waith sydd â'r nod o leihau rhwystrau rhyngddisgyblaethol o ran  

iechyd y geg, i wella gofal cyfannol i gleifion12. 
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