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

Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol
Lleoliad:
Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd
Dyddiad:
Dydd Mercher, 2 Gorffennaf 2014
Amser:
09.30
I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â:
Llinos Madeley / Helen Finlayson
Clerc y Pwyllgor
029 2089 8403/8600
PwyllgorIGC@cymru.gov.uk

Agenda

1 Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon
2 Sesiwn graffu gyffredinol gyda Chomisiynydd y Gymraeg (09.30 10.30) (Tudalennau 1 - 39)
I gynnwys trafod Adroddiad y Comisiynydd, ‘Fy Iaith, Fy Iechyd: Ymholiad i’r
Gymraeg mewn Gofal Sylfaenol’.


Meri Huws, Comisiynydd y Gymraeg



Gwenith Price, Cyfarwyddwr Strategol

3 Papurau i’w nodi (Tudalennau 40 - 41)
Llythyr gan y Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol ynglŷn â’r Ddeddf
Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) - Adroddiad Grŵp Technegol
Cymhwysedd (Tudalennau 42 - 43)

Llythyr gan Cadeirydd y Pwyllgor Cyllid (Tudalennau 44 - 46)

4 Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o
weddill y cyfarfod
5 Ymchwiliad i wasanaethau orthodontig yng Nghymru: trafod yr
adroddiad drafft (10.30 - 11.15) (Tudalennau 47 - 83)
6 Trafod blaenraglen waith y Pwyllgor: amserlen tymor yr hydref (11.15
- 11.30) (Tudalennau 84 - 88)

Yn rhinwedd paragraff(au) vi o Reol Sefydlog 17.42

Mae cyfyngiadau ar y ddogfen hon
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Eitem 2
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O dan Adran 7 Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011 (y Mesur), mae hawl gan Gomisiynydd
y Gymraeg (y Comisiynydd) gynnal Ymholiad i unrhyw fater sy’n ymwneud ag unrhyw un
neu ragor o’i swyddogaethau. Mae gan y Comisiynydd bŵer i wneud argymhellion,
cyflwyno sylwadau a rhoi cyngor i Weinidogion Cymru neu unrhyw berson. Mae Atodlen
2 y Mesur yn manylu ar y darpariaethau.

Ebrill 2013
Cyhoeddi cylch gorchwyl yr ymholiad
Mai 2013
Cyhoeddi galwad am dystiolaeth
Mehefin 2013 Panel yr ymholiad yn cychwyn ar gyfres o gyfarfodydd craffu
Awst 2013
Cyfarfodydd cyhoeddus yn yr Eisteddfod Genedlaethol
Medi 2013
Cyfres o gyfarfodydd ar hyd a lled Cymru
Hydref 2013
Beaufort Reseach yn cychwyn cynnal arolwg
Rhagfyr 2013 Gweinidog a’r Dirprwy dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol yn
cyflwyno tystiolaeth gerbron y panel yr ymholiad
Chwefror 2014 Drafftio adroddiad yr ymholiad
Ebrill 2014
Setlo’r adroddiad gan roi’r cyfle i Weinidogion roi sylwadau ar y drafft
Mehefin 2014 Cyhoeddi adroddiad yr ymholiad
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Eitem 3
Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol
Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

Dyddiad:

Dydd Mercher, 18 Mehefin 2014

Amser:

09.32 - 10.46

Gellir gwylio’r cyfarfod ar Senedd TV yn:
http://www.senedd.tv/archiveplayer.jsf?v=cy_200000_18_06_2014&t=0&l=cy

Cofnodion Cryno:

Aelodau’r Cynulliad:

David Rees AC (Cadeirydd)
Leighton Andrews AC
Rebecca Evans AC
Janet Finch-Saunders AC
Elin Jones AC
Darren Millar AC
Lynne Neagle AC
Gwyn R Price AC
Lindsay Whittle AC

Tystion:

Sharon Hillier, Iechyd Cyhoeddus Cymru
Dr Dyfed Huws, Uned Gwybodaeth ac Arolygaeth Canser
Cymru (WCISU)
Dr Pat Riordan, Iechyd Cyhoeddus Cymru

Staff y Pwyllgor:

Helen Finlayson (Ail Clerc)
Sarah Sargent (Dirprwy Glerc)
Stephen Boyce (Ymchwilydd)
Victoria Paris (Ymchwilydd)
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TRAWSGRIFIAD
Gweld trawsgrifiad o'r cyfarfod.

1 Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon
1.1 Cafwyd ymddiheuriadau gan Kirsty Williams.

2 Ymchwiliad i’r cynnydd hyd yma ar weithredu Cynllun Cyflawni ar gyfer
Canser Llywodraeth Cymru: Sesiwn dystiolaeth 6
2.1 Ymatebodd y tystion i gwestiynau gan aelodau’r Pwyllgor.
2.2. Cytunodd Sharon Hillier i ddarparu gwybodaeth i'r Pwyllgor ynghylch nifer y
menywod dros 70 oed sy'n hunan-gyfeirio ar gyfer gwasanaethau sgrinio canser y
fron.

3 Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o’r
cyfarfod ar gyfer y canlynol:
3.1 Derbyniwyd y cynnig.

4 Gwaith craffu ar ôl deddfu ar Fesur Iechyd Meddwl (Cymru) 2010 –
trafod y trefniadau ar gyfer ymgynghori â'r cyhoedd
4.1 Ystyriodd y Pwyllgor y trefniadau ar gyfer yr ymgynghoriad cyhoeddus a chytunwyd
arnynt.

5 Papurau i’w nodi
5.1 Nododd y Pwyllgor gofnodion y cyfarfod blaenorol.
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Gwenda
Thomas AC / AM
Eitem
3.1
Y Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol
Deputy Minister for Social Services

in cyf/Our ref: LF/GT/0579/14
David Rees AC
Cadeirydd, y Pwyllgor Iechyd a Gofal
Cymdeithasol
Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Bae Caerdydd
CF99 1NA
26 Mehefin 2014

Annwyl David,
Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) – Adroddiad y Grŵp
Technegol ar Gymhwystra
Rwy'n gwybod bod gan y Pwyllgor ddiddordeb brwd yn natblygiad y meini prawf ar gyfer
cymhwystra o dan Ran Pedwar o Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru)
2014. Ysgrifennais atoch ar 5 Mawrth i'ch hysbysu am y Grŵp Technegol ar Gymhwystra a
gafodd ei sefydlu i roi cyngor imi am y Rheoliadau a'r Cod Ymarfer ar bennu cymhwystra ar
gyfer gwasanaethau gofal a chymorth o dan y Ddeddf.
Mae gwaith y Grŵp Technegol eisoes wedi'i gwblhau a'i brofi gan ein prif bartneriaid drwy
ddigwyddiadau i feithrin perthynas â rhanddeiliaid a gynhaliwyd gan yr Asiantaeth Gwella
Gwasanaethau Cymdeithasol (AGGC), Panel y Dinasyddion, ac ADSS Cymru. Cafodd y
broses ddatblygu hon ei hwyluso'n annibynnol gan y Sefydliad Gofal Cyhoeddus, ac yn
dilyn hynny, mae'r Adroddiad wedi cael ei ddiwygio i amlygu'r materion a oedd wedi codi yn
ystod y broses honno.
Amgaeaf gopi o'r Adroddiad yr wyf yn bwriadu ei gyhoeddi ar ein gwefan, er mwyn i bobl
gynnig eu sylwadau dros yr haf. Rwy o'r farn bod yr Adroddiad yn cynnig fframwaith ar gyfer
cymhwystra y gallwn ei rannu â rhanddeiliaid gwleidyddol a rhai ehangach, a'n bwriad yw
mireinio'r model hwn drwy broses o feithrin perthynas tra bo'r rheoliadau'n cael eu drafftio.
Mae'r Adroddiad yn cynnig tri opsiwn ar gyfer model cymhwystra. Argymhelliad y Grŵp
Technegol oedd dilyn Opsiwn 3, sy'n golygu newid y ffordd y mae cymhwystra'n cael ei
bennu yn sylfaenol. Fel canlyniad, bydd cael mwy o amser i feithrin cysylltiad â
rhanddeiliaid mewn modd mwy pwyllog o werth mawr. Rwy'n bwriadu rhoi gwybod bod yr
Adroddiad wedi'i gyhoeddi yn fy mhrif araith yng Nghynhadledd y Gwasanaethau
Cymdeithasol. Byddaf hefyd yn cyflwyno Opsiwn 3, sef y model yr wyf o blaid anelu ato
drwy reoliadau. Mae'r opsiwn hwn yn cael ei ffafrio am y rhesymau canlynol:
Bae Caerdydd • Cardiff Bay
Caerdydd • Cardiff
CF99 1NA
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Wedi’i argraffu ar bapur wedi’i ailgylchu (100%)

English Enquiry Line 0845 010 3300
Llinell Ymholiadau Cymraeg 0845 010 4400
Gohebiaeth.Gwenda.Thomas@cymru.gsi.gov.uk

Printed on 100% recycled paper

Mae'r ffordd hon o bennu cymhwystra'n cydnabod y gwahaniaeth rhwng
dyletswyddau cyffredinol awdurdodau lleol i gyflawni canlyniadau llesiant y bobl yn
eu hardaloedd (yn ôl yr hyn a amlinellir yn Rhan 2 y Ddeddf) a sefydlu hawl
gorfodadwy ar gyfer yr unigolyn (yn ôl yr hyn sy'n ofynnol yn Rhannau 3 a 4 o'r
Ddeddf).
Mae'n annog awdurdodau lleol i gyflawni eu dyletswyddau i ddarparu gwasanaethau
gwybodaeth, cyngor a chymorth yn ogystal â darparu gwasanaethau ataliol, er mwyn
hybu mentrau cymdeithasol, cydweithfeydd cymunedol, gwasanaethau sy'n cael eu
harwain gan eu defnyddwyr, a'r trydydd sector.
Mae'r opsiwn yn cefnogi hawliau pobl i drafod eu lles mewn modd parchus, i gael
llais cryf mewn penderfyniadau am eu gofal, ac i gadw rheolaeth dros eu gofal.
Bydd yn sicrhau bod pobl yn gwneud penderfyniadau eu hunain am eu gofal, a'u bod
yn gallu cynnal eu lles ar bob adeg drwy ddefnyddio dull sydd wedi'i seilio ar
gryfderau.
Mae'r model hefyd yn rhoi sylw i natur byrhoedlog cymhwystra. Er bod statws yr
angen o ran bod yn angen 'cymwys' yn gallu newid, mae'r gallu i gael y cymorth iawn
i sicrhau canlyniadau llesiant yn cael ei gynnal.
Fel rhan o'r model hwn, mae'r angen am help i gael cymorth yn creu'r cymhwystra,
ac mae hynny'n ei wneud yn ofyniad gofynnol/cyfreithiol i'r awdurdod lleol ymateb.
Mae llwyddiant y model yn dibynnu ar sicrhau bod holl elfennau'r system cymorth yn
gweithio'n effeithiol. Er enghraifft, bydd rhaid i'r awdurdodau lleol sicrhau bod gwybodaeth,
cyngor a chymorth yn cael eu darparu mewn modd hygyrch, a bod proses asesu addas ar
waith i gefnogi'r drafodaeth ar gymhwystra. Mae'r meysydd hyn yn cael eu hystyried hefyd
mewn grwpiau technegol, a hynny yng nghyd-destun y model ar gyfer cymhwystra sy'n cael
ei argymell yn yr Adroddiad.
Ar y cyd, bydd y set ehangach o reoliadau a'r cod ymarfer yn llunio'r darlun cyfan, er mwyn
gweithredu'r Ddeddf. Fel canlyniad, byddem yn argymell ein bod yn ymgynghori ar yr holl
reoliadau ar y cyd, gan gynnwys y rheoliadau ar gymhwystra, er mwyn cyflwyno dull system
gyfan o weithredu i'r cyhoedd. Rydym yn bwriadu cynnal yr ymgynghoriad cyhoeddus llawn
hwn ar y rheoliadau a'r Cod Ymarfer yn yr hydref. Rwy'n sylweddoli bod hynny'n newid fy
ymrwymiad blaenorol i ymgynghori ar y rheoliadau a'r Cod Ymarfer yn yr haf, i'r hydref.
Fodd bynnag, gan fod y model ar gyfer cymhwystra'n cynnig ailwampio'r system bresennol,
ac mae wedi'i integreiddio'n agos â'r fframwaith asesu a chynllunio gofal ehangach, rwy am
aildrefnu dyddiad yr ymgynghoriad ffurfiol, fel bod gennym mwy o amser i roi sylw i'r
Adroddiad.
Bydd fy swyddogion ar gael i roi brîff technegol i'r Pwyllgor yn ystod y cyfnod ymgynghori.
Yn dilyn hynny, byddaf yn cynnig ymddangos gerbron y Pwyllgor i ystyried canlyniadau'r
ymgynghoriad. Yn y cyfamser, byddwn yn ddiolchgar pe gallech rannu'r llythyr hwn a'r
Adroddiad ag aelodau'r Pwyllgor, a byddwn yn falch o drafod y model cymhwystra ar adeg
sy'n gyfleus i chi.
Yn gywir

Gwenda Thomas AC / AM
Y Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol
Deputy Minister for Social Services
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Eitem 3.2
Pwyllgor Cyllid
Finance Committee
Bae Caerdydd / Cardiff Bay
Caerdydd / Cardiff CF99 1NA
Ann Jones AC, Cadeirydd y Pwyllgor CYPE
Christine Chapman AC, Cadeirydd y Pwyllgor
CELG
William Graham AC, Cadeirydd y Pwyllgor E&B
Alun Ffred Jones AC, Cadeirydd y Pwyllgor E&S
David Rees AC, Cadeirydd y Pwyllgor HSC

26 Mehefin 2014

Annwyl Gadeiryddion Pwyllgorau,
Yn ein cyfarfod ar 18 Mehefin, cytunodd y Pwyllgor Cyllid i ddatblygu ar ddull
y llynedd o graffu ar gyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru. Rwy’n ysgrifennu at
holl gadeiryddion y pwyllgorau pwnc i rannu ein syniadau, ac i annog eich
pwyllgor i ystyried sut y gall gyfrannu at gyflawni’r gwaith craffu mwyaf
effeithiol o gynlluniau gwario’r Llywodraeth.
Ffocws y gyllideb
Byddwch yn cofio, wrth ymgymryd â’r gwaith o graffu ar y gyllideb ddrafft
2014-15, cytunodd pob pwyllgor i fabwysiadu dull cydgysylltiedig, sy’n
seiliedig ar y perfformiad a’r canlyniadau sydd i’w cyflawni gyda’r adnoddau
sydd ar gael, a’r blaenoriaethau a nodwyd gan y cyhoedd yn gyffredinol (sy’n
seiliedig ar adborth o’n gwaith o ymgysylltu).
Roedd y dull hwn yn canolbwyntio ar y pedair egwyddor sy’n sail i waith
craffu ariannol da: fforddiadwyedd, blaenoriaethu, gwerth am arian a phroses
y gyllideb. Defnyddiwyd yr egwyddorion hyn fel sail ar gyfer pob briff, sesiwn
dystiolaeth ac adroddiad y pwyllgorau. Mae’r nodyn isod yn ein hatgoffa beth
yw’r egwyddorion:
 Fforddiadwyedd - y darlun cyfan o gyfanswm y refeniw a‘r gwariant, ac a
oes cydbwysedd priodol rhyngddynt;
 Blaenoriaethu - a ellir cyfiawnhau‘r modd y rhennir dyraniadau rhwng
gwahanol sectorau/rhaglenni ac a ydynt yn ystyrlon; a,
 Gwerth am arian – yn ei hanfod, a yw cyrff cyhoeddus yn gwario eu
dyraniadau yn dda - yn ddarbodus, effeithlon ac yn effeithiol (h.y.)
canlyniadau; a

Ffon / Phone: 029 2089 8120
Ffacs / fax: 029 2089 8021
Ebost / Email: financecommittee@wales.gov.uk
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 Phroses y gyllideb – a yw‘n effeithiol ac yn hygyrch ac a oes integreiddio
rhwng gwaith cynllunio corfforaethol a gwasanaethau a rheolaeth ariannol
a pherfformiad.

Efallai y byddwch hefyd yn cofio, y llynedd fe wnaethom annog y Pwyllgor i
ystyried gwariant ataliol. Eleni rydym yn eich annog i ganolbwyntio ar atal.
Mae Llywodraeth Cymru wedi cael blwyddyn i ystyried sut i ymateb i
geisiadau gan bwyllgorau am wybodaeth yn ymwneud â gwariant ataliol. Gall
gwaith craffu ar wariant ataliol hefyd gael ei gysylltu â’r canlyniadau y
disgwylir eu cyflawni, a sut y caiff y rhain eu mesur/monitro.
Efallai y bydd y Pwyllgor am nodi fod Llywodraeth Cymru wedi diweddaru ei
Adroddiad Cynnydd ar y Rhaglen Lywodraethu yn ddiweddar. Er y bydd gan y
pwyllgorau eu meysydd blaenoriaeth eu hunain i’w hystyried yn ystod y
gwaith o graffu ar y gyllideb, efallai y bydd yn ddefnyddiol pe baech yn
ystyried y meysydd a nodir isod. Mae’r Pwyllgor Cyllid yn awgrymu bod
pwyllgorau polisi yn ystyried cynnwys ffocws eu gwaith craffu, ar ba mor
effeithiol fu Llywodraeth Cymru o ran hwyluso’r gwaith o olrhain dyraniadau i
raglenni, cynnyrch a mesur canlyniadau o ran darbodusrwydd,
effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd.
Yn olaf, dylai’r gwaith o graffu ar y gyllideb sicrhau bod y Gymraeg,
cydraddoldeb, cynaliadwyedd a hawliau plant yn cael eu prif-ffrydio i’r
gwaith. Mae Mesur Hawliau Plant a Phobl Ifanc (Cymru) 2011 yn gosod
dyletswydd ar Weinidogion Cymru i roi sylw dyledus i Gonfensiwn y
Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn. Mae’r ddyletswydd hon wedi bod
yn gymwys mewn cysylltiad â datblygu neu newid deddfwriaeth neu bolisi ers
mis Mai 2012, ond fe’i hymestynnwyd ym mis Mai 2014 i gynnwys pob
swyddogaeth weinidogaethol.
Ymgynghori cyn y cyllideb
Bydd y Pwyllgor Cyllid yn cynnal ymgynghoriad ar broses y gyllideb dros yr
haf. Y llynedd, cawsom ymatebion gwybodus i’r ymgynghoriad a gynhaliwyd
cyn y gyllideb, ac eto byddwn yn gofyn i randdeiliaid am eu barn cyn bod y
Cynulliad yn dychwelyd yn yr hydref.
Ymgysylltu â rhanddeiliaid
Yn y gorffennol, gwelsom fod y gwaith a wnaed gan rai pwyllgorau polisi
mewn perthynas ag ymgysylltu â rhanddeiliaid am bynciau penodol, yn
ddefnyddiol iawn, ac rydym wedi defnyddio’r adborth o’r digwyddiadau hyn i
lunio ein cwestiynau a’n hargymhellion o ran y gyllideb ddrafft. Hoffem
annog yr holl bwyllgorau i ystyried beth yw’r ffordd orau o ymgysylltu â’u
rhanddeiliaid fel rhan o’r broses. Mae’n bosibl y byddwch am nodi hefyd, yn
dilyn y gwaith o graffu ar y gyllideb y llynedd, gwnaethpwyd yr argymhelliad
a ganlyn:
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Dylai pwyllgorau’r Cynulliad Cenedlaethol barhau i ddefnyddio dulliau
arloesol o gynnwys llais y cyhoedd yn y gwaith o graffu ar y gyllideb.
Dylent ystyried beth yw’r ffordd orau o gynnwys llais y cyhoedd ar gyfer
cylch y gyllideb y flwyddyn nesaf. Gall hyn gynnwys mwy o ddefnydd o’r
cyfryngau cymdeithasol a/neu weithio fel rhan o’r ymdrech i
ymgysylltu’n ehangach â phobl ifanc.

Amserlen
Ar hyn o bryd rydym yn aros am gyhoeddi dyddiad y gyllideb ddrafft, ond
gwyddoch o bosibl fod y Gweinidog Llywodraeth Leol a Busnes y Llywodraeth
wedi nodi y bydd yn barod i ganiatáu wythnos o amser ychwanegol ar gyfer
craffu ar y gyllideb ddrafft. Gobeithio y bydd yr wythnos ychwanegol hon yn
rhoi amser i bwyllgorau pwnc gyflwyno adroddiad mewn da bryd i ni allu
ystyried eich argymhellion pan fyddwn yn drafftio ein hadroddiad. Gan nad
yw dyddiad y gyllideb ar gael eto, rwyf wedi gofyn i Glerc y Pwyllgor Cyllid roi
gwybod i glercod y pwyllgorau pwnc perthnasol pan fydd y dyddiad ar gael, a
byddai’n ddefnyddiol pe bai modd i chi gyflwyno eich adroddiad cyn y
dyddiad y trefnwyd i’r Gweinidog ymddangos gerbron y Pwyllgor Cyllid (sydd
i’w gadarnhau pan gyhoeddir dyddiad y gyllideb).
Yn olaf, awgrymwyd y byddai rhai Cadeiryddion yn ei gweld yn ddefnyddiol
pe cynhelid cyfarfod rhwng yr holl gadeiryddion pwyllgor, lle y gallem drafod
y dull gweithredu o ran craffu ar y gyllideb a sut y mae modd i ni sicrhau bod
gennym ddull cyson a chydlynol eleni. Gallai’r cyfarfod hwn hefyd fod yn
ddefnyddiol i sicrhau bod cydgysylltiad rhwng y pwyllgorau i sicrhau bod
cytundeb o ran pa feysydd portffolio a gaiff eu cynnwys yn y gwaith o graffu,
fel cyfrifoldebau’r Prif Weinidog mewn perthynas â’r Gymraeg a staffio’r
gwasanaeth sifil. Os credwch y byddai hyn yn ddefnyddiol, rhowch wybod i
Glerc y Pwyllgor Cyllid, a byddwn yn trefnu’r cyfarfod.
Os oes gennych gwestiynau ar unrhyw agwedd ar broses y gyllideb ddrafft,
mae croeso i chi gysylltu â mi neu â Bethan Davies, Clerc y Pwyllgor Cyllid,
02920 89 8120, Bethan.Davies@Wales.gov.uk.
Yn gywir,

Jocelyn Davies AC
Cadeirydd y Pwyllgor
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Eitem 5
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Eitem 6

Yn rhinwedd paragraff(au) ix o Reol Sefydlog 17.42

Mae cyfyngiadau ar y ddogfen hon
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