
Agenda - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg
Lleoliad:
Ystafell Bwyllgora 1 - y Senedd
Dyddiad: Dydd Mercher, 14 Medi 2016
Amser: 09.15

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a:
Marc Wyn Jones
Clerc y Pwyllgor
0300 200 6565 
SeneddPPIA@cynulliad.cymru

09.15 - 09.30 - cyfarfod anffurfiol 

1 Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau
(09.30)  

2 Comisiynydd Plant Cymru – trafodaeth ynghylch blaenoriaethau
(09.30 - 10.30) (Tudalennau 1 - 14) 

Papur 1

Sally Holland, Comisiynydd Plant Cymru 
Hywel Dafydd, Rheolwr Materion Cyhoeddus a Pholisi 
 

3 Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y 
cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer eitem 4.
(10.30)  

4 Trafod blaenraglen waith y Pwyllgor
(10.30 - 11.00) (Tudalennau 15 - 20) 

Papur preifat 2

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



5 Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon a 
Gweinidog Iechyd y Cyhoedd a Gwasanaethau Cyhoeddus - sesiwn 
graffu
(11.00 - 12.00) (Tudalennau 21 - 45) 

Papur 3 – Llywodraeth 
Papur 4 – CAMHS 

Vaughan Gething AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon
Rebecca Evans AC, Gweinidog Iechyd y Cyhoedd a Gwasanaethau Cymdeithasol 
Dr Sarah Watkins, Uwch-swyddog Meddygol 
Dr Heather Payne, Uwch-swyddog Meddygol ar gyfer Iechyd Mamau a Phlant
Albert Heaney, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol ac Integreiddio 
Irfon Rees, Dirprwy Gyfarwyddwr, Iechyd y Cyhoedd 

 

6 Papurau i’w nodi
 

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid ynghylch y dull gweithredu ar gyfer craffu 
ar gyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru 2017-18 

(Tudalennau 46 - 48)

Papur i'w nodi 5
 
Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol 
ynghylch Bil Cymru 

(Tudalennau 49 - 55)

Papur i'w nodi 6
 
Llythyr gan y Llywydd at y Cadeirydd ynghylch Datganiadau Pwyllgor yn y Cyfarfod 
Llawn 

(Tudalennau 56 - 57)



Papur i'w nodi 7
 
Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol 
ynghylch cylch gwaith y Pwyllgor 

(Tudalennau 58 - 62)

Papur i'w nodi 8
 
Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg – rhagor o wybodaeth yn dilyn y 
cyfarfod ar 13 Gorffennaf 

(Tudalen 63)

Papur i'w nodi 9
 
Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant – rhagor o 
wybodaeth yn dilyn y cyfarfod ar 13 Gorffennaf 

(Tudalennau 64 - 67)

Papur i'w nodi 10
 
Llythyr gan Weinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes – rhagor o wybodaeth yn dilyn 
y cyfarfod ar 13 Gorffennaf 

(Tudalennau 68 - 69)

Papur i'w nodi 11
 

7 Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y 
cyhoedd o'r cyfarfod ar 22 Medi 2016

 



Mae cyfyngiadau ar y ddogfen hon
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Comisiynydd Plant Cymru

Cynllun ar gyfer pob Plentyn 
a Pherson Ifanc: 2016–19
Hyrwyddo hawliau dynol plant 
a phobl ifanc

 
 
 
 
CYPE(5)-03-16 - Papur 1

Tudalen y pecyn 5



Mae gwaith y Comisiynydd 
Plant yn cael ei arwain gan 
Gonfensiwn y Cenhedloedd 
Unedig ar Hawliau’r Plentyn 
(CCUHP), ac mae hi’n 
ymdrechu i sicrhau ei fod  
yn cael ei weithredu’n llawn 
yng Nghymru.  

2Cynllun ar gyfer pob Plentyn 
a Pherson Ifanc: 2016–19

Fy uchelgais i yw Cymru lle 
mae pob plentyn a pherson 
ifanc yn cael cyfle cyfartal  
i gyflawni’r gorau sydd  
o fewn eu gallu.
Sally Holland, Comisiynydd Plant Cymru 

Sefydliad annibynnol hawliau plant yw 
swyddfa’r Comisiynydd Plant, wedi’i sefydlu  
yn 2001. Prif nod y Comisiynydd yw amddiffyn 
a hyrwyddo hawliau a lles plant a phobl ifanc.

Tudalen y pecyn 6



3Cynllun ar gyfer pob Plentyn 
a Pherson Ifanc: 2016–19

Yn 2016 mae llawer iawn o blant a phobl ifanc 
Cymru yn byw bywydau diogel, hapus ac actif, 
ac maen nhw’n teimlo bod yr oedolion o’u 
cwmpas yn gwrando arnyn nhw ac yn eu parchu. 
Fodd bynnag, mae rhai grwpiau mawr o blant sydd 
ar eu colled mewn sawl ffordd:

––––  Mae plant a phobl ifanc eisiau teimlo’n ddiogel allan yn eu 
cymunedau lleol, a bod â phethau i’w gwneud. Mae plant  
o deuluoedd llai cefnog yn llai bodlon ar y cyfleusterau yn eu 
cymuned ac yn teimlo’n llai diogel nag eraill. Mae plant 3-7 oed  
am i’r Comisiynydd Plant wneud chwarae yn brif flaenoriaeth. 

––––  Mae gormod o blant yn sôn am brofiadau o fwlio bob dydd,  
ac ym marn plant 7-18 oed, dyma ddylai fod yn brif flaenoriaeth  
i’r Comisiynydd Plant. 

––––  Mae plant sydd angen help ychwanegol gyda iechyd meddwl yn aros 
yn rhy hir am y gofal cywir. Dyma brif flaenoriaeth rhieni a gweithwyr 
proffesiynol ar gyfer gwaith y Comisiynydd. 

––––  Mae plant a phobl ifanc sydd angen gofal cymdeithasol a iechyd 
ychwanegol yn profi ‘ymyl clogwyn’ wrth gyrraedd 18 oed, gyda 
chynllunio a chefnogaeth gwael ar gyfer pontio.

––––  Mae mwy o blant yn derbyn gofal trwy drefniant maeth, gan 
berthnasau neu mewn lleoliad preswyl nag yn flaenorol, a does  
dim digon o’r plant yma’n cael gofal sefydlog na chanlyniadau digon 
da pan fyddan nhw’n gadael gofal. 

––––  Mae plant yn cael neges gymysg, sef bod ganddyn nhw hawliau  
i’w cadw’n ddiogel o dan CCUHP, ond mae’r gyfraith yn rhoi llai  
o amddiffyniad rhag ymosodiad corfforol iddyn nhw nag sydd  
gan oedolion. 

––––  Mae llawer o blant, pobl ifanc ac oedolion yn pryderu bod  
y ddarpariaeth i blant, fel canolfannau chwarae a ieuenctid,  
a chefnogaeth ariannol i deuluoedd â phlant, wedi colli mwy  
na grwpiau eraill yn ystod y blynyddoedd diwethaf o doriadau  
i gyllid cyhoeddus. 

Tudalen y pecyn 7



Dyheadau’r Comisiynydd Plant ar gyfer 
plant a phobl ifanc yng Nghymru

Erbyn 2019 rwy’n gobeithio y bydd 
Llywodraeth Cymru a gwasanaethau 
cyhoeddus wedi gwneud cynnydd 
sylweddol tuag at gyflawni’r 
gwelliannau canlynol i blant: 

––––  ➢ Bydd plant a phobl ifanc yn cael mynediad i’r 
gwasanaethau iechyd meddwl sydd eu hangen, 
a hynny’n brydlon. Bydd rhaglenni cryfach ar 
gyfer hybu iechyd a llesiant emosiynol yn ein 
gwasanaethau iechyd a chymdeithasol, ein 
hysgolion a’n gwasanaethau ieuenctid

––––  ➢ Bydd gwell dealltwriaeth o brofiadau cyfoes plant 
o fwlio, a bydd mwy o ysgolion yn atal bwlio’n 
effeithiol ac yn mynd i’r afael ag e

––––  ➢ Bydd gwell mynediad i weithgareddau chwarae, 
diwylliant a hamdden gan y plant sy’n fwyaf 
tebygol o fod yn brin o’r cyfleoedd hynny, yn 
arbennig y rhai sy’n byw mewn tlodi a phlant 
anabl. 

––––  ➢ Bydd y rhai sy’n gadael gofal yn cael gwell 
mynediad i opsiynau tai diogel, sicr, a chynnig 
swydd, addysg neu le mewn hyfforddiant

––––  ➢ Bydd gwell pontio i wasanaethau oedolion ar gyfer 
yr holl bobl ifanc sydd angen cefnogaeth iechyd a 
chymdeithasol barhaus

––––  ➢ Bydd plant yn cael yr un amddiffyniad cyfreithiol 
ag oedolion rhag ymosodiad corfforol

––––  ➢ Bydd plant a phobl ifanc yn cael eu cynnwys 
yn well mewn gwasanaethau cyhoeddus, gan 
gynnwys fy sefydliad fy hun

44Cynllun ar gyfer pob Plentyn 
a Pherson Ifanc: 2016–19
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Bydda i’n hyrwyddo’r gwelliannau yma trwy annog 
gwasanaethau cyhoeddus i ymrwymo i’r CCUHP 
a gwella sut maen nhw’n cynllunio a chyflawni eu 
gwasanaethau o ganlyniad. Bydda i’n ceisio dylanwadu 
ar bolisi a deddfwriaeth y Llywodraeth a newid eu ffurf 
fel eu bod yn cyflawni ym maes hawliau plant. Bydda i’n 
helpu plant a phobl ifanc sydd heb dderbyn eu hawliau 
ac yn ceisio ymdrin â goblygiadau systemig achosion 
o’r fath, gan herio gwasanaethau i wneud yn well yn y 
dyfodol. Bydda i’n gwneud y pethau hyn trwy wrando ar 
blant a phobl ifanc a chydweithio â nhw fel dinasyddion 
gweithredol sydd â chyfraniad pwysig i’w wneud i’w 
hysgolion, eu cymunedau a’u cenedl. 

Bydda i’n gweithio gyda’r Comisiynwyr Plant eraill 
yng Ngogledd Iwerddon, yr Alban a Lloegr i annog 
llywodraeth y Deyrnas Unedig i weithredu sylwadau 
terfynol Pwyllgor y CU ar Hawliau’r Plentyn, sydd i’w 
gyhoeddi ym mis Mehefin 2016.

55Cynllun ar gyfer pob Plentyn 
a Pherson Ifanc: 2016–19
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Blaenoriaethau
2016-2019

––––  Iechyd meddwl, llesiant a mynd i’r 
afael â bwlio

––––  Tlodi ac anghydraddoldebau 
cymdeithasol

––––  Chwarae a hamdden
––––  Diogelwch (yn y gymuned, yr ysgol 

a’r cartref) 
––––  Cynyddu ymwybyddiaeth o 

CCUHP a hyrwyddo’r broses 
o’i fabwysiadu ar draws 
gwasanaethau cyhoeddus

––––  Pontio i oedolaeth ar gyfer yr holl 
bobl ifanc sydd angen cefnogaeth 
a gofal parhaus

6Cynllun ar gyfer pob Plentyn 
a Pherson Ifanc: 2016–19

6
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Cynllun ar gyfer pob plentyn a pherson ifanc

Yn ystod y tair blynedd bydda i’n canolbwyntio ar bob 
grŵp oed o 0-18+ mewn cyfres o weithgareddau. 
Mae ymgynghoriad Beth Nesa || What Next wedi rhoi 
gwybodaeth i mi am flaenoriaethau plant o ran eu 
hawliau, a phryderon yr oedolion sydd â gofal amdanyn 
nhw neu sy’n gofalu amdanyn nhw. 

Dangosodd fy ymgynghoriad Beth Nesa fod modd 
cynnwys plant o dan 7 oed i fynegi barn, a bydda i’n 
gweithio i sicrhau bod profiadau’r plant ifancaf yn cael 
eu gwrando a’u cydnabod. Gofynnodd plant o dan 7 
i mi roi blaenoriaeth i gyfleoedd chwarae. Yn ystod y 
tair blynedd nesa bydda i’n hyrwyddo hawliau plant i 
gael chwarae a chymryd rhan mewn gweithgareddau 
hamdden a diwylliannol, beth bynnag yw eu 
hamgylchiadau. 

Mae plant 7-18 oed wedi nodi mai bwlio yw eu prif 
flaenoriaeth. Bydda i’n gweithio gyda’r plant ac eraill i 
ganfod a hybu ffyrdd effeithiol o fynd i’r afael â bwlio. 
Mae bwlio hefyd yn gysylltiedig â iechyd meddwl 
a llesiant – pryderon pennaf gweithwyr proffesiynol 
a rhieni. 

Yn 2016-17 bydda i’n lansio prosiect tair blynedd i wella’r 
pontio o blentyndod i oedolaeth ar gyfer y rhai sydd 
angen cefnogaeth a gwasanaethau – mae hyn yn 
cynnwys rhai sy’n gadael gofal a rhai sydd â chyflyrau 
iechyd cronig ac anableddau. 

Bydda i’n gweithio gyda phlant a phobl ifanc ar draws 
Cymru, yn y Gymraeg a’r Saesneg. Bydda i’n sicrhau 
mod i’n gwrando ar y blant a’r bobl ifanc sy’n cael y 
trafferth mwyaf i gyrchu eu hawliau, gan gynnwys plant 
anabl, rhai o leiafrifoedd ethnig, ieithyddol a rhywiol. 
Bydda i’n mesur sut rwy’n ymgysylltu â gwahanol 
grwpiau ledled Cymru er mwyn i blant a phobl ifanc 
fedru fy ngwneud yn atebol am hynny. 

Cynllun ar gyfer pob Plentyn 
a Pherson Ifanc: 2016–19

7
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Sut bydda i’n gwneud fy ngwaith.

Mae gwaith y Comisiynydd Plant yn targedu materion 
hawliau ar 3 lefel

1.  Darparu sylfaen ar gyfer polisïau a chyfreithiau sy’n 
ymwneud â hawliau plant – bydda i’n gweithio i 
ddylanwadu ar y rhain a’u newid fel eu bod yn cyflawni 
ymrwymiad Llywodraeth Cymru i roi hawliau plant  
yn y canol. 

2.  Gweithredu’r polisïau a’r cyfreithiau hyn yn effeithiol 
ledled Cymru ac i bob grŵp o blant – bydda i’n monitro 
sut mae hawliau plant yn cael eu cyflawni,  
yn hyrwyddo arfer da, ac yn herio’r rhai sydd ddim  
yn parchu hawliau.

3.  Profiadau a chanlyniadau plant a phobl ifanc – bydda 
i’n gwrando ar blant a phobl ifanc ac yn ceisio sicrhau 
newidiadau gwirioneddol i ansawdd eu bywyd pob 
dydd a chyfleoedd cyfartal i gyflawni eu potensial. 

Lle bydd angen, bydda i’n defnyddio’r pwerau a nodwyd 
ar fy nghyfer yn y ddeddfwriaeth i galw’r Llywodraeth 
a chyrff cyhoeddus i gyfrif am sut maen nhw’n cyflawni 
hawliau dynol plant a phobl ifanc. 

Sally Holland
Comisiynydd Plant Cymru

8Cynllun ar gyfer pob Plentyn 
a Pherson Ifanc: 2016–19
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Nodau Strategol ar gyfer 
Swyddfa Comisiynydd Plant Cymru

Nod cyffredinol1

Cyflawni canlyniadau cadarnhaol ym mywydau plant a 
phobl ifanc yng Nghymru, a’u gallu i gyrchu eu hawliau 

Nodau Strategol (y Pedwar D / the Four Ps)

Cadw hawliau plant yn ganolog i’n gwaith a gweithio 
gyda holl wasanaethau cyhoeddus Cymru i gyflawni’r 
un nod (Darpariaeth / Provision) 

Cynorthwyo plant a phobl ifanc i gyrchu eu hawliau 
(Diogelwch / Protection) 

Cynnwys arbenigedd plant a phobl ifanc wrth lywio a 
chyfeirio ein gwaith, a gweithio gyda holl wasanaethau 
cyhoeddus Cymru i gyflawni’r un nod 
(Dweud eich Dweud / Participation)  

Sicrhau bod plant a phobl ifanc yn gwybod bod 
ganddyn nhw bencampwr annibynnol o’r enw 
Comisiynydd Plant Cymru a bod ganddyn nhw hawliau 
o dan CCUHP (Deall eich Hawliau / Promotion) 

1 Mae’r nodau a’r cynlluniau hyn wedi’i seilio ar y ffynonellau canlynol:
–––   Barn plant a phobl ifanc, gweithwyr proffesiynol a rhieni, a fynegwyd yn 

ymgynghoriad Beth Nesa || What Next yn 2015.
–––   Ffynonellau eraill allweddol o dystiolaeth, gan gynnwys Monitor Llesiant Plant 

a Phobl Ifanc Cymru (cyhoeddwyd ym mis Rhagfyr 2015)
–––   Dadansoddiad o gyflwr presennol hawliau plant yng Nghymru a’r Deyrnas 

Unedig fel yr adroddwyd i Bwyllgor y CU ar Hawliau’r Plentyn yn 2015, a rhestr 
materion y Pwyllgor sy’n deillio o sesiwn y pwyllgor ym mis Hydref 2015.

9A Plan for all Children and 
Young People: 2016-19
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Ysgrifennwch: 
Comisiynydd Plant Cymru 
Rhadbost RRGL XLYC BHGC
Abertawe SA7 9FS

@complantcymru
www.complantcymru.org.uk

* Tecstiwch ni am ddim (gan ddechrau eich neges â COM)

0808 801 1000 / 80800* 
post@complantcymru.org.uk
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CYNULLIAD CENEDLAETHOL CYMRU: Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg  
 
Dyddiad: 14 Medi 2016 
Lleoliad: Y Senedd, Cynulliad Cenedlaethol Cymru 
 
Teitl: Sesiwn graffu gyffredinol  
 
Diben 
 
Mae’r papur hwn yn rhoi diweddariad ynghylch y meysydd ffocws a’r materion sy’n 
ymwneud â phlant a phobl ifanc ar draws portffolio’r Ysgrifennydd dros Iechyd, 
Llesiant a Chwaraeon, ac mae’n cyfeirio’n benodol at y meysydd hynny o ddiddordeb 
a nodwyd gan y Pwyllgor ac a amlinellwyd yn llythyr Cadeirydd y Pwyllgor dyddiedig 
25 Gorffennaf 2016. 

 
Trosolwg o ffocws y portffolio yng nghyswllt Plant, Pobl Ifanc ac Addysg   
 
Mae’r Llywodraeth hon wedi dangos ei hymrwymiad i blant a phwysigrwydd 
gweithredu mewn partneriaeth ac ar draws portffolios i sicrhau canlyniadau gwell i 
blant ledled Cymru, drwy benodi Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant. 
Yn anffodus, bu’n rhaid oedi cyn cyflwyno rhaglen newydd y Llywodraeth hon i 
ystyried canlyniad y refferendwm ynghylch aelodaeth y DU o’r Undeb Ewropeaidd. 
Yn ystod y cyfnod hwnnw rwyf i a’r Gweinidog Iechyd y Cyhoedd a Gwasanaethau 
Cymdeithasol eisoes wedi cyfarfod ag Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a 
Phlant i sicrhau y ceir dull cydlynol o gyflawni blaenoriaethau y cytunwyd arnynt ar 
gyfer plant yn y Rhaglen Lywodraethu newydd. 
 
Cafodd dros 33,000 o fabanod eu geni yng Nghymru yn 2015, a bydd GIG Cymru a’r 
gwasanaethau cymdeithasol yn darparu cymorth cyffredinol ac ymyriadau wedi’u 
targedu i’r plant hyn drwy gydol eu hoes. Yn 2015, roedd dros 19,000 o blant mewn 
angen ac yn cael gofal cymdeithasol, ac roedd dros 5,600 o blant yn derbyn gofal. 
Mae dros hanner miliwn o blant rhwng 0 a 14 oed wedi’u cofrestru â meddygon teulu 
yng Nghymru. Ar gyfartaledd, mae plant dan 5 oed yn dod i gysylltiad â darparwyr 
gofal sylfaenol 14 gwaith y flwyddyn, ac wedi hynny maent yn dod i gysylltiad â nhw 
5 gwaith y flwyddyn. At hynny, yn 2014-15 cafwyd ychydig yn llai na 100,000 o 
ymweliadau gan gleifion allanol â gwasanaethau pediatrig, cafwyd dros 78,000 o 
ymgynghoriadau â chleifion mewnol, a chafwyd dros 69,000 o achosion o dderbyn 
plant i’r ysbyty. Wrth gwrs, yn ogystal â chwrdd â’r galw am ein gwasanaethau 
byddwn yn parhau i ysgogi gwelliannau ar draws gwasanaethau iechyd a gofal 
cymdeithasol. Byddwn yn mesur cynnydd drwy well canlyniadau i blant fel y nodwyd 
yn ein Fframweithiau Canlyniadau ar gyfer y Blynyddoedd Cynnar, Iechyd, Iechyd y 
Cyhoedd a Gwasanaethau Cymdeithasol. 
 
Ar draws ein portffolios mae’r dystiolaeth yn awgrymu bod angen parhau i 
ganolbwyntio ar fynd i’r afael ag anghydraddoldebau. Mae’n dal yn wir bod cysylltiad 
agos rhwng y rhagolygon o ran iechyd plant a sefyllfa economaidd-gymdeithasol eu 
teuluoedd. Fel y nodwyd yn yr adroddiad diweddar ynghylch Profiadau Niweidiol yn 
ystod Plentyndod, mae rhianta o safon yn ganolog o safbwynt sicrhau gwell 
canlyniadau i blant. Byddwn yn gweithio ar draws y Llywodraeth i ddarparu cymorth 
a chyngor priodol i rieni drwy gyfrwng gwasanaethau megis Rhaglen Plentyn Iach 

 
 
 
 
CYPE(5)-03-16 - Papur 3
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Cymru. Ceir corff cynyddol o dystiolaeth sy’n dangos bod y gwerth mwyaf yn deillio o 
ymyrryd yn effeithiol yn ystod y blynyddoedd cynnar. Byddwn yn parhau i 
ganolbwyntio ar gyflawni yn y maes hwn drwy’r Strategaeth Mamolaeth, rhaglenni 
sgrinio ac imiwneiddio effeithiol, y Rhaglen 10 Cam i Bwysau Iach, cyflwyno Rhaglen 
Plentyn Iach Cymru a datblygu’r Rhaglen 1,000 Diwrnod. Os ydym am wneud 
popeth posibl i gynorthwyo plant ledled Cymru i wireddu eu potensial, mae angen i ni 
hybu lles corfforol a lles meddyliol, fel y dangosir drwy’r Rhaglen Law yn Llaw dros 
Blant a Phobl Ifanc a’r mentrau sy’n mynd rhagddynt i wella deiet plant a sicrhau eu 
bod yn gwneud mwy o weithgarwch corfforol yn unol ag argymhellion y Prif Swyddog 
Meddygol. Ein nod bob amser fydd darparu gwasanaethau iechyd arbenigol i’r plant 
hynny y mae eu hangen arnynt, ond rhaid i ni ganolbwyntio ar waith atal os ydym am 
barhau i gael effaith gadarnhaol ar fywydau ein plant yn y tymor byr ac wrth iddynt 
dyfu’n oedolion. 
 
 
Meysydd y cyfeirir atynt yn y llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor  
 
1. Sut y bydd yr un parch yn cael ei ddangos at iechyd meddwl ac iechyd 

corfforol plant 

Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i sicrhau bod yr un parch yn cael ei ddangos 
at iechyd meddwl ac iechyd corfforol. Mae hynny’n golygu gosod iechyd meddwl 
plant wrth wraidd gwaith datblygu polisi, ac yn ymarferol mae’n golygu sicrhau bod 
gan blant fynediad priodol i wasanaethau a thriniaethau sy’n berthnasol i’w 
hanghenion o ran iechyd, ni waeth pa broblem sydd ganddynt. Rydym wedi cymryd 
camau cadarnhaol drwy’r canlynol: 
 
Datblygu polisi: 
 

 Cynnig cyfeiriad strategol i fyrddau iechyd drwy ddatblygu strategaeth 
benodol ar gyfer iechyd meddwl (Law yn Llaw at Iechyd Meddwl, 2012) a 
chynlluniau cyflawni cysylltiedig, y mae plant yn gwbl ganolog iddi. Mae’n 
cydnabod yr angen i fynd i’r afael â phroblemau’n gynnar er mwyn atal neu 
leihau problemau mwy difrifol yn nes ymlaen mewn bywyd. Er mwyn cyflawni’r 
bwriad hwn bu i ni dargedu mwy o wariant ar Wasanaethau Iechyd Meddwl 
Plant a’r Glasoed (CAMHS), gan wario oddeutu £8 miliwn, sy’n gynnydd o 
19% ar y gwariant yn 2014-15 (y ffigurau diweddaraf sydd ar gael).  

 Cynnwys iechyd meddwl plant yn y Fframwaith Canlyniadau ar gyfer Iechyd y 
Cyhoedd (Mawrth 2016). Mae hynny’n ein helpu i ddeall yr effaith y mae ein 
gwaith yn ei chael ar iechyd a lles. 

 Parhau i ddarparu cyfleoedd i bobl ifanc gymryd rhan mewn chwaraeon a 
gweithgarwch corfforol sy’n gallu helpu i gynnal iechyd meddwl ac iechyd 
corfforol. 

 
Gwella mynediad 
 

 Gosod disgwyliadau newydd llymach o safbwynt amseroedd aros sy’n debyg 
i’r amseroedd aros ar gyfer iechyd corfforol i bob oedran, neu sy’n well na’r 
amseroedd aros hynny pan fo angen; ac o safbwynt asesu iechyd meddwl, 
gosod targed o 28 diwrnod ar gyfer gwasanaethau iechyd meddwl sylfaenol 
lleol, a 28 diwrnod arall i ddarparu ymyriad ar gyfer y sawl y mae ei angen 
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arnynt. Rydym yn disgwyl i wasanaethau weithio tuag at gynnig apwyntiad ar 
gyfer asesiad cyntaf gan Wasanaethau CAMHS arbenigol eleni, a fydd wedyn 
yn cymharu’n ffafriol â llawer o’r targedau arferol o 26 wythnos a geir ym 
maes gofal iechyd corfforol. Rydym hefyd wedi dweud wrth fyrddau iechyd 
bod yn rhaid iddynt gyrraedd yr un targed pediatrig o 26 wythnos ar gyfer eu 
gwasanaethau niwroddatblygiadol newydd (Anhwylder Diffyg Canolbwyntio a 
Gorfywiogrwydd, Awtistiaeth ac ati) unwaith y byddant wedi’u sefydlu’n llawn 
erbyn diwedd mis Mawrth 2017. 

 Sicrhau bod modd cael mynediad i wasanaethau’n lleol mewn gofal sylfaenol 
yn ogystal â gofal eilaidd, gan roi diwedd ar yr orddibyniaeth ar Wasanaethau 
CAMHS arbenigol sydd wedi arwain at restrau aros hir. Mae dros 1,600 o bobl 
ifanc wedi cael eu hymyriad iechyd meddwl yn y sector gofal sylfaenol rhwng 
mis Ebrill 2015 a mis Mawrth 2016. 

 Sicrhau bod pobl ifanc yn cael mynediad i wasanaethau mewn da bryd pan 
fyddant yn eu cyflwyno eu hunain y tu allan i oriau gwaith arferol ac ar 
benwythnosau, drwy fuddsoddi £2.7 miliwn bob blwyddyn i sefydlu timau 
ymyrryd mewn argyfwng, gan recriwtio staff i bron i ddwy ran o dair o’r 44 a 
mwy o swyddi newydd cyfwerth ag amser llawn erbyn mis Mawrth 2016. 

 Sicrhau bod pobl ifanc yn cael gofal mewn lleoliadau priodol, yn enwedig y 
sawl a gaiff eu cadw dan ddeddfwriaeth iechyd meddwl, drwy leihau’r arfer o 
gadw pobl ifanc mewn dalfeydd gorsafoedd heddlu. Mae Cod Ymarfer 
newydd Cymru ar y Ddeddf Iechyd Meddwl yn nodi mai dim ond mewn 
amgylchiadau eithriadol y dylid defnyddio gorsafoedd heddlu fel lle diogel, a 
chytunwyd y dylai unrhyw achos o wneud hynny gael ei gofnodi fel 
digwyddiad na ddylai fyth ddigwydd. Yn 2014-15 cafodd 16 o bobl ifanc eu 
cadw mewn dalfeydd gorsafoedd heddlu yn hytrach nag mewn lleoedd eraill 
diogel, ond yn 2015-16 dim ond 7 o bobl ifanc gafodd eu cadw mewn dalfeydd 
gorsafoedd heddlu, sy’n duedd calonogol. 

 
Mynediad i ymyriadau 
 

 Bu i ymchwiliad y Pwyllgor yn 2014 i Wasanaethau CAMHS dynnu sylw at yr 
angen i wella mynediad i therapïau seicolegol. Mae’r rhain bob amser wedi 
bod yn rhan allweddol o’r driniaeth a gynigir gan wasanaethau iechyd meddwl 
plant, ond rydym yn sylweddoli bod lle i’w hehangu. O 2015-16 bu i ni sicrhau 
bod £1.1 filiwn o gyllid rheolaidd ar gael i recriwtio therapyddion newydd er 
mwyn helpu cleifion i reoli eu cyflyrau a gwella ansawdd eu bywyd. Y sefyllfa 
ar ddiwedd mis Mawrth 2016 oedd bod byrddau iechyd wedi recriwtio 
gweithwyr i ychydig dros hanner y 22 a mwy o swyddi newydd cyfwerth ag 
amser llawn a oedd yn cael eu creu, ac roedd gwaith recriwtio pellach yn 
mynd rhagddo’n dda. 

 
 Mae cymorth diagnostig hefyd yn flaenoriaeth bwysig, oherwydd gall ddatgloi 

mynediad i wasanaethau eraill, yn enwedig mewn perthynas â chyflyrau 
niwroddatblygiadol, a dyna pam y bu i ni sicrhau yn 2015-16 y byddai £2 filiwn 
ar gael bob blwyddyn i ddatblygu gwasanaethau newydd. Ar ddiwedd mis 
Mawrth 2016 nododd y byrddau iechyd eu bod wedi recriwtio staff i draean o’r 
bron i 39 o swyddi newydd cyfwerth ag amser llawn a oedd yn cael eu creu, a 
oedd wedi ei gwneud yn bosibl i fwy o bobl ifanc gael diagnosis a chael 
mynediad i gymorth a help. 
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2. Y ffocws ar fynd i’r afael â thlodi plant a lleihau anghydraddoldebau sy’n 
gysylltiedig ag iechyd gwael ymysg plant  

Mae’r graddiant cymdeithasol ym maes iechyd yr un mor glir yng Nghymru ag 
ydyw mewn mannau eraill: mae iechyd yn gwella’n raddol wrth i sefyllfa 
economaidd-gymdeithasol pobl/cymunedau wella. Mae hynny’n galw am gamau 
gweithredu wedi’u targedu a chamau gweithredu cyffredinol ar draws y graddiant. 
Mae Llywodraeth Cymru yn cymryd camau ar draws y llywodraeth i fynd i’r afael 
ag anghydraddoldebau ym maes iechyd. 
 
Er mwyn creu cymdeithas fwy cyfartal gwyddom fod angen i ni ddarparu 
mynediad cyffredinol i ofal sylfaenol o safon, gwasanaethau o safon yn y 
blynyddoedd cynnar, system addysg a dysgu gynhwysol, swyddi ac amodau 
gwaith o safon, ac amgylchedd iach i bawb. 
 
Drwy ddeddfwriaeth, sy’n cynnwys Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol, mae’r 
Llywodraeth hon wedi gwneud creu cenedl fwy cyfartal yn nod i’r holl 
wasanaethau cyhoeddus, ac mae cymryd camau i fynd i’r afael ag 
anghydraddoldebau yn nodweddu ystod o ymrwymiadau a wnaed gan y 
Llywodraeth, gan gynnwys rhaglenni cyflogaeth, tai o safon a mynediad i ofal 
plant. 
 
Mae’r Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol yn cynnwys ymrwymiad i gryfhau 
pwerau ar gyfer diogelu plant yn ogystal â chreu Gwasanaeth Mabwysiadu 
Cenedlaethol i wella’r canlyniadau ar gyfer plant y mae angen teulu parhaol 
arnynt. 
 
Yn y GIG, gallwn gyfrannu ar adegau allweddol i sicrhau bod pob plentyn yn cael 
y dechrau gorau mewn bywyd. Bydd gweithredu ein Rhaglen Plentyn Iach Cymru 
yn cynnig cyfle i ymyrryd yn gynnar a defnyddio dulliau ataliol yn gyffredinol ond 
mewn modd sydd hefyd wedi’i dargedu at anghenion a gaiff eu hadnabod. Gallwn 
ddisgwyl gweld cynnydd penodol trwy’r gwaith parhaus o ddatblygu clystyrau 
gofal sylfaenol sydd, yn rhan o ddull gweithredu’n ymwneud â’r boblogaeth, yn 
gallu helpu i adnabod, dylunio a darparu gwasanaethau sy’n canolbwyntio mwy 
ar bobl ar draws bob cyfnod yn eu bywyd. Rydym hefyd yn cyfrannu at 
Strategaeth Tlodi Plant Llywodraeth Cymru, sy’n darparu ffocws ar gyfer 
gweithredu wedi’i dargedu i wella canlyniadau ar gyfer plant a phobl ifanc, megis 
mynd i’r afael â phwysau geni isel. 
 
Rydym yn disgwyl i ddarparwyr gwasanaethau ganolbwyntio ar fynd i’r afael ag 
anghydraddoldebau o ran y modd y maent yn darparu eu gwasanaethau, a bydd 
llawer o enghreifftiau o fentrau lleol sy’n canolbwyntio ar anghenion lleol. Mae 
Chwaraeon Cymru yn gweithio gyda phartneriaid i sicrhau bod pobl ifanc, ni 
waeth beth yw eu hamgylchiadau cymdeithasol, yn cael cyfle cyfartal i gymryd 
rhan mewn chwaraeon a gweithgarwch corfforol. Drwy fframwaith cynllunio’r GIG, 
mae’n ofynnol i Fyrddau ac Ymddiriedolaethau’r GIG ystyried yr angen i leihau 
anghydraddoldebau yn eu trefniadau cynllunio. 
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3. Sut y byddwch yn gweithio gydag Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau 
a Phlant yng nghyswllt gwasanaethau cymdeithasol i blant, yn enwedig o 
ran plant sy’n derbyn gofal a gwasanaethau mabwysiadu a maethu 
 
Mae’r modd y mae cyfrifoldebau Gweinidogol wedi’u rhannu rhyngof i, 
Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant a’r Gweinidog Iechyd y 
Cyhoedd a Gwasanaethau Cymdeithasol yn cynnig cyfle gwych i integreiddio 
gwaith ar draws adrannau a phortffolios polisi i gyflawni nodau a rennir a gwella 
canlyniadau ar gyfer plant. 
 
Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant yn gyfrifol am blant sy’n 
derbyn gofal, maethu, mabwysiadu a diogelu plant a phobl ifanc. Mae’r 
fframwaith deddfwriaethol ar gyfer y meysydd polisi hyn wedi’i amlinellu yn Neddf 
Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014. 
 
Mae cyfrifoldeb am gyflawni dyletswyddau’r Ddeddf a’r dyletswyddau yn Neddf 
Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016 yn perthyn i’r tri 
phortffolio Gweinidogol. Er enghraifft, mae’r Gweinidog Iechyd y Cyhoedd a 
Gwasanaethau Cymdeithasol yn gyfrifol am reoleiddio gwasanaethau 
cymdeithasol, gan gynnwys cartrefi preswyl i blant, ac rwyf i’n gyfrifol am iechyd 
plant, gan gynnwys Rhaglen Plentyn Iach Cymru a Gwasanaethau CAMHS. Lle 
ceir cysylltiad clir, mae dyletswydd arnom i sicrhau bod ein cyfrifoldebau a’n 
meysydd polisi yn gydgysylltiedig. 
 
Er mwyn gwneud hynny, rydym wedi sefydlu cyfarfodydd dwyochrog a 
thairochrog rheolaidd i drafod meysydd sydd o ddiddordeb cyffredin a thrafod y 
ffordd orau o reoli blaenoriaethau rhwng meysydd polisi. Yn ddiweddar bu i ni 
ystyried elfennau craidd ein Cydraglen Weinidogol gydag uwch-swyddogion. 
Bydd hynny’n helpu i sicrhau cynifer o gyfleoedd ag sy’n bosibl, a lle bo’n briodol 
bydd yn fodd i rannu adnoddau ar draws meysydd polisi sy’n gorgyffwrdd, megis 
plant sy’n derbyn gofal, y gweithlu, darpariaeth y blynyddoedd cynnar, iechyd a 
thai. Bydd hynny’n sicrhau bod gwaith datblygu polisi a gwneud penderfyniadau’n 
cael ei alinio’n well ar draws agendâu gofal cymdeithasol, cymorth i deuluoedd ac 
iechyd, a bydd yn hybu darparu ymatebion amlasiantaeth effeithiol wrth gyflawni 
cyfrifoldebau dros blant. Cawn ein cefnogi gan uwch-swyddogion ar draws is-
adrannau polisi, ac rydym yn cyfarfod â nhw’n rheolaidd. Yn ogystal, mae 
gennym ddull o gyfathrebu’n uniongyrchol â’r prif randdeiliaid sy’n gyfrifol am 
wasanaethau cymdeithasol yng Nghymru gan fod y Gweinidog Iechyd y Cyhoedd 
a Gwasanaethau Cymdeithasol yn cyfarfod â’r Grŵp Polisi Gwasanaethau 
Cymdeithasol ddwywaith y flwyddyn. 
 
Enghraifft benodol o hynny o ran polisi yw ein rhaglen waith cam 2 yng nghyswllt 
Gwella Canlyniadau ar gyfer Plant, a gaiff ei goruchwylio gan Grŵp Cynghori’r 
Gweinidog y mae David Melding AC yn ei gadeirio ar ran Ysgrifennydd y Cabinet 
dros Gymunedau a Phlant, i wella gobeithion a chyfleoedd bywyd plant mewn 
gofal a chynorthwyo teuluoedd sydd mewn perygl o weld eu plant yn cael eu 
cymryd i ofal. I gyflawni hynny rhaid gweithio gyda chydweithwyr ar draws 
portffolios ym meysydd iechyd, tai, addysg a gwasanaethau cymdeithasol. Caiff 
Cymdeithas Cyfarwyddwyr Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru a Chymdeithas 
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Llywodraeth Leol Cymru eu cynrychioli yn y grŵp hwn hefyd fel rhanddeiliaid 
allweddol sy’n gallu llywio ein cyfeiriad strategol. 
 
Yn yr achos hwn, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant sy’n arwain 
ar bolisi o ran plant sy’n derbyn gofal, y Gweinidog sy’n goruchwylio 
gwasanaethau cymdeithasol a fi sy’n gyfrifol am wasanaethau iechyd ee 
Gwasanaethau CAMHS. Wrth gwrs, rydym yn cydweithio’n agos ag Ysgrifennydd 
y Cabinet dros Addysg ynghylch materion addysg, fel y gwelwyd yn ddiweddar yn 
achos Dylan Seabridge. 
 
Rydym yn hyderus bod y trefniadau sydd gennym ar waith yn rhai effeithiol, 
cynhyrchiol a hyblyg. Byddwn yn monitro ac yn adolygu eu heffeithiolrwydd wrth 
i’n gwaith fynd rhagddo. 
 

4. Heriau’n ymwneud ag iechyd y cyhoedd 
 

Mae’r Llywodraeth hon yn ymrwymo o hyd i weithio mewn partneriaeth â phlant, 
teuluoedd a’r ystod eang o wasanaethau sy’n gallu dylanwadu ar iechyd pobl – 
drwy adnabod risgiau i iechyd pobl, gweithredu ynghylch y risgiau hynny, a 
chynorthwyo unigolion, teuluoedd a chymunedau i fwynhau ffordd iach o fyw. 
 
Mae’r arolwg diweddaraf o iechyd y genedl, a gyhoeddwyd eleni, yn dangos 
arwyddion calonogol o welliant. Nodwyd bod iechyd cyffredinol 94% o blant yn 
dda iawn neu’n dda. Mae’r nifer sy’n ysmygu ar y lefel isaf a gofnodwyd erioed, 
ac mae’r un peth yn wir hefyd am y nifer sy’n yfed ac yn goryfed mewn pyliau. 
 
Nid yw cyfraddau gordewdra wedi cynyddu dros y ddwy flynedd diwethaf – mae 
hynny o’i gymharu â chynnydd sylweddol cyn hynny. Er bod hyn i’w groesawu, 
rydym yn awyddus i fynd ati’n awr i leihau’r cyfraddau hynny. Caiff ei gydnabod 
yn helaeth bod angen gweithredu ar sawl lefel wahanol er mwyn mynd i’r afael â 
gordewdra, ac rydym yn gweithredu ar draws y llywodraeth i ymdrin â’r mater, 
gan ganolbwyntio’n benodol ar blant. 
 
Rydym yn cefnogi nifer o bolisïau a mentrau sy’n ceisio gwella mynediad i ddeiet 
iach a nifer y bobl sydd â deiet iach, ac sy’n ceisio gwella lefelau gweithgarwch 
corfforol. Ym mis Mawrth 2016 lansiodd Iechyd Cyhoeddus Cymru yr ymgyrch 10 
Cam i Bwysau Iach. Diben y 10 cam yw alinio’r camau gweithredu ar draws y 
system i fynd i’r afael â’r ffactorau sy’n arwain at fod yn rhy drwm neu’n ordew.  
 
Ynghyd â gwaith ar addysg a newid ymddygiad, rydym yn gweithio i ddylanwadu 
ar yr amgylchedd bwyd. Rydym yn ymestyn y safonau maeth i fwy o leoliadau, a 
byddwn yn gweithio gyda’r diwydiant bwyd, ar lefel Cymru ac ar lefel y DU, i 
ddylanwadu ar faint o gynnyrch iachach sydd ar gael ac i annog yr arfer o 
ddefnyddio cynllun Llywodraeth y DU ar gyfer rhoi labeli maeth ar flaen pecynnau 
bwyd, ynghyd â hybu dulliau hyrwyddo a marchnata cyfrifol. Rydym wedi pwyso 
ar Lywodraeth y DU i weithredu ar siwgr ac i gryfhau’r cyfyngiad ar hysbysebu 
bwydydd sydd heb fod yn iach i blant. Er ein bod yn falch bod cyflwyno ardoll y 
DU ar siwgr wedi’i gynnwys yn strategaeth Llywodraeth y DU ar gyfer gordewdra 
ymhlith plant, rydym yn siomedig â’r diffyg uchelgais mewn meysydd eraill, ac yn 
enwedig yng nghyswllt hysbysebu bwydydd sydd heb fod yn iach. 
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Rydym yn parhau i fuddsoddi mewn mesurau ataliol cost-effeithiol i ddiogelu 
plant a phobl ifanc. Mae ein rhaglenni sgrinio’r boblogaeth yn ein galluogi i 
adnabod a thrin problemau iechyd posibl yn gynnar: mae’r rhaglen sgrinio clyw 
babanod newydd-anedig yn sgrinio mwy o fabanod na’r targed o 95% yn gyson 
(sgriniwyd 99.5% o fabanod yn 2014/15). 
 
Caiff pob plentyn yng Nghymru gynnig brechiadau yn rhad ac am ddim yn erbyn 
ystod o glefydau fel mater o drefn. Mae’r achosion o’r frech goch a gafwyd yn y 
de-orllewin yn 2013 yn ein hatgoffa o effaith bosibl yr afiechydon hyn, ac o 
bwysigrwydd buddsoddi yn y rhaglenni hyn er mwyn sicrhau bod nifer y plant sy’n 
cael eu brechu yn parhau’n dda. Yr hyn a arweiniodd at yr achosion hyn oedd y 
ffaith bod feirws y frech goch wedi’i gyflwyno i gymunedau lle’r oedd carfannau 
mawr o blant nad oeddent wedi cael eu brechiadau MMR arferol yn ystod diwedd 
yr 1990au a dechrau’r 2000au. Yn ystod yr ymgyrchoedd dal i fyny, rhoddwyd 
dros 77,000 dos o’r brechlyn MMR a oedd yn ychwanegol i’r rhaglen frechu 
arferol. Mae nifer y plant sydd wedi cael un dos o’r brechlyn MMR ymysg yr uchaf 
yn Ewrop ar hyn o bryd. 

 
Bellach, mae dros 90% o blant dan bump oed yn manteisio ar yr holl raglenni 
imiwneiddio ar eu cyfer sy’n bodoli’n barod, ac mae’r gyfradd honno’n uwch na 
95% mewn sawl ardal yng Nghymru. Bu i ni fuddsoddi miliynau o bunnoedd y 
llynedd yn cyflwyno dwy raglen newydd ar gyfer llid yr ymennydd ac rydym yn 
parhau i ymestyn ein rhaglenni ar gyfer y ffliw, sy’n golygu bod miloedd yn rhagor 
o blant bob blwyddyn wedi’u diogelu’n well yn erbyn yr afiechydon hyn, sy’n gallu 
bod yn ddifrifol iawn. Mae manylion yr ystod lawn o raglenni brechu ar gael ar 
http://www.wales.nhs.uk/sitesplus/888/tudalen/60870  
 
Mae heriau’n parhau ym maes iechyd y cyhoedd, a gwyddom na allwn fod yn 
hunanfodlon. Roedd ein maniffesto yn adnabod y meysydd hynny lle byddwn yn 
cyflymu cynnydd, megis lefelau gweithgarwch corfforol a mynd i’r afael ag 
anghydraddoldebau. Drwy ddod â’n portffolios ynghyd gallwn alinio a thargedu’r 
ymdrechion hyn yn well. Mae’r Prif Weinidog hefyd wedi cyhoeddi o’r blaen ei 
bod yn fwriad gan y Llywodraeth hon gyflwyno Bil newydd ar gyfer Iechyd y 
Cyhoedd, sy’n dangos y pwys yr ydym yn ei roi ar ddefnyddio deddfwriaeth i 
wella a diogelu iechyd ein poblogaeth. 
 

5. Diweddariad ynghylch Gwasanaethau CAMHS a’r Rhaglen Law yn Llaw 
dros Blant a Phobl Ifanc  

 
Rwyf ar ddeall bod Carol Shillabeer, Prif Weithredwr Bwrdd Iechyd Addysgu 
Powys a Chadeirydd y Rhaglen Plant a Phobl Ifanc, yn rhoi diweddariad ar 
wahân am y cynnydd a wnaed gyda’r Rhaglen. Felly nid wyf am ailadrodd yr hyn 
a fydd yn ei phapur hi, ond rwyf am ychwanegu bod gwaith yn mynd rhagddo’n 
gyflym a bod dau adnodd allweddol wedi’u lansio erbyn hyn sef Fframwaith 
Gwella Cenedlaethol ar gyfer Gwasanaethau CAMHS arbenigol, ac Asesiad o 
Anghenion ac Adolygiad o Dystiolaeth Iechyd Cyhoeddus Cymru. Mae 
Llywodraeth Cymru yn cefnogi’r gweithgarwch hwn, yn enwedig y Fframwaith 
Gwella. Roedd y Fframwaith hwn yn cynnwys asesiad cynhwysfawr o’r 
gwaelodlin, yr amrywiadau a’r cyfleoedd ar gyfer Gwasanaethau CAMHS – yr 
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archwiliad cyntaf o Wasanaethau CAMHS arbenigol yng Nghymru sy’n adnabod 
y gwasanaethau a ddarperir, y gweithlu a’r cyllid. Mae’r Fframwaith yn cefnogi 
cyflawni canlyniadau cyson, ac mae’n diffinio’n glir rôl Gwasanaethau CAMHS 
arbenigol a meysydd â blaenoriaeth. 
 
Mae ein buddsoddiad o bron i £8 miliwn mewn Gwasanaethau CAMHS yn 
ategu’r gwaith hwn, ac mae’n canolbwyntio ar gryfhau’r ddarpariaeth yn y 
meysydd hynny y gwyddom eu bod yn perthyn i gylch gwaith Gwasanaethau 
CAMHS arbenigol, megis datblygu dull newydd o ymyrryd yn gynnar mewn timau 
seicosis. Mae £800,000 wedi’i fuddsoddi, a chyhoeddwyd y bydd £300,000 
ychwanegol yn cael ei fuddsoddi eleni i ariannu staff cymorth yn y trydydd sector. 
Erbyn mis Mawrth 2016 roedd byrddau iechyd wedi recriwtio staff i hanner yr 16 
o swyddi newydd cyfwerth ag amser llawn a oedd yn cael eu creu, ac maent 
wrthi’n datblygu eu cynigion gyda’r trydydd sector ar gyfer swyddi’r gweithwyr 
cymorth. Yn ogystal, mae’r £2 filiwn a fuddsoddwyd mewn datblygu 
gwasanaethau niwroddatblygiadol penodol yn ei gwneud yn bosibl i ddiwallu 
anghenion y bobl ifanc hynny heb iddynt orfod troi at Wasanaethau CAMHS 
arbenigol, gan alluogi’r gwasanaeth hwnnw i ganolbwyntio ar y bobl ifanc hynny 
sydd â’r mathau mwyaf difrifol o salwch meddwl. 
 
Er mwyn galluogi gwasanaethau i symud ymlaen yn gyflym, bu i ni ganiatáu i 
fyrddau iechyd ddefnyddio cyllid i roi blaenoriaethu i leihau rhestrau aros wrth 
iddynt recriwtio staff newydd. Er ei bod yn ddyddiau cynnar o hyd, mae’r 
ffigurau’n dangos bod y niferoedd sy’n aros i gael mynediad i Wasanaethau 
CAMHS wedi lleihau 17% yn ôl ffigurau mis Mai 2016 o gymharu â’r un cyfnod y 
llynedd, gan wrthdroi’r duedd am i fyny a welwyd dros y blynyddoedd diwethaf. 
Mae byrddau iechyd hefyd wedi gweld 14% yn rhagor o bobl ifanc o fewn y 
cyfnod targed newydd o 28 diwrnod ar gyfer Gwasanaethau CAMHS yn ystod yr 
un cyfnod (732 ym mis Mai 2016 a 640 ym mis Mai 2015 – ffynhonnell 
StatsCymru). 

 
6. Diweddariad ynghylch gofal newyddenedigol  

O’r 34,000 o fabanod sy’n cael eu geni yng Nghymru bob blwyddyn, mae angen 
gofal newyddenedigol ar oddeutu 1 o bob 12 ohonynt er mwyn achub eu bywyd. 
Mae datblygiadau mewn gwybodaeth a thechnoleg yn golygu bod gan fabanod 
sy’n cael eu geni’n gynnar neu’n sâl well cyfle i oroesi nag erioed o’r blaen. Mae 
safonau wedi codi; daeth fersiwn 2013 o’r safonau i gymryd lle’r rhai a osodwyd 
yn 2008, ac mae’r rhain yn cael eu diwygio eto i gyd-fynd â’r datblygiadau mewn 
gofal. Ein nod yw sicrhau bod pob baban y mae angen gofal newyddenedigol 
arno’n cael y cyfle gorau i fyw, ac arwydd o hynny yw’r ffaith i Lywodraeth Cymru 
sefydlu’r Rhwydwaith Newyddenedigol yn 2010. Mae’r Rhwydwaith yn darparu 
arweiniad ar draws y gwasanaethau ac mae’n cynorthwyo byrddau iechyd i wella 
sgiliau, gwaith dysgu, hyfforddiant, ansawdd a diogelwch ar draws yr holl unedau 
newyddenedigol a gwasanaethau cludiant. 

Er mwyn cefnogi gwelliannau mewn gwasanaethau newyddenedigol, mae 
newidiadau strwythurol yn cael eu rhoi ar waith yn y gogledd a’r de. Bu i Fwrdd 
Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr gymeradwyo’r achos busnes llawn ar gyfer y 
Ganolfan Gofal Dwys Newyddenedigol Is-ranbarthol ym mis Gorffennaf. 
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Yn y gorllewin mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda wedi pennu Ysbyty 
Glangwili yng Nghaerfyrddin yn ganolbwynt ar gyfer gwasanaethau 
newyddenedigol, gwasanaethau mamolaeth a arweinir gan feddygon 
ymgynghorol a gwasanaethau pediatrig i gleifion mewnol. Mae’r newidiadau wedi 
gweithio’n dda ac maent wedi golygu gwell cydymffurfiaeth â safonau clinigol ac 
wedi helpu i fynd i’r afael â phroblemau recriwtio a staffio. Mae adolygiad 
diweddar gan y Coleg Brenhinol Pediatreg ac Iechyd Plant wedi cadarnhau bod y 
gwasanaethau hyn bellach yn ddiogel, ac yn gynaliadwy yn y tymor hir a’u bod 
wedi arwain at well canlyniadau i famau a babanod yn y rhanbarth. 
 
Yn ogystal â’r gwasanaethau cludiant 24 awr a ddarperir ar draws y gogledd, 
mae Pwyllgor Gwasanaethau Iechyd Arbenigol Cymru wedi cytuno ar gynigion i 
roi lefel debyg o wasanaeth ar waith ar draws y de. Mae’r Rhwydwaith 
Newyddenedigol yn monitro’n ofalus gynnydd y byrddau iechyd ar sail y safonau 
newyddenedigol, ac mae’r gwaith hwnnw’n dangos bod byrddau iechyd naill ai’n 
bodloni Safonau Newyddenedigol Cymru Gyfan neu’n gwneud cynnydd cyson 
tuag at eu bodloni, ac rwy’n disgwyl i’r patrwm hwnnw barhau yn erbyn safonau 
sy’n mynd yn fwyfwy llym, sy’n gwbl briodol. Yn y pen draw rydym am weld gwell 
canlyniadau ar gyfer yr holl fabanod newydd-anedig yng Nghymru, wrth i 
ymyriadau iechyd yn ystod beichiogrwydd leihau’r risg y gallai fod angen 
gwasanaethau newyddenedigol arbenigol ar fabanod yn y lle cyntaf. Roedd 
adroddiad MBRRACE a gyhoeddwyd ym mis Mai 2016 yn dangos bod y 
canlyniadau ar gyfer babanod newydd-anedig yng Nghymru yn debyg i’r 
canlyniadau ar gyfer y DU gyfan, ac yn well nag ardaloedd tebyg â lefelau uchel 
o amddifadedd. Byddwn yn parhau i adeiladu ar hyn ac yn ceisio sicrhau 
gwelliannau pellach, ond mae’r mesur canlyniad allweddol hwn yn dangos bod 
Cymru yn ymateb yn effeithiol i’r heriau. 
 

 

Tudalen y pecyn 41



T4CYP 
 

Page 1 of 4 September 2016 
 

 

 

‘TOGETHER FOR CHILDREN AND YOUNG PEOPLE’ PROGRAMME 

BRIEFING FROM THE PROGRAMME BOARD CHAIR 

CHILDREN, YOUNG PEOPLE AND EDUCATION COMMITTEE, 14 SEPTEMBER 2016 

 
INTRODUCTION 
 
This report provides a briefing on the Together for Children and Young People (T4CYP) 
service improvement programme.  
 
BACKGROUND 
 
Following a number of critical reviews of Child and Adolescent Mental Health Services 
(CAMHS), most notably the National Assembly for Wales CAMHS inquiry, the Health and 
Social Services Minister launched T4CYP in February 2015.  This programme aims to 
improve the emotional, mental health and wellbeing of children and young people in Wales.  
 
Led by the NHS, this multi-agency service improvement programme is reshaping services 
in line with the principles of prudent health and care. T4CYP is based on a human rights 
approach and is committed to embedding the 7 Core Aims for children and young people 
under the United Nations Convention on the Rights of the Child (UNCRC).  

 
WHAT ARE THE KEY ISSUES/PROBLEMS? 
 
The problems highlighted within the reviews included: 
 

 103% surge in referrals over the four year period 2007-2011. 

 Waiting times getting longer for both assessment and interventions in spite of 25% 
increase in specialist workforce during this time. 

 Lack of clear consistent pathways consistently across Wales for CAMHS and 
neurodevelopmental issues. 

 Concerns raised by young people and families in relation to the transition between 
young people’s and adult services and between different parts of the wider care system. 

 Under developed psychological therapies services. 

 Safety issues including inappropriate admissions to adult mental health wards, problems 
with sharing information and acting upon safeguarding duties, and unsafe discharge 
practices (WAO). 

 Inappropriate prescribing (particularly anti-depressants) for young children. 

 Lack of alternatives to referral to sCAMHS for those needing emotional health support or 
early intervention. 

 Significant workforce challenges across sectors including workforce supply, training and 
development. 
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WHAT APPROACH HAS BEEN TAKEN? 
 
In response T4CYP is adopting the following approach: 
 

 Windscreen Model – We are using the windscreen model to develop the resilience of 
all children and young people in Wales, intervene early for those at risk and ensure that 
those with mental illness get access to sCAMHS as quickly as possible. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Programme arrangements. We have established a cross agency, multi disciplinary 
leadership board overseeing the work. A number of workstreams are taking forward 
work across the windscreen areas. Expert advice is provided by a UK wide CAMHS 
expert and a reference group of stakeholders is scrutinising our work. 
  

 Engagement with Children and Young People. We are listening to and learning from 
those groups already in existence. These include ‘Young Wales’, the Youth Fora across 
Wales, those set up by the Children’s Commissioner and the third sector Making Sense 
initiative. 

 

 You Said…… We Did’. Our regular updates will outline the action to respond to key 
priorities identified by children and young people, assuring them that their input is 
leading to tangible action.  The first update is available on our website. 

 

 T4CYP Website – Requested by children and young people our website hosted by the 
Welsh Local Government Association as part of Good Practice Wales, provides an on-
line resource, identifying best practice across all the programme areas and sharing 
programme products.  The website also has an interactive Twitter feed. The website is 
available at: www.goodpractice.wales/T4CYP  

 

 Annual Conference. We are holding annual events to check and challenge the areas 
for high impact change. All Committee members will be invited to the next Conference 
on Thursday 22 June 2017.  
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WHAT HAS BEEN ACHIEVED TO DATE? 
 
During the first year products delivered include: 
 

 Increased investment.  This is in new models of care for specialist sCAMHS which are 
already reducing waiting times to access sCAMHS provision, and for young people in 
the justice system. 
 

 Needs Assessment. This sets out the data and evidence in respect of mental health 
issues, including the prevalence, risk and protective factors and the evidence of what 
can be done to support children and young people. The full report is published on our  
website at: www.goodpractice.wales/health-needs-assessment-and-evidence-review  

 

 Baseline Variations and Opportunities Audit of sCAMHS. This most comprehensive 
audit of sCAMHS to date, outlines current service models and provision benchmarking 
our position within the UK.  It highlights variations in Welsh service and identifies both 
areas for improvement and of good practice for health boards to adopt.  

 

 Framework for Improvement for sCAMHS. This provides a definition of core sCAMHS 
and pathways for crisis care, eating disorders and early intervention in psychosis. 
Adoption by health boards will support them to improve access through reducing waiting 
times, ensuring children and young people receive evidenced based services and 
consistent outcomes. 

   

  National neurodevelopment pathway. This sets out quality standards and aims to 
provide a single point of access in each local area. 
 

 Clinician’s toolkit for Autistic Spectrum Disorder (ASD) developed in partnership 
with the WLGA National ASD Development Project.  This provides NICE compliant 
evidenced based practice in assessment and diagnosis.  

 

 Emerging workforce programme. This will focus on workforce planning and education 
and training across all sectors. 

 

 Care closer to home. This is resulting in a significant reduction in young people being 
admitted into bed based care outside of Wales. (Some young people because of their 
specific needs will continue to need bed based care outside of Wales). 
 

 Listening to the voices of young people. The 10 recommendations from young 
people have been taken into account in terms of remodelling services. 
. 
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WHAT WILL BE DELIVERED NEXT? 
 
The programme work plan for the next 12 months includes: 
 
Universal Resilience and Wellbeing   

 Resource pack for professionals in relation to good mental wellbeing and resilience. 

  Measuring wellbeing toolkit for schools and services. 
  
 
Early Intervention and Enhanced Support for Vulnerable Groups 

 Directory of third sector projects and schemes. 

 Advice and guidance for local authorities on recommended services for vulnerable 
children and young people.  

 Revised pathway for local primary mental health support services. 
  
Neurodevelopment    

 Support for the implementation of the integrated care pathway across child heath, 
CAMHS, local authority and third sector service providers. 

 Development of a core data set, outcomes and measurement tools.  
  
s CAMHS 

 Implementation plan and additional pathways to include care and treatment planning, 
self harm and psychiatric liaison.  

 Guide for young people, their families and carers. 

 Referral advice and guidance for GPs.  
 
Care Transitions  

 Transition pack of resources for professionals. 

 Transition passport for young people. 

 Good practice guidance for health boards 
 
Workforce, Education and Training  

 Multi professional, cross agency, national core competencies and training framework 

 Continuous Professional Development (CPD) framework for CAMHS professionals.  
 
 
 
Carol Shillabeer, Chair T4CYP 
September 2016  
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18 Gorffennaf 2016

Annwyl Gadeiryddion y Pwyllgorau

Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2017-18

Yn ein cyfarfod ar 14 Gorffennaf, cytunodd y Pwyllgor Cyllid ar y ffordd orau o 
graffu ar y gyllideb.  Rwy'n ysgrifennu at holl Gadeiryddion y Pwyllgorau i rannu 
ein syniadau ac i annog eich pwyllgorau i ystyried sut y gallant gyfrannu at 
gyflawni'r gwaith craffu mwyaf rhesymegol ac effeithiol ar gynlluniau gwariant y 
Llywodraeth.

Rhoi sylw i'r gyllideb

Yn y Pedwerydd Cynulliad cytunodd yr holl Bwyllgorau i fabwysiadu dull 
cydgysylltiedig ar gyfer craffu ar y gyllideb yn seiliedig ar y perfformiad a'r 
canlyniadau sydd i'w sicrhau gyda'r adnoddau sydd ar gael, a'r blaenoriaethau a 
nodwyd gan y cyhoedd yn gyffredinol (yn seiliedig ar adborth o waith ymgysylltu). 

Roedd y dull hwn yn ymwneud â'r pedair egwyddor o ran craffu ariannol, sef: 
fforddiadwyedd, blaenoriaethu, gwerth am arian a phroses. Defnyddiwyd yr 
egwyddorion hyn yn sail i holl bapurau briffio, sesiynau tystiolaeth ac 
adroddiadau'r Pwyllgor. Yr egwyddorion yw: 

 Fforddiadwyedd - edrych ar y darlun mawr o ran cyfanswm y refeniw a 
gwariant, ac a oes cydbwysedd priodol; 

 Blaenoriaethu - a yw'r dyraniadau wedi'u rhannu rhwng sectorau/rhaglenni 
gwahanol mewn ffordd resymol y gellir ei chyfiawnhau?

 Gwerth am arian - yn y bôn, a yw cyrff cyhoeddus yn gwario eu dyraniadau 
yn dda – economi, effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd (hynny yw, 
canlyniadau; a

 Phrosesau'r gyllideb - a ydynt yn effeithiol ac yn hygyrch ac a oes 
integreiddio rhwng cynllunio corfforaethol a chynllunio gwasanaethau, a 
rheoli perfformiad a rheoli ariannol?

Rydym wedi nodi nifer o feysydd yr hoffem weld y gwaith craffu yn canolbwyntio 
arnynt, sef:
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- Dull gweithredu o ran gwariant ataliol, a sut y cynrychiolir hwn wrth 
ddyrannu adnoddau (Gwariant ataliol = gwariant sy'n canolbwyntio ar 
atal problemau a lliniaru'r galw am wasanaethau yn y dyfodol, drwy 
ymyrryd yn gynnar).

- Polisïau Llywodraeth Cymru i leihau tlodi, lliniaru effeithiau diwygio lles a 
pharatoi ar gyfer poblogaeth sy'n heneiddio

- Cynaliadwyedd gwasanaethau cyhoeddus, arloesi a thrawsnewid 
gwasanaethau

- Trefniadau ariannol byrddau iechyd lleol 
- Paratoi i'r DU adael yr UE
- Cyllidebu carbon isel a pharatoi ar gyfer Deddf Cenedlaethau'r Dyfodol
- Paratoi ar gyfer effaith y datganoli pellach sy'n rhan o Fil Cymru 
- Effaith rhaglen ddeddfwriaethol Llywodraeth Cymru ac a oes digon o 

adnoddau ar gyfer ei rhoi ar waith. 
- Craffu ar y Gymraeg, cydraddoldeb a chynaliadwyedd.

Anogir chi i ddefnyddio rhai o'r meysydd hyn fel ffocws eich gwaith craffu ar y 
gyllideb.

Ymgynghoriad drafft y gyllideb

Fel yn y gorffennol, rydym yn ymgynghori yn ystod toriad yr haf.  Hefyd, rydym yn 
bwriadu cael math o 'sgwrs ar y cyfryngau cymdeithasol' pan fydd y gyllideb 
ddrafft wedi'i chyhoeddi, a fydd yn galluogi rhanddeiliaid i fynegi barn ychwanegol 
ar y ffigurau a gyhoeddir o fewn y gyllideb ddrafft.  Rydym yn eich gwahodd i 
dynnu sylw'ch rhanddeiliaid at ein hymgynghoriad.

Amserlen

Fel y gwyddoch erbyn hyn, mae'r dyddiadau ar gyfer y gyllideb ddrafft bellach 
wedi'u cytuno fel a ganlyn:

 Gosod y Gyllideb Ddrafft  – 18 Hydref 
 Y dyddiad cau i'r Pwyllgor Cyllid gyflwyno adroddiad  – 29 Tachwedd (5 

wythnos eistedd/6 wythnos i gyd)
 Y ddadl ar y Gyllideb Ddrafft  – 6 Rhagfyr
 Cyflwyno Cynnig y Gyllideb Flynyddol  – 20 Rhagfyr
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Yn unol â Rheol Sefydlog 20.10, os bydd eich Pwyllgor am gyflwyno adroddiad ar 
y gyllideb, byddai'n dda cael yr ymateb erbyn dydd Gwener 18 Tachwedd.

Yn olaf, os oes gennych unrhyw gwestiynau am unrhyw agwedd ar broses y 
gyllideb ddrafft, mae croeso i chi gysylltu â mi neu Bethan Davies, Clerc y Pwyllgor 
Cyllid ar 0300 200 6372, neu Bethan.Davies@Cynulliad.Cymru .

Yn gywir

Simon Thomas

Cadeirydd
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Lynne Neagle AC 
Cadeirydd, Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg 

 

 

18 Gorffennaf 2016 

Annwyl Lynne 

Bil Cymru 

Ar hyn o bryd, rydym yn craffu ar Fil Cymru wrth iddo barhau ar ei daith drwy 

Senedd y DU. Daeth y cyfnod Pwyllgor yn Nhŷ’r Cyffredin i ben ar 11 Gorffennaf, 

ac rydym yn rhagweld y bydd y cyfnod adrodd a’r trydydd darlleniad yn digwydd 

ym mis Medi, cyn i’r Bil fynd yn ei flaen i Dŷ’r Arglwyddi.  

Rydym eisoes wedi cael tystiolaeth gan ystod o academyddion ac arbenigwyr 

cyfreithiol, fel y Prif Weinidog a’r Llywydd. Rydym hefyd wedi gwahodd 

Ysgrifennydd Gwladol Cymru i roi tystiolaeth. Fodd bynnag, hyd yma, mae’r 

Ysgrifennydd Gwladol wedi gwrthod y gwahoddiad.  

Gwnaethom gynnal digwyddiad ardderchog yng nghwmni rhanddeiliaid i drafod y 

Bil yn Siambr Hywel yn gynharach y mis hwn, gan ddwyn ynghyd rhanddeiliaid o’r 

proffesiwn cyfreithiol, y byd academaidd a’r meysydd polisi datganoledig. Er 

mwyn adeiladu ar y digwyddiad hwn, rydym wedi lansio fforwm ymgysylltu ar-lein 

i barhau â’r drafodaeth gyda rhanddeiliaid wrth i’r Bil fynd rhagddo. 

Roedd ein rhagflaenydd ni fel Pwyllgor yn gallu tynnu ar y gwaith rhagorol a 

wnaethpwyd gan eich rhagflaenydd chi fel Pwyllgor wrth drafod y Bil drafft. Roedd 

gwaith y pwyllgorau yn arbennig o ddefnyddiol, yn enwedig wrth ystyried effaith 

cymalau cadw penodol ar bolisi o fewn eu cylchoedd gwaith ac ar y gallu i lunio 

cyfreithiau dealladwy a chydgysylltiedig. Amgaeaf gopi o’r ohebiaeth hon er 

gwybodaeth i chi.  

 
 
 
CYPE(5)-03-16 - Papur 6 - i'w nodi
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Byddem, felly, yn croesawu clywed unrhyw sylwadau sydd gennych ar Fil Cymru, 

yn arbennig o ran effaith y cymalau cadw ar eich cylchoedd gwaith a’r cwestiwn a 

yw gwaith craffu cyn deddfu wedi newid y sefyllfa a amlinellwyd mewn llythyrau 

gan eich rhagflaenydd fel Pwyllgor.  

Mae ein Pwyllgor yn gobeithio dylanwadu ar waith Tŷ’r Arglwyddi wrth graffu ar y 

Bil, yn ogystal â chyfoethogi dadl y Cynulliad pan fydd y Cynnig Cydsyniad 

Deddfwriaethol yn cael ei gyflwyno. Er nad oes gennym amserlen benodol ar gyfer 

ein trafodaethau, os ydych yn dymuno ymateb, mi fyddai o gymorth i ni pe bai’r 

wybodaeth hon yn dod i law yn ystod wythnosau cyntaf tymor yr hydref.   

Yn gywir 

 

Huw Irranca-Davies 

Cadeirydd  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Croesewir gohebiaeth yn Gymraeg neu’n Saesneg. 

We welcome correspondence in Welsh or English. 
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Y Gwir Anrh Stephen Crabb AS 

Ysgrifennydd Gwladol Cymru  

 

 

The Right Hon Stephen Crabb MP 

Secretary of State for Wales 

 

 

19 Tachwedd 2015 

 

 

Annwyl Ysgrifennydd Gwladol Cymru 

 

Bil Cymru drafft  

 

Trafododd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg Fil Cymru drafft yn ei gyfarfod ar 

12 Tachwedd.  Wrth wneud hynny, ein nod oedd ateb tri chwestiwn yng nghyd-

destun cylch gwaith a gwaith y Pwyllgor: 

 

 A yw’r Bil drafft yn glir ac a oes ffyrdd y gellid ei wneud yn gliriach? 

 A yw’r Bil drafft yn effeithio ar gymhwysedd presennol y Cynulliad mewn 

perthynas â phlant, pobl ifanc ac addysg? 

 Beth yw goblygiadau’r Bil drafft o ran gallu’r Cynulliad i ddeddfu’n effeithiol 

yn y dyfodol?  

 

Rydym yn gobeithio y bydd ein hatebion i’r cwestiynau hyn yn eich cynorthwyo i 

fwrw ymlaen â’r Bil drafft ac y byddwch yn gallu rhoi sicrwydd i ni eich bod yn 

mynd i’r afael â’n pryderon. 

 

A yw’r Bil drafft yn glir ac a oes ffyrdd y gellid ei wneud yn gliriach?   

 

Mae’r Bil drafft yn cynnwys dros 200 o faterion penodol a gedwir yn ôl, cymalau 

cadw cyffredinol eang eu natur, profion "anghenraid" newydd a gofynion 
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ehangach o ran cydsyniadau.  Mae’r cyfuniad o’r profion a’r materion hyn a 

gedwir yn ôl yn ei gwneud yn anodd i ni asesu’n hyderus effaith y Bil drafft ar y 

meysydd hynny sy’n dod o fewn cylch gwaith y Pwyllgor.  Dylai graddau’r 

materion penodol a gedwir yn ôl gael eu hesbonio yn y nodiadau esboniadol sy’n 

cyd-fynd â’r Bil drafft.  

 

At hynny, nid yw’n glir pam mae meysydd polisi penodol wedi cael eu cadw gan 

nad oes unrhyw sail resymegol wedi cael ei darparu.  Rydych wedi disgrifio sut y 

cafodd y materion a gedwir yn ôl yn y Bil eu datblygu.  Fodd bynnag, dylai’r rhain 

fod yn seiliedig ar egwyddorion, y gellir eu hegluro’n glir ac yn syml.  Mae’n 

ddyletswydd ar Lywodraeth y DU i egluro pam mae materion a gedwir yn ôl wedi 

cael eu cynnwys yn y Bil drafft. 

 

Byddai’n ddefnyddiol cael eglurhad ynghylch pam nad yw rhai o argymhellion 

penodol Silk wedi cael eu cynnwys yn y Bil drafft.  Yn benodol, mae’r Pwyllgor yn 

nodi bod yr Ysgrifennydd Gwladol Rhoddodd ymrwymiad yn ei lythyr dyddiedig 3 

Medi at y Prif Weinidog i roi ystyriaeth bellach i ddatganoli tâl athrawon ac 

amodau.  Byddai’r Pwyllgor yn ddiolchgar pe byddai modd cael y wybodaeth 

ddiweddaraf am y cynnydd a wnaed yn hyn o beth. 

 

A yw’r Bil drafft yn effeithio ar gymhwysedd presennol y Cynulliad mewn 

perthynas â phlant, pobl ifanc ac addysg? 

 

Yn ystod ein trafodaethau, nodwyd materion penodol a gedwir yn ôl yr ymddengys 

eu bod yn lleihau cymhwysedd y Cynulliad mewn perthynas â phlant, pobl ifanc ac 

addysg a’r materion sy’n effeithio arnynt.  Nid oeddem yn gallu nodi neu ystyried 

effaith bosibl pob un o’r materion a gedwir yn ôl  oherwydd yr amser oedd ar 

gael. 

 

Mater a gedwir yn ôl 38 - Atal, canfod ac ymchwilio i droseddau 

Mae’r cymal cadw hwn o bosibl yn eang iawn ac yn lleihau cymhwysedd 

deddfwriaethol y Cynulliad. Gallai fod â goblygiadau sylweddol os bydd y 

Cynulliad yn dymuno deddfu mewn meysydd sy’n ymwneud ag amddiffyn plant, er 

enghraifft. Ni all y Pwyllgor gefnogi’r cynnig hwn. 

Mater a gedwir yn ôl 61 - Elusennau  
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Nid yw’n glir a yw’r cymal cadw hwn yn gymwys i gyfraith elusennau neu 

reoleiddio elusennau. Mae’r Pwyllgor yn nodi bod dadansoddiad Swyddfa Cymru o 

Ddeddfau a basiwyd yn y pedwerydd Cynulliad yn datgan y bwriedir i’r mater hwn 

a gedwir yn ôl fod yn berthnasol i gyfraith elusennau. Fodd bynnag, nid yw hyn yn 

glir yn y Bil. Gellid dehongli’r mater hwn a gedwir yn ôl yn y fath fodd ag i amharu 

ar allu’r Cynulliad i ddeddfu mewn perthynas ag ysgolion preifat â statws 

elusennol yn ogystal â sefydliadau yn y sectorau addysg Uwch a Phellach.  

 

Mater a gedwir yn ôl 193 - Cyfraith Teulu  

 

Gwnaeth y Ddeddf Llywodraeth Cymru bresennol ddatganoli’r elfennau canlynol o 

gyfraith teulu - 

 

(a) Cyngor ar les i’r Llysoedd, cynrychiolaeth a darparu gwybodaeth, cyngor 

a chymorth arall i blant sy’n preswylio fel arfer yng Nghymru a’u teuluoedd, 

a  

(b) swyddogion achosion teuluol Cymru.  

 

Nid yw’r elfennau hyn yn cael eu rhestru fel eithriadau yn y Bil drafft. Byddai hyn 

yn amlwg yn golygu lleihad o ran cymhwysedd y Cynulliad ac ni all y  Pwyllgor 

gefnogi hyn. 

 

Mae cymhwysedd presennol y Cynulliad fel a nodwyd yn Atodlen 7 o Ddeddf 

Llywodraeth Cymru yn cynnwys "mabwysiadu a maethu".  Yn y Bil drafft, mae’r 

mater a gedwir yn ôl ar gyfraith teulu yn cynnwys eithriad sy’n ymwneud ag 

"asiantaethau mabwysiadu a’u swyddogaethau".  Ymddengys y byddai’r 

cymhwysedd presennol yn cael ei leihau gan Fil Cymru drafft.  Ni all y Pwyllgor 

gefnogi hyn.  

 

Mater a gedwir yn ôl 206 - Cyfle Cyfartal  

 

O dan y setliad presennol gall y Cynulliad ddiwygio deddfwriaeth cydraddoldeb i’r 

graddau y mae ei ddeddfwriaeth yn ymwneud â Chyfle Cyfartal mewn awdurdodau 

lleol. Ymddengys fod y mater hwn a gedwir yn ôl yn cael gwared ar y cymhwysedd 

hwnnw, ac ni all y Pwyllgor gefnogi hyn. 
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Cyfyngiad cyffredinol o ran cyfraith trosedd. 

 

Mae Atodlen 7B i’r Bil drafft yn darparu ar gyfer gwahanol gyfyngiadau cyffredinol 

ar gymhwysedd deddfwriaethol y Cynulliad, gan gynnwys cyfyngiadau sy’n 

gysylltiedig â chyfraith trosedd.  Mae’r effaith bosibl yn eang a gallai gael effaith 

sylweddol ar faterion sy’n ymwneud â chylch gwaith y Pwyllgor hwn, er enghraifft, 

pe byddai’r Cynulliad yn dymuno deddfu mewn perthynas ag amddiffyn plant. 

 

I gloi, rydym yn pryderu y byddai cymhwysedd y Cynulliad mewn perthynas â 

materion sy’n effeithio ar blant, pobl ifanc ac addysg yn cael ei leihau o ganlyniad 

i’r Bil drafft.  Gellid mynd i’r afael â hyn drwy sicrhau bod y materion a gedwir yn 

ôl a’r eithriadau yn y Bil drafft yn adlewyrchu cymhwysedd presennol y Cynulliad 

yn llawn ac yn gywir. 

 

Sut fydd y Bil drafft yn effeithio ar allu’r Cynulliad i ddeddfu’n effeithiol yn y 

dyfodol?  

 

Rydym yn pryderu y bydd y materion a gedwir yn ôl, y profion anghenraid a’r 

cyfyngiadau eraill yn y Bil drafft yn cyfyngu’n ddiangen ar allu’r Cynulliad i 

ddeddfu’n effeithiol mewn meysydd lle mae ganddo bwerau neu swyddogaethau 

yn barod.  Mae graddau’r materion a gedwir yn ôl yn golygu y bydd canlyniadau 

nas bwriadwyd a allai gyfyngu’r Cynulliad ymhellach na’r hyn a fwriadwyd neu a 

ragwelwyd yn wreiddiol.  

 

Hoffem dynnu eich sylw at ddwy enghraifft yn ymwneud â chylch gwaith y 

Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg -  

 

O dan y model newydd, byddai Adran 134 o Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol 

a Llesiant (Cymru) 2014, sy’n dynodi Prif Swyddog yr heddlu fel partner ar fyrddau 

diogelu, yn ei wneud yn ofynnol cael caniatâd gan yr Ysgrifennydd Gwladol, gan 

fod heddluoedd yn awdurdodau a gedwir yn ôl.  Mae’n amlwg bod y Ddeddf yn 

ymwneud â phwrpas datganoledig - byddai lles cymdeithasol, a chreu byrddau 

diogelu a nodi’r partneriaid perthnasol o fewn cymhwysedd.  Fodd bynnag, mae 

canlyniad y mater hwn a gedwir yn ôl yn golygu na allai’r Cynulliad ddynodi Prif 

Swyddog yr heddlu yng Nghymru fel partner ar fwrdd diogelu a leolir yng 
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Nghymru heb gydsyniad yr Ysgrifennydd Gwladol.  Mae’r rhesymeg dros y 

cyfyngiad hwn yn aneglur.  Gall fod yn ganlyniad anfwriadol o ddynodi 

heddluoedd fel awdurdodau a gedwir yn ôl. 

 

Gallai Comisiynydd Plant Cymru fod yn ail enghraifft o faes yr effeithir arno gan y 

materion eang eu natur a gedwir yn ôl.  O dan y setliad presennol byddai’n bosibl 

i ymestyn y pwerau sydd gan y Comisiynydd mewn perthynas â materion sy’n 

ymwneud â phlant yng Nghymru, neu sy’n effeithio arnynt, gan gynnwys pynciau 

"tawel".  Fodd bynnag, gan ystyried rhai o’r materion penodol a gedwir yn ôl a’r 

cyfyngiadau cyffredinol yn Atodlen 7B, mae’r Bil drafft yn cyfyngu ar botensial y 

Cynulliad i wneud hyn. 

I gloi, mae’r Pwyllgor yn pryderu am y diffyg eglurder yn y Bil drafft.  Ymhellach, 

mae gan y Pwyllgor bryderon difrifol am y lleihad arfaethedig yng nghymhwysedd 

y Cynulliad mewn meysydd sydd o fewn cylch gwaith y Pwyllgor.  Mae’r Pwyllgor 

yn croesawu’ch addewid y bydd trafodaeth bellach ar gynnwys y Bil drafft ac yn 

edrych ymlaen at weld sylw yn cael ei roi i’r materion a amlinellir yn y llythyr hwn. 

Yn gywir  

 

 

Ann Jones AC / AM 

Cadeirydd  

cc Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol 
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Cadeiryddion y Pwyllgorau 

Cynulliad Cenedlaethol Cymru 

Bae Caerdydd 

CF99 1NA 

 

 

21 Gorffennaf 2016 

 

Annwyl Gadeirydd 

Datganiadau Pwyllgor yn y Cyfarfod Llawn 

Yn ystod yr wythnosau diwethaf, mae’r Pwyllgor Busnes wedi dechrau trafod sut y 

gellir sicrhau mwy o amrywiaeth yn ystod amser y Cynulliad yn y Cyfarfod Llawn.  

Ysgogwyd hyn yn rhannol gan adroddiad etifeddiaeth Pwyllgor Busnes y 

Pedwerydd Cynulliad, a oedd yn cynnwys yr argymhelliad a ganlyn: 

“Dylai’r Pwyllgor Busnes newydd ystyried amserlennu busnes mwy amrywiol yn 

ystod amser nad yw ar gyfer y Llywodraeth, gan gynnwys mwy o fusnes 

pwyllgorau i wella integreiddio rhwng y Cyfarfod Llawn a’r pwyllgorau.  Gallai 

mathau o fusnes gynnwys, er enghraifft, datganiadau ar ddechrau ymchwiliadau 

pwyllgor, adroddiadau blynyddol gan bwyllgorau, pynciau dadleuon a ddewisir 

gan bobl ifanc a rhanddeiliaid eraill, a chyfres o ddadleuon ar thema benodol.” 

Rwy’n rhannu’r farn y gellir defnyddio amser yn y Cyfarfod Llawn yn fwy effeithiol.  

Yn ystod tymor yr hydref, byddaf yn cyflwyno cynigion i Reolwyr Busnes eu 

hystyried, gyda’r bwriad o ehangu ar gyfleoedd i Aelodau graffu ar y Llywodraeth 

a chynrychioli eu hetholwyr. 

Fodd bynnag, mae’r Pwyllgor Busnes wedi gwneud penderfyniad cynnar y byddai’n 

hoffi gweld mwy o integreiddio rhwng y Cyfarfod Llawn a gwaith y pwyllgorau, ac 

mai un ffordd o wneud hynny fyddai galw ar Gadeiryddion pwyllgorau i wneud 

datganiadau yn y Cyfarfod Llawn o bryd i’w gilydd ynghylch gwaith a 

blaenoriaethau eu pwyllgorau.  Er mai rôl i’r Cadeiryddion, mewn ymgynghoriad 

â’u pwyllgorau, yw penderfynu pryd yr hoffent wneud datganiad, mae’r cyfleoedd 

yr hoffem eu hannog yn y lle cyntaf yn cynnwys dechrau ymchwiliadau, o bosibl er 

 
 
 
CYPE(5)-03-16 - Papur 7 - i'w nodi

Tudalen y pecyn 56

Eitem 6.3



 

mwyn helpu i lywio gwaith y pwyllgor, ar ôl gorffen gwaith dilynol, neu pan fydd 

pwyllgor yn ystyried ei raglen waith ar gyfer y cyfnod sydd i ddod. 

Credwn y byddai datganiadau o’r fath yn adnodd defnyddiol i godi proffil gwaith 

pwyllgorau ymysg Aelodau eraill a’r cyhoedd yn fwy cyffredinol, ac yn caniatáu 

mwy o ymgysylltiad ag ymchwiliadau’r Pwyllgor, a dealltwriaeth o’r ymchwiliadau 

hyn, gan y rhai nad ydynt yn gysylltiedig â hwy yn uniongyrchol.  Os defnyddir y 

datganiadau hyn mewn modd priodol, rydym yn hyderus y gallai datganiadau o’r 

fath, a’r ymatebion iddynt, fod yn ddull gwerthfawr o lywio gwaith a 

blaenoriaethau’r pwyllgorau.  Byddai diben y datganiadau hyn, felly, yn wahanol i 

ddiben y dadleuon ar adroddiadau pwyllgor, sy’n nodwedd gyfarwydd o fusnes y 

Cynulliad yr ydym am iddi barhau. 

Mae’r Pwyllgor Busnes yn cyfarfod bob wythnos i gytuno ar drefn busnes y 

Cynulliad, ac er y gellir gwneud datganiadau heb rybudd gyda fy nghaniatâd, 

byddem fel arfer yn disgwyl i unrhyw gais i neilltuo amser ddod i law o leiaf 

wythnos cyn gwneud y datganiad er mwyn i’r eitem ymddangos ar y Datganiad a 

Chyhoeddiad Busnes. 

Byddwn yn ddiolchgar pe baech yn ystyried sut y gallech chi a’ch Pwyllgor 

ddefnyddio datganiadau mewn Cyfarfod Llawn, a byddwn yn eich annog i gynnig 

datganiadau yn y dyfodol agos.  Yr wyf yn ymwybodol bod nifer o bwyllgorau yn 

lansio ymchwiliadau newydd ac yn penderfynu ar flaenoriaethau ar gyfer tymor yr 

hydref, felly mae’r cyfnod i ddod yn cynnig cyfle perffaith i dreialu datganiadau 

pwyllgor.  Gobeithiaf y gallwch chwarae eich rhan mewn sicrhau llwyddiant y 

fenter hon. 

 

Elin Jones AC, Llywydd y Cynulliad  

Cadeirydd y Pwyllgor Busnes 
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Cadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg 

Cadeirydd y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig 

Cadeirydd y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol  

Cadeirydd Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu 

Cadeirydd Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau 

Cadeirydd y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau 

Cadeirydd y Pwyllgor Cyllid 

Cadeirydd y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon 

Cadeirydd y Pwyllgor Deisebau  

Cadeirydd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus 
 

 

 

25 Awst 2016 

Annwyl Gadeiryddion y Pwyllgorau, 

Y goblygiadau i Gymru oherwydd i'r DU benderfynu gadael yr Undeb 

Ewropeaidd  

Fel y gwyddoch, sefydlwyd pwyllgor polisi a deddfwriaeth ychwanegol i leihau'r 

pwysau ar bwyllgorau eraill ac i graffu ar faterion eraill sydd o bwys i'r cyhoedd. 

Gwnaeth y Rheolwyr Busnes ailystyried cylch gwaith y pwyllgor hwn yn sgil 

canlyniad Refferendwm yr UE, gan gytuno y dylai flaenoriaethu gwaith ar yr effaith 

y bydd gadael yr UE yn ei chael ar Gymru. 

O ganlyniad, newidiwyd ei enw i'r Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth 

Ychwanegol ('y Pwyllgor Materion Allanol'). 

Hoffwn dynnu eich sylw at y cylch gwaith dros dro a gynigir gan y Pwyllgor Busnes 

ar gyfer y Pwyllgor Materion Allanol: 

1. Archwilio'r goblygiadau i Gymru oherwydd i'r Deyrnas Unedig benderfynu 

gadael yr Undeb Ewropeaidd a sicrhau bod buddiannau Cymru yn cael eu 

diogelu yn ystod y broses adael, mewn unrhyw berthynas newydd â'r UE ac yn 
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nhrefniadau gwledydd y DU ar ôl gadael ar gyfer materion perthnasol o ran 

polisi, cyllid a deddfwriaeth.  

2. Cydlynu gweithgarwch ar draws pwyllgorau'r Cynulliad mewn perthynas â 

phwynt 1 uchod.  

3. Cyflawni swyddogaethau'r pwyllgor cyfrifol fel y'u nodir yn Rheolau Sefydlog 

21.8 i 21.11.  

4. Ystyried unrhyw fater arall, gan gynnwys deddfwriaeth, a gyfeirir ato gan y 

Pwyllgor Busnes.  
Mae rhagor o wybodaeth yn adroddiad y Pwyllgor Busnes ar ddiwygio cylch gwaith 

y Pwyllgor, sydd wedi'i amgáu gyda'r llythyr hwn.  

Bydd y Pwyllgor Busnes yn cyflwyno cynnig i ddiwygio cylch gwaith y Pwyllgor 

Materion Allanol yn ffurfiol er mwyn i'r Cynulliad gytuno arno ddydd Mercher 14 

Medi 2016. 

Bydd angen i ni arfer dull cydlynol wrth i wahanol bwyllgorau'r Cynulliad graffu ar 

y materion hyn. 

Byddwn yn ddiolchgar pe gallech nodi a yw eich pwyllgor yn bwriadu gwneud 

unrhyw waith sy'n ymwneud ag ymadawiad y Deyrnas Unedig â'r UE, neu unrhyw 

agwedd arall ar ein cylch gwaith. Hoffwn hefyd gynnig gwahoddiad agored i chi 

fynychu unrhyw gyfarfod o'r Pwyllgor Materion Allanol sy'n ymwneud â materion 

sy'n rhan o gylch gwaith eich pwyllgor chi. 

Rwy'n edrych ymlaen at ddatblygu perthynas waith adeiladol â chi wrth i'r gwaith 

pwysig hwn fynd yn ei flaen. 

 

Yn gywir, 

 

David Rees AC 

Cadeirydd  

 

Croesewir gohebiaeth yn Gymraeg neu'n Saesneg. 

We welcome correspondence in Welsh or English. 
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Adroddiad y Pwyllgor Busnes ar adolygu cylch gwaith 

y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol 

 

Diben y Pwyllgor 

 

Bydd angen i'r Pwyllgor sicrhau bod buddiannau Cymru yn cael eu diogelu 

mewn trafodaethau a phenderfyniadau ynghylch: 

 penderfyniad y DU i adael yr Undeb Ewropeaidd; 

 perthynas y DU â'r Undeb Ewropeaidd yn y dyfodol; a'r 

 trefniadau o fewn y DU ar ôl gadael yr UE o ran polisïau, cyllid a 

deddfwriaeth sy'n deillio o'r Undeb Ewropeaidd. 

 

Yn gryno, mae'r gwaith hwn yn ymwneud â thri lle sy'n ddibynnol ar ei 

gilydd: Caerdydd, Llundain a Brwsel. 

 

Y camau gweithredu 

 

Gellid gweithredu mewn cyfres o gamau graddol, fel a ganlyn: 

 

Deall y goblygiadau – Asesiad cynhwysfawr o'r goblygiadau i Gymru o ran 

polisi, arian, deddfwriaeth a'r cyfansoddiad. Defnyddio arbenigedd y 

Comisiwn a'r Llywodraeth, ac arbenigedd o'r sector academaidd a'r trydydd 

sector i gyflawni hyn. Gallai gynnull panel arbenigol i gynorthwyo â'r agwedd 

hon ar ei waith. 

 

Deall y camau ymarferol – Pan fydd maint a manylion y goblygiadau yn 

ddealladwy, gallai'r Pwyllgor edrych ar yr hyn sydd angen ei wneud i sicrhau 

bod buddiannau Cymru'n cael eu cynrychioli'n ddigonol ac y gweithredir 

arnynt yn ystod y trafodaethau i adael yr UE. I wneud hynny, byddai'n craffu 

ar strategaeth Llywodraeth Cymru ar gyfer rheoli'r broses hon a byddai 

hefyd, os oes angen, yn argymell dulliau amgen. 

 

Deall buddiannau Cymru – Gallai'r Pwyllgor fod â rhan gadarnhaol o ran bod 

yn llwyfan ar gyfer deialog rhwng y rhanddeiliaid a'r trafodaethau gadael, 

gan sicrhau y caiff safbwyntiau'r rhanddeiliaid eu clywed, a rhoi gwybod, at 

ddibenion craffu, am y rhai sy'n ymwneud â'r trafodaethau. Yn ogystal, gall 

fwydo cynnydd yn ôl wrth i'r trafodaethau fynd rhagddynt a gallai hynny 
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helpu i sicrhau bod y rhanddeiliaid yn dal i gael eu cynnwys a bod y 

Cynulliad ar y blaen o ran cynrychioli pobl Cymru. 

 

Dwyn Llywodraeth Cymru i gyfrif – Gallai'r Pwyllgor ddefnyddio'r wybodaeth a 

gafodd yng nghyfnodau cynharaf ei waith i graffu ar waith Llywodraeth 

Cymru a dylanwadu ar y broses adael.  

 

Drwyddi draw, byddai'r sylw ar sicrhau'r canlyniad gorau posibl i bobl Cymru.  

 

Lle bo pwyllgor yn gallu cefnogi Llywodraeth Cymru, gallai'r gymeradwyaeth 

drawsbleidiol hon gryfhau sefyllfa Cymru. Os bydd pwyllgor yn gwneud 

beirniadaeth adeiladol, gallai hyn hefyd gryfhau'r posibilrwydd o ganlyniadau 

cadarnhaol ar gyfer Cymru os bydd Llywodraeth Cymru yn gweithredu 

arnynt. 

 

Gallai'r gwaith i ddeall y goblygiadau ac i gynnwys rhanddeiliaid ddechrau ar 

unwaith. Mae'n gyfle i wneud y Cynulliad yn fforwm i drafod materion sy'n 

benodol i Gymru o ran ymadawiad y DU o'r UE. 

 

Bydd pwyllgorau eraill yn awyddus i archwilio goblygiadau’r trafodaethau ar 

gyfer polisi domestig. Gallai’r pwyllgor hwn gydlynu'r gwaith hwnnw a 

defnyddio hynny i ategu ei waith ei hun (yn hytrach na dyblygu). Noda’r 

Pwyllgor Busnes y bydd Fforwm y Cadeiryddion yn trafod hyn yn ystod tymor 

yr hydref.  

 

Er mwyn cael y wybodaeth sydd ei hangen ar gyfer y gwaith hwn, bydd angen 

i'r Pwyllgor (a'r Cadeirydd yn benodol) sicrhau ei fod yn cael ei gynnwys 

mewn rhwydweithiau rhyngseneddol megis fforwm EC-UK, bod ganddo 

ddealltwriaeth drylwyr o'r hyn sy'n digwydd ym Mrwsel ac yn Llundain a'i  

fod mewn sefyllfa i ymateb yn rhwydd a chyflym wrth i bethau ddatblygu. 

 

Gallai'r Pwyllgor Busnes ystyried a ddylai fod yn ofynnol i'r Pwyllgor hwn roi 

adroddiad i'r Cynulliad yn rheolaidd. 

 

Deddfwriaeth Ychwanegol 
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Gallai’r Pwyllgor hwn graffu ar ddeddfwriaeth, mewn unrhyw faes pwnc a 

gyfeirir ato gan y Pwyllgor Busnes, os nad oes digon o gapasiti i graffu ar y 

ddeddfwriaeth honno o fewn strwythur presennol y pwyllgorau. 

 

Byddai hefyd yn rhesymegol i roi'r cyfrifoldebau am ddeddfwriaeth ddrafft yr 

Undeb Ewropeaidd i'r Pwyllgor hwn. Ar hyn o bryd mae'n rhan o waith y 

Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol.  

 

Nid oes dim i atal y Pwyllgor Busnes rhag adolygu'r trefniadau hyn yn y 

dyfodol. 

 

Cylch gwaith diwygiedig a gynigir gan y Pwyllgor Busnes i’r Cynulliad 

 

Mae’r Pwyllgor Busnes yn cynnig y cylch gwaith a ganlyn: 

 

1. Archwilio'r goblygiadau i Gymru oherwydd i'r Deyrnas Unedig adael yr 

Undeb Ewropeaidd, a sicrhau bod buddiannau Cymru yn cael eu 

diogelu yn ystod y broses adael, mewn unrhyw berthynas newydd â'r 

Undeb Ewropeaidd ac yn y trefniadau o fewn y DU ar ôl gadael ar gyfer 

yr agweddau perthnasol ar bolisi, cyllid a deddfwriaeth. 

2. Cydlynu gweithgareddau ar draws pwyllgorau'r Cynulliad mewn 

perthynas â phwynt 1 uchod. 

3. Cyflawni swyddogaethau'r pwyllgor cyfrifol fel y'u nodir yn Rheolau 

Sefydlog 21.8 i 21.11.  

4. Ystyried unrhyw fater arall, gan gynnwys deddfwriaeth, a gyfeirir ato 

gan y Pwyllgor Busnes. 

 

Bydd angen newid cyfatebol hefyd i gylch gwaith y Pwyllgor Materion 

Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol. 
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Kirsty Williams AC/AM 
Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg 
Cabinet Secretary for Education 

 

Bae Caerdydd • Cardiff Bay 

Caerdydd • Cardiff 

CF99 1NA 

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

Gohebiaeth.Kirsty.Williams@llyw.cymru                

  Correspondence.Kirsty.Williams@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.   

 
Lynne Neagle AM 
Chair 

Children, Young People & Education Committee 
National Assembly for Wales 
Cardiff Bay 

CF99 1NA 
1st September 2016 

 
 
Dear Lynne, 
 
The Minister for Lifelong Learning and Welsh Language wrote to you on 19 August to provide 
you with an update on the Welsh Government’s vision for Youth Services. This was in 
response to a commitment I made at the Children, Young People and Education Committee 
meeting on 13 July.   
 
During the meeting we also discussed the ongoing evaluation of Schools Challenge Cymru 
and you will recall that I committed to sharing the evaluation’s findings with committee 
members. I am therefore pleased to be able to provide you with the first evaluation report on 
the programme that was published this summer: 
 
http://gov.wales/statistics-and-research/evaluation-schools-challenge-cymru/?lang=en 
http://gov.wales/statistics-and-research/evaluation-schools-challenge-
cymru/?skip=1&lang=cy  
 
In terms of context, the evaluation is being undertaken by SQW, and this first report is titled 
‘Evaluation of Schools Challenge Cymru: Implementation in Pathways to Success schools 
(2014/15)’.  It focuses on the early implementation of the programme in Pathways to Success 
schools and is based on information collected by fieldwork in the summer term of 2015. The 
evaluation continues with schools having been revisited during the summer term 2016.  A 
further report will be published from the evaluation in due course, considering the longer-term 
implementation findings as well as outputs and outcomes associated with the programme. I 
will, of course, be happy to refer this further report to committee members when it is 
published.  
 
Yours sincerely  

 
Kirsty Williams AC/AM 

Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg 
Cabinet Secretary for Education 
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Alun Davies AC/AM 
Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes 
Minister for Lifelong Learning and Welsh Language 
 

 

 

Bae Caerdydd • Cardiff Bay 

Caerdydd • Cardiff 

CF99 1NA 

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

Gohebiaeth.Alun.Davies@llyw.cymru 

               Correspondence.Alun.Davies@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.   

Our ref: MA-P/ARD/6377/16 
 
Lynne Neagle AM 

Chair 
Children, Young People and Education Committee 
National Assembly for Wales 

Cardiff Bay 
 

 
 
 

19 August 2016  
 

Dear Lynne, 
 
At the Children, Young People and Education Committee meeting on 13 July, the Cabinet 
Secretary agreed to provide you with an update on the Welsh Government’s vision for 
Youth Services.  The Cabinet Secretary for Education has asked me to respond as Youth 
Work falls under my portfolio. 
 
I recognise the great potential youth work has to enrich the lives of young people in Wales – 
whether it’s through the experiences it opens up for them or the support it offers. The 
National Youth Work Strategy for Wales 2014-18 recognises that high quality youth work 
has a crucial role to play in supporting many young people to achieve their full potential and 
advance their life chances.  It is concerned to maximise the role and contribution of youth 
work provision to young people's engagement and success in their mainstream education.  
The strategy integrates with and supports the Youth Engagement and Progression 
Framework. Substantive progress has been made in delivering on the commitments within 
the strategy.   
 
I am aware that public service funding cuts are having an impact on youth service provision, 
both in the statutory and voluntary youth work sector. The Revenue Support Grant is an un-
hypothecated funding stream, therefore local authorities determine how the is funding spent 
in order to best meet local needs and priorities, including the provision of youth services. 
 
Our national Quality Mark for Youth Work in Wales was launched last autumn, this will 
support and ensure quality youth work provision is available to young people.  The Quality 
Mark can be used by organisations for self-assessment, to plan for improvement and to gain 
the nationally recognised Quality Mark.  Atkin Associates  were recently awarded a two year 
contract to begin the roll out of this quality mark. 
 
 

 
 
 
CYPE(5)-03-16 - Paper 11 - to note

Tudalen y pecyn 68

Eitem 6.7

mailto:Gohebiaeth.Alun.Davies@llyw.cymru
mailto:Correspondence.Alun.Davies@gov.wales
http://gov.wales/topics/educationandskills/skillsandtraining/youth-work/national-youth-work-strategy-for-wales/?skip=1&lang=en
http://gov.wales/topics/educationandskills/skillsandtraining/youth-work/quality-mark/?lang=en
http://gov.wales/topics/educationandskills/skillsandtraining/youth-work/quality-mark/?lang=en
http://atkinassociates.co.uk/quality-mark-youth-work-wales/


We are developing a National Outcomes Framework for Youth Work in Wales.  This aims to 
strengthen the sector’s ability to demonstrate the outcomes and impact of youth work. A 12 
week consultation closed in June; Children in Wales also facilitated a consultation with 
young people. My officials are currently reviewing responses. 
 
A recent report on the contribution of Youth Work in Schools from schools perspective has 
provided a number of recommendations that my officials considering.  I recognise that youth 
workers can have a positive effect on a range of indicators linked to formal education, 
including behaviour, attendance and transitions. This report will be published early autumn.    
 
The Wales Charter for Youth Work  sets out our minimum expectation for youth work to 
young people. We recognise that to ensure the implementation of the charter there will need 
to be changes in how the system is governed and funded. Work on options for taking this 
forward, including the setting up of a Wales Youth Development and Support Framework, 
are at an early stage. Options will build on existing arrangements bringing together, initially 
at the national level, the strategic direction, planning, resources and data gathering.  As 
options begin to develop we will engage with the sector and young people. 
 
I am looking forward to working with the Cabinet Secretary for Education to ensure the 
capacity to deliver youth work is sustained so that our young people can access a range of 
quality youth work provision irrespective of where they live in Wales. 
 
Yours sincerely  
 

 
 
Alun Davies AC/AM 
Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes 
Minister for Lifelong Learning and Welsh Language 
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