
 

Agenda - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus 
Lleoliad: 

Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd 

Dyddiad: Dydd Llun, 28 Ionawr 2019 

Amser: 13.00

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a: 

Fay Bowen 

Clerc y Pwyllgor 

0300 200 6565  

SeneddArchwilio@cynulliad.cymru
------ 

(Rhag-gyfarfod)  

(13.00 - 13.15) 

1 Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau 

(13.15)   

2 Papur(au) i'w nodi 

(13.15)   

2.1 Gweithredu Deddf Cyllid y GIG (Cymru) 2014: LLlythyr oddi wrth Llywodraeth 

Cymru (7 Ionawr 2019) 

   

2.2 Craffu ar Gyfrifon 2017-18: LLlythyr oddi wrth yr Ysgrifennydd Parhaol, 

Llywodraeth Cymru (14 Ionawr 2019) 

   

2.3 Rhaglen Cefnogi Pobl Llywodraeth Cymru: Llythyr gan Lywodraeth Cymru (15 

Ionawr 2019) 

   

3 Adolygiad Llywodraethu Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr: 

Yr Hyn a Ddysgwyd - Sesiwn dystiolaeth gyda Llywodraeth Cymru 

(13.20-15.00)   

Papur briffio gan y Gwasanaeth Ymchwil 

PAC(5)-02-19 Papur 1 – Papur Lywodraeth Cymru 

PAC(5)-02-19 Papur 2 - Llythyr gan Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru (22 Ionawr 

2019) 

 

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



Dr Andrew Goodall – Cyfarwyddwr Cyffredinol Iechyd a Gwasanaethau 

Cymdeithasol/Prif Weithredwr GIG Cymru 

Simon Dean - Dirprwy Brif Weithredwr GIG Cymru 

Jo Jordan - Cyfarwyddwr Iechyd Meddwl, Llywodraethiant a Gwasanaethau 

Corfforaethol y GIG, Llywodraeth Cymru 

Alan Brace - Cyfarwyddwr Cyllid, Llywodraeth Cymru 

(Egwyl)  

(15.00 - 15.10) 

4 Plant a phobl ifanc sydd wedi bod mewn gofal: Ymateb 

Llywodraeth Cymru i Adroddiad y Pwyllgor 

(15.10 - 15.25)   

PAC(5)-02-19 Papur 3 – Ymateb Llywodraeth Cymru 

PAC(5)-02-19 Papur 4 – Llythyr gan Archwilydd Cyffredinol Cymru ar ymateb 

Llywodraeth Cymru 

5 Cyfoeth Naturiol Cymru: Ymatebion i adroddiad y Pwyllgor 

(15.25 - 15.40)   

PAC(5)-02-19 Papur 5 – Ymateb Llywodraeth Cymru 

PAC(5)-02-19 Papur 6 – Ymateb Cyfoeth Naturiol Cymru 

 

6 Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y 

cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer y busnes canlynol: 

(15.40)   

Eitemau 7 8 & 9 

7 Adolygiad Llywodraethu Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr: 

Yr Hyn a Ddysgwyd - Trafod y dystiolaeth a ddaeth i law 

(15.40 - 16.00)   

8 Perthynas Llywodraeth Cymru â Pinewood: Trafod yr adroddiad 

drafft 

(16.00 - 16.15)   



PAC(5)-02-19 Papur 7 – Adroddiad drafft 

9 Craffu ar Gyfrifon 2017-18: Trafod yr adroddiad drafft 

(16.15- 16.45)   

PAC(5)-02-19 Papur 8 – Adroddiad drafft 



Cyfarwyddwr Cyffredinol Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol/ 

Prif Weithredwr GIG Cymru 
Y Grŵp Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol 

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

Parc Cathays ● Cathays Park 
Caerdydd ● Cardiff 

CF10 3NQ 

Ffôn  ● Tel 0300 0251182 

Andrew.Goodall@llyw.cymru 

Gwefan ● website: www.llyw.cymru 

Nick Ramsay AC 
Cadeirydd 
Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus 
Cynulliad Cenedlaethol Cymru 
Bae Caerdydd 
Caerdydd 
CF99 1NA 

7 Ionawr 2019 

Annwyl Mr Ramsay 

Gweithredu Deddf Cyllid y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Cymru) 2014 

Diolch i chi am eich llythyr dyddiedig 4 Rhagfyr 2018. Rwy'n falch iawn bod yr Aelodau'n 
gytûn bod fy ymateb cynharach ar 31 Hydref 2018 yn gadarnhaol. 

Roedd eich llythyr yn nodi bod gan y Pwyllgor nifer o bryderon o hyd ynghylch yr adolygiad 
o'r fformiwla ariannu, ac y byddech yn croesawu eglurhad pellach.  

 Amserlen

Fel y nodwyd yn y dystiolaeth i sesiwn y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus ar 16
Gorffennaf 2018, disgwylir i'r fformiwla ariannu ddiwygiedig fod yn barod erbyn
rownd ariannu 2020-21. I gyd-fynd â chylch llythyrau Dyraniadau Blynyddol
Llywodraeth Cymru, bydd angen i'r fformiwla fod yn barod, wedi'i phrofi a'i
chadarnhau erbyn hydref 2019.

 Cwmpas yr Adolygiad

Roedd fy llythyr cynharach ar 31 Hydref yn cadarnhau bod hwn yn adolygiad llawn
a fydd yn arwain at ddisodli'r fformiwla bresennol, sef fformiwla anghenion
uniongyrchol "Townsend", â fformiwla ariannu newydd. Y bwriad o'r cychwyn, fel y
trefniadau ar gyfer y fformiwla bresennol, oedd y byddai'r fformiwla'n cael ei
defnyddio i ddosbarthu cyllid twf ychwanegol rhwng byrddau iechyd. Yn unol â
hynny, bydd y gwaith o adolygu'r fformiwla yn canolbwyntio yn y lle cyntaf ar
ddatblygu a gweithredu fformiwla i ddisodli'r fformiwla bresennol i dosbarthu cyllid
twf ychwanegol rhwng byrddau iechyd.

Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus / Public Accounts Committee
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Mae'n werth nodi'r dull a fabwysiadwyd ar gyfer dyrannu refeniw byrddau iechyd 2019-20 i 
helpu i weithredu Cymru Iachach. Yn ogystal â chyllid craidd ychwanegol i dalu costau twf 
na ellir eu hosgoi, rydym wedi darparu cyfanswm o £60 miliwn o gyllid twf ychwanegol i 
fyrddau iechyd i symud ymlaen i drawsnewid gwasanaethau lleol, a £30 miliwn arall i 
Fyrddau Partneriaeth Rhanbarthol i helpu i ddatblygu gwasanaethau integredig. Mae hyn 
ar ben y £30 miliwn a ddyrannwyd yn uniongyrchol i awdurdodau lleol i gefnogi 
gwasanaethau cymdeithasol cynaliadwy. Mae dyraniad refeniw byrddau iechyd 2019-20 
yn cynnwys cyfanswm o £187 miliwn o gyllid ychwanegol a ddosbarthwyd drwy'r fformiwla 
bresennol, sef fformiwla anghenion uniongyrchol "Townsend".   

 
Roedd adroddiad y Pwyllgor ym mis Chwefror 2013 yn iawn i godi pryderon ynghylch yr 
ymgodiad cyffredinol union yr un fath a ddarparwyd i bump o'r saith bwrdd iechyd. Ers yr 
adroddiad hwnnw, defnyddiwyd fformiwla i ddosbarthu'r ymgodiad cyffredinol mewn ffordd 
fwy priodol i'r byrddau iechyd. 

 
Datblygu fformiwla i ddosbarthu cyllid twf ychwanegol yw'r cam cyntaf hanfodol yn y 
rhaglen waith adolygu hon. Pan fydd y cam cyntaf hwn wedi'i gwblhau, bydd y gwaith 
dilynol yn edrych ar y materion ehangach sy'n cael eu codi yn eich llythyr, ynghylch tegwch 
a phriodoldeb cyfanswm y dyraniadau i bob bwrdd iechyd. Bydd hyn nid yn unig yn 
cynnwys cyfanswm y dyraniadau yn ôl disgresiwn, ond hefyd y dyraniadau amrywiol a 
glustnodwyd.   

 
Dylid nodi, er bod fformiwlâu wedi'u defnyddio dros y blynyddoedd ar gyfer elfennau o'r 
dyraniadau Ysbytai a Gwasanaethau Iechyd Cymunedol a Phresgripsiynu yn ôl 
disgresiwn, nad oes unrhyw fformiwla wedi'i defnyddio erioed ar gyfer dyraniadau wedi'u 
clustnodi megis: 
 

o Dyraniadau Refeniw wedi'u Clustnodi ar gyfer Gofal Iechyd a Gwasanaethau 
Ysbyty 

o Dyraniad Refeniw y Contract Gwasanaethau Meddygol Cyffredinol 
o Dyraniad Refeniw y Contract Fferylliaeth Gymunedol 
o Dyraniad Refeniw y Contract Deintyddol 

 
Roedd y llythyr cynharach ar 31 Hydref yn dangos, ar ôl datblygu'r fformiwla yn llawn, y 
bydd rhaid ystyried yr holl opsiynau gweithredu posib i symud adnoddau yn unol â 
thargedau cyfrannau’r fformiwla gan edrych ar yr angen i gynnal gwasanaethau o 
ansawdd ar draws Cymru. Bydd angen caniatáu i fyrddau iechyd gynllunio a rheoli unrhyw 
newidiadau dilynol i adnoddau, dros amser, drwy eu cynlluniau integredig. Wrth symud 
ymlaen â rhaglen waith cam 2, mae'n hanfodol sicrhau cydbwysedd priodol rhwng 
gweithredu’n gyflym a lleihau unrhyw risg ychwanegol i wasanaethau wrth symud 
adnoddau. 

 
Gobeithio bod yr eglurhad yn fy llythyr yn rhoi sicrwydd ychwanegol i chi nad oedd fy 
llythyr blaenorol yn awgrymu adolygiad mwy cyfyng.  

 
 

Yn gywir 

 
Dr Andrew Goodall 
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Shan Morgan  
Ysgrifennydd Parhaol 
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Mr N Ramsay 
Cadeirydd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus 
Cynulliad Cenedlaethol Cymru 
Bae Caerdydd 
CF99 1NA 

14 Ionawr 2019 

Yn ystod cyfarfod y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus ar 18 Hydref, gofynnwyd i mi 

gadarnhau a oedd Llywodraeth Cymru wedi cynnig unrhyw warant, trefniant prif brydles 

neu rwymedigaeth ddigwyddiadol arall mewn perthynas ag unrhyw gwmni arall sy'n 

debyg i'r un gydag Aston Martin. Cytunais i gymryd cyngor ynghylch hyn cyn ymateb i'r 

Pwyllgor. 

Gallaf gadarnhau bod gan Lywodraeth Cymru drefniadau gwarant yn eu lle mewn 

perthynas â thri phrosiect, gan gynnwys Aston Martin, ac roedd pob un o'r rhain wedi'u 

cynnwys fel rhwymedigaethau digwyddiadol yng nghyfrifon mis Ebrill 2018.  Mae'r 

gwarantau hyn i'w gweld dan y pennawd 'Rhwymedigaethau contractiol posibl eraill'. 

Gallaf hefyd gadarnhau nad oes unrhyw drefniadau prif brydles yn adran 

rhwymedigaethau digwyddiadol cyfrifon Llywodraeth Cymru. 

Y trefniant gydag Aston Martin yw'r unig warant yn ymwneud â thaliadau rhent, a dyma'r 

unig warant sydd wedi'i hymestyn dros gyfnod o 30 mlynedd. Mae'r ddau drefniant arall 

yn gwarantu benthyciadau dros gyfnod byrrach, gyda disgwyl i'r ddau ddod oddi ar ein 

cyfrifon fel rhwymedigaethau digwyddiadol erbyn mis Gorffennaf 2024 fan bellaf.  

Rydym wedi ymgynghori â'r cwmnïau y mae gennym drefniadau gwarant â nhw, ac 

maent wedi gofyn i ni beidio â chyhoeddi manylion llawn y trefniadau gan eu bod yn 

ystyried eu bod yn sensitif yn fasnachol. Ar y sail honno, nid wyf yn bwriadu darparu 

rhagor o wybodaeth yn y llythyr hwn. Fodd bynnag, byddwn yn barod i edrych ar y 

posibilrwydd o weld swyddogion arweiniol yn briffio aelodau o'r Pwyllgor am y trefniadau 
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hyn mewn sesiwn breifat, fel bod modd i ni roi mwy o eglurder yn gyfrinachol i'r Pwyllgor 

Cyfrifon Cyhoeddus am y symiau dan sylw a sut mae'r gwarantau hyn yn cael eu cyfrif. 

 

Pe byddai hyn o gymorth i'r Pwyllgor, gallaf ofyn i'r swyddogion priodol fod ar gael i roi 
briff llafar i chi ar y sail honno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Shan Morgan  
Ysgrifennydd Parhaol/ Permanent Secretary 
Llywodraeth Cymru/ Welsh Government  
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Tracey Burke 
Cyfarwyddwr Cyffredinol / Director General 
Y Grŵp Addysg a Gwasanaethau Cyhoeddus 
Education and Public Services Group 
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Annwyl Mr Ramsay   

Rhaglen Cefnogi Pobl Llywodraeth Cymru 

Ysgrifennaf atoch mewn ymateb i’r cwestiynau a godwyd yn ystod fy ymddangosiad 
gerbron y Pwyllgor ar 3ydd Rhagfyr a llythyr dilynol y Pwyllgor ar 13eg Rhagfyr.  

Gwerthusiad o’r Rhaglen Ariannu Hyblyg 
Mae’r gyllideb ar gyfer y contract gwerthuso cyfredol, a ddyfarnwyd i Wavehill ym mis 
Ebrill 2018, rhwng £90,000 a £100,000 (heb TAW).  Er cytunir ar ffocws penodol cyfnod 
terfynol y gwaith gwerthuso yn gynnar yn 2019, mae’n debygol o ystyried:  

 Adolygu gwaith cyflenwi’r cynllun braenaru yn erbyn eu cynlluniau a’r ffactorau a
gyfrannodd at y llwyddiant (a/neu’r methiant) i ddysgu gwersi ar gyfer cyflwyno’r
rhaglen yn y dyfodol;

 Ystyriaeth bellach o effeithiolrwydd yr opsiwn dau grant;

 Asesu sut y gellir cynnal arbenigedd perthnasol o amgylch yr anghenion mwyaf
cymhleth ymhlith staff wrth iddynt symud i rolau sydd o bosib yn fwy cyffredinol;

 Adolygu effeithiau a chanlyniadau cyflwyno’r rhaglen ymhellach ar gyfer awdurdodau
lleol a’u staff, rhanddeiliaid a sefydliadau partner (strategol a chyflenwi), strwythurau
rhanbarthol a Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus, ac yn enwedig a yw defnyddwyr
gwasanaeth yn dechrau gweld effeithiau o ail-ddylunio’r gwasanaeth; a

 Gwaith pellach i ystyried dull fframwaith canlyniadau a aliniwyd â gwaith Llywodraeth
Cymru yn asesu canlyniadau ar draws grantiau presennol.

Bydd y gwerthusiad parhaus yn darparu gwybodaeth ddefnyddiol a gwerthfawr i 
gefnogi’r gwaith o gyflwyno trefniadau grant newydd. Yn unol â’ch cyngor ar sicrhau bod 
yr adroddiad terfynol mor glir â phosib o ran pwysleisio arfer da, gofynnwn i Wavehill 
ystyried sut y gellir cyflwyno hyn fel rhan o’n trafodaethau parhaus. 

Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus / Public Accounts Committee
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Mesur Effeithlonrwydd 
Byddwn yn parhau i weithio gyda Chymdeithas Trysoryddion Cymru i weld ym mha 
ffordd y gallem fesur effeithlonrwydd ac arbedion a wnaethpwyd trwy alinio rhaglenni a 
lleihau gweinyddiaeth. Rhan allweddol o hwyluso’r arbedion hyn fydd dyluniad y 
mecanweithiau grant ac i ba raddau y maent yn sicrhau atebolrwydd a gweinyddu 
effeithiol. Bwriad y dull cyd-gynhyrchiol clir iawn rydym yn ei ddefnyddio i ddatblygu’r 
ddau grant yw cyflawni’r canlyniad hwn. 
 
Cynnydd yn erbyn argymhellion sy’n weddill y Pwyllgor 
Mae Atodiad B yn nodi’r cynnydd yn erbyn argymhellion sy’n weddill y Pwyllgor. Yn 
benodol o ran Argymhelliad 10, mae’n werth bwysleisio’r heriau a grëwyd gan wneud 
unrhyw newidiadau i’r fformiwla dyrannu a gallai hyn gael effaith ar y gwasanaeth 
cyflenwi i unigolion sy’n agored i niwed.  Gan ystyried y gallai’r effaith fod yn eithaf 
difrifol, rydym wedi ymrwymo i broses ymgysylltiedig iawn i ddatblygu ffordd ymlaen. 
Disgwyliwn gwblhau ein gwaith dadansoddi a datblygu cynigion ar gyfer 
ymgynghoriaeth erbyn yr hydref 2019. Bydd hyn hefyd yn cynnwys rhoi ystyriaeth i’r 
amserlenni angenrheidiol ar gyfer gweithredu graddol. 
 
Gweithio’n Rhanbarthol 
Rydym wedi cychwyn ar y gwaith gyda’r Pwyllgorau Cydweithrediadol Rhanbarthol i 
ystyried beth fyddai’r trefniadau llywodraethu gorau ar gyfer y Grant Cymorth Tai. Bydd 
sut i sicrhau set gadarnhaol o berthnasau, mecanweithiau adrodd ac atebolrwydd i 
strwythurau eraill megis Byrddau Partneriaethau Rhanbarthol yn ffurfio rhan fawr o’n 
trafodaeth gyda rhanddeiliaid ar y mater hwn. 
 
O ran ein gwaith ehangach ar drefniadau rhanbarthol, mae’r Gweithgor Llywodraeth 
Leol wedi gofyn i waith pellach gael ei gyflawni i ystyried y gorgyffwrdd rhwng 
strwythurau rhanbarthol gwahanol a chwmpas ar gyfer rhesymoli. Caiff y gwaith hwn ei 
gyflwyno i’r Gweithgor yn y Flwyddyn Newydd ac efallai y dymunent wneud 
argymhellion i’w newid. Bydd ein gwaith mapio’n dangos y gorgyffwrdd a’r 
arwahanrwydd yn weledol. 
 
Bydd angen i unrhyw argymhellion gael eu hystyried gan y Gweinidogion perthnasol a 
Llywodraeth Cymru ar y cyd, yn ogystal â chynnal trafodaeth drylwyr gyda chydweithwyr 
llywodraeth leol.       
  
Gallaf gadarnhau ein bwriad i drafod ail-dendro gyda’r Archwilydd Cyffredinol. Caiff 
unrhyw eglurhad angenrheidiol ei gynnwys yn y canllawiau ar gyfer y Grant Cymorth Tai 
newydd.  
 
Disgwyliwn i’r gwaith o ddatblygu canllawiau ar gyfer y grant Cymorth Tai a’r Grant 
Plant a Chymunedau fod yn broses dau gyfnod. Bydd awdurdodau lleol yn defnyddio’r 
canllawiau rhaglen presennol a darperir canllawiau atodol ar ddiwedd mis Ionawr 2019. 
Bydd hyn yn nodi unrhyw amrywiadau i’r canllawiau presennol ac mae wedi’i ddylunio i 
lyfnhau’r broses weinyddol. Ein bwriad yw darparu canllawiau mwy sylweddol ar gyfer 
2020/21. Trwy’r dull cyd-gynhyrchiol rydym yn ei ddefnyddio mae gofyniad am 
ymgysylltu helaeth â rhanddeiliaid a chyfnod hirach i’w ddatblygu.  
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Trefniadau grant ar gyfer 2019-20 
Dosbarthwyd llythyron grant dangosol cyn y Nadolig ac anfonir llythyr dyfarnu grant 
terfynol ym mis Mawrth 2019. Fel yn flaenorol, bydd y Grant Cymorth Tai yn gofyn i 
awdurdodau lleol gyflwyno Cynlluniau Gwario a Chyflenwi cyn diwedd mis Ionawr 2019.  
 
O ran y fframwaith Canlyniadau, amlinellodd yr Adroddiad Gwerthuso Dros Dro gynigion 
ar gyfer fframwaith canlyniadau. Bydd ystyriaeth bellach o’r fframwaith yn ffurfio rhan o 
gyfnod nesaf y gwaith gwerthuso yn gynnar yn 2019. Bydd hon yn broses ailadroddol a 
bydd yn cynnwys ymgynghori penodol â rhanddeiliaid. Bydd hyn hefyd yn cymryd i 
ystyriaeth y gwaith mewnol a gyflawnwyd ar gyfer datblygu fframwaith sydd wedi 
cynnwys dau o awdurdodau lleol y cynllun braenaru. 
  
Roedd nifer o faterion ychwanegol y dymunech dderbyn eglurhad yn eu cylch ac rwyf 
wedi gosod y rhain isod.  
 
Y Gyllideb Gyffredinol  
Ymddangosodd y gyllideb ddrafft yn 2019-20 yn llai nag y cyhoeddwyd yn flaenorol 
oherwydd nad oedd tair rhaglen y cawsant eu cynnwys yn y gyllideb EIPS wreiddiol yn 
ffurfio rhan o’r 10 cynllun braenaru. Y rhain oedd: 
 

 Grant Trais yn erbyn Menywod a Cham-drin Domestig (£2.438 miliwn); 

 Cydraddoldeb a Chynhwysiant (£360,000); a  

 Grantiau Eiriolaeth (£550,000). 
 
Cyfanswm y tri grant hyn yw £3.348 miliwn ac maent yn cyfrif am y gwahaniaeth rhwng 
cyllideb 2018-19 o £265.553m a chyllideb 2019-20 o £262.205m. 
 
Erbyn hyn mae’r grantiau hyn yn eistedd mewn Prif Grwpiau Gwariant gwahanol (MEG). 
 
Ar y cyfan, rydym yn adfer £13.4 miliwn i’r rhaglenni sy’n cefnogi ymyrraeth gynnar, 
ataliaeth. Mae’r swm hwn o £13.4 miliwn yn cynnwys £5 miliwn a glustnodwyd yn 
flaenorol ar gyfer y cynnig gofal plant, a dyrannu £8.4 miliwn ychwanegol o gronfeydd. 
  
Mae’r grant Ariannu Hyblyg ar gyfer 2018-19 yn cynnwys y rhaglenni canlynol:  
 

Hybu Ymgysylltu Cadarnhaol ar gyfer Pobl Ifainc mewn Perygl o 
Droseddu  

Gofal Plant a Chwarae 

Cronfa Dydd Gŵyl Dewi 

Y Gronfa Waddol  

Teuluoedd yn Gyntaf  

Dechrau’n Deg 

Cymunedau am Waith a Mwy 

Cefnogi Pobl 

Atal Digartrefedd 

Gorfodaeth Rhentu Doeth Cymru  
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Ceir rhestr gyflawn o grantiau a dyraniadau cyllideb ar gyfer 2019-20 yn Atodiad A. 
 
Cyllideb Grant Plant a Chymunedau (CCG) 2019-20 
Y gyllideb CCG a gyhoeddwyd yw £135.442 miliwn, cytunwyd i drosglwyddo £1 miliwn 
ychwanegol o Atal Digartrefedd i Gronfa Dydd Gŵyl Dewi a fydd yn ffurfio rhan o 
ariannu’r Grant Plant a Chymunedau. Felly, y gyllideb sydd ar gael erbyn hyn yw 
£136.442 miliwn ar gyfer 2019-20. 
 
Cyllideb Grant Cymorth Tai (HSG) 2019-20 

Erbyn hyn y gyllideb ar gyfer y Grant Cymorth Tai yw £126.763 miliwn, sy’n cynnwys 
Cefnogi Pobl (£123.688), Atal Digartrefedd (£2.8 miliwn) a gorfodaeth Rhentu Doeth 
Cymru (£275,000). 
 
Ar gyfer 2018-19 a 2019-20, yn unol â’r cytundeb Cyllideb gyda Phlaid Cymru, disgwylir 
i awdurdodau lleol ddyrannu ariannu i’r rhaglenni Cefnogi Pobl (SP) ar lefel y dyraniad 
SP fel lleiafswm, oni bai y gallant ddangos eu bod yn cyflenwi’r un gwasanaethau neu 
wasanaethau gwell am lai o arian o ganlyniad i fesurau effeithlonrwydd.  
 
Adborth ar farn awdurdodau lleol a gododd o’r gwerthusiad dros dro a chyfathrebu ag 

awdurdodau lleol 

 

Darparwyd gwerthusiad dros dro i awdurdodau lleol i’w cynorthwyo â deall sut i reoli’r 
rhaglen newid y tu ôl i’n penderfyniadau ar strwythur y grant.  
 
Diben y rhaglen rheoli newid hon yw creu dull newydd, integredig ar gyfer cynllunio a 
chyflenwi gwasanaethau ar gyfer pobl sy’n agored i niwed, lle yn aml y mae anghenion 
yn ymestyn y tu hwnt i strwythurau traddodiadol ein mecanweithiau grant.  I’r diben hwn, 
rydym wedi darparu cyfleoedd trwy gyfarfodydd rhanbarthol i awdurdodau ddod ynghyd 
a rhannu dysgu. Yn enwedig mae’r dysgu y gall awdurdodau’r cynllun braenaru ei 
gynnig i awdurdodau lleol nad ydynt yn rhan o’r cynllun braenaru wedi bod wrth wraidd 
dyluniad y cyfarfodydd hyn ac mae nifer o gysylltiadau/perthnasau bydio wedi’u sefydlu 
trwy ein gwaith ymgysylltu hyd yma. 

 

Myfyrio a thrafod gyda’r gwerthuswyr o ran a ellir enwi’r saith awdurdod lleol a oedd yn 

rhan o gynllun peilot y cynllun braenaru i alluogi awdurdodau lleol nad ydynt yn rhan o’r 

cynllun braenaru i drafod y dulliau a weithredwyd. 

Cynhaliwyd hyn fel gwerthusiad annibynnol. Ein nod oedd sicrhau bod y gwaith a 
gyflawnwyd yn sicrhau bod y wybodaeth a roddwyd i ni yn gyfoethog ac yn bwrpasol.  
Cytunodd ein gwerthuswyr, Wavehill, y canlynol gyda chyfweledigion.   

Bydd unrhyw sylwadau a roddir gennych yn gyfrinachol a chaiff y wybodaeth a ddarperir 
gennych ei defnyddio at ddibenion ymchwil a gwerthuso yn unig. Ni chaiff y sylwadau a 
roddir gennych eu priodoli i chi nac i’ch sefydliad. Golyga hyn y bydd yn amhosib i 
unrhyw un eich adnabod trwy unrhyw adroddiadau cyhoeddedig oherwydd bydd y 
wybodaeth yn ddienw. 

 

Mae hefyd yn bwysig nodi nad yw’r tîm sy’n cynnal y gwerthusiad yn gweithio i 
Lywodraeth Cymru, eich cyflogwr neu unrhyw un o’r sefydliadau sy’n rhan o gyflawni 
neu ariannu’r prosiect hwn. 
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Ar sail hyn, ni allwn ddarparu manylion pellach am saith awdurdod lleol y cynllun 
braenaru, oherwydd ystyrir urddas yr amod hwn yn rhan bwysig o fethodoleg gadarn 
gan ymchwilwyr. Byddem yn deall llai pe na allem wneud yr ymrwymiad hwn. Fodd 
bynnag, fel ar gyfer y cwestiwn blaenorol, rydym wedi creu cyfleoedd rhanbarthol i 
awdurdodau ddod ynghyd a rhannu dysgu ac yn ystod y cyfarfodydd rhanbarthol hynny 
mae’r awdurdodau lleol a oedd yn rhan o’r cynllun braenaru wedi rhannu eu gwersi a 
ddysgwyd gyda’r awdurdodau lleol nad oeddent yn rhan o’r cynllun braenaru. 
 

Gwaith paratoi a gyflawnwyd o ran yr effaith asesu y gall Brexit ei chael ar y Rhaglen 

Cefnogi Pobl. 

Mae’r risgiau’n ymwneud â Gadael yr UE wedi’u hystyried yn ystod proses gynllunio 
Uwch Dîm Rheoli y Gyfarwyddiaeth Tai ac Adfywio. Adnabuwyd set eang o risgiau ar 
draws y Grŵp, er nad oedd unrhyw un ohonynt yn unigryw i’r Rhaglen Cefnogi Pobl.  
 
Mae’r risgiau a adnabuwyd ar gyfer y Grŵp yn ei gyfanrwydd mewn meysydd megis 
gwytnwch, cyllidebau, deddfwriaeth, gweithlu, cyflenwad tai ac isadeiledd digidol. Mae’r 
sefyllfa ynghylch Gadael yr UE wrth gwrs yn parhau yn aneglur. Fodd bynnag, ymhlith y 
gweithredoedd lliniarol sydd mewn lle ar hyn y bryd mae:  
 

 Trefniadau llywodraethu clir gan gynnwys sefydlu Grŵp Pontio Ewrop. 

 Diogelwyd swyddi Gadael yr UE ychwanegol yn Llywodraeth Cymru.  

 Ymgysylltu gweithredol yn y Grŵp Swyddogion Pontio Ewrop wrth i’r sefyllfa 

ddatblygu. Gweithio gyda Swyddfa’r Cabinet a’r Swyddfa Gartref i sicrhau ein 

bod yn rhannu ymagwedd gyson tuag at asesu risg. 

 

Credaf fy mod wedi mynd i’r afael â phob un o’r materion a godwyd gyda mi yn ystod y 
sesiwn rhoi tystiolaeth ac yn eich llythyr dilynol ond os bydd angen gwybodaeth neu 
eglurhad pellach arnoch chi yna rhowch wybod i mi. 
 

Yn gywir, 

 
 

Tracey Burke 
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Atodiad A 

Rhestr o’r holl grantiau sy’n rhan o’r broses o roi dau grant ynghyd â’r gyllideb 

a ddyrannwyd ar gyfer 2019-20 

 

Grant Cymorth Tai 

Rhaglen £miliwn Disgrifiad 

Cefnogi Pobl  123.688 Galluogi pobl sy’n agored i niwed, 
mewn perygl o ddigartrefedd, i fyw 
mor annibynnol â phosib trwy 
ddarparu gwasanaethau cymorth yn 
ymwneud â thai. 

Atal Digartrefedd 2.800 Ariannu gwasanaethau ac ymchwil 
sy’n lleddfu digartrefedd a di-
wreiddiau trwy naill ai: 
 
a. Cynorthwyo pobl ddigartref, pobl 
mewn perygl o fod yn ddigartref i’w 
hatal rhag colli eu cartrefi; 
 
b. Darparu tai, cyngor, cymorth a/neu 
lety arbenigol nad yw ar gael yn 
rhwydd yn unman arall. 
 

Gorfodaeth Rhentu 
Doeth Cymru (Byw’n 
Annibynnol gynt) 

0.275 Mae’r grant hwn yn rhoi cymorth i 
awdurdodau lleol i’w helpu i godi 
ymwybyddiaeth ac i orfodi cynllun 
Rhentu Doeth Cymru – cynllun 
trwyddedu ar gyfer landlordiaid ac 
asiantiaid. 
 

 

Dyraniadau cyllideb Grant Plant a Chymunedau, 2019-20 

Rhaglen £miliwn Disgrifiad 

Dechrau’n Deg 73.772 Rhaglen gyfarwyddol yn seiliedig ar 
dystiolaeth ryngwladol o’r hyn sy’n 
gweithio, mae rhaglen Dechrau’n Deg 
yn targedu plant 0 i 3 oed yng 
nghymunedau mwyaf difreintiedig 
Cymru. 
 

Teuluoedd yn Gyntaf   35.978 Wedi’i dylunio i wella canlyniadau ar 
gyfer plant, pobl ifainc a theuluoedd 
gan roi pwyslais ar ymyrraeth gynnar, 
ataliaeth a rhoi cymorth i deuluoedd 
cyfan yn hytrach nag i unigolion. 
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Y Gronfa Waddol 6.000 Nod y gronfa yw cynnal elfennau 
mwyaf effeithiol y rhaglen 
Cymunedau’n Gyntaf i gefnogi’r 
gwaith o ddatblygu cymunedau 
gwydn. 

 

Cymunedau am Waith a 
Mwy (Grant 
Cyflogadwyedd gynt) 

11.967 Mae’r grant yn un o’r mesurau lliniarol 
yn dilyn y penderfyniad i ddod â’r 
rhaglen Cymunedau’n Gyntaf i ben. 
Yn bennaf bydd yn ariannu’r 
isadeiledd (gan gynnwys refeniw ar 
gyfer adeiladau cymunedol allweddol) 
i alluogi i’r gwaith o gyflenwi’r rhaglen 
Cymunedau am Waith barhau. Yn 
ogystal mae’r grant yn darparu lefel 
uwch o hyblygrwydd i ddiwallu 
blaenoriaethau lleol ac i sicrhau bod 
cymorth cyflogaeth yn cael ei 
ddarparu i bob unigolyn mewn perygl 
o dlodi, nid y sawl sy’n gymwys i 
dderbyn cronfeydd Cronfa 
Gymdeithasol Ewrop yn unig.  

Hybu Ymgysylltu 
Cadarnhaol ar gyfer Pobl 
Ifainc mewn Perygl o 
Aildroseddu  

4.425 Lleihau ac atal troseddu gan bobl 
ifainc.   

Gofal Plant a Chwarae  2.300 Cynnig lefel ddigonol o gyfleoedd 
gofal plant a chwarae y tu allan i’r 
ysgol mewn ardal awdurdod lleol. 

 

Cronfa Dydd Gŵyl Dewi 2.000 Cefnogi pobl ifainc sydd yng ngofal 
awdurdod lleol neu sydd wedi bod 
ynddo. Ychwanegwyd £1 miliwn i 
CCG yn ddiweddar o Atal 
Digartrefedd ac ni fydd yn 
ymddangos yn y gyllideb 
gyhoeddedig ar hyn o bryd.   
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ATODIAD B Diweddariad ar Argymhellion PAC 
 

Rhif  Argymhelliad Statws – Diweddariad mis Rhagfyr 2018 
1 Rydym yn argymell bod Llywodraeth Cymru yn 

cyhoeddi canllawiau diwygiedig ar gyfer y Rhaglen 
yn gyflym er mwyn rhoi’r eglurder sydd ei angen ar 
nodau ac amcanion cyffredinol y Rhaglen. O leiaf, 
gellid darparu’r canllaw hwn ar gyfer y tymor byr, 
yng nghyd-destun y cynigion ar gyfer grant 
integredig newydd a goblygiadau adolygiad Llety â 
Chymorth Llywodraeth y DU. 

Cwblhawyd 
 
Cyhoeddwyd canllawiau ar 30ain Gorffennaf 2018 
 
https://gov.wales/topics/housing-and-regeneration/services-
and-support/supporting-
people/publications/sppgguide/?skip=1&lang=cy 
 

2 Rydym yn argymell bod Llywodraeth Cymru yn 
ymgysylltu’n agos â sefydliadau rhanddeiliaid 
allweddol wrth werthuso effaith prosiectau peilot 
ariannu hyblyg a phennu cwmpas ac amseriad 
unrhyw integreiddio pellach o ran grant, sy’n 
effeithio ar y Rhaglen Cefnogi Pobl y tu hwnt i 2018-
19. 
 

Cwblhawyd 
 

Nododd ddatganiad y Gweinidog ar 3 Hydref 2018 y 
penderfyniad dau grant a’r sail y cafodd ei ffurfio arni. 
 
Cewch hyd i’r datganiad yma; 
 
https://gov.wales/topics/people-and-
communities/communities/flexible-funding-
programme/?skip=1&lang=cy 
 

3 Mae’r Pwyllgor yn argymell bod Llywodraeth Cymru 
yn aros a meddwl am ei ffordd o werthuso 
dichonoldeb cynnig grant integredig. Rydym yn 
argymell bod Llywodraeth Cymru yn ystyried 
ymestyn amserlen y prosiectau peilot ariannu hyblyg 
er mwyn sicrhau y gellir cynnal archwiliad trylwyr a 
manwl o’u heffaith. 

Gwrthodwyd 

4 Rydym yn argymell bod Llywodraeth Cymru, fel rhan 
o’i gwaith gwerthuso, yn nodi’n glir i ba raddau y 
mae awdurdodau lleol unigol wedi manteisio ar yr 

Parhaus 
 
Dangosodd y gwerthusiad dros dro y potensial am ganlyniadau 
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Rhif  Argymhelliad Statws – Diweddariad mis Rhagfyr 2018 

hyblygrwydd cyllido a ddarperir a sut mae hyn wedi 
cynnal gwell canlyniadau 

gwell o ganlyniad i wasanaethau y maent wedi’u 
hintegreiddio’n well a phwysleisiodd amrywiaeth o gyfleoedd 
am alinio rhwng y grantiau y maent wedi’u cynnwys yn 
nhrefniadau’r cynllun braenaru. Ar ôl adolygu canfyddiadau’r 
gwerthusiad yn ofalus a rhoi ystyriaeth i farn rhanddeiliaid, 
penderfynodd Gweinidogion y dylai’r grant Ymyrraeth Gynnar 
a’r grant Ataliaeth gael ei rannu’n ddwy, gan wahanu’r 
grantiau’n ymwneud â thai o elfennau nad ydynt yn rhai’n 
ymwneud â thai. 

5 Rydym yn argymell y dylai Llywodraeth Cymru 
adrodd yn ôl i’r Pwyllgor ar ganlyniadau’r gwaith o 
hwyluso monitro canlyniadau cymharol ar gyfer 
gwahanol grwpiau o gleientiaid. Hoffai’r Pwyllgor 
glywed hefyd, am ganlyniadau gwaith gwerthuso 
ehangach Llywodraeth Cymru ac mae’n argymell 
bod canfyddiadau’r gwerthusiad yn cael eu hadrodd 
inni yn ffurfiol. 

Parhaus 
 
Ar 3 Hydref 2018, cyhoeddwyd adroddiad y gwerthusiad dros 
dro ar waith cynllun braenaru’r ariannu hyblyg.  
 
https://gov.wales/statistics-and-research/evaluation-flexible-
funding-programme/?skip=1&lang=cy 
 
Canlyniadau’r gwaith 
Bydd Wavehill yn rhoi ystyriaeth bellach i ddull fframwaith 
canlyniadau fel rhan o gyfnod nesaf y gwerthusiad a bydd yn 
rhoi argymhellion. Bydd y gwaith hwn yn cynnwys mewnbwn 
gan awdurdodau lleol a phartïon eraill â buddiannau, fel rhan 
o’n dull cyd-weithrediadol parhaus. 

6 Rydym yn argymell bod Llywodraeth Cymru yn 
ailystyried y grantiau y mae’n bwriadu eu cynnwys 
mewn ffrwd ariannu integredig, ac ystyried yn 
arbennig, fel rhan o ddatblygiad yn y dyfodol, 
rinweddau cymharol integreiddio Cefnogi Pobl â 
grantiau tai a digartrefedd yn unig. 

Cwblhawyd 

 
Ar 3 Hydref 2018, cyhoeddodd Ysgrifennydd y Cabinet dros 
Lywodraeth Leol a Gwasanaethau Cyhoeddus a’r Gweinidog 
dros Dai ac Adfywio Ddatganiad Ysgrifenedig (dolen isod) yn 
cyhoeddi adroddiad y gwerthusiad dros dro ar waith cynllun 
braenaru’r ariannu hyblyg a gan hefyd nodi eu penderfyniad ar 
gyfer trefniadau ariannu’r dyfodol. 
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Rhif  Argymhelliad Statws – Diweddariad mis Rhagfyr 2018 

 
https://beta.llyw.cymru/node/5994 
 
 

7 Rydym yn argymell bod Llywodraeth Cymru yn 
mesur yn glir faint o arbedion ariannol y gellir eu 
cronni drwy leihau costau gweinyddol a darparu 
gwasanaethau’n fwy effeithlon drwy ei chynigion 
grant integredig. Dylai’r gwerthusiad hwn gynnwys 
sicrwydd bod yr arbedion effeithlonrwydd y gellir eu 
cyflawni yn yr ardaloedd braenaru yn rhai y gellir eu 
cyflawni’n rhwydd mewn mannau eraill. 

Gwrthodwyd 

8 Rydym yn argymell bod Llywodraeth Cymru yn 
egluro rôl y Pwyllgorau Cydweithredol Rhanbarthol 
yng nghyd-destun y prosiectau peilot ariannu hyblyg 
ac os bydd unrhyw grant integredig yn cael ei 
gyflwyno yn y dyfodol. 

Cwblhawyd 
 
Noda’r canllawiau yn gysylltiedig â’r grant sengl a 
ddosbarthwyd i awdurdodau lleol sy’n rhan o’r cynllun braenaru 
y dylai awdurdodau lleol “barhau i ymgysylltu â Phwyllgorau 
Cydweithrediadol Rhanbarthol yn yr un ffordd ag y maent ar 
hyn o bryd”. Disgwyliwn y dylai awdurdodau lleol barhau i 
gyflwyno eu hasesiadau a’u cynlluniau i’w Pwyllgorau 
Cydweithrediadol Rhanbarthol a chymryd rhan yn y cyd-
drefniadau gydag awdurdodau eraill fel y gwnaed hyd yma.  
 
Mae’r gwerthusiad annibynnol wedi cynnwys Pwyllgorau 
Cydweithrediadol Rhanbarthol yng ngwaith yr arolwg i sicrhau 
ei fod yn dal eu barn.  
 
Rhoddodd diwrnod Datblygu SPNAB a gynhaliwyd ar 3 
Rhagfyr 2018, a oedd yn cynnwys Cadeiryddion ac Is-
gadeiryddion Pwyllgorau Cydweithrediadol Rhanbarthol, gyfle i 
Bwyllgorau Cydweithrediadol Rhanbarthol roi 
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Rhif  Argymhelliad Statws – Diweddariad mis Rhagfyr 2018 

mewnbwn/adborth ar y gwaith o ddatblygu’r Grant Cymorth 
Tai. 
 
Byddwn yn parhau i weithio gyda Phwyllgorau 
Cydweithrediadol Rhanbarthol i sicrhau ein bod yn adnabod 
arfer gorau a all gyfrannu’n gadarnhaol o fewn unrhyw 
drefniadau grant newydd.  
 

9 Ynghyd â’i gwerthusiad o’r prosiectau peilot ariannu 
hyblyg, rydym yn argymell bod Llywodraeth Cymru 
yn cynnal adolygiad brys i ganfod a oes comisiynwyr 
yn cael trafferth denu ceisiadau am wasanaethau 
Cefnogi Pobl oherwydd ansicrwydd ariannu. 

Cwblhawyd 
 
Cysylltwyd â thimau Cefnogi Pobl awdurdodau lleol i drafod eu 
profiadau. Nid oedd yr ymarferiad yn pwysleisio unrhyw achos 
o bryder sylweddol o ran denu cynigwyr o ganlyniad i 
ansicrwydd ariannol.   

10 Rydym yn argymell y dylai Llywodraeth Cymru roi’r 
wybodaeth ddiweddaraf i’r Pwyllgor ynghylch ei 
hymateb i argymhelliad yr Archwilydd Cyffredinol ar 
y fformiwla ariannu i egluro ei bwriad. Dylai’r 
diweddariad hwn gynnwys manylion ynghylch sut 
mae Llywodraeth Cymru yn bwriadu dyrannu’r 
gyllideb gyffredinol i awdurdodau lleol ar gyfer 
unrhyw grant integredig gan sicrhau hefyd ei bod yn 
seiliedig ar anghenion. 

Parhaus 

Disgwyliwn y byddwn wedi cwblhau ein gwaith dadansoddi a 
datblygu cynigion ar gyfer ymgynghori arnynt erbyn yr hydref 
2019 a bydd yr amserlenni hyn yn cynnwys rhoi ystyriaeth i’r 
amserlenni angenrheidiol ar gyfer gweithredu graddol. 

 

11 Rydym yn argymell bod Llywodraeth Cymru yn 
cadarnhau ei hymrwymiad i’r camau a nododd 
eisoes mewn ymateb i argymhellion yr Archwilydd 
Cyffredinol ynghylch gwasanaethau anableddau 
dysgu a meincnodi costau gwasanaethau. 

Parhaus 
 
Mae’n bleser gennym gadarnhau’r ymrwymiad hwn a’r 
amserlenni.  
 
Bydd Llywodraeth Cymru’n gweithio gyda Phwyllgorau 
Cydweithrediadol Rhanbarthol i adolygu gwasanaethau 
Anableddau Dysgu fel rhan o’r prosiect i gyflenwi’r Grant 
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Cymorth Tai. Bydd hyn yn hwyluso penderfyniadau am 
drefniadau’r dyfodol ar gyfer yr ariannu hwn erbyn mis Ebrill 
2020. 
 

12 Rydym hefyd yn argymell bod Llywodraeth Cymru 
yn edrych yn yr un modd ar y mater o amrywiad 
rhwng awdurdodau lleol yn y ddarpariaeth Cefnogi 
Pobl ar gyfer grwpiau penodol eraill, gan gynnwys 
unrhyw wahaniaethau amlwg yn y math o 
gefnogaeth, h.y. sefydlog neu amrywiol. 

Parhaus 
 

Mae’r gwaith parhaus i ddatblygu’r Grant Cymorth Tai yn 
cynnwys llif gwaith i roi ystyriaeth i’r materion dosbarthu o fewn 
y rhaglen Cefnogi Pobl ac erbyn hyn y set ehangach o grantiau 
gan ystyried y penderfyniad i ohirio cymhwyso ‘fformiwla 
Aylward’ yn 2015. 
 

Bydd y gwaith hwn wedi’i gwblhau erbyn yr hydref 2019 er 
mwyn galluogi i sefydlu eglurder i’w roi ar waith o fis Ebrill 
2020. 

13 Rydym yn argymell bod Llywodraeth Cymru yn 
darparu arweiniad a hyfforddiant cynhwysfawr i 
sicrhau bod unrhyw fframwaith canlyniadau 
diwygiedig, ar gyfer y Rhaglen Cefnogi Pobl, neu 
unrhyw grant integredig newydd, wedi’i ddeall yn 
iawn a’i ddefnyddio’n gyson ledled Cymru o’r 
dechrau. 

Parhaus 

Rydym yn cydnabod pa mor bwysig ydyw i ddefnyddio’r 
fframwaith mewn ffordd gyson a chywir a byddwn yn cefnogi 
comisiynwyr a darparwyr i gyflenwi hyn trwy ganllawiau a 
hyfforddiant. Mae’r gwelliannau rydym yn ceisio eu gwneud i’r 
broses ariannu gwasanaethau cymorth a gwasanaethau ataliol 
ar wella ffocws pawb ar y canlyniadau a gyflawnwyd ac mae’n 
hanfodol y gallwn ddefnyddio fframweithiau canlyniadau i ddal 
partïon i gyfri’n gywir trwy wybodaeth gadarn a chredadwy. 
Caiff y gwaith o ddatblygu a gweithredu’r fframwaith ei ddylunio 
i gyflawni hyn. 
 
Amlinellodd yr Adroddiad Gwerthuso Dros Dro a luniwyd gan 
Wavehill ac a gyhoeddwyd ym mis Hydref 2018 eu cynigion ar 
gyfer fframwaith canlyniadau. Bydd ystyriaeth bellach o ddull 
fframwaith canlyniadau’n ffurfio rhan o gyfnod nesaf y 
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gwerthusiad yn gynnar yn 2019. Bydd hon yn broses 
ailadroddol a bydd yn cynnwys ymgynghori pellach â 
rhanddeiliaid. Bydd hefyd yn cymryd i ystyriaeth y gwaith 
mewnol a gyflawnwyd ar ddatblygu’r fframwaith megis y 
gweithdy mewnol (yn cynnwys dau awdurdod lleol) a 
gynhaliwyd ym mis Hydref. 
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Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Materion Llywodraethu ym Mwrdd 

Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr (BIP Betsi Cadwaladr) 

Papur Tystiolaeth 

Mae adran gyntaf y papur tystiolaeth hwn yn cyflwyno’r amserlen o ddigwyddiadau 
ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr a arweiniodd at ei roi mewn mesurau 
arbennig.  Mae’r ail adran yn amlinellu’r adroddiadau a’r cynnydd ar ôl i’r Bwrdd gael 
ei roi dan fesurau arbennig, sy’n cynnwys manylion am wasanaethau iechyd meddwl 
a chymorth ar ffurf ymyriadau ac mae’r drydedd adran yn cyflwyno diweddariadau ar 
argymhellion penodol yn adroddiadau blaenorol y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus 
(PCC) yr oedd y Pwyllgor wedi nodi nad oeddent wedi eu gweithredu eto. 

ADRAN 1 

 Amserlen o’r digwyddiadau ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Betsi
Cadwaladr cyn iddo gael ei roi mewn mesurau arbennig:

2009-2012 

Yn sgil ad-drefnu GIG Cymru yn 2009, datblygwyd byrddau iechyd integredig, mwy 

o faint.  Daeth Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr (BIP Betsi Cadwaladr) i
fodolaeth er mwyn darparu gwasanaethau iechyd i ardal Gogledd Cymru yn dilyn
uno’r ddwy ymddiriedolaeth a’r chwe bwrdd iechyd lleol blaenorol.

Daeth pryderon i’r amlwg yn y blynyddoedd cynnar nad oedd y trefniadau arwain yn 
BIP Betsi Cadwaladr yn ysgogi’r integreiddio sefydliadol a diwylliannol angenrheidiol 
yn ddigon cyflym ar gyfer y sefydliad newydd.  Yn 2012 llesteiriwyd hyn ymhellach 
gan heriau a oedd yn gysylltiedig â’r sefyllfa ariannol; yr angen i ad-drefnu 
gwasanaethau ac ansefydlogrwydd parhaus ar lefelau uwch arweinwyr y Bwrdd 
oherwydd trosiant staff ac absenoldeb oherwydd salwch. 

2012-13 

Cynhaliwyd cyfarfodydd rhwng Swyddfa Archwilio Cymru (SAC), Arolygiaeth Gofal 
Iechyd Cymru (AGIC) a Llywodraeth Cymru i drafod a rhannu pryderon ynghylch BIP 
Betsi Cadwaladr.  O ganlyniad, cytunwyd y byddai AGIC a SAC yn cynnal adolygiad 
ar y cyd - Trosolwg o Drefniadau Llywodraethu - Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi 
Cadwaladr a gyhoeddwyd ym mis Mehefin 2013. 

Mae’r adroddiad ar gael i’w ddarllen ar y ddolen isod:  

http://www.audit.wales/cy/system/files/publications/BCUHB_Joint_Review_Welsh_20
13.pdf

Canfu’r adolygiad ar y cyd: 

Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus / Public Accounts Committee
PAC(5)-02-19 P1
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 nad yw trefniadau a gweithdrefnau llywodraethu’r Bwrdd Iechyd yn mynd i’r 
afael yn ddigonol â’r bwlch rhwng y ward a’r Bwrdd; 

 nad oedd trefniadau llywodraethu arferol ym BIP Betsi Cadwaladr wedi rhoi 
sylw digonol i reoli heintiau; 

 roedd effeithiolrwydd y Bwrdd wedi cael ei beryglu’n ddifrifol gan rwyg yn y 
berthynas weithio rhwng rhai uwch reolwyr yn y sefydliad; 

 nid oedd gan y Bwrdd, yn ei gyfanrwydd, y capasiti a’r gallu i ddarparu lefelau 
priodol o graffu mewn perthynas â chyflenwi gwasanaethau. 

 

Cynhaliodd Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus Cynulliad Cenedlaethol Cymru ymchwiliad i 
drefniadau llywodraethu BIP Betsi Cadwaladr a sut yr aed i’r afael â hwy yn ystod 
2013. 

Yn ystod y cyfnod hwn bu newid ar lefel uwch arweinwyr, gyda Peter Higson yn cael 
ei benodi’n Gadeirydd y Bwrdd Iechyd ym mis Medi 2013.  Arweiniodd yntau y 
broses o recriwtio Prif Weithredwr Newydd a ddechreuodd ar ei swydd ym mis 
Mehefin 2014. 
 
Cyhoeddodd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus (PCC) ei adroddiad ym mis Rhagfyr 
2013 a derbyniodd wybodaeth ysgrifenedig a llafar yn rheolaidd ar gynnydd yn erbyn 
argymhellion Llywodraeth Cymru a BIP Betsi Cadwaladr, gan ystyried adroddiadau 
pellach a gyflwynwyd gan SAC ac AGIC. 

Cafodd Ward Tawel Fan, ward iechyd meddwl ar gyfer pobl hŷn yn Uned Ablett yn 
Ysbyty Glan Clwyd, ei chau ym mis Rhagfyr 2013 yn dilyn pryderon a godwyd ynglŷn 
ag ansawdd a diogelwch y gofal a ddarparwyd yno.  Roedd y Bwrdd Iechyd wedi 
cynnal ymchwiliadau mewnol a arweiniodd at eu symud o’u dyletswyddau clinigol.  O 
ganlyniad, trosglwyddwyd y cleifion i leoliadau gofal eraill. 
 
O ganlyniad i Tawel Fan a phryderon cyffredinol ynglŷn â Gwasanaethau Iechyd 
Meddwl yn y Bwrdd Iechyd cafodd ei roi o dan drefniadau monitro uwch gan 
Lywodraeth Cymru ym mis Rhagfyr 2013. 
 

2014 

Ym mis Ionawr 2014, comisiynodd BIP Betsi Cadwaladr yr adolygydd allanol 
annibynnol, Donna Ockenden, i edrych ar y pryderon a godwyd ynglŷn â gofal 
cleifion ar ward Tawel Fan. 

Cafodd trefniadau uwchgyfeirio ac ymyrryd GIG Cymru eu hadolygu a 
chyflwynwyd trefniadau tairochrog ym mis Ebrill 2014, mewn ymateb i argymhelliad 
gan adroddiad y PPC yn 2013. Mae’r cyngor a’r sbardun ar gyfer newid statws 
uwchgyfeirio yn cael eu rheoli yn awr drwy broses dairochrog sy’n cynnwys AGIC, 
SAC a Llywodraeth Cymru gyda’i gilydd.  Fel rhan o’r trefniadau hyn, mae 
Llywodraeth Cymru yn cwrdd â SAC ac AGIC ddwywaith y flwyddyn i drafod sefyllfa 
gyffredinol pob bwrdd ac ymddiriedolaeth iechyd y GIG ac mae’r wybodaeth hon yn 
cael ei chyhoeddi.  Trefnir cyfarfodydd ad hoc neu arbennig hefyd rhwng y 
cyfarfodydd hyn os bydd angen. 

Mae gan y fframwaith bedair lefel uwchgyfeirio:  
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 Trefniadau arferol 

 Monitro uwch 

 Ymyriadau wedi’u targedu 

 Mesurau arbennig 
 
Derbyniodd y Bwrdd wybodaeth am gynnydd adolygiad Donna Ockenden ym mis 

Gorffennaf 2014, a rhannwyd adroddiad Ockenden gyda Heddlu Gogledd Cymru, a 

gadarnhaodd y byddent yn cynnal ymchwiliad ffurfiol. 

Roedd BIP Betsi Cadwaladr yn ymwybodol o’r angen i gynnal ymchwiliad clinigol, 
mwy ffurfiol, er mwyn ystyried yr angen am broses ddisgyblu/cosbau proffesiynol 
mwy ffurfiol yn erbyn aelodau o staff ac i gyflawni gofynion rheoliadau “Gweithio i 
Wella”. 

Nid oedd modd i’r ymchwiliad clinigol mwy ffurfiol ddechrau hyd nes y byddai 

ymchwiliad Heddlu Gogledd Cymru wedi’i gwblhau. 

Ym mis Tachwedd 2014 symudodd BIP Betsi Cadwaladr o drefniadau ‘monitro uwch 
ar iechyd meddwl’ i ‘y sefydliad cyfan yn destun ymyrraeth wedi’i thargedu’ o dan y 
trefniadau uwchgyfeirio ac ymyrryd newydd.  Roedd y rheswm am y cam 
uwchgyfeirio yn gysylltiedig â’r heriau sylweddol yn y cynllun ariannol ar gyfer 
2014/15, pryderon mawr ynglŷn â darparu, diogelwch ac ansawdd gwasanaethau 
iechyd meddwl a rheoli a rheolaeth cynlluniau cyfalaf a phryderon llywodraethu.  
 
Cam cyntaf ymyrraeth wedi’i thargedu BIP Betsi Cadwaladr oedd adolygiad 
diagnostig a gynhaliwyd gan Ann Lloyd rhwng mis Rhagfyr a mis Chwefror 2015 (a 
gyhoeddwyd ym mis Mehefin 2015).  Mae’r adroddiad ar gael ar y ddolen ganlynol: 
 
http://www.wales.nhs.uk/sitesplus/documents/861/Ann%20Lloyd%20Report.pdf 
  
2015 

Cyhoeddwyd adroddiad Ockenden ym mis Mai 2015 a chafodd gryn sylw yn y 
cyfryngau.  Roedd yr adroddiad hwn yn rhoi trosolwg o’r gofal ar y ward, gan dynnu 
ar wybodaeth gan 40 aelod o staff a 18 aelod o deuluoedd a ffrindiau agos.  Roedd 
yr adroddiad yn datgan bod y diwylliant ar y ward wedi arwain at gamdriniaeth 
sefydliadol.  Derbyniodd y Bwrdd Iechyd yr adroddiad, a phenderfynodd bod 
canfyddiadau Ockenden yn gwarantu ymchwiliad pellach er mwyn gallu cael darlun 
cyflawn o’r gofal a ddarparwyd ar y ward cyn ei chau. 

Dywedodd Heddlu Gogledd Cymru hefyd ym mis Mai 2015 na fyddai unrhyw 
gyhuddiadau troseddol yn cael eu gwneud mewn cysylltiad â’r pryderon a godwyd 
am y gofal ar ward Tawel Fan.  Disgrifir yr ymchwiliad a’r broses ymholi mewn 
perthynas â Tawel Fan yn fanylach yn y cyflwyniad i adroddiad terfynol HASCAS. 

http://www.wales.nhs.uk/sitesplus/documents/861/HASCAS%20report%2C%20May
%202018%20%28eng%29.pdf 

Ar 8 Mehefin 2015, hysbysodd y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol 
Gadeirydd BIP Betsi Cadwaladr fod y Bwrdd yn cael ei roi dan fesurau arbennig 
oherwydd methiannau o ran darparu gwasanaethau, effeithiolrwydd sefydliadol ac 
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ansawdd a diogelwch gofal mewn sawl maes, gan gynnwys darparu gwasanaethau 
iechyd meddwl, gwasanaethau mamolaeth a gofal sylfaenol, gan gynnwys 
gwasanaethau y tu allan i oriau.  Gwnaed hyn yn unol â Threfniadau Uwchgyfeirio ac 
Ymyrryd GIG Cymru a’r pwerau ymyrryd yn adrannau 26 a 27 Deddf GIG (Cymru) 
2006.  Hwn oedd y tro cyntaf i Lywodraeth Cymru roi bwrdd iechyd yng Nghymru 
dan fesurau arbennig.  Yn unol â’r trefniadau mesurau arbennig a weithredwyd ar 
gyfer BIP Betsi Cadwaladr, y Bwrdd sydd wedi parhau i fod yn gyfrifol am y cynnydd 
a’r camau gweithredu, o dan arweiniad y Cadeirydd a’r Prif Weithredwr ac nid yw 
Llywodraeth Cymru wedi cymryd cyfrifoldeb dros reolaeth weithredol y Bwrdd 
Iechyd.  Mae datganiad y Gweinidog i’r Cynulliad Cenedlaethol ar 9 Mehefin ar gael 
ar y ddolen isod:  

http://www.assembly.wales/en/bus-
home/pages/rop.aspx?meetingid=3169&assembly=4&startDt=01/06/2015&endDt=15
/06/2015#C223738 

 

Yn dilyn penderfyniad y Gweinidog, gwaharddodd BIP Betsi Cadwaladr ei Brif 
Weithredwr o’i swydd ar unwaith.  Gofynnodd y Gweinidog i Simon Dean, Dirprwy 
Brif Weithredwr GIG Cymru, ymgymryd â’r rôl prif weithredwr dros dro. 

Adran 2 

 Adroddiadau a Chynnydd BIP Betsi Cadwaladr mewn 
Perthynas â’r Mesurau Arbennig 

 

Ar ôl cael ei roi dan fesurau arbennig bu BIP Betsi Cadwaladr yn darparu 

gwybodaeth reolaidd i’r cyhoedd ac roedd Llywodraeth Cymru yn darparu 

gwybodaeth i’r Cynulliad Cenedlaethol ar drefniadau a chynnydd. 

Rhoddwyd cyfres o gynlluniau 100 diwrnod, a gomisiynwyd gan y prif weithredwr 
dros dro, ar waith ar draws y bwrdd iechyd ym mis Mehefin 2015.  O ganlyniad, 
penodwyd 27 o fydwragedd ychwanegol yn dilyn ymgyrch recriwtio a chyflawnwyd 
pob un o’r cerrig milltir allweddol yn y cynllun ar gyfer gwasanaethau meddygon 
teulu y tu allan i oriau.  Cyflwynodd BIP Betsi Cadwaladr adroddiad ar ddiwedd y 
cyfnod 100 diwrnod a’i gyhoeddi ym mis Medi 2015 ac mae ar gael i’w ddarllen ar y 
ddolen isod:  

http://www.wales.nhs.uk/sitesplus/documents/861/100%20Day%20Update%20-
%20September%202015.pdf 

Ym mis Awst 2015, wrth gydnabod yr angen am ymchwiliad ac adolygiad pellach o’r 
gofal a’r driniaeth a ddarparwyd ar Ward Tawel Fan, comisiynodd BIP Betsi 
Cadwaladr ymchwiliad annibynnol cynhwysfawr gan HASCAS Consultancy Limited.  
Roedd hyn yn cwmpasu adroddiad thematig ar wersi i’w dysgu, adroddiadau cleifion 
unigol er mwyn cefnogi’r broses Gweithio i Wella ac adroddiadau staff unigol er 
mwyn cefnogi’r prosesau cyflogaeth.  Ochr yn ochr ag ymchwiliad HASCAS, 
comisiynwyd adolygiad llywodraethu gan Donna Ockenden.  Roedd yr adolygiad yn 
canolbwyntio ar y trefniadau llywodraethu a oedd yn ymwneud â’r gofal a roddwyd i 
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gleifion ar Ward Tawel Fan cyn iddi gau a’r trefniadau llywodraethu presennol yn y 
gwasanaethau iechyd meddwl ar gyfer pobl hŷn yn y Bwrdd Iechyd. 

Cyhoeddodd y Dirprwy Weinidog Iechyd ddatganiad ar 22 Hydref 2015.  Roedd hyn 
yn hysbysu Aelodau’r Cynulliad y byddai BIP Betsi Cadwaladr yn parhau dan 
fesurau arbennig am ddwy flynedd o leiaf, gan gydnabod bod angen cynlluniau 
tymor hwy er mwyn adeiladu ar y cam sefydlogi cychwynnol a mynd i’r afael â’r 
heriau mwy sylfaenol, ac yn arbennig gwella gwasanaethau iechyd meddwl yng 
Ngogledd Cymru. 
 
http://www.cynulliad.cymru/ministerial%20statements%20documents/bcuhb-special-
measures-update/151022%20betsi%20cym.docx 
 

Roedd datganiad pellach gan y Dirprwy Weinidog ym mis Tachwedd 2015 yn rhoi 
amlinelliad o’r cymorth ar ffurf ymyriadau a ddarparwyd o dan y mesurau arbennig 
http://www.cynulliad.cymru/ministerial%20statements%20documents/betsi-
cadwaladr/151104betsicy.docx 
 
Roedd y cymorth hwn yn cynnwys:  
 

- Ann Lloyd, Prif Weithredwr blaenorol GIG Cymru, yn darparu trosolwg a 
chefnogaeth i waith llywodraethu’r bwrdd, gan gynnwys gwaith ar ymddygiad 
a moesau; datblygu fframwaith ac adolygiad o sicrwydd y bwrdd ac 
ailstrwythuro strwythurau’r pwyllgor; 

- Comisiynu arbenigedd cynllunio ar gyfer creu gofynion cynllunio i ddatblygu 
cynllun tymor canolig; 

- Peter Meredith-Smith yn darparu cyngor ar gynnydd o dan iechyd meddwl a 
chanolbwyntio hefyd ar sicrhau bod BIP Betsi Cadwaladr yn cydymffurfio â 
rhaglen welliannau gwasanaeth iechyd meddwl plant a’r glasoed (CAMHS) 
Cymru gyfan; 

- Dr Chris  Jones, cyn-Gadeirydd Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf yn darparu 
cyngor ar welliannau y tu allan i oriau a chefnogi cyfleoedd i ddatblygu rhai 
clystyrau penodol; 

- Darparu adnoddau i ddatblygu capasiti a gallu ymgysylltu yn y sefydliad.  
Byddai Ann Lloyd hefyd yn darparu trosolwg ar werthuso llwyddiant 
gweithgarwch ymgysylltu BIP Betsi Cadwaladr. 

 
Ym mis Ionawr 2016, cyhoeddwyd datganiad ar fframwaith gwella’r mesurau 
arbennig yn nodi’r cerrig milltir i BIP Betsi Cadwaladr eu cyrraedd erbyn mis Mai 
2016, mis Tachwedd 2016 a mis Tachwedd 2017. 
 
http://www.cynulliad.cymru/ministerial%20statements%20documents/betsi-
cadwaladr-university-health-board-special-measures-improvement-
framework/160129specialmeasurescy.docx 
 
Cyhoeddodd BIP Betsi Cadwaladr ei adroddiad cyntaf ar gynnydd ar gyflawni cerrig 
milltir y mesurau arbennig ym mis Mai 2016; 
http://www.wales.nhs.uk/sitesplus/documents/861/16_91%20Special%20Measures
%20Improvement%20Framework%20End%20Phase%201%20Report%20v1.0.pdf 
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Ar 24 Mehefin, 2016 cyhoeddodd y Dirprwy Weinidog Iechyd ddatganiad ar gynnydd 
o dan gam cyntaf y fframwaith gwelliannau a chasgliadau o’r trafodaethau yn y 
cyfarfod tairochrog o dan y trefniadau uwchgyfeirio ac ymyrryd.  Roedd hyn yn nodi 
cynnydd sylweddol yn y gwasanaethau mamolaeth, gofal sylfaenol a gwasanaethau 
y tu allan i oriau.  Roedd y datganiad hefyd yn cyflwyno’r disgwyliadau ar y cynnydd 
pellach sydd ei angen i drawsnewid y gwasanaethau iechyd meddwl, yn arbennig ar 
ddatblygu’r strategaeth tymor hwy a sicrwydd mwy uniongyrchol ar weithredu’r 
argymhellion yn adroddiadau AGIC, gan gynnwys rhannu dysgu ar draws Gogledd 
Cymru. 
 
http://www.cynulliad.cymru/ministerial%20statements%20documents/betsi-
cadwaladr-university-health-board/160624%20vg%20betsi%20-%20welsh.doc 
 
Cyhoeddwyd adroddiad cynnydd BIP Betsi Cadwaladr ar ail gam y cerrig milltir, a 
nodwyd yn y fframwaith mesurau arbennig ym mis Tachwedd 2016: 
http://www.wales.nhs.uk/sitesplus/documents/861/Special%20Measures%20Improve
ment%20Framework%20End%20Phase%202%20Report%20v3.0%20website.pdf 
 
Ym mis Ionawr, 2017 ysgrifennodd Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a 
Chwaraeon at Aelodau Cynulliad Gogledd Cymru, llefarwyr Iechyd a Chadeirydd y 
Pwyllgor Iechyd, Gwasanaethau Cymdeithasol a Chwaraeon ar ei benderfyniad i 
sefydlu panel goruchwylio annibynnol ar gyfer ymchwiliad HASCAS a’r adolygiad 
llywodraethu annibynnol am y gofal a’r driniaeth a roddwyd i gleifion ar ward Tawel 
Fan.  Sefydlwyd y panel er mwyn darparu sicrwydd ar integredd yr ymchwiliad a’r 
adolygiad llywodraethu a sicrhau eu bod yn cael eu cynnal mewn ffordd amserol. 
 
Roedd yr adolygiad dilynol a gyhoeddwyd gan AGIC/SAC ym mis Mehefin 2017 
http://www.cynulliad.cymru/laid%20documents/agr-ld11088/agr-ld11088-w.pdf yn 
cydnabod bod tystiolaeth o gynnydd o dan y mesurau arbennig yn erbyn y cerrig 
milltir yn y fframwaith gwelliannau mesurau arbennig.  Roedd hyn yn cynnwys 
recriwtio llwyddiannus er mwyn gwella lefelau staffio staff meddygol a bydwreigiaeth 
yn y gwasanaethau mamolaeth a gweithio mewn partneriaeth i ddatblygu a chytuno 
ar y strategaeth iechyd meddwl Gyda’n Gilydd ar gyfer Iechyd Meddwl yng Ngogledd 
Cymru.  Roedd yr adolygiad yn nodi hefyd bod y Bwrdd Iechyd yn parhau i wynebu 
nifer o heriau sylweddol a oedd yn cynnwys ei sefyllfa ariannol, ei gynlluniau ar gyfer 
newid gwasanaethau a phryderon ynglŷn â gwasanaethau iechyd meddwl. 
 
Cyhoeddodd BIP Betsi Cadwaladr ei drydydd adroddiad cynnydd o dan gerrig milltir 
y fframwaith gwella mesurau arbennig yn Ionawr 2018:  
http://www.wales.nhs.uk/sitesplus/documents/861/BCU%20Special%20Measures%2
0Improvement%20Framework%20End%20of%20Phase%203%20Report%20v2.0%
20Final%20Approved%20subsequent%20submission%207.2.181.pdf 
 

Ystyriwyd adolygiad o’r cynnydd a wnaed gan BIP Betsi Cadwaladr o dan y mesurau 
arbennig gyda chyrff adolygu allanol o dan y trefniadau gwaethygu ddechrau mis 
Rhagfyr 2017. Ar 1 Chwefror 2018 cyhoeddodd Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd 
a Gwasanaethau Cymdeithasol, o ganlyniad i’r cynnydd a wnaed, y byddai’r 
gwasanaethau mamolaeth yn cael eu rhyddhau o fesurau arbennig penodol, ond y 
byddai rhai o’r meysydd perfformiad yn cael eu cynnwys yn awr o dan y trefniadau 
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‘mesurau arbennig’. Roedd y datganiad 
https://gov.wales/about/cabinet/cabinetstatements/2018/BCUHB/?skip=1&lang=cy 
 hefyd yn adrodd ar y gefnogaeth bellach a oedd yn cael ei sefydlu ar gyfer y 
sefydliad ac yn nodi’r cerrig milltir allweddol hyd at Ebrill 2018, y byddai BIP Betsi 
Cadwaladr yn cael ei fesur yn eu herbyn er mwyn sicrhau bod cynnydd digonol yn 
cael ei wneud. 
 
Ar 8 Mai 2018, cyflwynodd Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd ddatganiad llafar 
http://record.assembly.wales/Plenary/4981#A43428 ar ganfyddiadau adroddiad 
HASCAS, y cynnydd a oedd yn cael ei wneud yn y gwasanaethau iechyd meddwl a 
hefyd cyhoeddi’r fframwaith gwella mesurau arbennig ym mis Mai 2018 – Medi 2019. 
Gallwch ddarllen y fframwaith ar y ddolen isod:  
https://gov.wales/docs/dhss/publications/180508bcu-improvecy.pdf 
 
Cafwyd datganiad llafar pellach a oedd yn trafod cynnydd ar 5 Mehefin 2018, dair 
blynedd ar ôl i BIP Betsi Cadwaladr gael ei roi dan drefniadau mesurau arbennig 
http://record.assembly.wales/Plenary/4987#A43885. Roedd y datganiad yn nodi’r 
gwelliannau a wnaed yn y gwasanaethau mamolaeth a arweiniodd at dynnu’r 
gwasanaethau o’r trefniadau mesurau arbennig a’r buddsoddiad parhaus yn yr ystâd 
ac mewn gwasanaethau gyda’r gwaith adnewyddu mawr arwyddocaol parhaus, a 
oedd yn cynnwys buddsoddiad o fwy na £160 miliwn ar safle Ysbyty Glan Clwyd, a 
fyddai’n cael ei gwblhau ym mis Rhagfyr eleni a’r Ganolfan Isranbarthol Gofal Dwys 
i’r Newydd-anedig (SuRNICC) yn agor yn ystod haf 2018.  Mae’r ganolfan hon yn 
darparu gofal arbenigol sydd wedi’i ddychwelyd o ardaloedd rhanbarthol eraill ac 
roedd yn cynnwys ymgyrch recriwtio lwyddiannus i ddenu meddygon a nyrsys 
arbenigol.  Mae Llywodraeth Cymru wedi darparu cyllid pellach o £2.2 miliwn hefyd 
er mwyn trawsnewid theatr yn Ysbyty Glan Clwyd yn theatr hybrid ar gyfer cynnal 
llawdriniaethau fasgwlaidd cymhleth.  Bydd hyn yn creu buddion i gleifion ac mae 
eisoes yn cynyddu atyniad y Bwrdd Iechyd yn nhermau recriwtio meddygon 
ymgynghorol a gwelliannau i hyfforddiant llawfeddygol.  Mae’n bwysig nodi bod y 
Bwrdd Iechyd wedi parhau i recriwtio ac mae’n cyflogi’r lefelau uchaf o weithwyr 
(erioed) ar hyn o bryd, er gwaethaf y categori mesurau arbennig, ac mae hyn wedi 
helpu i leihau meysydd gwariant ar swyddi asiantaeth a locwm yn sylweddol.  Roedd 
y datganiad hefyd yn canolbwyntio ar yr heriau parhaus ym meysydd cyllid a rhai 
meysydd perfformiad. 
 

Cyflwynwyd datganiad hefyd gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd ar 17 
Gorffennaf 2018 yn y Cynulliad Cenedlaethol yn dilyn cyhoeddi Adolygiad 
Llywodraethu Donna Ockenden. 
http://record.assembly.wales/Plenary/5000#A45073. Roedd y datganiad yn nodi bod 
y canfyddiadau wedi tynnu ar adroddiadau, adolygiadau ac archwiliadau eraill o’r 
Bwrdd ers 2009.  Roedd hefyd yn ymateb i’r gwelliannau diweddar yn y 
gwasanaethau iechyd meddwl, yn arbennig o ran y strwythur rheoli a’r canfyddiadau 
o adroddiad blynyddol diweddaraf AGIC a oedd yn nodi rhai meysydd a oedd yn 
parhau i beri pryder, ond hefyd, ar y cyfan, roedd cleifion yn fodlon â’r gofal yr 
oeddent yn ei gael, roedd y staff yn teimlo eu bod yn cael eu cefnogi ac roedd 
tystiolaeth dda o ofal a oedd yn canolbwyntio ar gleifion.  Roedd hefyd yn pwysleisio 
bod BIP Betsi Cadwaladr wedi bod yn agored ac ymatebol drwy gydol ei gysylltiad 
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ag AGIC ac, yn bwysicaf oll, bod yr arweinyddiaeth wedi atgyfnerthu ers 2013 a’i bod 
yn fwy effeithiol yn dilyn newidiadau sylweddol a wnaed i’w strwythur. 

Ym mis Gorffennaf 2018, cytunodd Ysgrifennydd y Cabinet ar fuddsoddiad pellach o 
£6.8 miliwn o dan y trefniadau mesurau arbennig er mwyn atgyfnerthu’r trefniadau 
llywodraethu ac atebolrwydd drwy gydweithio gyda chlinigwyr a phartneriaid i 
gyflawni gwelliannau sylweddol i ofal wedi’i gynllunio a gofal heb ei drefnu, ar draws 
yr holl feysydd arbenigol aciwt. 

Bydd y cyllid yn cynyddu gallu a chapasiti’r bwrdd iechyd yn y meysydd canlynol: 

 defnyddir £4.6 miliwn (£2.3 miliwn y flwyddyn) i atgyfnerthu’r capasiti darparu, 
cynllunio a gwella gwasanaethau yn y strwythur gofal eilaidd gweithredol; 

 bydd £1.7 miliwn (£892,000 yn 2018/19 a £826,000 yn 2019/20) yn cefnogi’r 
broses ‘chwyldroi’ drwy gryfhau’r gallu i reoli rhaglenni a galw dadansoddol; 

 bydd £0.5 miliwn yn cynyddu capasiti’r is-adran iechyd meddwl ac anableddau 
dysgu drwy ymestyn y prosiect peilot ‘Right Care and Repatriation Programme’.  
Bydd hyn yn sicrhau bod cleifion yn derbyn y gofal sydd ei angen arnynt drwy’r 
pecyn gofal cywir, yn yr amgylchedd cywir a bod camau trosglwyddo neu 
ryddhau amserol yn cael eu cyflawni pan fydd yn glinigol briodol i wneud hynny. 

 
Dechreuodd y Cadeirydd newydd, Mark Polin, ar ei swydd ym mis Medi 2018 ar ôl 
dangos gwerthfawrogiad da o’r heriau a oedd yn wynebu’r sefydliad drwy’r broses 
benodi.  Mae arsylwadau cynnar yn awgrymu ei fod eisoes yn darparu cyfeiriad cryf 
ac arweinyddiaeth ar gyfer gwella.  Mae recriwtio Dirprwy Gadeirydd newydd a 
phenodiadau annibynnol a gweithredol wedi rhoi bywyd newydd i’r Bwrdd a bydd yn 
darparu goruchwyliaeth fwy trylwyr a chyson ar lefel Bwrdd a Phwyllgor. 
 
Adroddodd BIP Betsi Cadwaladr ar gynnydd y disgwyliadau a gyflwynwyd yn ei 
fframwaith gwella presennol yng nghyfarfod y Bwrdd ar 1 Tachwedd.  Mae’r 
adroddiad ar gael ar y ddolen isod: 

http://www.wales.nhs.uk/sitesplus/861/opendoc/334794 
 

Cyflwynodd Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd ddatganiad llafar i Aelodau’r 
Cynulliad am gynnydd ar 6 Tachwedd, 2018: 
http://record.assembly.wales/Plenary/5361#A46441 

Soniodd am y gwelliannau a oedd yn cael eu harwain gan y Cadeirydd newydd yn 
adnewyddu ac alinio busnes y Bwrdd a gwaith pwyllgorau a sefydlu system werthuso 
a sicrwydd fwy cadarn.  Nododd hefyd yr ymrwymiad a’r cymhelliant uwch i waith 
partneriaeth gan y bwrdd er mwyn cefnogi ‘Dyfodol Iachach i Gymru’ a’r agenda 
drawsnewid a chanlyniadau arolwg staff y GIG yn 2018 a oedd yn dangos 
newidiadau cadarnhaol ers 2013 a 2016, a hynny’n fwyaf amlwg o ran ymgysylltiad y 
staff.  Mae hyn yn cynnwys cynnydd o 18 y cant ers 2013 o ran y staff sy’n dweud eu 
bod yn teimlo balchder yn awr eu bod yn gweithio i BIP Betsi Cadwaladr.  Roedd y 
gwelliannau a nodwyd yn y gwasanaethau iechyd meddwl yn cynnwys cadarnhau 
uwch dîm rheoli newydd a gweladwy, penodi cyfarwyddwr nyrsio iechyd meddwl 
newydd, creu arweinwyr gwrando ar draws y staff rheng flaen a lansio ‘Heddiw, 
gallaf’. 
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Mae angen diweddariadau pellach ym mis Ebrill a mis Hydref 2019.  Er mwyn gallu 
ailystyried rhyddhau’r bwrdd o’r mesurau arbennig, bydd angen sicrwydd ar 
Lywodraeth Cymru bod cynnydd yn cael ei wneud mewn meysydd allweddol a’u bod 
yn gynaliadwy.  Mae’r rhain yn cynnwys:  

 Perfformiad gwell a chyson ym meysydd ansawdd, gofal heb ei drefnu a gofal 
wedi’i gynllunio; 

 Cynnydd wrth ddarparu’r strategaeth iechyd meddwl a’r camau gweithredu y 
cytunwyd arnynt mewn ymateb i’r argymhellion yn adroddiadau Deloitte, 
HASCAS ac Ockenden; 

 Cymeradwyo cynllun tair blynedd ar gyfer 2019-2022 a ddatblygwyd mewn 
partneriaeth â staff a phartneriaid; 

 Gwelliannau parhaus, sy’n cydymffurfio â thargedau iechyd meddwl 
perthnasol, gan gynnwys y rhai sydd wedi’u nodi o dan Ddeddf Iechyd 
Meddwl a Mesur Iechyd Meddwl (Cymru); 

 Cyflawni cynlluniau ariannol fel y cytunwyd ac arddangos sefyllfa well, fel y’i 
nodir yn y cynllun tair blynedd. 

 

Ar lefel strategol, mae Llywodraeth Cymru yn parhau i adolygu cynnydd mewn 
cyfarfodydd goruchwylio rheolaidd gyda BIP Betsi Cadwaladr.  Mae cyfarfodydd 
diweddar wedi dangos bod yr ystadegau diweddaraf yn dangos bod 6,574 o lwybrau 
cleifion dros 36 wythnos, sy’n ostyngiad o 3,034 (32%) o gymharu â Hydref 2017 ac 
nad oedd unrhyw un yn aros am fwy nag 14 wythnos am driniaeth therapi. 

Mae hefyd yn bwysig, wrth ganolbwyntio ar feysydd sydd angen gwelliannau o dan y 
mesurau arbennig, nad ydym yn esgeuluso meysydd o arfer da a’n bod yn adrodd 
arnynt, gan gynnwys gwaith ar y boblogaeth ac iechyd y cyhoedd, er enghraifft 
mesurau imiwneiddio a’r ffaith mai Ysbyty Gwynedd yw’r ysbyty aciwt gyntaf yng 
Nghymru i gael ei ddyfarnu’n safle sy’n ystyriol o ddementia. 

 

ADRAN 3  

 Diweddariad ar gynnydd yn erbyn yr argymhellion ar gyfer 
dau fater llywodraethu blaenorol PCC ar Adroddiadau BIP 
Betsi Cadwaladr yn ystod y Pedwerydd Cynulliad. 

 

Mae’r Pwyllgor wedi gofyn yn benodol am ddiweddariad ar argymhellion 18 a 19 yr 
adroddiad cyntaf, ‘Trefniadau Llywodraethu Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr’ 
a gyhoeddwyd ym mis Rhagfyr 2013 a pharagraffau 104 – i’r casgliadau a’r 
argymhellion ar dudalen 42 yr adolygiad dilynol ar y ‘Materion ehangach sy’n deillio o 
adolygiad llywodraethu Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr’. 

Roedd argymhellion 18 a 19 yn yr adroddiad cyntaf yn canolbwyntio ar bwysigrwydd 
rhannu canfyddiadau adolygiadau allanol er mwyn sicrhau eu bod yn cael eu 
defnyddio’n eang i ddysgu gwersi a gwella prosesau a bod uwch arweinwyr yn 
pennu gweledigaeth glir ar gyfer eu sefydliadau er mwyn ymateb i’r tair her o 
ddatblygu cynlluniau gwasanaeth, gweithlu a chyllid.  Roedd argymhelliad 19 hefyd 
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yn nodi ‘O ystyried y materion sydd ynghlwm wrth drefniadau llywodraethu ym 
Mwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, mae’n rhaid i uwch reolwyr newydd y 
Bwrdd adnewyddu ac ailuno'r tîm arwain gweithredol ac anweithredol, a chau’r bwlch 
rhwng y Bwrdd a’r Wardiau’. 

Gallaf gadarnhau bod canfyddiadau adolygiadau allanol yn cael eu dosbarthu’n 
rheolaidd i’r GIG yn ehangach er mwyn sicrhau ein bod yn dysgu gwersi ac yn 
ysgogi gwelliannau.  Mae hyn wedi cynnwys adroddiadau Ymddiried mewn Gofal, 
HASCAS, Ockenden a Deloitte gyda holl gyrff y GIG a gofynnodd y Prif Weithredwyr 
yn benodol i ystyried y canfyddiadau a’r argymhellion ar gyfer eu sefydliadau eu 
hunain.  Yn achos yr hyn a ddysgwyd o Ymddiried mewn Gofal, roedd y rhaglen o 
hapwiriadau annibynnol ym mhob ysbyty cyffredinol ardal ar hyd a lled Cymru yn 
darparu cyfle i nodi nifer o welliannau ar draws y system ehangach.  Roedd yr 
adroddiad Gwersi yn Sgil Ymddiried mewn Gofal – Blwyddyn yn Ddiweddarach a 
gyhoeddwyd ym mis Medi 2015 yn gwneud argymhellion pellach ar lefel 
genedlaethol ac mae’r rhain yn parhau i hysbysu ein dull gweithredu wrth ddarparu 
gofal o ansawdd uchel. 

Rydym hefyd yn darparu gwybodaeth ac yn ceisio sicrhau sicrwydd ar bryderon sy’n 
codi ar lefel sefydliadol, er enghraifft, gwnaed hyn yn dilyn y pryderon diweddar am y 
gwasanaethau mamolaeth ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf. 

Mae ‘Dyfodol Iachach i Gymru’, yn yr ymdrech i drawsnewid, yn disgrifio sut y 
byddwn yn defnyddio ‘egwyddorion dylunio’ er mwyn alinio, dysgu a chyflawni newid 
ym meysydd iechyd a gofal cymdeithasol.  Mae’r ‘egwyddorion dylunio’ yn cynnwys 
tystiolaeth o ddysgu gan eraill a gweithio ag eraill a sicrhau bod arfer da yn cael ei 
ddosbarthu o’r lefel leol i’r lefel ranbarthol ac i’r lefel genedlaethol ac ar draws timau 
a sefydliadau.  Fel system ddysgu, bydd yr ‘egwyddorion dylunio’ yn cael eu 
hadolygu ymhen tair blynedd, a’u mireinio yn ôl yr angen. 

Mae Llywodraeth Cymru hefyd yn sicrhau bod y gwersi a ddysgwyd o osod y bwrdd 
iechyd cyntaf yng Nghymru o dan fesurau arbennig yn llywio ein ffordd o feddwl a’n 
cynlluniau ar gyfer y dyfodol o ran trefniadau uwchgyfeirio ac ymyrryd.  Yn ystod 
2019 byddwn yn gweithio gyda AGIC a SAC i adolygu’r trefniadau uwchgyfeirio ac 
ymyrryd a gyflwynwyd yn 2014. 

Mae ein canllawiau cynllunio wedi datblygu’n sylweddol ers cyhoeddi adroddiadau 
blaenorol PCC gyda’r fframwaith statudol a ddarperir yn Neddf Cyllid y GIG (Cymru) 
2014 yn ei gwneud yn ofynnol i bob Bwrdd Iechyd Lleol gynhyrchu Cynlluniau Tymor 
Canolig Integredig yn erbyn canllawiau cenedlaethol a’r angen am gymeradwyaeth 
ffurfiol.  Mae’r canllaw gwell a datblygu Fframwaith Cynllunio GIG Cymru wedi 
cefnogi dealltwriaeth gynyddol o beth yw cynllunio integredig a sut y gall gynnal a 
chyflenwi gwasanaethau yn awr ac yn y dyfodol.  Roedd yr Adolygiad Seneddol 
hefyd yn galw am atygfnerhtu’r broses o gynllunio Cynlluniau Tymor Canolig 
Integredig, sy’n sail i’n system gynllunio yng Nghymru.  Felly, mae Dyfodol Iachach i 
Gymru, yn darparu ymrwymiad i gysoni Cynlluniau Tymor Canolig Integredig gyda 
Chynlluniau Ardal, a Chynlluniau Llesiant cyffredinol, yn ogystal â phennu’r her i 
symleiddio’r broses Cynlluniau Tymor Canolig Integredig ei hun.  Mae angen inni 
sicrhau nad datblygiad ffisegol y cynllun yw’r nod terfynol ond yn hytrach 
damcaniaeth a phroses gynllunio sefydledig ac mae’r gwaith i gryfhau hyn yn 
parhau. 
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Ers cyhoeddi’r adroddiadau, ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, gwelwyd 
newid sylweddol ar lefel arweinyddiaeth Weithredol ac Anweithredol ar y Bwrdd i 
adnewyddu ac ysgogi gwelliannau.  Dechreuodd y Prif Weithredwr newydd yn ei 
swydd ym mis Chwefror 2016 ac yn ystod yr un flwyddyn penodwyd Cyfarwyddwr 
Iechyd Meddwl, Cyfarwyddwr Meddygol a Chyfarwyddwr Gweithredol Nyrsio 
newydd.  Mae newidiadau pellach i’r tîm Gweithredol wedi cynnwys Cyfarwyddwr 
Gweithredol newydd Iechyd y Cyhoedd ac yn 2018 dechreuodd Cyfarwyddwr 
Gweithredwr y Gweithlu a Datblygu Sefydliadol ym mis Ebrill, Cyfarwyddwr 
Gweithredol Gofal Sylfaenol ym mis Medi a Chyfarwyddwr Gweithredol Cynllunio a 
Pherfformiad ym mis Tachwedd.  Mae wyth o’r naw swydd Cyfarwyddwr Gweithredol 
ar y Bwrdd wedi newid ers i BIP Betsi Cadwaladr gael ei roi dan fesurau arbennig.  
Ar lefel anweithredol, dechreuodd Cadeirydd a Dirprwy Gadeirydd newydd yn eu 
swyddi ym mis Medi 2018 ac mae chwe aelod anweithredol newydd wedi’u penodi 
hefyd ers mis Mehefin 2015. 
 
Ers dechrau ar ei swydd mae’r Cadeirydd newydd wedi cyflwyno trefniadau 
llywodraethu gwell sy’n cynnwys system arfarnu newydd gydag arfarniadau amlach 
(chwarterol) ar gyfer Aelodau Annibynnol a’r Prif Weithredwr a gofyniad i 
Gadeiryddion Pwyllgorau gyflwyno Adroddiadau Sicrwydd i’r Bwrdd sy’n cynnwys 
camau lliniaru ar gyfer pryderon a risgiau a nodwyd.  Mae hefyd wedi arwain y 
gwaith o adolygu’r amserlen o gyfarfodydd y Bwrdd, symleiddio disgwyliadau 
mesurau arbennig i fusnes pwyllgorau, ac aelodaeth pwyllgorau er mwyn cefnogi 
dulliau llywodraethu da. 
 
Dechreuodd amserlen newydd o deithiau aelodau’r Bwrdd ym mis Tachwedd 2018.  
Yn ogystal, mae rhai aelodau’r Bwrdd wedi mynychu cyfarfodydd y Bwrdd mewn 
sefydliadau eraill sy’n cael eu hystyried yn rhai sy’n perfformio’n dda, at ddibenion 
meincnodi arferion llywodraethu da. 
 
Mae Paragraff 104- hyd y casgliadau a’r argymhellion ar dudalen 42 yr adroddiad 
adolygu dilynol yn canolbwyntio ar wasanaethau iechyd meddwl.  Mae BIP Betsi 
Cadwaladr wedi darparu gwybodaeth reolaidd ar gynnydd yn y gwasanaethau 
iechyd meddwl yn ei adroddiadau ar y cerrig milltir a bennwyd yn y fframwaith 
gwelliannau mesurau arbennig ac mewn ymateb i’r argymhellion yn Adroddiadau 
HASCAS ac Ockenden.  Darperir dolenni i’r adroddiadau cynnydd ar y mesurau 
arbennig yn Adran 2 y papur hwn.  Mae BIP Betsi Cadwaladr, yn ei ddiweddariad 
diweddar ar gynnydd, a gyhoeddwyd ym mis Tachwedd 2018 o dan y nodiadau 
gwasanaethau iechyd meddwl yn datgan ‘dechreuwyd camau gweithredu gwella yn 
ystod tri cham y fframwaith gwelliannau cyntaf ac adeiladwyd arnynt, er mwyn 
sicrhau strwythur rheoli cwbl weithredol, cyflwyno Strategaeth ‘Law yn Llaw at Iechyd 
Meddwl’, cydymffurfiaeth â thargedau, gwella ansawdd, ymatebion priodol i 
argymhellion Y Gwasanaeth Cynghori ar Iechyd a Gofal Cymdeithasol 
(HASCAS)/Ockenden a diddymu lleoliadau defnyddwyr gwasanaeth y tu allan i’r 
ardal’. 
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Comisiynydd Pobl Hyn Cymru 
Older People's Commissioner for Wales 

Nick Ramsay AC 

Cadeirydd, y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus 

Cynulliad Cenedlaethol Cymru 

Ty Hywel 

Caerdydd 

CF99 1NA 

22Ionawr2019 

03442 640 670 

Rydym yn croesawu 
galwadau yn Gymraeg 

Adeiladau Cambrian 
Sqwar Mount Stuart 
Caerdydd CF10 SFL 

Cambrian Buildings 
Mount Stuart Square 

Cardiff CF10 SFL 

Ymchwiliad i Wasanaethau lechyd Meddwl ar gyfer Pobl Hyn ym 

Mwrdd lechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr 

Ysgrifennaf i roi darlun cyffredinol o fy mhryderon parhaus ynghylch y 

cynnydd sy'n cael ei wneud gan Fwrdd lechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr 

o ran gwella gwasanaethau iechyd meddwl ar gyfer pobl hyn.

Fel y gwyddoch, ers nifer o flynyddoedd y mae fy swyddfa wedi bod yn 

chwarae rhan weithgar o ran cynorthwyo pobl hyn a'u teuluoedd sydd 

wedi derbyn gofal annerbyniol yng ngogledd Cymru ac rwy'n parhau i 

ddarparu cymorth i unigolyn a effeithiwyd gan wasanaethau iechyd 

meddwl pobl hyn ym Mwrdd lechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr. 

Da.eth yr adroddiad a luniwyd gan Donna Ockenden yn 2015 i'r casgliad 

fad cleifion ar ward Tawel Fan wedi dioddef diffyg gofal proffesiynol, 

urddasol a thrugarog mewn amgylchedd a achosodd iddynt gael eu 

hatal ac i'w hawliau dynol fel unigolion gael eu torri o bosibl. Yr oedd yn 

alonogol fad BIP Betsi Cadwaladr wedi derbyn canfyddiadau'r adroddiad 

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. 

www.olderpeoplewales.com 
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ac wedi ymrwymo i gymryd camau pellach i gael darlun llawn o'r hyn a 

ddigwyddodd ar y ward. 

Yr wyf yn ymwybodol o'r gwaith a ddechreuwyd gan y Bwrdd lechyd, 

gan gynnwys penodi Rheolwr Rhaglenni Pobl Hyn, i adolygu ac ail

ddylunio modelau gwasanaeth a llwybrau clinigol ar gyfer pobl hyn a 

datblygu strategaeth pobl hyn. Fodd bynnag, gan ystyried difrifoldeb y 

materion dan sylw a'r cyfnod o amser sydd wedi mynd heibio cyn 

dechrau'r gwaith hwn, mae gen i bryderon o hyd am brofiadau pobl hyn 

sy'n defnyddio'r gwasanaethau hyn. 

Er bod adroddiad HASCAS a gyhoeddwyd yn 2018 wedi dad i'r casgliad 

'nad oes unrhyw dystiolaeth i gefnogi honiadau blaenorol bod cleifion 

wedi dioddef cam-drin bwriadol nae esgeulustod bwriadol, na bod y 

system wedi methu a darparu gofal a thriniaeth mewn ffordd y gellid ei 

bennu oedd yn bodloni'r trothwy ar gyfer cam-drin sefydliadol', mae'n 

cyfeirio'n glir at y ffaith bod methiannau sefydliadol sylweddol a 

methiannau sylweddol mewn systemau wedi cyfrannu at ofal a oedd yn 

is na'r safon ar· gyfer unigolion ar ward Tawel Fan. Mae effaith gofal is 

na'r safon ar unigolion yn cynnwys: 

•

• 

pryder a cholli urddas;

gofal a thrini�eth wedi'i gyfaddawdu, oedd weithiau'n cael ei

ddarparu mewn amgylchedd clinigol oedd yn is na'r safon;
• heintiau ac anafiadau a gafwyd mewn ysbyty; a
• lefelau iechyd, diogelwch a lies wedi'u cyfaddawdu.

Drwy gyfrwng fy ngwaith achos, rwy'n ymwybodol o'r effaith ddinistriol y 

gall y gofal hwn sy'n is na'r safon ei chael ar unigolion. 

Mae'r adroddiad yn nodi'n glir bod y materion hyn wedi codi o ganlyniad 

i nifer o fethiannau sylfaenol mewn systemau o ran goruchwylio a 

llywodraethu. Roedd pryderon yn ymwneud yn benodol a llwybrau gofal 

cleifion a chynllunio gwasanaethau, aciwtedd cleifion a chyfyngiadau ar 

ddarparu gwasanaeth, ymarfer yn seiliedig ar dystiolaeth a gofal a 

thriniaeth oedolion hyn. Mae'r adroddiad yn nodi'n glir nad oedd 

effeithiau'r materion hyn wedi'u cyfyngu i ward Tawel Fan yn unig, and 
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wedi arwain at oblygiadau ar amrywiaeth o wasanaethau a ddefnyddir 

gan bobl hyn. 

Un mater sy'n achosi pryder mawr yw casgliad yr adroddiad fad y 

methiannau hyn mewn systemau yn dal heb eu datrys neu ar gam 

gymharol gynnar o ran eu gwella a'u datblygu. Yn ogystal, mae'r 

adroddiad yn dweud nad oes digon o dystiolaeth i awgrymu y byddai 

profiad claf heddiw, mewn termau ymarferol, yn sylweddol wahanol i 

brofiadau cleifion o garfan yr ymchwiliad, gan nodi bod hwn yn faes sy'n 

gofyn am weithredu ar fyrder. 

A sawl blwyqdyn wedi mynd heibio ers cau'r ward, rwy'n bryderus iawn 

fad y materion hyn yn dal heb eu datrys i bob pwrpas ar draws ystod o 

wasanaethau a bod rhai o'n pobl hyn mwyaf bregus o bosib yn wynebu 

gofal gwael a risg ddiangen o ganlyniad. 

Caiff y sefyllfa hon ei hadlewyrchu mewn gohebiaeth rhwng Donna 

Ockenden ac Ysgrifennydd y Cabinet dros lechyd a Gwasanaethau 

Cymdeithasol, a gyhoeddwyd yn ddiweddar drwy gais Rhyddid 

Gwybodaeth. Yr oedd llythyr gan Donna Ockenden yn nodi bod 

defnyddwyr gwasanaeth, cynrychiolwyr a staff BIP Betsi Cadwaladr yn 

parhau i gysylltu a hi a'i thTm i nodi pryderon ynghylch cyn lleied o 

gynnydd sy'n cael ei wneud. Yn ogystal, mae hi wedi rhannu pryderon 

nad oes gan Fwrdd lechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr a'r tTm o uwch 

reolwyr ym maes iechyd meddwl y gallu i gyflawni'r math o adolygiad 

manwl a systemig sydd ei angen i wella gwasanaethau iechyd meddwl 

pobl hyn. 

Mae staff BIP Betsi Cadwaladr wedi dweud wrth Donna Ockenden eu 

bod yn teimlo fad lefelau staffio "yn waeth yn awr" a'u bod wedi "llwyr 

ddiffygio" ac "ar eu gliniau". Nid yw staff yn teimlo bod neb yn gwrando 

arnynt ac nid ydynt yn credu fod newid cadarnhaol wedi digwydd nae yn 

debygol o ddigwydd yn y dyfodol agos. Maent hefyd wedi rhannu 

amheuon ynghylch gallu'r Bwrdd a'r uwch dTm rheoli i ddeall a darparu'r 

gofal diogel ac effeithlon y mae gan bobl hyn hawl i'w dderbyn. 

Byddaf yn cwrdd a Chadeirydd y Bwrdd lechyd, Mark Polin a'r 

Cyfarwyddwr Nyrsio, Gill Harris, ddiwedd lonawr i drafod fy mhryderon 
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parhaus a'r cynnydd sy'n cael ei wneud o ran cynorthwyo unigolyn drwy 

gyfrwng fy nhTm gwaith achos. Yn dilyn y cyfarfod hwn, byddaf yn 

penderfynu pa gamau pellach y dymunaf eu cymryd o bosibl, a bydd fy 

swyddfa'n parhau i gynorthwyo teuluoedd a pherthnasau'r rha·i sydd 

wedi cael eu heffeithio. 

Rwy'n gobeithio y bydd y Pwyllgor yn canfod hyn yn ddefnyddiol fel rhan 

o'ch Ymchwiliad ac os oes modd i mi gynorthwyo gwaith y Pwyllgor 

mewn unrhyw fodd arall, �ysylltwch a'm swyddfa'n ddi-oed. 

Helena Herklots CBE 

Comisiynydd Pobl Hyn Cymru 
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Ymateb i argymhellion y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus am gostau a gwerth am 

arian y gwasanaethau cyhoeddus ar gyfer plant a phobl ifanc sydd wedi bod 

mewn gofal 

Argymhelliad 1. Mae’r Pwyllgor yn argymell bod Llywodraeth Cymru yn datblygu 
cyfres o ddangosyddion i asesu’r canlyniadau ar gyfer plant sydd wedi bod mewn 
gofal ac yn sicrhau eu bod yn adlewyrchu’r pethau hynny sy’n bwysig i bobl ifanc. 
Rhaid i farn pobl ifanc fod yn rhan annatod o ffurfio, llywio a gwerthuso’r rhain, a 
dylai gael ei lywio’n uniongyrchol gan waith y Grŵp Cynghori Gweinidogol ac unrhyw 
werthusiad o arolwg Bright Spots.   

Derbyn – Mae Llywodraeth Cymru yn cydnabod yn llwyr bwysigrwydd casglu data 

cadarn i fod yn sail i asesiadau rheolaidd o ganlyniadau ar gyfer plant sydd wedi bod 
mewn gofal. Mae’r gwaith o ddatblygu Fframwaith Perfformiad a Gwelliant ar gyfer 
Plant yn mynd rhagddo’n dda a disgwylir i awdurdodau lleol gasglu data yn erbyn 
cyfres o safonau ansawdd, mesurau ansoddol a mesurau meintiol. Pan geir 
cytundeb, cyflwynir y gofynion o fis Ebrill 2020. Byddwn yn parhau i gasglu data 
drwy’r Cyfrifiad Plant sy’n Derbyn Gofal a Phlant sy’n Cael Gofal a Chymorth.   

Mae’r Grŵp Cynghori’r Gweinidog ar gyfer Gwella Canlyniadau i Blant wedi sefydlu 
Grŵp Gorchwyl a Gorffen, dan arweiniad David Melding AC, i ddatblygu cyfres o 
ddangosyddion i fesur cynnydd yn erbyn rhaglen waith 2017-2020 a gwella 
canlyniadau i blant sydd wedi bod mewn gofal. Ar hyn o bryd, mae’r rhain yn cael eu 
diwygio i sicrhau eu bod yn adlewyrchu ansawdd y gofal a ddarperir, ac effaith 
cynnal ymyriadau fel rhan o’r rhaglen Gwella Canlyniadau i Blant. Yn ogystal, mae’n 
bwysig nad yw’r dangosyddion hyn yn dyblygu’r rhai sydd eisoes wedi’u cynnwys yn 
y Fframwaith Perfformiad a Gwelliant drafft, ond eu bod yn darparu set ddata 
fanylach o’r canlyniadau sy’n cwmpasu’r ystod o feysydd polisi sy’n effeithio ar blant 
sydd wedi bod mewn gofal, ac nid dim ond gwasanaethau plant. Fe drafododd Grŵp 
Cynghori’r Gweinidog y materion hyn yn eu cyfarfod ym mis Rhagfyr. Bydd y 
dangosyddion, sy’n ychwanegol at y rhai sydd yn y Fframwaith, ar waith o fis Ebrill 
2019 ymlaen. 

Yn dilyn llwyddiant peilot o’r arolwg Bright Spots mewn chwe awdurdod lleol, rydym 
yn ystyried sut i gyflwyno’r arolwg gwerthfawr hwn o brofiadau a llesiant plant sydd 
wedi bod mewn gofal ym mhob awdurdod lleol, gan ddarparu asesiad o blant sydd 
wedi bod mewn gofal ledled y wlad. Bydd yr awdurdodau lleol yn defnyddio’r hyn a 
ddysgwyd i wella gwasanaethau i blant sydd wedi bod mewn gofal. 

Argymhelliad 2. Mae’r Pwyllgor yn argymell y dylai Llywodraeth Cymru sicrhau bod 

canlyniadau addysgol ar gyfer plant sy’n derbyn gofal yn cael eu mesur yn ôl “pellter 
a deithiwyd” ochr yn ochr â mesurau cyrhaeddiad, a gwerthuso effeithiolrwydd y 
Grant Datblygu Disgyblion i gael y canlyniadau hyn. 

Derbyn – Fel rhan o’r rhaglen gynhwysfawr i ddiwygio addysg sydd ar y gweill, mae 
Llywodraeth Cymru yn datblygu trefniadau gwerthuso a gwella newydd i’w cyflwyno 
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ochr yn ochr â’r cwricwlwm newydd. Prif ffocws y trefniadau newydd fydd rhoi 
pwyslais ar ‘gynnydd’ y dysgwyr unigol fel eu bod yn cael eu cefnogi i gyflawni eu 
canlyniadau gorau.   
 
Ym mis Medi, fe wnaeth Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg ddatganiad yn y 
Cyfarfod Llawn ynglŷn â’r cyfeiriad cyffredinol tuag at system werthuso fwy deallus 
sy’n canolbwyntio ar y dysgwr. Bwriadwn gyfnewid y mesurau perfformiad ysgol am 
broses hunanwerthuso fwy cyflawn. Mae’r Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a 
Datblygiad Economaidd ac Estyn yn gweithio gydag ymarferwyr i gynllunio’r 
fframwaith hwn, a chyhoeddir rhagor o fanylion yn fuan. Disgwylir i’r consortia 
addysg rhanbarthol a’r awdurdodau lleol ddilyn yr un broses hunanwerthuso a bydd 
Llywodraeth Cymru yn gwneud yr un fath. Nod y system hon fydd gwerthuso 
perfformiad dysgu ac addysgu’r bobl ifanc i gyd, gan gynnwys y plant sydd wedi bod 
mewn gofal, i’w datblygu i gyflawni eu potensial yn llawn, nid dim ond yn 
academaidd.  

 
Ar hyn o bryd, mae dull y Grant Datblygu Disgyblion ar gyfer Plant sy’n Derbyn Gofal 
yn cael ei adolygu. Mae’r gwaith i ddiwygio’r Grant Datblygu Disgyblion ar gyfer Plant 
sy’n Derbyn Gofal yn digwydd mewn partneriaeth â’r consortia addysg rhanbarthol 
a’r awdurdodau lleol ac yn cymryd i ystyriaeth argymhellion y Pwyllgor Plant, Pobl 
Ifanc ac Addysg yn ei adroddiad diweddar Cyrraedd y nod? yn ogystal ag 
argymhellion gwerthusiad annibynnol y Grant Datblygu Disgyblion ar gyfer Plant sy’n 
Derbyn Gofal sydd ar fin cael ei gyhoeddi. Bydd y gwaith hwn yn sicrhau bod y Grant 
Datblygu Disgyblion yn cael yr effaith fwyaf a’r gwerth gorau am arian ar gyfer Plant 
sy’n Derbyn Gofal. Cyflwynir y dull newydd o fis Ebrill 2019. 
 

Argymhelliad 3. Mae’r Pwyllgor yn argymell bod y wybodaeth gyhoeddus am y 
Grŵp Cynghori Gweinidogol yn cael ei gwella ar wefan Llywodraeth Cymru i 
gynyddu atebolrwydd a chaniatáu gwaith craffu. Rydym yn argymell, fel isafswm, y 
cyhoeddir y canlynol:  
▪ Aelodaeth; 

▪ Cofnodion cyfarfodydd; 

▪ Pherfformiad yn erbyn dangosyddion.  

 

Derbyn – Mae Llywodraeth Cymru yn cytuno y gellir gwella’r wybodaeth gyhoeddus 

sydd ar ei gwefan am y rhaglen Gwella Canlyniadau i Blant a’r Grŵp Cynghori 
Gweinidogol i sicrhau mwy o dryloywder a chraffu ar ei gwaith. Bydd y dudalen we 
ddiwygiedig yn gwella’r cyfathrebu gyda rhanddeiliaid a’r cyhoedd hefyd. Bydd y 
wybodaeth am aelodaeth a gweithrediad y rhaglen Gwella Canlyniadau i Blant yn 
cael ei hystyried ar gyfer ei chyhoeddi. Rydym yn ymchwilio i’r opsiynau gyda Gofal 
Cymdeithasol Cymru i benderfynu sut orau i gyfathrebu ein gwaith drwy ddefnyddio’r 
portholion eraill sydd ar gael.   
 
Mae Llywodraeth Cymru wedi nodi sylwadau’r Pwyllgor ynglŷn â rôl, swyddogaeth ac 
atebolrwydd y Grŵp Cynghori Gweinidogol. Mae’r rhain fodd bynnag yn hir 
sefydledig. Mae’r Grŵp yn darparu cyngor i’r Gweinidog Plant, Pobl Hŷn a Gofal 
Cymdeithasol ac yn atebol iddo. Fel Cadeirydd, mae David Melding AC yn adrodd i’r 
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Gweinidog ar ôl pob cyfarfod. Arweinir a darperir y rhaglen Gwella Canlyniadau i 
Blant gan Lywodraeth Cymru, ac fe’i cyd-gynhyrchwyd gyda rhanddeiliaid a 
phartneriaid ar y Grŵp Cynghori Gweinidogol. Mae’r Grŵp yn cynnwys yr holl  
uwch-arweinwyr yng Nghymru sydd â rôl i gefnogi plant sydd wedi bod mewn gofal.   
 
Nid yw Llywodraeth Cymru yn cytuno y dylid cyhoeddi cofnodion y cyfarfodydd. 
Sefydlwyd y Grŵp i gynghori’r Gweinidog. Mater i’r Gweinidog yw ystyried y cyngor a 
dderbyniodd i’w helpu i wneud penderfyniadau. Cynlluniwyd cyfarfodydd y Grŵp 
Cynghori Gweinidogol i alluogi cynnal trafodaethau cadarn ynglŷn â chyflawni 
gweithredol presennol y gwasanaethau plant i helpu i lywio cyfeiriad polisi yn y 
dyfodol a gweithredu a darparu mentrau newydd.  Gallai cyhoeddi’r cofnodion 
lesteirio trafodaeth agored a gonest rhwng yr aelodau.  
 

Argymhelliad 4. Mae’r Pwyllgor yn argymell bod Llywodraeth Cymru yn comisiynu 
dadansoddiad o gostau lleoliadau asiantaethau annibynnol, gan archwilio’r 
canlyniadau gwahanol a gyflwynir ar draws oes plentyn am y gost ychwanegol er 
mwyn creu sail dystiolaeth wybodus ar gyfer penderfyniadau yn y dyfodol yn y maes 
hwn.  

 

Derbyn – Mae’r Fframwaith Maethu Cenedlaethol eisoes wedi cynnal dadansoddiad 

o gost gymharol lleoliad maethu awdurdod lleol mewn cymhariaeth â lleoliad gydag 

asiantaeth faethu annibynnol.  Fodd bynnag, mynegwyd pryderon am gywirdeb y 

gymhariaeth ac a oedd y dadansoddiad o gostau lleoliad yn cwmpasu’r un ffactorau 

a’r ystod lawn o swyddogaethau wrth gefn cysylltiedig ar gyfer pob un.   

Er mwyn datblygu tystiolaeth gadarn a chymhariaeth wrthrychol rhwng y lleoliadau 

asiantaethau annibynnol a’r awdurdodau lleol, mae Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi 

tendr ymchwil fel rhan o ymarfer ehangach am gomisiynu cenedlaethol y lleoliadau. 

Byddai archwilio gwahanol ganlyniadau ar draws bywyd plentyn, fel mae’r Pwyllgor 

Cyfrifon Cyhoeddus yn ei awgrymu, yn galw am astudiaeth hydredol. Yr opsiwn a 

ffefrir gennym yw comisiynu darn o waith cynhwysfawr i ymchwilio’n llawn i’r pwysau 

diweddar ar yr awdurdodau lleol ynglŷn ag argaeledd lleoliadau, a’r hyn sy’n gyfrifol 

am gostau uchel y lleoliadau. Defnyddir y canlyniadau o’r ymchwil cychwynnol hwn 

yn sail i argymhellion am ddull cenedlaethol o gomisiynu ar draws y sector 

cyhoeddus a’r ddarpariaeth annibynnol. Bydd hyn yn cwmpasu gofal maeth (prif 

ffrwd a gofal gan berthynas) a gofal preswyl ond nid llety diogel, oherwydd bod 

gweithgaredd eisoes wedi’i gomisiynu yn y maes hwn. Prif ffocws y gwaith fydd y 

canlyniadau i blant mewn lleoliad, yn ogystal â’r costau a gwerth am arian.   

 

Argymhelliad 5. Mae’r Pwyllgor yn argymell bod Llywodraeth Cymru yn cynnal 
gwerthusiad o amlder ac effeithiolrwydd yr adolygiadau diwedd lleoliad, gan 
ganolbwyntio’n benodol ar effaith adolygiadau o’r fath ar y plentyn dan sylw.   

 

Derbyn – Mae Rhan 6 o’r Cod Ymarfer yn ei gwneud yn ofynnol i’r awdurdodau lleol 
annog cynnal adolygiad o gynllun gofal a chymorth plentyn ac unrhyw newidiadau 
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sylweddol i’r cynllun hwnnw, er enghraifft symud neu fethiant lleoliad.  Dylai’r 
adolygiad gynnwys cofnod cynhwysfawr o’r penderfyniadau a wnaed a safbwyntiau 
pawb yr ymgynghorwyd â hwy gan gynnwys dymuniadau a theimladau’r plentyn 
mewn perthynas ag unrhyw newidiadau arfaethedig. Mae hyn yn cynnwys rhoi 
ystyriaeth i ddymuniadau a theimladau’r plentyn mewn perthynas ag unrhyw 
newidiadau arfaethedig.  
 
Mewn ymateb i’r dystiolaeth a glywodd y Pwyllgor am effeithiolrwydd ac amlder yr 
adolygiadau hyn, bydd Llywodraeth Cymru yn cysylltu  ag Arolygiaeth Gofal Cymru i 
sicrhau y rhoddir ystyriaeth benodol i hyn yn yr archwiliadau i’r gwasanaethau plant 
yn y dyfodol.  
 
Byddwn yn ystyried yr angen i gryfhau Rhan 6 o’r Cod Ymarfer i gynnwys canllawiau 
penodol am y camau i’w dilyn pan ddaw cais i symud plentyn i leoliad newydd.   
 

Argymhelliad 6. Mae’r Pwyllgor yn argymell bod Llywodraeth Cymru yn nodi 
amserlen ar gyfer dadansoddi darpariaeth lleoliadau. Ni fyddem yn disgwyl i’r gwaith 
hwn gymryd mwy na thri mis i’w ddechrau ac iddo gael ei gyflwyno o fewn deuddeng 
mis. Yn dilyn y dadansoddiad hwn, dylai Llywodraeth Cymru nodi sut y dylid darparu 
gwasanaethau yn unol ag uchelgais y Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a 
Llesiant (Cymru) 2014. Yna gallai lywio strategaeth genedlaethol ar gyfer comisiynu 
a rheoli’r sbectrwm llawn o leoliadau ar gyfer plant sy’n derbyn gofal.   

 

Derbyn – Amlygodd gwaith y Fframwaith Maethu Cenedlaethol a’r Grŵp Gorchwyl a 
Gorffen ar Ofal Preswyl i Blant yr angen am ddull cenedlaethol o gomisiynu lleoliad.  
Credwn y dylai’r Byrddau Partneriaeth Rhanbarthol chwarae rhan allweddol yn y 
trefniadau comisiynu yn y dyfodol, oherwydd bydd hyn yn cynorthwyo i sicrhau dull 
integredig ar draws y gwasanaethau cymdeithasol, iechyd ac addysg ac yn agor y 
drysau i gyfleoedd am ddulliau newydd ac arloesol o ddarpariaeth arbenigol  (e.e. i’r 
plant sydd mewn perygl o fynd i lety diogel).  
 
Bydd yr ymchwil arfaethedig (a nodwyd yn argymhelliad 4) i gostau a chanlyniadau 
lleoliadau yn darparu’r dystiolaeth a fydd yn sail i ddull cenedlaethol o gomisiynu. 
Bydd y dystiolaeth yn sail i gyfres o argymhellion ar gyfer dull cenedlaethol o 
gomisiynu lleoliadau ar draws y sectorau cyhoeddus a phreifat. Nid ydym yn credu 
bod angen darn arall o waith ar wahân ar ddarparu lleoliadau. Bydd yn rhaid i’r terfyn 
amser i symud tuag at ddull comisiynu cenedlaethol adlewyrchu terfyn amser yr 
ymchwil. Er enghraifft, os cynhelir yr ymchwil yn ystod 2019-20, gellid datblygu’r dull 
comisiynu cenedlaethol yn ystod 2020-21, gyda’r trefniadau newydd yn dod i rym yn 
2021-22.   
 

Argymhelliad 7. Mae’r Pwyllgor yn argymell bod Llywodraeth Cymru yn comisiynu 
adolygiad o wariant ar blant sy’n derbyn gofal ar draws yr ystod o wasanaethau sy’n 
rhan o’u gofal, er enghraifft addysg, tai a gwasanaethau iechyd meddwl plant a’r 
glasoed. Mae hyn yn hanfodol er mwyn sicrhau darlun cynhwysfawr o’r arian a 
fuddsoddir i gefnogi’r grŵp hwn.  
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Derbyn – Mae’r cysylltiad cryf rhwng costau’r lleoliadau a’r cyfraddau gwariant ar 
bob plentyn sy’n derbyn gofal yng Nghymru yn hysbys. Mae Llywodraeth Cymru yn 
cytuno bod angen asesiad o’r gwariant ar y plant sy’n derbyn gofal a’r amrywiad 
rhwng y cyfraddau gwariant rhwng ardaloedd awdurdodau lleol yng Nghymru. 
Oherwydd y cysylltiad rhwng gwariant a lleoliadau, bydd asesiad o’r gwariant yn cael 
ei gynnwys yn y tendr ymchwil ar gomisiynu lleoliad. (Gweler argymhelliad  4).  
 
Rhoddir ystyriaeth i gwmpas yr asesiad hwn i sicrhau bod ystod eang o’r meysydd 
gwasanaeth sy’n ymwneud â gofal plant sy’n derbyn gofal yn cael eu hymgorffori.  
 
Fodd bynnag, mae’n rhaid cydnabod y cymhlethdodau o ddadgyfuno’r gwariant i bob 
plentyn sy’n derbyn gofal ar draws yr holl ystod o wasanaethau cyhoeddus sydd ar 
gael. Oherwydd y modd y gosodir cyllidebau’r awdurdodau lleol, nid yw’n bosibl 
tracio’r cyllid drwy’r system o’r taliadau Grant Cynnal Refeniw i gyflenwi 
gwasanaethau. Yn ogystal, nid yw’n bosibl gwahanu’r newidiadau yng ngwariant yr 
awdurdodau lleol a allai fod wedi codi o benderfyniadau a gynlluniwyd yn flaenorol, 
o’r rhai a gododd o’r newid ym mecanwaith darparu’r cyllid. Bydd llawer o’r ffrydiau 
cyllido ar draws y meysydd tai, addysg ac iechyd meddwl yn cael eu targedu ar sail 
poblogaeth o blant, ac nid yn unig y plant sydd wedi bod mewn gofal, sy’n golygu 
mai anodd fydd dod i gasgliad am effeithiau’r math hwn o gyllid ar blant sydd wedi 
bod mewn gofal.   
 
 
Argymhelliad 8. Mae’r Pwyllgor yn argymell bod Llywodraeth Cymru yn cynnal 

dadansoddiad cymharol o’r amrywiaeth mewn gwariant fesul plentyn sy’n derbyn 
gofal rhwng awdurdodau lleol i ddatblygu sylfaen o wybodaeth ynghylch amrywiaeth 
costau i annog arfer da. Dylai hyn hefyd adlewyrchu’r canlyniadau o fewn pob 
awdurdod a chael ei gyhoeddi ar ôl ei gwblhau. Dylai fod yn ymarfer casglu 
gwybodaeth rheolaidd ac ar ôl cwblhau hyn ar gyfer y cyfnod 2018-19, dylai 
Llywodraeth Cymru werthuso’r wybodaeth a gafwyd, a nodi amserlen ar gyfer casglu 
gwybodaeth yn y dyfodol.  

 

Derbyn – Fel yr amlygwyd uchod, mae Llywodraeth Cymru yn cydnabod bod 

amrywiad sylweddol yn y gwariant ar blentyn sy’n derbyn gofal rhwng awdurdodau 
lleol yng Nghymru. Mae amryw resymau am hyn, gan gynnwys demograffeg leol, 
cymhlethdodau’r achosion a chostau’r lleoliadau ar gyfer y rhai y mae angen y lefel 
uchaf o ymyrraeth arnynt. Yn ôl y dystiolaeth a ddarparwyd gan awdurdodau lleol i’r 
Pwyllgor, dim ond llond llaw o achosion cymhleth sy’n rhoi pwysau ariannol 
sylweddol ar awdurdodau lleol.  
 
Bydd yr ymchwil arfaethedig i gomisiynu, costau a chanlyniadau lleoliadau 
cenedlaethol (Argymhellion 4, 6 a 7) yn cynnwys yr amrywiad yn y gost rhwng 
gwahanol fathau o leoliad rhwng yr awdurdodau lleol a’r cysylltiad â chanlyniadau ac 
argymhellion ar gyfer casglu gwybodaeth yn y dyfodol.  
 
 

Argymhelliad 9. Mae’r Pwyllgor yn argymell y dylai Llywodraeth Cymru, ar ddiwedd 

y flwyddyn ariannol bresennol, adolygu effaith trosglwyddo cyllid sydd wedi’i neilltuo 
ar gyfer gwasanaethau ar ffiniau gofal i’r Grant Cynnal Refeniw o fis Ebrill 2018 i 
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asesu’r effaith ar blant sydd wedi bod mewn gofal a gwasanaethau ar ffiniau gofal.  

 

 
Gwrthod - Yn dilyn y cyllid grant o £5 miliwn yn 2017/18, mae pob awdurdod lleol 
yng Nghymru wedi cadarnhau bod ganddo wasanaeth ar ffiniau gofal ar waith. Mae’r 
Grant Cynnal Refeniw yn gyllid heb ei neilltuo, sy’n golygu mai’r awdurdodau lleol 
fydd yn penderfynu sut y maent yn gwario’r cyllid hwn ynghyd â’r incwm o ffrydiau 
cyllido eraill, er enghraifft treth gyngor, ardrethi annomestig a ail-ddosbarthwyd ac 
incwm o werthiannau, ffioedd a thaliadau. 
 
O safbwynt cyflenwi gwasanaethau, nid yw’n bosibl asesu’n benodol yr effaith ar 
blant sydd wedi bod mewn gofal a’r gwasanaethau ar ffiniau gofal o drosglwyddo’r 
cyllid hwn i’r cytundeb oherwydd mae’r gwasanaethau hyn nawr yn rhan greiddiol o 
gyfrifoldebau’r awdurdodau lleol. 
 
Mae gan Lywodraeth Cymru ddisgwyliad clir bod awdurdodau lleol yn canolbwyntio 
ar leihau’r angen am ofal a darparu cymorth effeithiol i deuluoedd i’w galluogi i aros 
gyda’i gilydd. Cryfhawyd y neges hon drwy’r rhaglen Gwella Canlyniadau i Blant a 
chaiff ei hategu ymhellach yn dilyn datganiadau diweddar o gyllid ychwanegol ar 
gyfer gwasanaethau plant awdurdodau lleol. Drwy ein hymgysylltu parhaus â’n 
partneriaid mewn awdurdodau lleol a gwasanaethau plant, rydym yn disgwyl i 
unrhyw bryderon gael ein dwyn i’n sylw.  
 

Argymhelliad 10. Mae’r Pwyllgor yn argymell y dylai Llywodraeth Cymru dargedu 
cyllid wedi’i neilltuo at wasanaethau ar ffiniau gofal sydd â’r potensial, pan fo’n 
ddiogel gwneud hynny, i atal plant rhag bod yn rhan o’r system ofal. Dylai’r arian hwn 
archwilio gwerth elfennau megis gofal perthynas. Gallai hefyd gefnogi awdurdodau 
lleol i fonitro canlyniadau’n barhaus ar gyfer y plant unigol hyn a gwerth am arian y 
gwariant ataliol hwn.  

 

Derbyn – Ers cyhoeddi adroddiad y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus, cyhoeddodd y 

Gweinidog Plant, Pobl Hŷn a Gofal Cymdeithasol bod £15 miliwn ychwanegol i’r 
gwasanaethau plant yn 2019-20 ar gyfer lleihau’r angen i blant fynd i ofal. Mae hyn 
ar ben y cyllid o £5 miliwn rheolaidd a ddarparwyd i’r awdurdodau lleol yn 2017/18 i’r 
gwasanaethau ar ffiniau gofal a gyhoeddwyd yn 2017/18.  

Dyrennir y £15 miliwn drwy’r Gronfa Gofal Integredig i’r Byrddau Partneriaeth 
Rhanbarthol i’w cynorthwyo i leihau’n ddiogel yr angen i blant fynd i ofal ac i gefnogi 
plant mewn gofal. Bwriad y cyllid yw cefnogi’r cydweithio rhwng awdurdodau lleol, 
byrddau iechyd lleol a’r trydydd sector i ddatblygu ymyrraeth gynnar a gwasanaethau 
ataliol i’r teuluoedd y mae angen cymorth a chefnogaeth arnynt; adeiladu ar y dulliau 
y gwyddom sy’n helpu teuluoedd i osgoi sefyllfaoedd o argyfwng.   

Bydd y trefniadau i fonitro effaith y buddsoddiad hwn yn gyfuniad o adroddiadau 
meintiol ac ansoddol gan y Byrddau Partneriaeth Rhanbarthol. Mae swyddogion yn 
gweithio gyda’u cydweithwyr rhanbarthol i gydgynllunio canllawiau Cronfa Gofal 
Integredig a phrosesau cofnodi newydd ac archwilio methodoleg Atebolrwydd yn 
Seiliedig ar Ganlyniadau i gael gwell gwerthfawrogiad a dealltwriaeth o effeithiau’r 
buddsoddiad ar y plant a’r bobl ifanc y mae’n cefnogi.  

Tudalen y pecyn 54



7 
 

 

Argymhelliad 11. Mae’r Pwyllgor yn argymell bod Llywodraeth Cymru yn 
diweddaru ei hymateb i adroddiad Cadernid Meddwl y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc 
ac Addysg erbyn mis Mawrth 2019, gan ddarparu gwybodaeth fanwl am sut y 
mae’n bwriadu mynd i’r afael â’r pryderon yn yr adroddiad hwnnw o ran plant sydd 
wedi bod mewn gofal yn unol â chais Cadeirydd y Pwyllgor.  

 

Derbyn – Yn ein hymateb i adroddiad Cadernid Meddwl, fe wnaethom dderbyn yr 
argymhellion mewn perthynas â phlant sydd wedi bod mewn gofal. Byddwn yn rhoi’r 
wybodaeth ddiweddaraf i’r Pwyllgor ar ein cynnydd o ran cyflawni’r ymrwymiadau a 
nodwyd yn ein hymateb yn y Gwanwyn.  

 

Argymhelliad 12. Mae’r Pwyllgor yn argymell bod yr holl blant sydd wedi bod mewn 

gofal yn cael eu hysbysu’n rheolaidd o’u hawl i eiriolwr ac yn cael gwybodaeth glir 
am sut i gael gafael ar yr ystod o wasanaethau eirioli sydd ar gael. Dylai Llywodraeth 
Cymru fonitro hyn a’i ymgorffori yn y dangosyddion ar gyfer y Grŵp Cynghori 
Gweinidogol.  

 

Derbyn – Mae’r Dull Cenedlaethol ar gyfer y gwasanaethau eiriolaeth statudol ar 

waith ers Mehefin 2017, gyda Llywodraeth Cymru yn darparu hyd at £550,000 i 
gefnogi gweithredu’r dull.  

 
Mae’r chwe rhanbarth cydweithredol wedi ymrwymo i ddarparu’r Dull Cenedlaethol 
yn ei gyfanrwydd, mae gan bob un ohonynt wasanaeth eiriolaeth a gomisiynwyd yn 
rhanbarthol ynghyd â thempled cofnodi perfformiad safonedig at ddibenion monitro 
ansawdd, sy’n cynnwys y ‘cynnig gweithredol’. Mae Grŵp Gorchwyl a Gorffen 
Gweithredu, a sefydlwyd gan y Grŵp Cynghori Gweinidogol, yn goruchwylio a 
monitro’r wybodaeth. Fe’i cynhwysir hefyd yn y dangosyddion drafft sydd dan 
drafodaeth ar hyn o bryd. 
 
‘Cynnig Gweithredol’ yw rhannu gwybodaeth am hawliau statudol plentyn neu 
berson ifanc mewn amgylchiadau arbennig i gael mynediad at gefnogaeth gan 
Wasanaeth Eiriolaeth Proffesiynol Annibynnol.   
 
Mae gan blant a phobl ifanc hawl awtomatig i gael Gwasanaeth Eiriolaeth 
Proffesiynol Annibynnol pan fyddant mewn gofal neu’n destun ymholiadau amddiffyn 
plant (Deddf Plant 1989 adran 47). Gwneir y ‘Cynnig Gweithredol’ yn uniongyrchol i’r 
plentyn neu berson ifanc gan y Gwasanaeth Eiriolaeth.   
 
Mae’r wybodaeth a rennir yn cynnwys eglurhad am rôl y Gwasanaeth Eiriolaeth 
Proffesiynol Annibynnol, yr hyn y gall ei wneud a’r hyn na all ei wneud, sut mae’n 
gweithredu yn seiliedig ar safbwyntiau, dymuniadau a theimladau’r plentyn neu 
berson ifanc, ei annibyniaeth a sut mae’n gweithio i’r plentyn/person ifanc yn unig; y 
polisi ar gyfrinachedd a niwed sylweddol - mae’n egluro hawliau statudol plant a 
phobl ifanc i gael cefnogaeth i fynegi eu barn, eu dymuniadau a’u teimladau yn 
ogystal â’u hawliau i wneud sylwadau neu gŵyn. 
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Mr Nick Ramsay AC 
Cadeirydd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus 
Cynulliad Cenedlaethol Cymru 
Bae Caerdydd 
Caerdydd 
CF99 1NA 

Cyfeirnod:    AC/077/caf 
Dyddiad cyhoeddi: 23 Ionawr 2019 

Annwyl Nick 

Ymateb Llywodraeth Cymru: Plant a Phobl Ifanc sydd wedi bod mewn 
Gofal 

Gwahoddodd y tîm clercio sylwadau gennyf ar ymateb Llywodraeth Cymru i 
adroddiad y Pwyllgor ym mis Tachwedd 2018 ar blant a phobl ifanc sydd wedi bod 
mewn gofal. Er nad o adroddiad gan Swyddfa Archwilio Cymru y cododd 
ymchwiliad y Pwyllgor, mae fy nghydweithwyr wedi adolygu’r ymateb ac rwyf yn 
gwneud nifer o sylwadau isod.  

Yn rhai achosion, mae Llywodraeth Cymru wedi derbyn argymhelliad y Pwyllgor 
lle mae’n ymddangos i fod yn ymateb yn gadarnhaol ond nid yn union fel yr oedd y 
Pwyllgor yn bwriadu efallai. Mae hyn yn adlewyrchu’r agwedd tuag at dderbyn neu 
wrthod y mae’r Ysgrifennydd Parhaol wedi ei amlinellu i’r Pwyllgor o’r blaen. Er 
hynny, bydd angen i’r Pwyllgor benderfynu a yw’n fodlon ar yr ymateb a roddwyd 
yn yr achosion hynny. 

Argymhelliad 1: Efallai y bydd y Pwyllgor yn dymuno cael eglurder ar y berthynas 
rhwng y trefniadau ar gyfer y Fframwaith Gwella Perfformiad i Blant a’r 
dangosyddion, fydd yn eu lle erbyn Ebrill 2019, i roi set ddata well o ddeilliannau, 
yn cwmpasu ystod ehangach o feysydd polisi, ac sy’n ychwanegol at y rheiny 
sydd wedi eu cynnwys yn y Fframwaith. Nid yw Llywodraeth Cymru wedi egluro’n 
llawn pam y bydd yn bosibl gweithredu’r olaf o fis Ebrill 2019 ond y cyntaf o Ebrill 
2020 yn unig. At hynny, nid yw Llywodraeth Cymru wedi ymdrin â’r cwestiwn o sut 
y cafodd barn pobl ifanc ei hystyried wrth ddatblygu’r dulliau hyn. 

Argymhelliad 2: Ymgymerwyd ag amrywiaeth o waith i ystyried effeithiolrwydd y 
Grant Datblygu Disgybl yn ei ffurf bresennol, gyda dull newydd yn dod i rym ym 
mis Ebrill 2019. Efallai y bydd y Pwyllgor yn dymuno holi ynghylch unrhyw 
werthusiad parhaus sydd wedi ei gynllunio ar gyfer y trefniadau newydd hynny, a 

24 Cathedral Road / 24 Heol y Gadeirlan 
Cardiff / Caerdydd 

CF11 9LJ 
Tel/Ffôn: 029 2032 0500 

Fax / Ffacs: 029 2032 0600 
Textphone / Ffôn testun: 029 2032 0660 

info@audit.wales / post@archwilio.cymru 
www.audit.wales / www.archwilio.cymru 

Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus / Public Accounts Committee
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chymryd bod y gwerthusiad annibynnol a grybwyllwyd yn yr ymateb yn ymwneud 
â’r trefniadau presennol.  

Argymhelliad 3: Mae Llywodraeth Cymru wedi derbyn yr argymhelliad ac wedi 
dangos sut y mae’n bwriadu rhoi mwy o wybodaeth ar gael i’r cyhoedd ynglŷn â’r 
Rhaglen Gwella Deilliannau i Blant a gwaith Grŵp Cynghori’r Gweinidog. Fodd 
bynnag, mae’r ymateb yn esbonio safbwynt Llywodraeth Cymru nad yw’n bwriadu 
cyhoeddi’r cofnodion fel yr argymhellwyd gan y Pwyllgor, oherwydd pryder y gallai 
hyn lesteirio dadlau rhydd a gonest. Hwyrach y bydd y Pwyllgor yn dymuno 
ystyried a yw’n fodlon yn hynny o beth.  

Mae Llywodraeth Cymru wedi nodi’r pryderon a fynegwyd yn adroddiad y Pwyllgor 
ynghylch y ffaith fod y Grŵp yn cyflawni swyddogaethau gweithredol, ond mae’n 
pwysleisio bod y trefniadau bellach wedi eu hen sefydlu ac mai Llywodraeth 
Cymru sy’n gyfrifol yn y pen draw am Raglen Gwella Deilliannau i Blant. Er hynny, 
mae rôl gyflawni’r Grŵp efallai yn cael ei phwysleisio gan yr ymateb i argymhelliad 
1, sy’n disgrifio'r gwaith y mae’r Grŵp wedi ei ddatblygu er mwyn mesur cynnydd 
yn erbyn ei raglen waith. Ymddengys geiriad yr ymateb fel pe bai’n awgrymu mai 
prif bwrpas y Grŵp yw rhoi cyngor i’r Gweinidog ac mai dyma’r sail dros wrthod 
cyhoeddi’r cofnodion. 

Argymhelliad 4: Mae Llywodraeth Cymru’n derbyn yr argymhelliad ac yn awr yn 
cyhoeddi tendr ymchwil newydd. Mae Llywodraeth Cymru wedi nodi bod geiriad yr 
argymhelliad yn cyfeirio at edrych ar ddeilliannau gwahanol ar draws bywyd y 
plentyn. Mae Llywodraeth Cymru wedi awgrymu y byddai hyn yn gofyn am 
astudiaeth hydredol ond nid hynny’n union yw’r hyn sy’n cael ei gynnig am y 
rhesymau a eglurwyd yn yr ymateb. Mae’r cyfnod o amser ar gyfer cwblhau’r 
ymchwil hefyd yn aneglur. Mae’r ymateb i argymhelliad 6 yn cyffwrdd â chyfnod o 
amser posibl ond heb wneud sylw pendant. 

Argymhelliad 5: Mae’r ymateb yn nodi y bydd Llywodraeth Cymru’n ystyried yr 
angen i gryfhau’r Cod Ymarfer sy’n ymwneud ag adolygiadau o gynllun gofal a 
chymorth plentyn, yn dilyn newidiadau i’r cynllun hwnnw. Yn hytrach na chynnal 
gwerthusiad ar ei ben ei hun o amlder ac effeithiolrwydd adolygiadau ar ddiwedd 
lleoliadau, dywed Llywodraeth Cymru y bydd yn sicrhau bod hyn yn cael ei 
ystyried yn benodol mewn arolygiadau o wasanaethau plant yn y dyfodol gan 
Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC). Efallai y bydd y Pwyllgor yn dymuno cael 
eglurder gan Lywodraeth Cymru beth fydd hyn yn ei olygu’n ymarferol o ran 
cyfnodau amser a gwneud hyn ar draws Cymru yng nghyd-destun rhaglen waith 
ehangach Arolygiaeth Gofal Cymru .  

Roedd adroddiad y Pwyllgor yn nodi ei ddealltwriaeth fod AGC wedi bod yn cynnal 
adolygiad thematig o wasanaethau plant sy’n derbyn gofal ar draws Cymru. 
Gallai’r Pwyllgor fod wedi disgwyl y byddai’r adolygiad hwnnw’n medru rhoi 
tystiolaeth berthnasol ynghylch adolygiadau ar ddiwedd lleoliadau, ond nid yw’n 
cael ei grybwyll yn yr ymateb. Efallai y bydd hyn hefyd yn haeddu eglurhad 
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pellach. Roedd y Pwyllgor wedi disgwyl i’r adolygiad hwnnw gael ei gyhoeddi ym 
mis Mawrth 2019 a dywedodd y byddai’n ystyried y canfyddiadau fel rhan o’i waith 
parhaus. 

Argymhelliad 6: Er bod cynnwys yr ymateb yn ymddangos yn rhesymol, a derbyn 
bod yr argymhelliad yn disgwyl i’r dadansoddiad o gyflawni lleoliadau gael ei 
gwblhau o fewn 12 mis, mae’r llinell amser ar gyfer yr ymchwil fyddai’n rhoi’r 
dadansoddiad hwn - yr ymchwil y soniwyd amdani mewn ymateb i argymhelliad 4 
- yn amhendant. Yn dilyn o hynny, mae’r ymateb yn awgrymu y gallai comisiynu 
cenedlaethol newydd ddod i rym yn 2021-22 ond heb fod yn glir a yw hynny’n 
ymrwymiad pendant. Byddwn wedi disgwyl, wrth gyhoeddi'r tendr ymchwil a 
ddisgrifiwyd yn yr ymateb i argymhelliad 4, y byddai Llywodraeth Cymru wedi 
pennu amserlen gyflawni ddisgwyliedig, er y gallai hyn fod yn dibynnu ar ei 
thrafodaethau gyda chyflenwyr posibl ynghylch y posibiliadau. 

Argymhelliad 7: Mae Llywodraeth Cymru wedi derbyn yr argymhelliad ac yn 
dweud y bydd yn ystyried terfynau’r asesiad o wariant ar draws meysydd 
gwasanaeth fel rhan o’r ymchwil a amlinellwyd yn yr ymateb i argymhellion eraill. 
Fodd bynnag, mae Llywodraeth Cymru wedi cadarnhau y gall fod yna gyfyngiadau 
ar ei gallu i asesu’r gyfran o’r gwariant sydd i’w phriodoli i blant sy’n derbyn gofal. 
Efallai bod hyn yn golygu nad yw’n gallu mynd i'r afael yn llawn â phryderon y 
Pwyllgor a fynegwyd yn ei adroddiad ynghylch tryloywder gwariant. 

Argymhelliad 8: Mae’r sylwadau uchod ynghylch yr ymchwil a ddisgrifiwyd mewn 
ymateb i argymhellion 4, 6 a 7 yn berthnasol yma hefyd. At hynny, ac er gwaethaf 
derbyn yr argymhelliad, nid yw’r ymateb yn ymdrin â’r cwestiwn a yw Llywodraeth 
Cymru’n bwriadu casglu gwybodaeth berthnasol yn rheolaidd yn hytrach na thrwy 
un darn o ymchwil yn unig. 

Argymhelliad 9: Mae Llywodraeth Cymru wedi gwrthod yr argymhelliad ond wedi 
pwysleisio ei bod yn disgwyl y bydd awdurdodau lleol yn canolbwyntio ar leihau'r 
angen am ofal ac yn darparu cymorth effeithiol i deuluoedd i’w galluogi i aros 
gyda’i gilydd. Ymddengys mai’r sail dros wrthod yr argymhelliad yw barn 
Llywodraeth Cymru na fyddai’n bosibl asesu’n benodol effaith trosglwyddo’r arian 
grant, oedd wedi ei glustnodi o’r blaen ar gyfer gwasanaethau ymyl gofal, i’r Grant 
Cynnal Refeniw.  

Fodd bynnag, efallai y gallai Llywodraeth Cymru ofyn am sicrwydd ar lefel 
gwariant parhaus ar y gwasanaethau hyn. Efallai y bydd hyn yn rhoi awgrym a fu 
yna unrhyw ddadfuddsoddiad o’r gwasanaethau hyn ers trosglwyddo i mewn i’r 
Grant Cynnal Refeniw. Efallai y bydd y Pwyllgor felly yn dymuno cadarnhau a fydd 
Llywodraeth Cymru’n ymroi i fonitro lefel y gwariant ar y gwasanaethau hyn drwy 
ei ymgysylltiad parhaus â phartneriaid yn yr awdurdodau lleol a gwasanaethau 
plant. 
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Argymhelliad 10: Er nad yw’n crybwyll gofal gan berthnasau yn benodol, mae’r 
ymateb yn ymddangos yn rhesymol. Rwyf yn cynnal archwiliad o’r Gronfa Gofal 
Integredig, ac i adrodd ar hynny y gwanwyn hwn. Mae amseriad y gwaith hwn yn 
golygu na fydd yn edrych ar y defnydd o’r £15 miliwn ychwanegol o arian a 
ddisgrifiwyd yn yr ymateb i'r argymhelliad. Er hynny, byddai unrhyw waith craffu ar 
sail canfyddiadau'r adroddiad yn cynnig cyfle i edrych i mewn i hyn yn fanylach. 

Yn olaf, yn hytrach na chyfnewid gohebiaeth bellach gyda Llywodraeth Cymru, 
gallai'r Pwyllgor ystyried a yw ymateb Llywodraeth Cymru’n haeddu sesiwn 
dystiolaeth ddilynol, fer gyda swyddogion arweiniol er mwyn cael eglurder ar 
faterion. Gallai’r Pwyllgor hefyd gadarnhau’r amserlen ddisgwyliedig ar gyfer 
unrhyw ddiweddariad ar gynnydd mewn ymateb i’r argymhellion, gan gymryd i 
ystyriaeth y cynlluniau parhaus ar gyfer gwaith yn y maes hwn ac unrhyw 
ddiddordeb pellach mewn meysydd penodol gan y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac 
Addysg. 

Hyderaf fod y sylwadau hyn o gymorth i’r Pwyllgor. 

Yn gywir 
 

 
 
ADRIAN CROMPTON 
Archwilydd Cyffredinol Cymru 
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Lesley Griffiths AC/AM 
Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig 
Minister for Environment, Energy and Rural Affairs 

Bae Caerdydd • Cardiff Bay 

Caerdydd • Cardiff 
CF99 1NA 

Canolfan Cyswllt Cyntaf / First Point of Contact Centre: 

0300 0604400 

Gohebiaeth.Lesley.Griffiths@llyw.cymru 
Correspondence.Lesley.Griffiths@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.   

Ein cyf/Our ref: MA-P/LG/0056/19 

Nick Ramsay, AC 
Cadeirydd – Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus 
Cynulliad Cenedlaethol Cymru 

10 Ionawr 2019 

Annwyl Nick 

ADRODDIAD Y PWYLLGOR CYFRIFON CYHOEDDUS  
Adroddiad Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Craffu ar 
Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon Cyfoeth Naturiol Cymru 2017-18 
YMATEB I’R ADRODDIAD  

Rwyf yn amgáu copi o ymateb Gweinidogion Cymru i’r adroddiad uchod fydd yn cael ei 
osod gerbron y Swyddfa Gyflwyno.    

Ar ran y Cabinet, hofwn ddiolch i chi a’r Pwyllgor am y ffordd ofalus ac ystyriol y cynhaliwyd 
yr archwiliad ac y cynhyrchwyd yr adroddiad.    

Bydd y Swyddog Cyfrifyddu Ychwanegol perthnasol yn falch o ddarparu unrhyw wybodaeth, 
eglurhad neu fanylion pellach os oes angen, yn dilyn yr ymateb hwn.    

Cofion 

Lesley Griffiths AC/AM 

Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig 
Minister for Environment, Energy and Rural Affairs  

Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus / Public Accounts 
Committee PAC(5)-02-19 P5
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Ymateb i Adroddiad Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus Cynulliad Cenedlaethol 
Cymru - Craffu ar Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon Cyfoeth Naturiol Cymru 
2017-18 
 
 
Darparwyd gan: Lesley Griffiths, Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion 
Gwledig  
 
Dyddiad: 11 Ionawr 2019 

 
Mae Llywodraeth Cymru yn croesawu canfyddiadau yr adroddiad ac yn cynnig yr 
ymateb canlynol i’r tri argymhelliad sydd wedi’u cynnwys o fewn iddo.   
 
Argymhelliad 1 – Rydym yn argymell bod Cyfoeth Naturiol Cymru yn rhannu 
canfyddiadau’r adolygiad annibynnol pan fydd wedi ei gwblhau, sydd i ddigwydd ar 
ddiwedd 2018.  Mae’n rhaid i ganfyddiadau’r adolygiad fod ar gael i’r cyhoedd.   
 
Derbyn – Bydd Cyfoeth Naturiol Cymru yn ymateb yn uniongyrchol i’r Pwyllgor 
ynghylch yr argymhelliad hwn. Rydym yn deall, fodd bynnag, y bydd Cyfoeth Naturiol 
Cymru yn rhoi casgliadau’r adolygiad annibynnol i’r Pwyllgor ac y bydd yn eu 
cyhoeddi ar ei wefan. Rydym yn disgwyl i hyn fod mewn pryd ar gyfer sesiwn nesaf 
Cyfoeth Naturiol Cymru gyda’r Pwyllgor ym mis Chwefror 2019.   
 
Argymhelliad 2 – Mae’r Pwyllgor yn argymell bod Cyfoeth Naturiol Cymru yn creu 
cynllun gweithredu gydag amserlen glir ac amcanion ar gyfer cyflawni.  Mae’n rhaid 
i’r cynlluniau nodi’r newidiadau sydd eu hangen i weithredu hyn yn codi o’r adolygiad 
annibynnol.  Mae’n rhaid i Cyfoeth Naturiol Cymru rannu’r cynlluniau hyn gyda’r 
Pwyllgor pan fyddant wedi’u cwblhau.   
 
Derbyn – Bydd Cyfoeth Naturiol Cymru yn ymateb yn uniongyrchol i’r Pwyllgor 
ynghylch yr argymhelliad hwn. Rydym ar ddeall y bydd Cyfoeth Naturiol Cymru yn 
darparu cynllun gweithredu i’r Pwyllgor fel rhan o’u tystiolaeth ar gyfer y sesiwn nesaf 
gyda’r Pwyllgor ym mis Chwefror 2019.   
 
Argymhelliad 3 – Rydym yn argymell, os nad yw canfyddiadau’r adolygiad 

annibynnol ar fethiannau llywodraethu yn ddigonol, bod Llywodraeth Cymru yn 
sicrhau bod adolygiad cynhwysfawr yn cael ei gynnal ar unwaith o lywodraethu o 
fewn Cyfoeth Naturiol Cymru, gan edrych ar sut oedd yn bosibl i’r methiannau hyn 
ddigwydd.   
 
Derbyn– Wrth dderbyn canfyddiadau’r adolygiad annibynnol, ac wrth ystyried y 
dystiolaeth y bydd Cyfoeth Naturiol Cymru yn ei rhoi i’r Pwyllgor ym mis Chwefror, 
bydd Llywodraeth Cymru yn ystyried a oes angen cymryd unrhyw gamau pellach.  
Byddaf yn rhoi’r newyddion diweddaraf i’r Pwyllgor wedi hyn.   
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Tŷ Cambria   •   29 Heol Casnewydd   •   Caerdydd   •    CF24 0TP 

Cambria House   •   29 Newport Road    •   Cardiff   •    CF24 0TP 
Croesewir gohebiaeth yn y Gymraeg a’r Saesneg 
Correspondence welcomed in Welsh and English 

Mr Nick Ramsay 
Cadeirydd, Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus 
Cynulliad Cenedaethol Cymru 
Bae Caerdydd 
Caerdydd 
CF99 1NA 

14 Ionawr 2019 

Ymateb i Adroddiad y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus ar Cyfoeth Naturiol Cymru: Craffu 
ar Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon 2017-18 

Diolch ichi am Adroddiad y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus ar yr uchod, a gyhoeddwyd ar 26 
Tachwedd 2018. Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn cydnabod ac yn derbyn canfyddiadau’r 
adroddiad ac yn cynnig yr ymateb canlynol i’r tri argymhelliad sydd wedi ei gynnwys 
ynddo. 

Argymhelliad 1 - Rydym yr argymell fod Cyfoeth Naturiol Cymru yn rhannu â’r Pwyllgor 
hwn ganfyddiadau’r adolygiad annibynnol ar ôl iddo ddod i ben, a ddylai ddigwydd ddiwedd 
2018.  Rhaid i ganfyddiadau’r adolygiad fod ar gael i’r cyhoedd. 

Derbyn – Bydd yr adolygiad annibynnol gan Grant Thornton yn cael ei gwblhau ym mis 
Ionawr 2019. Byddwn yn darparu canfyddiadau’r adolygiad annibynnol i’r Pwyllgor cyn 
cyfarfod y Pwyllgor ar 11 Chwefror 2019. Bydd y canfyddiadau hefyd yn cael eu cyhoeddi 
ar wefan Cyfoeth Naturiol Cymru.  

Argymhelliad 2 – Mae’r Pwyllgor yn argymell fod Cyfoeth Naturiol Cymru yn llunio cynllun 
gweithredu gydag amcanion cyflawni ac amserlenni clir.  Rhaid i’r cynlluniau hyn 
gyflwyno’r newidiadau sydd eu hangen ar gyfer ei weithredu sy’n codi o’r adolygiad 
annibynnol.  Rhaid i Cyfoeth Naturiol Cymru rannu’r cynlluniau hyn â’r Pwyllgor ar ôl iddynt 
gael eu cwblhau. 

Derbyn - Byddwn yn darparu cynllun gweithredu i’r Pwyllgor fel rhan o’n tystiolaeth ar 
gyfer ein sesiwn nesaf gyda’r Pwyllgor ym mis Chwefror 2019.   

Argymhelliad 3 - Rydym yn argymell os bydd canfyddiadau’r adolygiad annibynnol ar 
fethiannau llywodraethu yn annigonol, bod Llywodraeth Cymru yn sicrhau fod adolygiad 
cynhwysfawr yn cael ei gynnal ar unwaith ar lywodraethu o fewn Cyfoeth Naturiol Cymru, 
gan archwilio sut y bu’n bosibl i’r methiannau hyn ddigwydd. 

Ein cyf/Our ref: CX18-111 

Tŷ Cambria / Cambria House 
29 Heol Casnewydd / 29 Newport Road 
Caerdydd / Cardiff 
CF24 0TP / CF24 0TP 

Ebost/Email:  
Chiefexecutivesoffice@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk 
Chiefexecutivesoffice@naturalresourceswales.gov.uk 

Ffôn/Phone:  
0300 065 4453 

Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus / Public Accounts 
Committee PAC(5)-02-19 P6
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Derbyn – Nid yw’r argymhelliad hwn yn fater i Cyfoeth Naturiol Cymru yn uniongyrchol ac 
rydym yn deall y bydd Llywodraeth Cymru yn ymateb ar yr argymhelliad hwn. 

 
Bydd y canfyddiadau a’r cynllun gweithredu y cyfeiriwyd atynt yn yr ymateb i argymhellion 
1 a 2 yn cael eu trafod yng nghyfarfod Bwrdd Cyfoeth Naturiol Cymru ym mis Ionawr. 
Oherwydd amseru’r Bwrdd, bydd y dystiolaeth yn cael ei darparu ichi erbyn 4 Chwefror. 
 
Yr eiddoch yn gywir 
 
 
Yours sincerely 
 

 
 
Clare Pillman 
Prif Weithredwr, Cyfoeth Naturiol Cymru  
Chief Executive, Natural Resources Wales 
 
CC. Sir David Henshaw 
Cadeirydd, Cyfoeth Naturiol Cymru  / Chair, Natural Resources Wales 
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Mae cyfyngiadau ar y ddogfen hon
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