
 

 

 

 

 

 

 

Diben 

1. Mae'r papur yn nodi cylch gorchwyl a chyfrifoldebau'r Pwyllgor Iechyd a Gofal 

Cymdeithasol.  

Argymhelliad 

2. Gwahoddir y Pwyllgor i nodi ei gylch gorchwyl. 

Cefndir 

3. Mae rheolau a gweithdrefnau'r Senedd wedi'u nodi yn y Rheolau Sefydlog. Mae Rheol 

Sefydlog 16.1 yn ei gwneud yn ofynnol i'r Senedd sefydlu pwyllgorau a chanddynt bŵer yn eu 

cylchoedd gorchwyl i: 

“(i) archwilio gwariant, trefniadau cyllido, gweinyddiaeth a pholisi’r llywodraeth a’r 

cyrff cyhoeddus sy’n gysylltiedig â hi; 

(ii) archwilio deddfwriaeth; 

(iii) ymgymryd â swyddogaethau eraill a bennir yn y Rheolau Sefydlog; a 

(iv) ystyried unrhyw fater sy’n effeithio ar Gymru.” 

4. Drwy wneud hyn, mae'n rhaid i'r Pwyllgor Busnes sicrhau bod pob un o feysydd 

cyfrifoldeb Llywodraeth Cymru a'r cyrff cyhoeddus cysylltiedig, ynghyd â phob mater sy’n 

ymwneud â chymhwysedd deddfwriaethol y Senedd a swyddogaethau Gweinidogion Cymru a’r 

Cwnsler Cyffredinol, yn destun gwaith craffu gan bwyllgorau.  

Cylch gorchwyl y Pwyllgor 

5. Cylch gorchwyl y Pwyllgor hwn, fel y cytunodd y Senedd arno ar 23 Mehefin 2021, yw: 
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archwilio deddfwriaeth a dwyn Llywodraeth Cymru i gyfrif drwy graffu ar ei 

gwariant, ei gweinyddiaeth a'i pholisi, yn cwmpasu'r meysydd a ganlyn (ond heb fod 

yn gyfyngedig iddynt): iechyd corfforol, iechyd meddwl, iechyd y cyhoedd a llesiant 

pobl Cymru, gan gynnwys y system gofal cymdeithasol. 

6. Mae manylion pellach am rolau a chyfrifoldebau ehangach pwyllgorau'r Senedd wedi'u 

nodi yn adroddiad y Pwyllgor Busnes, sef Pwyllgorau yn y chweched Senedd: Teitlau a 

chylchoedd gorchwyl a osodwyd gerbron y Senedd ar 23 Mehefin 2021. Mae’r adroddiad yn 

datgan: 

“Fel yn ystod y Bumed Senedd, mae'n bwysig deall nad yw cylchoedd gwaith y 

pwyllgorau polisi a deddfwriaeth wedi'u rhagnodi na'u cyfyngu. Rydym yn fwriadol 

wedi caniatáu iddynt aros yn eang a phenderfynwyd peidio â darparu rhestr o 

bynciau ynghlwm wrth bob pwyllgor. Fel yn y ddwy Senedd flaenorol, rydym yn 

credu bod modd sicrhau gwaith craffu gwell ac osgoi'r perygl bod dull gweithredu’n 

rhy gul drwy roi'r gallu i bwyllgorau fynd ar drywydd materion ar draws portffolios a 

meysydd pwnc.” 

7. Serch hyn, mae Atodiad 1 yn cynnwys rhestr enghreifftiol o’r cyfrifoldebau Gweinidogol 

sy’n syrthio’n fras o fewn cylch gorchwyl y Pwyllgor. 
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Atodiad 1: Cyfrifoldebau  Gweinidogol o fewn cylch gorchwyl y Pwyllgor 

 Iechyd y cyhoedd: Ymateb i COVID-19, sgrinio a brechu 

 Darpariaeth a pherfformiad yn y GIG 

 Gweithdrefnau uwchgyfeirio 

 Derbyn ac ymateb i adroddiadau gan Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru, a'u llywio 

 Goruchwylio perthynas Llywodraeth Cymru â Swyddfa Archwilio Cymru mewn 

perthynas â gweithgareddau'r GIG 

 Hyfforddiant a datblygiad y gweithlu meddygol [ac eithrio blynyddoedd 1-5 

Addysg Prifysgol Meddygon] 

 Ymchwil a datblygu ym maes iechyd a gofal cymdeithasol 

 Arloesi iechyd a digidol 

 Gwasanaethau iechyd meddwl 

 Atal hunanladdiad 

 Dementia 

 Awtistiaeth 

 Effaith gamblo cymhellol ar iechyd 

 Camddefnyddio sylweddau 

 Iechyd y Lluoedd Arfog a Chyn-filwyr 

 Iechyd y Cyhoedd: Gwasanaethau gwella iechyd a llesiant 

 Strategaeth gordewdra 

 Asiantaeth Safonau Bwyd yng Nghymru, gan gynnwys diogelwch bwyd 

 Bwyd sydd wedi'i addasu'n enetig (ac eithrio tyfu cnydau sydd wedi'u haddasu'n 

enetig) 

 Profiad cleifion, cyfranogiad a llais y dinesydd 

 Diogelu 

 Polisi a goruchwylio holl weithgareddau’r Awdurdodau Lleol yng Nghymru o ran 

gwasanaethau cymdeithasol, gan gynnwys cyhoeddi canllawiau statudol 

 Goruchwylio Gofal Cymdeithasol Cymru 

 Rheoleiddio lleoliadau preswyl, gofal cartref, lleoliadau i oedolion, gofal maeth, 

darpariaeth gofal i blant dan 8 oed a gofal iechyd preifat 



3 

 Arolygu'r gwasanaethau cymdeithasol a ddarperir gan Awdurdodau Lleol yng 

Nghymru, a llunio adroddiadau am yr arolygon hynny (drwy Arolygiaeth Gofal 

Cymru), gan gynnwys adolygiadau ar y cyd o wasanaethau cymdeithasol ac ymateb i 

adroddiadau 

8. Mae materion sy’n ymwneud ag iechyd a gofal cymdeithasol plant a phobl Ifanc yn 

syrthio’n bennaf o fewn cylch gorchwyl y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg. Fodd bynnag, yn 

unol â phenderfyniad y Pwyllgor Busnes nad yw’r cylchoedd gorchwyl yn rhagnodol nac yn 

gyfyngedig, ni fyddai hyn yn atal y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol rhag ystyried materion 

sy’n ymwneud â phlant a phobl ifanc. 


