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1. Cyflwyniad  

1. Diben yr adroddiad hwn yw rhoi man cychwyn defnyddiol ar gyfer 

y pwyllgor a fydd yn olynu’r Pwyllgor Iechyd, Lles a Llywodraeth Leol – 

i ddangos yr hyn rydym wedi'i wneud yn ystod y Trydydd Cynulliad, sut 

rydym wedi gwneud hynny a'r gwersi rydym wedi'u dysgu.  

Cylch Gwaith a Chyfrifoldebau'r Pwyllgor Iechyd, Lles a 

Llywodraeth Leol 

2. Mae'r Pwyllgor Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol yn un o 

bedwar pwyllgor craffu'r Cynulliad a sefydlwyd o dan Reol Sefydlog 

Rhif 12. Mae ei gylch gwaith yn cynnwys meysydd iechyd a 

gwasanaethau cymdeithasol, llywodraeth leol a chyflenwi 

gwasanaethau cyhoeddus.  

Gwaith a Chyflawniadau  

3. Nod y Pwyllgor dros bedair blynedd y Trydydd Cynulliad fu craffu 

ar bolisïau Llywodraeth Cynulliad Cymru a monitro eu gweithrediad i 

sicrhau bod pobl Cymru yn gallu cael gafael ar iechyd a gofal 

cymdeithasol lle mae eu hangen, a monitro a chraffu ar waith 

llywodraeth leol. 

4. Cyfarfu'r Pwyllgor 89 gwaith yn ystod y Trydydd Cynulliad. 

Cynhaliodd 16 ymchwiliad, ac roedd 14 o'r rheini wedi arwain at 

gyhoeddi adroddiadau Pwyllgor.  

5. Mae modd rhannu gwaith y Pwyllgor Iechyd, Lles a Llywodraeth 

Leol yn y Trydydd Cynulliad yn dri phrif gategori. 

– craffu ar y gyllideb 

– craffu ar waith Gweinidogion yn gyffredinol 

– ymchwiliadau pwyllgor  

6. Fel y nodir yn Rheol Sefydlog Rhif 12, un o brif swyddogaethau’r 

pwyllgorau craffu yw archwilio, o fewn eu cylch gwaith, gwariant 

Llywodraeth Cymru. Felly, bob blwyddyn, mae'r Pwyllgor wedi craffu ar 

y gyllideb ddrafft ar gyfer y flwyddyn ganlynol, drwy wahodd y 

Gweinidogion sydd â chyfrifoldebau dros feysydd iechyd, 

gwasanaethau cymdeithasol a llywodraeth leol i gyflwyno tystiolaeth ar 

y dyraniadau i'w prif grwpiau gwariant a sut byddant yn cyflawni eu 

hymrwymiadau gyda'r cyllid a ddyrennir. Mae'r Pwyllgor wedi cyflwyno 
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ei ganfyddiadau o'r sesiynau hyn i'r Pwyllgor Cyllid, er mwyn eu 

cynnwys yn ei adroddiad terfynol i'r Gweinidog sy'n gyfrifol am 

gyllideb Llywodraeth Cynulliad Cymru. 

7. Mae'r Pwyllgor hefyd wedi cynnal sesiynau cyffredinol unwaith y 

tymor gyda'r Gweinidogion sy'n gyfrifol am faterion iechyd a 

llywodraeth leol. At ei gilydd, ni chomisiynwyd papurau briffio na 

chwestiynau posibl ar gyfer y sesiynau hyn.  
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2. Ymchwiliadau'r Pwyllgor yn y Trydydd 

Cynulliad 

Cyflwyniad 

8. Fel y disgrifir ym Mhennod 1, cynhaliodd y Pwyllgor 16 o 

ymchwiliadau yn ystod y Trydydd Cynulliad. Mae'r bennod hon yn rhoi 

gwybodaeth gyffredinol am yr ymchwiliadau hynny ac, os yw'n briodol, 

bydd yn cynnwys gwybodaeth am y gwaith dilynol a wnaed gan y 

Pwyllgor ar ddiwedd y Trydydd Cynulliad. 

Cynllunio Gweithlu yn y Gwasanaeth Iechyd ac ym maes Gofal 

Cymdeithasol yng Nghymru 

9. Ym mis Mawrth 2008, cyhoeddodd y Pwyllgor ei Adroddiad ar 

Gynllunio Gweithlu yn y Gwasanaeth Iechyd ac ym maes Gofal 

Cymdeithasol yng Nghymru.  Edrychodd yr ymchwiliad ar anawsterau 

recriwtio a chadw staff gofal cymdeithasol ac effaith polisïau'r 

Llywodraeth yn y meysydd hynny. Cyflwynodd yr adroddiad 28 o 

argymhellion mewn meysydd megis cynnwys Gweithwyr Proffesiynol 

Perthynol a'r sector gwirfoddol yn y system cynllunio'r gweithlu; 

ystyried nodau rhanbarthol a strategol wrth gynllunio'r gweithlu; a 

gwella’r broses o gasglu data am y gweithlu.  

Gwaith dilynol mis Mawrth 2011 

10. Gwnaeth y Pwyllgor waith dilynol ar yr ymchwiliad hwn ym mis 

Mawrth 2011, a chafodd dystiolaeth lafar gan Gymdeithas Feddygol 

Prydain, Cymdeithas Ddeintyddol Prydain, Coleg y Therapyddion 

Galwedigaethol, y Gymdeithas Siartredig Ffisiotherapi, y Coleg Nyrsio 

Brenhinol a'r Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol.   

Yn eu tystiolaeth i'r Pwyllgor, dywedodd Cymdeithas Feddygol Prydain, 

Coleg y Therapyddion Galwedigaethol a'r Gymdeithas Siartredig 

Ffisiotherapi wrth y Pwyllgor mai cyfyngedig oedd ymgysylltiad 

rheolwyr Byrddau Iechyd Lleol yn y fforymau proffesiynol a oedd 

wedi'u sefydlu o ganlyniad i newid strwythur y GIG yng Nghymru, a 

bod eu hymgysylltiad yn hanfodol, gan fod fforymau proffesiynol yn 

gallu darparu cyngor gwerthfawr ar y cam cynllunio ynghylch y capasiti 

i gyflenwi gwasanaethau yn eu proffesiynau. 

11. Mynegodd Cymdeithas Feddygol Prydain a Chymdeithas 

Ddeintyddol Prydain bryder cryf ynghylch casglu data am y gweithlu, 

gan gynnwys drwy'r cofnod staff electronig, a allai gategoreiddio staff 

http://www.cynulliadcymru.org/bus-home/bus-committees/bus-committees-scrutiny-committees/bus-committees-third-hwlg-home/business-hwlg-inquiries/bus-committees-third-hwlg-inquiries_-_wfp.htm
http://www.cynulliadcymru.org/bus-home/bus-committees/bus-committees-scrutiny-committees/bus-committees-third-hwlg-home/business-hwlg-inquiries/bus-committees-third-hwlg-inquiries_-_wfp.htm
http://www.cynulliadcymru.org/bus-home/bus-committees/bus-committees-scrutiny-committees/bus-committees-third-hwlg-home/business-hwlg-inquiries/bus-committees-third-hwlg-inquiries_-_wfp.htm
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nad oeddent yn staff meddygol yn anghywir, gan arwain at 

anghysondeb yn y data a gesglir. 

12. Mynegodd Cymdeithas Ddeintyddol Prydain bryder ynghylch y 

prinder cyrsiau hyfforddi ar gyfer nyrsys deintyddol, yn enwedig mewn 

ardaloedd gwledig, a'r ffaith er bod y 22 Bwrdd Iechyd Lleol bellach 

wedi uno i greu saith, ei bod yn ymddangos bod gan bob un o'r hen 

Fyrddau Iechyd Lleol arweinydd deintyddol o hyd, sy'n golygu ei bod 

yn rhaid i Gymdeithas Ddeintyddol Prydain ddelio â 22 o gyrff 

gwahanol, i bob pwrpas. Roedd adroddiad y Pwyllgor wedi awgrymu y 

byddai modd defnyddio cymhelliannau ariannol i annog myfyrwyr o 

Gymru i hyfforddi yng Nghymru ac i annog meddygon sydd newydd 

gymhwyso i weithio mewn ardaloedd lle ceir prinder meddygon yng 

Nghymru. Dywedodd Cymdeithas Feddygol Prydain wrth y Pwyllgor na 

fu llawer o gynnydd yn y maes hwn ac y carai weld mwy o ymrwymiad 

ynghylch dyfodol bwrsariaeth GIG Cymru a chynllun i ehangu 

mynediad i ysgolion meddygol. Roedd Cymdeithas Feddygol Prydain 

hefyd wedi awgrymu nad cymhelliannau ariannol yw'r unig ffordd o 

gyflawni hyn, ond bod ar Gymru angen gwerthu ei chyrsiau hyfforddi 

gwych i ddarpar fyfyrwyr o'r tu hwnt i Gymru. 

Argymhelliad 

Rydym yn argymell bod y pwyllgor sy’n olynu’r Pwyllgor hwn yn 

monitro cynllunio gweithlu yn y gwasanaeth iechyd ac ym maes 

gofal cymdeithasol.  

Cynigion Ymgynghoriad Llywodraeth y Cynulliad ar Strwythur y 

Gwasanaeth Iechyd Gwladol 

13. Ym mis Mehefin 2008, cyhoeddodd y Pwyllgor ei Adroddiad ar 

Gynigion Ymgynghoriad Llywodraeth y Cynulliad ar Strwythur y 

Gwasanaeth Iechyd Gwladol.  Er nad oedd y Pwyllgor yn teimlo ei bod 

yn briodol gwneud argymhellion ar rinweddau neu anfanteision 

cynigion penodol, amlinellodd ystod o faterion yr oedd yn meddwl y 

dylai'r Gweinidog eu hystyried wrth benderfynu ar ei chynigion 

terfynol.   

Caniatâd Tybiedig ar gyfer Rhoi Organau 

14. Ym mis Gorffennaf 2008, cyhoeddodd y Pwyllgor ei Adroddiad ar 

Ganiatâd Tybiedig i Roi Organau, a oedd yn edrych ar a ddylid 

cyflwyno caniatâd tybiedig i roi organau yng Nghymru ac a oedd yn 

edrych ar faterion megis y fframwaith cyfreithiol posibl ar gyfer system 

o ganiatâd tybiedig, safbwyntiau'r cyhoedd â phartïon a chanddynt 

http://www.cynulliadcymru.org/bus-home/bus-guide-docs-pub/bus-business-documents/bus-business-documents-doc-laid.htm?act=dis&id=87845&ds=6/2008
http://www.cynulliadcymru.org/bus-home/bus-guide-docs-pub/bus-business-documents/bus-business-documents-doc-laid.htm?act=dis&id=87845&ds=6/2008
http://www.cynulliadcymru.org/bus-home/bus-guide-docs-pub/bus-business-documents/bus-business-documents-doc-laid.htm?act=dis&id=87845&ds=6/2008
http://www.cynulliadcymru.org/bus-home/bus-committees/bus-committees-scrutiny-committees/bus-committees-third-hwlg-home/business-hwlg-inquiries/organ_inquiry.htm
http://www.cynulliadcymru.org/bus-home/bus-committees/bus-committees-scrutiny-committees/bus-committees-third-hwlg-home/business-hwlg-inquiries/organ_inquiry.htm
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ddiddordeb, a sut byddai unrhyw system yng Nghymru yn gweithio ar 

y cyd â gweddill y DU. Roedd yr adroddiad yn cynnwys argymhellion ar 

weithredu yng Nghymru argymhellion Tasglu Rhoi Organau'r DU, 

materion sy'n ymwneud â chapasiti, materion gweithredol a chodi 

ymwybyddiaeth y cyhoedd.  

Byrddau Gwasanaethau Lleol 

15. Ym mis Rhagfyr 2008, cyhoeddodd y Pwyllgor ei Adroddiad ar 

Fyrddau Gwasanaethau Lleol. Roedd yr ymchwiliad hwn yn edrych ar 

gynnydd y chwe chynllun peilot Bwrdd Gwasanaethau Lleol a oedd ar 

waith yng Nghymru ar y pryd a sut gallai Byrddau Gwasanaethau Lleol 

ddatblygu yn y dyfodol. Roedd yr adroddiad yn cynnwys 12 o 

argymhellion, gan gynnwys rhai sy'n ymwneud ag egluro 

swyddogaethau Byrddau Gwasanaethau Lleol; sicrhau cysondeb; statws 

y personél ar Fyrddau Gwasanaethau Lleol; a swyddogaeth graffu 

Byrddau Gwasanaethau Lleol.   

Trefniadau Trosolwg a Chraffu Llywodraeth Leol 

16. Ym mis Mawrth 2008, cyhoeddodd y Pwyllgor ei Adroddiad ar 

Drefniadau Trosolwg a Chraffu Llywodraeth Leol. Yn 2004, roedd 

rhagflaenydd y Pwyllgor Iechyd, Lles a Llywodraeth Leol, sef y Pwyllgor 

Llywodraeth Leol a Gwasanaethau Cyhoeddus, wedi cyhoeddi 

adroddiad ar Weithredu'r Strwythurau Rheoli Gwleidyddol Newydd 

mewn Llywodraeth Leol, a oedd yn cynnwys argymhellion i Lywodraeth 

y Cynulliad ac i lywodraeth leol ar gryfhau swyddogaeth graffu 

cynghorwyr anweithredol. Yn yr ymchwiliad hwn, roedd y Pwyllgor 

Iechyd, Lles a Llywodraeth Leol wedi adolygu'r cynnydd a wnaed o ran 

gweithredu argymhellion adroddiad 2004 ac asesu pa ddatblygiadau 

pellach a oedd yn angenrheidiol er mwyn gwella ansawdd y gwaith 

craffu a throsolwg mewn llywodraeth leol. Roedd yr adroddiad yn 

cynnwys argymhellion a oedd yn ymwneud â chynyddu’r gefnogaeth 

a’r pwerau ar gyfer Pwyllgorau Craffu; cydweithredu a chydweithio; 

cyllido'r swyddogaeth drosolwg a chraffu; y Gronfa Datblygu Gwaith 

Craffu; hyfforddiant ar gyfer aelodau pwyllgorau craffu llywodraeth 

leol; llwybr gyrfa swyddogion cynghorau; chwipio mewn pwyllgorau 

craffu; a chydbwysedd pleidiol Cadeiryddion Pwyllgorau Craffu.  

Gwaith Dilynol mis Chwefror 2011 

17. Gwnaeth y Pwyllgor waith dilynol ar yr ymchwiliad hwn ar 3 

Chwefror 2011. Yn y cyfarfod hwnnw, nodwyd bod gwaith craffu 

awdurdodau lleol yn dal yn dameidiog iawn. Dywedodd y Gweinidog ei 

http://www.cynulliadcymru.org/bus-home/bus-committees/bus-committees-scrutiny-committees/bus-committees-third-hwlg-home/business-hwlg-inquiries/hwlg_3_-inq-local_government_scrutiny.htm
http://www.cynulliadcymru.org/bus-home/bus-committees/bus-committees-scrutiny-committees/bus-committees-third-hwlg-home/business-hwlg-inquiries/hwlg_3_-inq-local_government_scrutiny.htm
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fod yn gobeithio cyflwyno safon craffu sylfaenol drwy weithredu'r 

Mesur Llywodraeth Leol.  

18. Cafodd y diffyg tryloywder mewn perthynas â chanlyniad gwaith 

craffu llywodraeth leol hefyd ei nodi yn y cyfarfod hwnnw, gan nad oes 

dim gofyniad statudol ar weithrediaeth llywodraeth leol i ymateb i 

adroddiadau pwyllgorau craffu.  

19. Nodwyd hefyd bod diffyg tystiolaeth o waith yn cael ei wneud i 

ddatblygu'r cysyniad o 'Ysgol Graffu', gan gynnwys ymchwilio i sut 

gallai defnyddio cyrsiau ag achrediad academaidd chwarae rhan mewn 

datblygu sgiliau craffu. Ymrwymodd y Gweinidog i ailedrych i weld a 

oedd cyfle i gryfhau'r broses achredu. Ar ôl y cyfarfod, hysbysodd y 

Gweinidog y Pwyllgor fod Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru wedi 

cysylltu â Phrifysgol Morgannwg gyda'r bwriad i'r brifysgol ddarparu 

cwrs i gynghorwyr o fis Ionawr 2013 ymlaen.  

Argymhelliad 

Rydym yn argymell bod pwyllgor yn y dyfodol yn monitro 

datblygiadau yn nhrefniadau trosolwg a chraffu llywodraeth leol. 

Trefniadau Cyflog Cyfartal ym myd Llywodraeth Leol  

20. Ym mis Ionawr 2009, ysgrifennodd y Pwyllgor at Brian Gibbons, y 

cyn Weinidog dros Gyfiawnder Cymdeithasol a Llywodraeth Leol, gyda 

chanfyddiadau ac argymhellion ei Ymchwiliad i Drefniadau Cyflog 

Cyfartal ym myd Llywodraeth Leol. Gwnaeth y Pwyllgor bedwar 

argymhelliad a oedd yn ymwneud â sefydlu faint o arian roedd pob 

awdurdod wedi'i wario ar weithredu systemau cyflog cyfartal; pennu 

dyddiad pan fyddai cyllid Llywodraeth Cymru’n dod i ben i 

awdurdodau lleol nad oeddent wedi cwblhau trefniadau cyflog cyfartal; 

y ffaith na ddylai awdurdodau sy'n dweud nad oes ganddynt ddim 

atebolrwydd am ôl-daliadau ac nad oes angen iddynt newid systemau 

tâl, gael dim arian ychwanegol mwyach gan Lywodraeth y Cynulliad; a 

bod cyfarfod brys o'r holl bartïon dan sylw yn cael ei gynnal gyda'r nod 

o ail-ganolbwyntio sylw ar drefniadau cyflog cyfartal mewn llywodraeth 

leol yng Nghymru. 

Gwaith Dilynol mis Chwefror-Mawrth 2011 

21. Gwnaeth y Pwyllgor rywfaint o waith dilynol ar yr ymchwiliad hwn 

ym mis Chwefror a mis Mawrth 2011, a chafodd dystiolaeth lafar gan 

Unsain, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru a'r Gweinidog dros 

Gyfiawnder Cymdeithasol a Llywodraeth Leol.  
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22. Clywodd y Pwyllgor nad oedd dros hanner awdurdodau lleol 

Cymru wedi gorffen gweithredu’r trefniadau statws sengl eto, ac y 

gallai hyn gymryd nifer o flynyddoedd eto. Clywodd y Pwyllgor hefyd y 

gallai'r ffaith nad yw'r trefniadau hyn ar waith eto mewn nifer o 

awdurdodau lleol achosi problemau difrifol o ran cynigion y 

Llywodraeth i edrych ar wasanaethau a rennir ar draws awdurdodau 

lleol Cymru yn y dyfodol.   

Argymhelliad 

Rydym yn argymell bod pwyllgor yn y dyfodol yn monitro 

gweithredu'r trefniadau statws sengl. 

Gwasanaethau Iechyd Meddwl Cymunedol 

23. Ym mis Medi 2009, cyhoeddodd y Pwyllgor ei Adroddiad ar 

Wasanaethau Iechyd Meddwl Cymunedol. Roedd yr ymchwiliad hwn yn 

edrych ar ddarparu gwasanaethau iechyd meddwl yn y gymuned yng 

Nghymru ar gyfer pobl rhwng 16 a 60 oed, gyda ffocws penodol ar 

gapasiti ac argaeledd daearyddol gwasanaethau; darparu 

gwasanaethau i bobl ifanc dros 16 oed sy'n trosglwyddo o 

wasanaethau plant i wasanaethau oedolion; effaith effeithiolrwydd 

gwasanaethau cymunedol ar dderbyniadau mewn ysbytai ac oedi wrth 

drosglwyddo gofal; cydlynu elfennau iechyd a gofal cymdeithasol 

gwasanaethau iechyd meddwl cymunedol yn effeithiol; materion 

cydraddoldeb sy'n ymwneud â gwasanaethau iechyd meddwl 

cymunedol, gan gynnwys y rheini ar gyfer grwpiau Du a Lleiafrifoedd 

Ethnig. Roedd yr adroddiad yn cynnwys argymhellion ynghylch sefydlu 

gwasanaeth iechyd meddwl yn benodol ar gyfer pobl ifanc rhwng 17 a 

25 oed a fyddai'n hwyluso’r broses o bontio i wasanaethau oedolion ar 

adeg sy'n briodol i bob unigolyn ifanc; rhoi sylw i wendidau ac 

amrywioldeb mewn gwasanaethau iechyd meddwl cymunedol; gwella 

lefelau gwybodaeth a sgiliau iechyd meddwl ymysg staff sy'n gweithio 

mewn gofal sylfaenol; a chynyddu nifer y nyrsys iechyd meddwl ac 

egluro swyddogaethau a disgwyliadau gwasanaethau iechyd meddwl 

mewn gofal sylfaenol; sicrhau bod y cynllun iechyd gwledig yn mynd i'r 

afael â mynediad pobl sy'n byw mewn ardaloedd gwledig yng Nghymru 

at wasanaethau iechyd meddwl cymunedol.  

CAFCASS Cymru  

24. Hefyd ym mis Medi 2009, cyhoeddodd y Pwyllgor ei Adroddiad ar 

CAFCASS Cymru, a oedd yn archwilio gwaith CAFCASS Cymru ac yn 

adolygu'r trefniadau ar gyfer cyflenwi gwasanaethau CAFCASS i blant a 

phobl ifanc yng Nghymru ers iddo gael ei ddatganoli i Lywodraeth 

http://www.cynulliadcymru.org/bus-home/bus-committees/bus-committees-scrutiny-committees/bus-committees-third-hwlg-home/business-hwlg-inquiries/nafw_hwlg_3_-inquiry_mental_health.htm
http://www.cynulliadcymru.org/bus-home/bus-committees/bus-committees-scrutiny-committees/bus-committees-third-hwlg-home/business-hwlg-inquiries/nafw_hwlg_3_-inquiry_mental_health.htm
http://www.cynulliadcymru.org/bus-home/bus-committees/bus-committees-scrutiny-committees/bus-committees-third-hwlg-home/business-hwlg-inquiries/nafw_hwlg_3_-cafcass.htm
http://www.cynulliadcymru.org/bus-home/bus-committees/bus-committees-scrutiny-committees/bus-committees-third-hwlg-home/business-hwlg-inquiries/nafw_hwlg_3_-cafcass.htm
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Cynulliad Cymru ym mis Ebrill 2005. Roedd yr adroddiad hefyd yn 

cynnwys argymhellion ar wasanaethau eirioli i blant; bod CAFCASS yn 

sicrhau dull gweithredu cyson a phriodol wrth gysylltu â phlant, 

aelodau'r teulu ac asiantaethau eraill; sicrhau gwasanaeth sy'n 

canolbwyntio ar y plentyn; sicrhau bod CAFCASS Cymru yn cael ei 

gynrychioli ar bob bwrdd diogelu plant lleol; a chyllid ar gyfer 

canolfannau cyswllt plant.  

Gwaith dilynol mis Mawrth 2011 

25. Gwnaeth y Pwyllgor rywfaint o waith dilynol ar yr ymchwiliad hwn 

ym mis Mawrth 2011, a chafodd dystiolaeth lafar gan CAFCASS, y 

Gymdeithas Genedlaethol er Atal Creulondeb i Blant a'r Dirprwy 

Weinidog dros Wasanaethau Cymdeithasol.  

26. Dywedodd CAFCASS wrth y Pwyllgor fod y gwaith ar yr 

argymhellion a ganlyn yn dal ar gam cynnar iawn, bron i ddwy flynedd 

yn ddiweddarach:  

“Rydym yn argymell bod CAFCASS yn cynnig trefniadau cyllido 

tair blynedd ar unwaith i'r canolfannau cyswllt plant yng 

Nghymru y maent eisoes yn eu cyllido ar lefel eu trefniadau 

cyllido presennol. [Argymhelliad 15]  

“Rydym yn argymell bod CAFCASS a Gweinidogion Cymru yn 

llunio strategaeth gyllido ar gyfer yr holl ganolfannau cyswllt 

plant yng Nghymru, gan gynnwys y rhai nad ydynt yn eu cyllido 

ar hyn o bryd, sydd wedi ei seilio ar yr egwyddorion a amlinellir 

yn yr adroddiad hwn. [Argymhelliad 16]” 

Dywedwyd wrth y Pwyllgor fod CAFCASS yn edrych ar ffenestr o 

chwech i naw mis ar gyfer cwblhau'r gwaith hwn. Efallai, felly, y bydd y 

pwyllgor a fydd yn olynu’r Pwyllgor hwn am fonitro'r cynnydd o ran 

gweithredu'r argymhellion hyn.   

Argymhelliad 

Efallai y bydd ar bwyllgor yn y dyfodol eisiau monitro'r cynnydd o 

ran gweithredu'r argymhellion a wnaed yn yr Adroddiad ar 

CAFCASS Cymru a pharhau i adolygu'r sefyllfa.  
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Defnyddio Gwelyau Haul a'u Rheoleiddio yng Nghymru 

27. Ym mis Tachwedd 2009, cyhoeddodd y Pwyllgor ei Adroddiad ar y 

Defnydd o Welyau Haul a'u Rheoleiddio, ar ôl i faterion gael eu codi 

ynghylch y peryglon posibl i iechyd sy'n gysylltiedig â defnyddio 

gwelyau haul, ac yn enwedig plant yn defnyddio salonau gwelyau haul 

heb oruchwyliaeth. Roedd yr adroddiad yn cynnwys argymhellion ar 

bennu ei bod yn rhaid i rywun fod yn 18 oed cyn cael defnyddio gwely 

haul a sicrhau bod safleoedd gwelyau haul yn cael eu goruchwylio'n 

barhaus gan staff wedi'u hyfforddi.  

Gwasanaethau Strôc yng Nghymru 

28. Ym mis Ebrill 2010, cyhoeddodd y Pwyllgor ei Adroddiad ar 

Wasanaethau Strôc yng Nghymru. Cafodd yr ymchwiliad hwn ei gynnal 

yn sgil beirniadaeth o wasanaethau strôc yng Nghymru, yn benodol 

yng nghyfres o adroddiadau Archwiliadau Strôc Cenedlaethol a 

gyhoeddwyd gan Goleg Brenhinol y Ffisigwyr, a oedd yn codi pryderon 

difrifol am ansawdd gwasanaethau.  Roedd yr adroddiad yn cynnwys 

argymhellion ar gynyddu nifer yr unedau strôc arbenigol; sefydlu 

cofrestr strôc genedlaethol; a sefydlu strategaeth strôc i Gymru gyfan. 

Gwasanaethau Cadeiriau Olwyn yng Nghymru 

29. Ym mis Mai 2010, cyhoeddodd y Pwyllgor ei Adroddiad ar 

Wasanaethau Cadeiriau Olwyn yng Nghymru. Cafodd yr ymchwiliad 

hwn ei gynnal o ganlyniad i feirniadaeth o effeithiolrwydd y 

gwasanaethau hyn i ateb anghenion defnyddwyr gwasanaeth. Roedd 

amseroedd aros ar gyfer asesu a darparu wedi achosi pryder penodol. 

Roedd yr adroddiad yn cynnwys argymhellion ynghylch strwythur, 

cyfeiriad strategol a gweithrediad y gwasanaeth a ddarperir gan y GIG; 

cydweithio, er enghraifft â'r sector gwirfoddol ac elusennau; ac ateb 

anghenion ehangach defnyddwyr gwasanaethau cadeiriau olwyn.  

Gofal Newyddenedigol yng Nghymru 

30. Ym mis Gorffennaf 2010, cyhoeddodd y Pwyllgor ei Adroddiad ar 

Ofal Newyddenedigol yng Nghymru. Roedd yr ymchwiliad hwn yn 

edrych ar y cynnydd o ran cyflawni Safonau Newyddenedigol Cymru 

Gyfan a gweithredu argymhellion y grŵp arbenigol ar Wasanaethau 

Newyddenedigol. Roedd yr adroddiad yn cynnwys argymhellion ar 

gyllido gofal newyddenedigol, staffio mewn unedau gofal 

newyddenedigol a’r defnydd ohonynt; gwasanaethau cludo babanod 

http://www.cynulliadcymru.org/bus-home/bus-committees/bus-committees-scrutiny-committees/bus-committees-third-hwlg-home/business-hwlg-inquiries/hwlg_3_-sunbed.htm
http://www.cynulliadcymru.org/bus-home/bus-committees/bus-committees-scrutiny-committees/bus-committees-third-hwlg-home/business-hwlg-inquiries/hwlg_3_-sunbed.htm
http://www.cynulliadcymru.org/bus-home/bus-committees/bus-committees-scrutiny-committees/bus-committees-third-hwlg-home/business-hwlg-inquiries/hwlg_stroke_services.htm
http://www.cynulliadcymru.org/bus-home/bus-committees/bus-committees-scrutiny-committees/bus-committees-third-hwlg-home/business-hwlg-inquiries/hwlg_stroke_services.htm
http://www.cynulliadcymru.org/bus-home/bus-committees/bus-committees-scrutiny-committees/bus-committees-third-hwlg-home/business-hwlg-inquiries/hwlg_3_-wheelchairs.htm
http://www.cynulliadcymru.org/bus-home/bus-committees/bus-committees-scrutiny-committees/bus-committees-third-hwlg-home/business-hwlg-inquiries/hwlg_3_-wheelchairs.htm
http://www.cynulliadcymru.org/bus-home/bus-committees/bus-committees-scrutiny-committees/bus-committees-third-hwlg-home/business-hwlg-inquiries/hwlg_neonatal.htm
http://www.cynulliadcymru.org/bus-home/bus-committees/bus-committees-scrutiny-committees/bus-committees-third-hwlg-home/business-hwlg-inquiries/hwlg_neonatal.htm
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newydd-anedig, a gweithredu Safonau Newyddenedigol Cymru Gyfan y 

grŵp arbenigol a sefydlwyd gan y Gweinidog.  

Byrddau Lleol Diogelu Plant yng Nghymru 

31. Ym mis Tachwedd 2010, cyhoeddodd y Pwyllgor ei Adroddiad ar 

Fyrddau Lleol Diogelu Plant yng Nghymru. Roedd yr ymchwiliad hwn yn 

edrych i weld a oedd Byrddau Lleol Diogelu Plant yn perfformio'n 

effeithiol ac yn gyson ledled Cymru o ran cryfhau’r trefniadau i 

warchod a hyrwyddo lles plant. Roedd yr adroddiad yn cynnwys 

argymhellion ar fynd i'r afael â'r orddibyniaeth ar Adrannau 

Gwasanaethau Cymdeithasol; codi ymwybyddiaeth ynghylch 

swyddogaeth Byrddau Lleol Diogelu Plant ymysg staff rheng flaen; ac 

ymgynghori ar fformiwla gyllido genedlaethol ar gyfer Byrddau Lleol 

Diogelu Plant.  

Triniaeth ar gyfer Anhwylder Straen wedi Trawma i Gyn-filwyr y 

Lluoedd Arfog 

32. Ym mis Chwefror 2011, cyhoeddodd y Pwyllgor ei Adroddiad ar 

Driniaeth ar gyfer Anhwylder Straen wedi Trawma i Gyn-filwyr y 

Lluoedd Arfog. Roedd yr ymchwiliad hwn yn ystyried pa mor ddigonol 

ac addas yw’r gwasanaethau yng Nghymru gan gynnwys, ymysg 

pethau eraill, trefniadau i godi ymwybyddiaeth ynghylch anhwylder 

straen wedi trawma ac ar gyfer cyfeirio unigolion at driniaethau a 

gwasanaethau cefnogi; adnabod cyn-filwyr sy'n dioddef o anhwylder 

straen wedi trawma a chasglu data ar ba mor gyffredin yw'r cyflwr; pa 

mor ddigonol ac addas yw’r triniaethau a gwasanaethau cefnogi gan 

gynnwys gwasanaethau i ymdrin â chamddefnyddio alcohol a 

chyffuriau. Roedd yr adroddiad yn cynnwys argymhellion ar gasglu 

data yn well ar achosion o anhwylder straen wedi trawma; codi 

ymwybyddiaeth ynghylch anhwylder straen wedi trawma ymysg cyn-

filwyr a'u teuluoedd; a gwella mynediad at wasanaethau i fynd i’r afael 

â chamddefnyddio sylweddau i gyn-filwyr sydd ag anhwylder straen 

wedi trawma; a throsglwyddo hanes meddygol o'r lluoedd arfog i 

feddygfeydd meddygon teulu.   

Gwasanaethau Orthodontig yng Nghymru 

33. Hefyd ym mis Chwefror 2011, cyhoeddodd y Pwyllgor ei 

Adroddiad ar Wasanaethau Orthodontig yng Nghymru. Ymysg pethau 

eraill, roedd yr ymchwiliad hwn yn edrych ar effaith y contract 

deintyddol newydd ar ddarparu gofal orthodontig; effeithiolrwydd 

triniaethau orthodontig ar draws yr amryfal ddarparwyr; a'r trefniadau 

http://www.cynulliadcymru.org/bus-home/bus-committees/bus-committees-scrutiny-committees/bus-committees-third-hwlg-home/business-hwlg-inquiries/hwlg3_lscb.htm
http://www.cynulliadcymru.org/bus-home/bus-committees/bus-committees-scrutiny-committees/bus-committees-third-hwlg-home/business-hwlg-inquiries/hwlg3_lscb.htm
http://www.cynulliadcymru.org/bus-home/bus-committees/bus-committees-scrutiny-committees/bus-committees-third-hwlg-home/business-hwlg-inquiries/hwlg3-orthodontics.htm
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ar gyfer monitro safonau cyflenwi a chanlyniadau gofal yn y GIG a'r 

sector annibynnol. Roedd yr adroddiad yn cynnwys argymhellion ar 

gyfer cyflwyno cyfradd Uned Asesu Safonol; cyllido menter rhestr aros 

i glirio'r ôl-groniad o gleifion sy'n aros am driniaethau orthodontig; a 

mynd i'r afael â phroblem cyfeiriadau amhriodol. 

Adolygiadau GIG 

34. Roedd y Pwyllgor hefyd wedi cynnal ymchwiliad i'r ffordd y caiff 

adolygiadau'r GIG eu cynnal a chanllawiau'r Llywodraeth ar 

ymgysylltiad ac ymgynghori ar newidiadau i wasanaethau iechyd.  

Ysgrifennodd y Pwyllgor at y Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau 

Cymdeithasol yn amlinellu'r materion yr oedd yn teimlo y dylai’r 

Byrddau Iechyd Lleol eu hystyried wrth gynnal adolygiadau, 

ymgynghori ac ymgysylltu ym mis Mawrth 2011.  

Gwaith Ychwanegol. Achosion o E.coli ac Argymhellion Pennington 

35. Roedd y Pwyllgor hefyd wedi gwneud gwaith i edrych ar sut roedd 

y Llywodraeth yn gweithredu argymhellion Adroddiad Pennington ar yr 

Achosion o E.coli yng Nghymru yn 2005.  Gofynnodd y Pwyllgor i'r Prif 

Weinidog roi tystiolaeth ar y pwnc hwn ar 8 Gorffennaf 2010. 

Cyhoeddodd y Prif Weinidog ddatganiad ar 19 Hydref 2010 yn 

amlinellu'r cynnydd a wnaed. Dywedodd fod yr Athro Pennington wedi 

mynegi ei fod yn credu bod cynnydd da yn cael ei wneud a bod yr 

awdurdodau lleol a oedd wedi cael eu beirniadu yn ei adroddiad wedi 

cael eu gweddnewid. Yn ei ddatganiad, dywedodd y Prif Weinidog 

hefyd fod Rhaglen Cyflenwi Hylendid Bwyd yr Asiantaeth Safonau Bwyd 

yn ymgynghori ynghylch egwyddorion canllawiau i fusnesau bwyd sy'n 

delio â bwyd amrwd a pharod; bod Uned Ymchwil Gwyddor 

Gymdeithasol yr Asiantaeth Safonau Bwyd wedi comisiynu adolygiad o 

dystiolaeth i ymchwilio i ddiwylliant ac ymddygiad mewn busnesau a 

chyrff gorfodi er mwyn deall "beth sy'n gweithio" o ran sicrhau 

cydymffurfiad â rheoliadau, yn enwedig mewn perthynas â diogelwch 

bwyd; a'i fod wedi comisiynu'r Asiantaeth Safonau Bwyd i archwilio'r 

ffordd y caiff diogelwch bwyd ei reoli yng Nghymru ac asesu pa sgiliau 

ac adnoddau priodol y mae eu hangen er mwyn gwneud hynny'n 

effeithiol.  

36. Mynegodd y Pwyllgor bryder ynghylch y gwahaniaeth rhwng y 

£200,000 a glustnodwyd gan y Llywodraeth i weithredu argymhellion 

Pennington a'r £2.75 miliwn a awgrymwyd gan yr Athro Pennington. 

Efallai y bydd ar y pwyllgor olynol eisiau ystyried faint o gyllid a 

ddyrennir i roi'r argymhellion hyn ar waith. 

http://www.cynulliadcymru.org/bus-home/bus-committees/bus-committees-scrutiny-committees/bus-committees-third-hwlg-home/business-hwlg-inquiries/hwlg3-nhs_reviews.htm
http://www.cynulliadcymru.org/bus-home/bus-committees/bus-committees-scrutiny-committees/bus-committees-third-hwlg-home/business-hwlg-inquiries/hwlg3-nhs_reviews.htm
http://www.cynulliadcymru.org/bus-home/bus-committees/bus-committees-scrutiny-committees/bus-committees-third-hwlg-home/business-hwlg-inquiries/hwlg3-nhs_reviews.htm
http://www.cynulliadcymru.org/bus-home/bus-committees/bus-committees-scrutiny-committees/bus-committees-third-hwlg-home/business-hwlg-inquiries/hwlg3-ecoli.htm
http://www.cynulliadcymru.org/bus-home/bus-committees/bus-committees-scrutiny-committees/bus-committees-third-hwlg-home/business-hwlg-inquiries/hwlg3-ecoli.htm
http://www.cynulliadcymru.org/bus-home/bus-committees/bus-committees-scrutiny-committees/bus-committees-third-hwlg-home/business-hwlg-inquiries/hwlg3-ecoli.htm
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Argymhelliad 

Efallai y bydd ar bwyllgor olynol eisiau monitro gwaith yr 

Asiantaeth Safonau Bwyd yn y maes hwn yn ogystal â chynnydd 

Llywodraeth Cymru o ran gweithredu'r argymhellion sy'n 

uniongyrchol berthnasol iddynt. 
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3. Gwaith i’r Dyfodol 

37. Efallai y bydd ar bwyllgor(au) y Pedwerydd Cynulliad eisiau 

monitro cynnydd gweithredu'r argymhellion a wnaed gan y Pwyllgor yn 

ei ymchwiliadau drwy gydol y Trydydd Cynulliad.  

38. Fel y disgrifir ym Mhennod 2, mae'r Pwyllgor wedi nodi nifer o 

feysydd y mae’n bosibl y bydd y pwyllgor a fydd yn olynu’r Pwyllgor 

hwn am eu hystyried. Mae'r rhain yn cynnwys cynllunio gweithlu yn y 

gwasanaeth iechyd ac ym maes gofal cymdeithasol, trefniadau 

trosolwg a chraffu llywodraeth leol; trefniadau cyflog cyfartal mewn 

llywodraeth leol; CAFCASS Cymru; a gwaith yr Asiantaeth Safonau 

Bwyd ar ddiogelwch bwyd.   

39. Yn ystod y Trydydd Cynulliad, mae'r Cynulliad Cenedlaethol wedi 

cytuno ar nifer o Fesurau Cynulliad ym meysydd iechyd, lles a 

llywodraeth leol, gan gynnwys y Mesur Gwneud Iawn am Gamweddau'r 

GIG, ac mae'r Pwyllgor Iechyd, Lles a Llywodraeth Leol yn argymell bod 

y pwyllgor(au) a fydd yn olynu’r Pwyllgor hwn yn monitro effaith ac 

effeithiolrwydd deddfwriaeth ym meysydd iechyd, lles a llywodraeth 

leol.   

40. Rydym o'r farn y dylai'r pwyllgor olynol ystyried gweithredu 

system o ymgysylltu parhaus â'r cyhoedd, gan gynnwys gwahoddiad 

sefydlog i'r cyhoedd awgrymu pwnc ar gyfer ymchwiliadau'r pwyllgor. 

Yn ogystal, rydym o'r farn y dylid cyhoeddi blaenraglen waith y 

pwyllgor, er mwyn caniatáu i randdeiliaid gyfrannu ati.  

Awgrymiadau gan Randdeiliaid a'r Cyhoedd 

Ym mis Chwefror 2011, ysgrifennodd y Pwyllgor at randdeiliaid yn 

gofyn iddynt ba feysydd yr hoffent weld y pwyllgor a fydd yn ei olynu 

yn mynd i'r afael â nhw yn y pedwerydd Cynulliad. Gofynnwyd am 

awgrymiadau ar wefan y Pwyllgor hefyd. Mae rhestr o'r ymatebion i’w 

cael yn Atodiad A.  
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Atodiad A – Ymatebion i'r Ymgynghoriad 

Roedd y bobl a'r sefydliadau a ganlyn wedi ymateb i wahoddiad y 

Pwyllgor Iechyd, Lles a Llywodraeth Leol am feysydd y gallai’r pwyllgor 

a fydd yn ei olynu eu hystyried yn y Pedwerydd Cynulliad. Mae modd 

gweld yr holl ymatebion i'r ymgynghoriad yn llawn yn: 

http://www.assemblywales.org/bus-home/bus-committees/bus-

committees-scrutiny-committees/bus-committees-third-hwlg-

home/hwlg-legacy_page.htm 

Enw Cyfeirnod 

Cyfeillion y Ddaear y Fenni a Chrughywel HWLG(3)-LEGACY001  

Age Cymru HWLG(3)-LEGACY002 

Antur Ystradgynlais HWLG(3)-LEGACY003 

Cymdeithas er Lles Plant mewn Ysbyty HWLG(3)-LEGACY004 

BASW – Coleg Gwaith Cymdeithasol HWLG(3)-LEGACY005 

Cymdeithas Ddiabetig Prydain HWLG(3)-LEGACY006 

Sefydliad Prydeinig yr Ysgyfaint yng Nghymru HWLG(3)-LEGACY007 

Cyngor Gofal Cymru HWLG(3)-LEGACY008 

Comisiynydd Plant Cymru HWLG(3)-LEGACY009 

Coleg y Therapyddion Galwedigaethol HWLG(3)-LEGACY010 

Tîm Anableddau Dysgu Cymunedol Sir y Fflint HWLG(3)-LEGACY011 

Gofal HWLG(3)-LEGACY012 

Andrew Johnson HWLG(3)-LEGACY013 

Cymorth Canser MacMillan HWLG(3)-LEGACY014 

Neil McKenzie HWLG(3)-LEGACY015 

National Energy Action Cymru HWLG(3)-LEGACY016 

Pathways HWLG(3)-LEGACY017 

Platform 51 HWLG(3)-LEGACY018 

Chwarae Cymru HWLG(3)-LEGACY019 

Awdurdodau Heddlu Cymru HWLG(3)-LEGACY020 

Susan Riggs HWLG(3)-LEGACY021 

Y Gymdeithas Fferyllol Frenhinol HWLG(3)-LEGACY022 

http://www.assemblywales.org/bus-home/bus-committees/bus-committees-scrutiny-committees/bus-committees-third-hwlg-home/hwlg-legacy_page.htm
http://www.assemblywales.org/bus-home/bus-committees/bus-committees-scrutiny-committees/bus-committees-third-hwlg-home/hwlg-legacy_page.htm
http://www.assemblywales.org/bus-home/bus-committees/bus-committees-scrutiny-committees/bus-committees-third-hwlg-home/hwlg-legacy_page.htm
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Seren HWLG(3)-LEGACY023 

Stonewall Cymru HWLG(3)-LEGACY024 

Jayne Sullivan HWLG(3)-LEGACY025 

Rhiannon Walding HWLG(3)-LEGACY026 

Cynghrair Canser Cymru HWLG(3)-LEGACY027 

Weight Watchers HWLG(3)-LEGACY028 

Senedd Pobl Hŷn Cymru HWLG(3)-LEGACY029 

Vivienne Williams HWLG(3)-LEGACY030 

Cyngor Sir Ynys Môn HWLG(3)-LEGACY031 

 




