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Croeso  

Roedd oedi wrth gychwyn y cyfarfod gan fod y Gweinidog ac Aelodau'r Cynulliad yn hwyr yn 

gadael y cyfarfod llawn. Cafwyd trafodaethau ynghylch a ddylid dechrau'r cyfarfod hebddynt 

a phleidleisiodd pawb dros aros nes iddynt gyrraedd cyn parhau ag eitemau'r agenda.  

Yna, trafodwyd amseroedd cynnal y cyfarfod. Er mwyn osgoi oedi yn amser cychwyn y 

cyfarfod a/neu ganslo/gohirio'r cyfarfod, awgrymwyd a chytunwyd y byddai cyfarfodydd yn y 

dyfodol yn cael eu cynnal yn ystod amseroedd cinio. Byddai lluniaeth hefyd yn cael ei drefnu 

ar gyfer cyfarfodydd yn y dyfodol. 

Yna, ymunodd y Gweinidog Plant, Pobl Hŷn a Gofal Cymdeithasol, Huw Irranca-Davies, ac 

ACau eraill â'r cyfarfod. Croesawodd y cadeirydd hwy i’r cyfarfod. 

 

Trafodaeth Gyffredinol 

- Effaith ar y Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant 

- Dehongli'r Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant yng Nghonwy 

Cyflwynodd y Gweinidog ei hun fel y Gweinidog Plant, Pobl Hŷn a Gofal Cymdeithasol newydd 

a diolchodd i bawb am roi o’u hamser iddo. Dywedodd eu bod yn aml yn mynd ar goll mewn 

strategaethau a dogfennau ac roedd am roi sylw i'r ddogfen gyffredinol 'Ffyniant i Bawb'. 

Esboniodd Huw Irranca-Davies ei bod yn ddogfen fframwaith o'r hyn rydym yn ceisio'i wneud 

o fewn y Llywodraeth ac, ymhlith llawer o bethau, mae’n cyfeirio at ddeddfwriaeth sy’n 

ymwneud â Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol a'r Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol 

a Llesiant. Dywedodd Huw fod yr arddull hon o lywodraethu yn seiliedig ar ganlyniadau i bobl 

ac maen nhw am weld gwahaniaeth o ran ansawdd ym mywydau a chanlyniadau pobl ond 

mae mesur hyn yn dod yn dipyn o broblem. 

Aeth ymlaen i ddweud ei fod o'r farn mai dyma'r dull gweithredu cywir oherwydd ei fod yn 

seiliedig ar nifer o ffactorau: hyblygrwydd ar gyfer darparu’n lleol, gweithio gyda phobl er mwyn 

darganfod yr hyn sydd ei angen o ran darpariaeth, cymorth, strategaeth, darganfod yr hyn y 

mae pobl ei angen, a mesur a yw'n gwneud gwahaniaeth gwirioneddol. Dywedodd ei fod yn 

trosglwyddo grym ar i lawr, gan ofyn sut y dylid cyflwyno pethau a rhoi'r fframwaith er mwyn 

gwneud y penderfyniadau cywir. 

Dywedodd Huw fod adolygiad seneddol diweddar wedi dangos sut i ddwyn iechyd a gofal 

cymdeithasol ynghyd mewn ffordd fwy di-dor. Maent yn edrych ar ddod ag awdurdodau lleol, 

byrddau iechyd ac awdurdodau iechyd ac ati at ei gilydd a sut y gallant wneud iddo ymddangos  

a theimlo'n broses ddi-dor i bobl sydd â nam ar y clyw ac sy’n fyddar, sydd angen cymorth, 

cyngor neu beth bynnag sydd ei angen, fel nad oes angen iddynt fynd at wahanol leoedd a 

phobl. 

Soniodd hefyd y byddent yn cyflwyno cynllun iechyd a gofal cymdeithasol hirdymor nas 

gwelwyd ei bath erioed o’r blaen yn y DU. 

Dywedodd Huw y byddant yn llunio cyllid yn seiliedig ar y canlyniadau, o ran cefnogaeth, 

cyngor, canllawiau, darpariaeth ac eistedd gyda phobl sydd â nam ar y clyw a thrafod materion 

sy'n ymwneud â cholli clyw sydd i’w cyflawni. Maent am weld nid dim ond awdurdodau lleol 
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neu fyrddau iechyd yn unig, ond yn hytrach bartneriaethau rhanbarthol yn eistedd gyda'i 

gilydd, yn anghofio cyllid pwy ydyw, ac yn canolbwyntio ar y canlyniadau a rhoi adnoddau i’r 

perwyl hynny. Mae am i bobl gydweithio i gyflawni canlyniadau a lledaenu arferion gorau. 

Esboniodd Huw mai'r glasbrint y tu cefn i hyn yw’r fframwaith integredig ar gyfer gweithredu 

ar ofal a chymorth i bobl sy'n fyddar neu'n byw â nam ar y clyw. Mae'r fframwaith yn cael ei 

lunio ar y cyd â phobl, yn hytrach na chael ei osod arnynt, ac nid yw’n cael ei ollwng arnynt 

gan y Llywodraeth. Dywedodd i’r fframwaith gael ei lunio gyda defnyddwyr gwasanaeth, 

teuluoedd, y trydydd sector, gweithwyr proffesiynol a phobl sy'n darparu gwasanaethau. 

Roedd y dull gweithredu yn cynnwys sgrinio’r newydd-anedig hyd at bobl hŷn i sicrhau bod y 

gwasanaethau priodol yn eu lle. Dywedodd hefyd fod rhagor o waith i'w wneud o hyd. 

Ymhellach, dywedodd y Gweinidog fod gwaith yn mynd rhagddo gyda modelau newydd o 

wasanaethau awdioleg gyda byrddau iechyd prifysgol ABM a Betsi Cadwaladr, sy’n newid 

arall mewn cyfeiriad tuag at ganolbwyntio ar ofal iechyd sylfaenol a darbodus. 

Dywedodd Huw wrth bawb fod pennaeth gwasanaethau awdioleg BIP Caerdydd a'r Fro wedi 

ailgynllunio'r clinig cleifion yn Ysbyty Athrofaol Cymru gyda gwasanaeth galw heibio ar gyfer 

cleifion y gellir eu gweld ar y diwrnod. Caiff hyfforddiant ymwybyddiaeth byddardod / nam ar y 

clyw ei ddatblygu ar gyfer pob bwrdd iechyd a gwasanaethau cymdeithasol, gyda chysylltiadau 

rhwng nam ar y clyw ac iechyd meddwl yn cael eu cynnwys mewn modiwlau hyfforddiant 

craidd. 

Soniodd Huw hefyd y bydd pobl sy'n byw mewn cartrefi nyrsio a gofal yn cael eu nodi a'u 

cefnogi fel y caiff eu hanghenion clyw eu diwallu drwy ddarpariaeth gofal mewnol ac 

atgyfeiriadau digonol, gyda phrofion clyw rheolaidd yn cael eu cynnwys mewn cynlluniau gofal. 

Dywedodd Huw, er mwyn sicrhau bod yr holl gamau hyn yn cael eu cyflawni, fod bwrdd 

prosiect wedi'i sefydlu i roi cyngor i Lywodraeth Cymru, y GIG ac awdurdodau lleol. Cyfarfu'r 

bwrdd ym mis Mawrth a phenderfynodd ar gamau gweithredu y gellid eu cyflawni’n gyflym. 

Bydd y cyfarfod nesaf ar gyfer hyn ym mis Gorffennaf. 

Aeth y Gweinidog ymlaen i sôn am bethau eraill y mae'r Llywodraeth yn eu gwneud; y safonau 

a ran cyfathrebu a gwybodaeth hygyrch ar gyfer pobl â nam ar y synhwyrau, gweithio gyda 

NDCS ar faterion sy'n ymwneud â nam ar y clyw ac iechyd meddwl, a fframwaith ar gyfer 

gweithredu ar fyw'n annibynnol sydd â saith maes blaenoriaeth allweddol, gan gynnwys pobl 

â nam ar y synhwyrau. Yna, dywedodd, os gallwn weithio'n well o fewn y cyfyngiadau 

presennol, ar y cyd yn unol â’r fframwaith deddfwriaethol yng Nghymru, gallwn wneud pethau 

anhygoel.  

Yna gofynnodd Huw a oedd unrhyw gwestiynau. 

Atebodd Paul Redfern o Gymdeithas Pobl Fyddar Prydain fod yna gwestiynau, a dywedodd 

wrth y Gweinidog ei fod yn teimlo’n gyffrous iawn ynglŷn â’r hyn a ddywedodd a gofynnod sut 

y mae hyn yn mynd i effeithio ar y grwpiau hynny sydd wedi’u gwasgaru'n ddaearyddol. 

Dywedodd fod niferoedd yn fach mewn ardaloedd penodol. Y brif broblem yw mynediad i'r 

rhai hynny yn eu hiaith eu hunain. Sut y byddant yn mynd i'r afael â'r mater hwnnw? 

Atebodd Huw Irranca-Davies gan ddweud wrth bawb bod yna gwpl o ffyrdd y gellid gwneud 

hyn. Un yw os yw'r ffocws ar yr unigolyn a'r canlyniadau ar gyfer yr unigolyn hwnnw, yna ni 
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ddylai fod yn bwysig lle mae’n byw - mae dyletswydd o fewn y fframwaith deddfwriaethol i 

ddarparu ar gyfer yr unigolyn ynysig hwnnw. Aeth ymlaen i ddweud y bydd yn wahanol o ardal 

i ardal, yn dibynnu ar y ddarpariaeth a'r gwasanaeth sydd ar gael, ond mae dyletswydd i 

ddarparu ar gyfer pawb, lle bynnag y maent yn byw. Dywedodd os yw'r ddarpariaeth yn brin 

a bod y boblogaeth yn wasgaredig, yna daw hynny â'i heriau ei hun, ond byddai ganddo 

ddiddordeb mewn clywed syniadau ar sut i fynd i’r afael â'r ddau fater. Un yw'r rhwydwaith, 

sut rydym yn dod â'r bobl hynny at ei gilydd neu’n cael ymweld â’r bobl hynny fel y gellir clywed 

eu llais? Yn ail, sut ydym yn sicrhau bod unigolion hefyd yn gallu cael mynediad at bethau 

megis eiriolaeth, fel bod ganddynt bobl eraill, os oes eu hangen, i sicrhau bod eu llais yn cael 

ei glywed? Ac yn drydydd, pa ffyrdd arloesol allwn ni ddysgu oddi wrthoch chi ac eraill nad 

ydych, efallai, yn rhan o rwydwaith mawr, ynglŷn â sut y gallwn ddarparu'r gwasanaethau 

hynny orau? 

Ymatebodd Paul drwy ddweud wrth Huw ei fod yn credu y byddai defnyddio dehonglwyr yn 

fan cychwyn da, yna dywedodd wrth bawb fod gan y CPFP arian loteri i sefydlu gwasanaethau 

eirioli, i gefnogi pobl i sicrhau bod eu llais yn cael ei glywed. Dywedodd Paul Redfern wrth y 

Gweinidog ei fod yn edrych ymlaen at weithio’n agos gydag ef a rhoi adborth yn ôl ar y 

cwestiynau. 

Yna, cyflwynodd Jacqui Bond, gweithiwr cymdeithasol, ei hun a gwnaeth y pwynt bod 

gwybodaeth, cyngor a chymorth, yn gyffredinol, ar gael dros y ffôn neu e-bost yn unig, sy'n 

broblem i bobl fyddar. Diolchodd Huw Irranca-Davies i Jacqui am ei sylw a dywedodd y 

byddant yn ei ystyried. 

Dywedodd Sarah Matthews, prif weithredwr y Ganolfan Arwydd-Golwg-Sain, mai un o'r 

eitemau ar yr agenda yw dehongli'r Ddeddf Llesiant, a dywedodd fod enghraifft dda yng 

ngogledd Cymru o gamddehongli'r Ddeddf. Esboniodd Sarah sut mae mynediad defnyddwyr 

BSL yng Nghonwy at ddehonglwyr BSL wedi cael ei gwtogi, ac yn awr maent yn cael eu 

hysbysu i wneud cais am daliadau uniongyrchol i dalu am eu cymorth cyfathrebu eu hunain 

er mwyn cael mynediad at wasanaethau o fewn y cyngor. Mae'r gymuned leol wedi mynd â’r 

mater at yr ombwdsmon, sydd wedi dyfarnu o blaid y gymuned. Fodd bynnag, nid yw'r 

cyngor yn gweithredu argymhellion yr adroddiad.  

Cafwyd trafodaethau pellach ynglŷn â chamddehongli'r Ddeddf a'i heffaith wahaniaethol, a’r 

faith ei bod yn hwyluso torri costau a'r posibilrwydd y gwneir y penderfyniad hwn mewn 

cynghorau ledled Cymru.  

Fe wnaeth Rebecca Woolley, cyfarwyddwr Action on Hearing Loss Cymru, gyflwyno ei hun, a 

dywedodd y gallai trosglwyddo pŵer ar i lawr ynghyd â chyni ariannol arwain at 

benderfyniadau anghywir yn cael eu gwneud gan wasanaethau statudol. Dywedodd Rebecca 

fod ganddi ddiddordeb mewn deall i ba raddau y gall sefydliadau weithio gyda Llywodraeth 

Cymru i sicrhau bod darparwyr statudol yn cael eu dwyn i gyfrif i sicrhau bod mynediad a 

gwasanaethau cyfartal yn cael eu darparu. Cyfeiriodd Rebecca wedyn at fyrddau partneriaeth 

rhanbarthol a pha mor anodd yw hi i ymgysylltu â hwy os ydych yn cynrychioli cymuned fach 

o bobl neu unigolyn, gan eu bod yn strwythurau mor fawr. Mae angen iddynt fod yn hygyrch i 

bawb.  

Atebodd Huw Irranca-Davies drwy ddweud fod gan y fframwaith statudol y potensial i gyflawni 

ond mae angen delio â materion sy’n gysylltiedig â chyni ariannol, ac ni ddylai fod yn ffactor 



5 
 

gyda phenderfyniadau ar sicrhau canlyniadau i unigolion. Rydym yn gwerthuso'r 

ddeddfwriaeth ac wrthi’n gwerthuso canlyniadau unigol ar gyfer pobl, ond ni allwn ddianc rhag 

y cyfyngiadau ariannol.  

Gofynnodd Sarah Matthews i'r Gweinidog beth allai hi adrodd yn ôl i gymuned Conwy am y 

camau nesaf gyda'u mater ynghylch diffyg cymorth BSL gyda'r cyngor.  

Gofynnodd Huw ar ba gam yr oeddent, ac a ydynt yn ôl mewn trafodaethau gyda'r awdurdod 

lleol? 

Atebodd Sarah drwy ddweud bod y cyngor wedi ymddiheuro ond heb weithredu unrhyw  rai o 

argymhellion adroddiad yr ombwdsmon. Maent yn parhau i lawr y llwybr taliadau uniongyrchol 

ac mae pobl yn cael eu troi i ffwrdd oni bai eu bod yn gallu talu am eu cymorth cyfathrebu. 

 

Cydnabu’r cadeirydd fod rhaid i'r Gweinidog adael ar gyfer cyfarfod arall a gofynnodd i unrhyw 

negeseuon e-bost gael eu cyfeirio ato a bydd yn sicrhau eu bod yn cyrraedd Huw. Diolchodd 

Mike i Huw am fynychu'r cyfarfod. Gwahoddwyd y Gweinidog i fynychu'r cyfarfod blwyddyn i 

nawr. 

Cododd Paul Redfern y pwynt bod ardaloedd—defnyddiwyd Casnewydd fel enghraifft—wedi 

uno gwasanaethau â’i gilydd ac felly nid oes unrhyw un i gyfathrebu â phobl fyddar. Gofynnodd 

y cadeirydd i bob enghraifft benodol gael ei hychwanegu at y rhestr a bod y rhestr yn cael ei 

hanfon ato.   

Dywedodd y cadeirydd y byddai'n hoffi gweld y gwasanaethau cymdeithasol arbenigol ar gael 

ar yr ôl troed rhanbarthol. Ni fydd gweithiwr cymdeithasol arbenigol ar gael ym mhob awdurdod 

lleol unigol ond byddai 3 neu 4 ar gael o fewn rhanbarth. 

Cododd Jayne Dulson, o NDCS, broblem ynghylch diogelu plant a'r oedi wrth ddatblygu 

gweithdrefnau amddiffyn plant, a'r rhwymedigaeth mewn awdurdodau lleol i ddarparu asesiad 

statudol o blant byddar. Mae'n hollbwysig bod gan bobl sy'n cynnal yr asesiadau ddealltwriaeth 

o anghenion plant a phobl ifanc byddar a pha mor agored i niwed ydynt. 

 

Fframwaith Gweithredu Llywodraeth Cymru  

Rhoddodd Rebecca Wooley y wybodaeth ddiweddaraf am y gwaith hyd yn hyn o ran y 

fframwaith a gwahoddodd sefydliadau eraill yn y trydydd sector i ymuno â'r grŵp. Gofynnodd 

hefyd i holl bartneriaid y cyfarfod feddwl am ba flaenoriaethau y dylai'r grŵp fframwaith 

ganolbwyntio arnynt. Dywedodd Jayne Dulson fod rhai o'r camau a nodwyd y gellid eu 

cyflawni’n gyflym wedi bod yn araf yn symud ymlaen. Cafwyd trafodaethau pellach gyda'r 

awgrym o gynnwys cyfarwyddwyr gwasanaethau cymdeithasol a sicrhau bod hyn yn rhan o 

waith BPRh a gwaith gweithredol. Gofynnodd Jayne Dulson i addysg hefyd gael ei gynnwys. 

Gofynnodd y cadeirydd i’r materion gael eu hanfon ato er mwyn iddo eu hanfon ymlaen at y 

Gweinidog. 
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Monitro a gweithredu Safonau Cymru Gyfan yn y GIG 

Roedd Paul Redfern wedi paratoi adroddiad a dywedodd na fyddai'n trafod yr holl beth, 

oherwydd cyfyngiadau amser. Trafododd Paul fanylion yn yr adroddiad a’r problemau mae 

pobl fyddar yn eu hwynebu wrth drefnu apwyntiadau. Ni waeth pa mor wael ydynt, mae dal yn 

rhaid iddynt fynd i'r feddygfa ar gyfer apwyntiad. 

Aeth Paul ymlaen i gymharu rhai o'r gwahaniaethau rhwng safonau gwybodaeth hygyrch yng 

Nghymru a Lloegr. Mae safonau Lloegr yn orfodol a hoffai weld safonau Cymru yn yr un 

fformat. Cytunodd Paul i anfon yr adroddiad ymlaen at y cadeirydd a fyddai’n ei rannu gyda 

phob aelod o'r grŵp. 

Dywedodd Mark Isherwood fod rhestr wirio wedi'i chynhyrchu fel atodiad ymarferol ar gyfer 

gwybodaeth gyfathrebu ar gyfer pobl â nam ar y synhwyrau. Cytunodd y cadeirydd i rannu'r 

rhestr wirio gyda phawb.  

Cafwyd trafodaethau ynghylch yr anawsterau y mae pobl fyddar a phobl sy’n drwm eu clyw 

yn eu hwynebu, y gallu i dderbyn cymorth cyfathrebu ac anawsterau wrth drefnu apwyntiadau 

gofal sylfaenol. Dywedodd Jayne Dulson, er gwaethaf y ffaith bod pum mlynedd ers cyflwyno’r 

safonau, bod yr un anawsterau cyfathrebu yn bodoli o hyd i bobl ac awgrymodd fod y 

Gweinidog yn cael gwahoddiad i gwrdd â'r grŵp a rhoi gwybod iddynt pa gynnydd a wnaed. 

Dywedodd y cadeirydd y byddai'n anfon unrhyw faterion a anfonir ato ymlaen at y Gweinidog, 

ACau ac aelodau'r grŵp. 

 

Unrhyw fater arall  

Cyfeiriodd Mark Isherwood at e-bost ynglŷn â Smart Energy GB in Communities. Rhoddwyd 

copi o'r e-bost i bob aelod o'r grŵp eisoes. Roedd Mark wedi cadeirio'r grŵp yn gynharach y 

diwrnod hwnnw; mae cyllid ar gael i bartneriaid er mwyn cyflwyno'r prosiect i'r gymuned fyddar 

a gellir dod o hyd i wybodaeth ar y wefan ar gyfer sefydliadau sy'n dymuno gwneud cais am 

gyllid. Cytunwyd y byddai'r prosiect yn cael ei wahodd i'r cyfarfod nesaf i siarad â'r grŵp. 

Cytunwyd y byddai cyfarfod nesaf y Grŵp Trawsbleidiol yn ystod amser cinio ar ddydd Mawrth 

neu ddydd Mercher. Byddai Ryland Doyle yn dod o hyd i amser cinio addas rhwng nawr a 

diwedd y tymor. 

Diolchodd y Cadeirydd i bawb am eu presenoldeb. 

Daeth hyn a'r cyfarfod i ben. 
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