
Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus

Lleoliad:
Ystafell Bwyllgora 3 - Senedd

Dyddiad:
Dydd Mawrth, 9 Mehefin 2015 

Amser:
09.00

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â: 
Michael Kay
Clerc y Pwyllgor
0300 200 6565
SeneddArchwilio@Cynulliad.Cymru 

Agenda
Preifat

Cytunodd y Pwyllgor ar 2 Mehefin 2015 ar gynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i 
benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod hwn.

1 Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon (09:00) 

2 Papurau i’w nodi (09:00-09:05) (Tudalennau 1 - 3)

Craffu ar Gyfrifon y Comisiynwyr 2013-14: Llythyr gan Y Dirprwy Lywydd (1 Mehefin 
2015)  (Tudalennau 4 - 6)

3 Ymchwiliad i werth am arian Buddsoddi mewn Traffyrdd a 
Chefnffyrdd: Ystyried yr Adroddiad Drafft (09:05-09:35) (Tudalennau 7 - 
59) 
PAC(4)-16-15 Papur 1

4 Llywodraethiant Bwrdd Iechyd GIG Cymru (09:35-10:00) (Tudalen 60) 



PAC(4)-16-15 Papur 2

5 Fframwaith Cenedlaethol ar gyfer Gofal Iechyd Parhaus y GIG: Ystyried 
ymateb Llywodraeth Cymru i adroddiad y Pwyllgor (10:00-10:10) 
(Tudalennau 61 - 67) 
PAC(4)-16-15 Papur 3
PAC(4)-16-15 Papur 4

6 Glastir: Ystyried ymateb Llywodraeth Cymru i adroddiad y Pwyllgor 
(10:10-10:20) (Tudalennau 68 - 77) 
PAC(4)-16-15 Papur 5
PAC(4)-16-15 Papur 6

7 Buddsoddiad Llywodraeth Cymru yn Isadeiledd Band Eang y 
Genhedlaeth Nesaf (10:20-10:35) (Tudalennau 78 - 79) 
PAC(4)-16-15 Papur 7

8 Blaenraglen waith: Rhaglen waith Archwilydd Cyffredinol Cymru ar 
gyfer 2015-16 (10:35-11:00) (Tudalennau 80 - 110) 
PAC(4)-16-15 Papur 8
PAC(4)-16-15 Papur 9



Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 3 - Senedd

Dyddiad: Dydd Mawrth, 2 Mehefin 2015

Amser: 09.03 - 10.59

Gellir gwylio’r cyfarfod ar Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/2734

Cofnodion Cryno:

Aelodau’r Cynulliad: Darren Millar AC (Cadeirydd)
William Graham AC
Mike Hedges AC
Sandy Mewies AC
Julie Morgan AC
Jenny Rathbone AC
Aled Roberts AC

Tystion: Sara Ahmad, Llywodraeth Cymru
John Howells, Llywodraeth Cymru
June Milligan, Llywodraeth Cymru

Staff y Pwyllgor: Michael Kay (Clerc)
Claire Griffiths (Dirprwy Glerc)
Joanest Varney-Jackson (Cynghorydd Cyfreithiol)
Hannah Johnson (Ymchwilydd)
Nick Selwyn (Swyddfa Archwilio Cymru)
Huw Vaughan Thomas (Archwilydd Cyffredinol Cymru)
Dave Thomas (Swyddfa Archwilio Cymru)

TRAWSGRIFIAD

http://senedd.tv/
http://senedd.tv/cy/2734


Gweld trawsgrifiad o’r cyfarfod. 

1 Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon 
1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod. 

1.2 Cafwyd ymddiheuriadau gan Jocelyn Davies.

2 Papurau i’w nodi 
2.1 Nodwyd y papurau. Trafododd yr Aelodau y llythyr gan Dr Peter Higson (Eitem 2.2) 
yn ystod rhan breifat y cyfarfod.

2.1Craffu ar Gyfrifon y Comisiynwyr ar gyfer 2013-14: Llythyr gan Gyngor Celfyddydau 
Cymru (13 Mai 2015) 

2.2Trefniadau Llywodraethu Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr: Llythyr gan Dr 
Peter Higson (15 Mai 2015) 

2.3Cyllid Iechyd 2013-14: Gwybodaeth ychwanegol gan Fwrdd Cynghorau Iechyd 
Cymuned Cymru (Mai 2015) 

2.4Diwygiad Lles: Gwybodaeth ychwanegol gan Gymdeithas Tai Cymru a Gorllewin 
Lloegr (Mai 2015) 

2.5Ymchwiliad i werth am arian Buddsoddi mewn Traffyrdd a Chefnffyrdd: Llythyr gan 
Steve Martin, Sefydliad Polisi Cyhoeddus Cymru (21 Mai 2015) 

3 Diwygiad Lles: Sesiwn dystiolaeth 5 
3.1 Cafodd y Pwyllgor dystiolaeth gan June Milligan, Cyfarwyddwr Cyffredinol, 
Llywodraeth Leol a Chymunedau, Llywodraeth Cymru; John Howells, Cyfarwyddwr, Tai 
ac Adfywio, Llywodraeth Cymru; a Sara Ahmad, Economegydd, Llywodraeth Leol a 
Chymunedau, Llywodraeth Cymru, ar ei ymchwiliad i ddiwygiad lles.
3.2 Cytunodd June Milligan i wneud y canlynol:

 Anfon nodyn ynghylch y safleoedd y mae awdurdodau lleol wedi'u rhyddhau ar 
gyfer datblygu tai;

 Gwneud sylw ar sefyllfa bresennol y cymdeithasau tai yn newid eu polisïau 
dyraniadau fel nad oes gwaharddiad ar denantiaid sydd â rhent fel ôl-ddyledion 
yn seiliedig ar ddyledion budd-dal tai;

 Gwneud sylw ar effaith y cap budd-dal is arfaethedig yng Nghymru;
 Dadansoddiad o ardal awdurdodau lleol o dai yr effeithir arnynt (pan fo'r 

wybodaeth hon ar gael) gan y cap budd-dal is arfaethedig.

H:


4 Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o’r 
cyfarfod ar gyfer y busnes canlynol: 
4.1 Derbyniwyd y cynnig.

5 Diwygiad Lles: Trafod y dystiolaeth a gafwyd 
5.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

6 Rhagnodi Gofal Sylfaenol: Gwybodaeth gan Archwilydd Cyffredinol 
Cymru 
6.1 Oherwydd bod amser yn brin, ni chyrhaeddwyd yr eitem hon. Cytunwyd y bydd 
Archwilydd Cyffredinol Cymru yn briffio'r Pwyllgor ar ei femorandwm ar Ragnodi Gofal 
Sylfaenol yn ystod cyfarfod y Pwyllgor ar 9 Mehefin.
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Ymateb i Adroddiad y Pwyllgor Cyfrifon Gweithredu’r Fframwaith Cenedlaethol 
ar gyfer Gofal Iechyd Parhaus y GIG: Adroddiad Dilynol  
 
Rydym yn croesawu’r adroddiad ac mae ein hymateb i’r argymhellion penodol fel a 
ganlyn. Bydd Llywodraeth Cymru yn rhoi’r diweddaraf i’r Pwyllgor ar bob un o’r 
argymhellion cyn toriad yr haf. 
 
 
Argymhelliad 1 – Mae’r Pwyllgor yn argymell, er mwyn ennyn hyder yn 

ansawdd a chysondeb penderfyniadau ar ddyfarniadau cyllid ar gyfer gofal 
iechyd parhaus, y dylai’r gwaith ar samplau archwilio blynyddol yr holl Fyrddau 
Iechyd gael ei wneud yn annibynnol, gan yr un tîm. 
 

Derbyn 
 
Bydd tîm canolog yn cymryd y samplau archwilio blynyddol (disgwylir ym mis Medi 
2015 ac yn flynyddol wedi hynny). Disgwylir y bydd yn cymryd mis i gwblhau’r 
archwiliadau.  
 
 
Argymhelliad 2 – Dylai Llywodraeth Cymru roi manylion i’r Pwyllgor am 

ganlyniadau a chanfyddiadau’r adolygiad parhaus o achosion sy’n ymwneud 
ag anableddau dysgu, sy’n dod i ben ym mis Mawrth 2015. 
 
Derbyn 
 
Bydd Llywodraeth Cymru yn cyflwyno canfyddiadau’r adolygiad hwn i’r Pwyllgor 

erbyn toriad yr haf.  

 

Argymhelliad 3 – Mae’r Pwyllgor yn argymell y dylai Llywodraeth Cymru barhau 

i fonitro cynnydd Byrddau Iechyd wrth brosesu ôl-hawliadau ac os bydd angen, 
cyfeirio hawliadau nas proseswyd o fewn y terfyn amser rhagnodedig at 
Brosiect Powys a rhoi diweddariad i’r Pwyllgor cyn toriad yr haf. 

 

Derbyn 

 

Bydd Llywodraeth Cymru yn parhau i fonitro cynnydd mewn perthynas ag ôl-

hawliadau. Caiff gwybodaeth ei monitro bob mis. Mae’r Bwrdd Gofal Cymhleth 

Cenedlaethol, sy’n cael ei gadeirio ar y cyd gan Gyfarwyddwr Gwasanaethau 

Cymdeithasol ac Integreiddio Llywodraeth Cymru a Phrif Weithredwr Bwrdd Addysg 

Iechyd Powys, yn derbyn adroddiadau rheolaidd ym mhob cyfarfod. Cytunwyd y caiff 

yr ôl-hawliadau ar gyfer Cyfnod 2 eu trosglwyddo i Brosiect Cenedlaethol Powys. 

Cytunwyd ar y broses ac mae gwaith yn mynd rhagddo.   

 

 
Argymhelliad 4 – Mae’r Pwyllgor yn argymell y dylai Llywodraeth Cymru 
gyflwyno adroddiad i’r Pwyllgor cyn toriad yr haf ar y broses o ehangu’r 
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rhaglen recriwtio yn lleol ac yn genedlaethol gan nodi a yw hyn wedi arwain at 
welliannau yn yr amser a gymerir i brosesu hawliadau presennol a hawliadau 
yn y dyfodol. 
 

Derbyn 

Bydd Llywodraeth Cymru yn gofyn i fyrddau iechyd lleol am wybodaeth ynghylch 
niferoedd staff yn ymdrin â hawliadau cynghorau iechyd cymuned. Bydd hyn yn 
cynnwys hysbysu pan fydd niferoedd staff yn newid, ac mae Llywodraeth Cymru yn 
derbyn gwybodaeth bob mis ynghylch ymdrin â hawliadau. Bydd y Bwrdd Gofal 
Cymhleth Cenedlaethol yn derbyn adroddiad diweddaru ym mhob cyfarfod. Bydd 
Llywodraeth Cymru yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i’r Pwyllgor yn ôl y gofyn.   
 
 
Argymhelliad 5 – Mae’r Pwyllgor yn argymell y dylai Llywodraeth Cymru fonitro 
Byrddau Iechyd er mwyn sicrhau nad yw’r terfyn amser byrrach ar gyfer 
hawliadau mwy diweddar yn arwain at ganlyniadau anfwriadol yn sgil 
amseroedd datrys hwy ar gyfer hawliadau hirsefydlog sydd heb eu datrys. 
 
Derbyn 

 

Bydd Llywodraeth Cymru yn parhau i fonitro pob hawliad yn fisol. Bydd y Bwrdd 

Gofal Cymhleth Cenedlaethol yn derbyn adroddiadau rheolaidd ym mhob cyfarfod.   

 

Argymhelliad 6 – Mae’r Pwyllgor yn argymell y dylai Llywodraeth Cymru 

sicrhau bod trefniadau llywodraethu yn glir ac yn ddealledig mewn perthynas â 

gofal cymhleth. Bydd hyn yn cynnwys monitro effeithiolrwydd trefniadau o’r 

fath ac ymgysylltu ag aelodau o’r Bwrdd Gofal Cymhleth Cenedlaethol ac 

unrhyw grwpiau gorchwyl a gorffen sy’n cefnogi ei waith. 

Derbyn 

Mae pob bwrdd iechyd lleol a Llywodraeth Cymru wedi ystyried a chymeradwyo’n 
ffurfiol y Fframwaith Llywodraethu ac Atebolrwydd. Arweiniodd hyn at ffurfio’r Bwrdd 
Gofal Cymhleth Cenedlaethol a’r Grŵp Cyfeirio Rhanddeiliaid Cenedlaethol. Caiff y 
Bwrdd ei gadeirio ar y cyd gan Gyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol ac  
Integreiddio Llywodraeth Cymru a Phrif Weithredwr Bwrdd Iechyd Addysgu. Caiff y 
Grŵp Cyfeirio ei gadeirio gan y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol ac 
Integreiddio. Bydd y Pwyllgor yn derbyn manylion yr aelodaeth a’r cylch gorchwyl 
erbyn toriad yr haf. Cynhaliwyd cyfarfod cychwynnol y grŵp ac mae’r aelodau wrthi’n 
cytuno ar y cylch gorchwyl. Caiff presenoldeb mewn cyfarfodydd ei fonitro a bydd y 
Cadeiryddion yn trafod unrhyw bryderon gyda Phrif Weithredwyr byrddau iechyd lleol 
yn ôl y gofyn. 
 

Argymhelliad 7 – Yn ogystal â’r taflenni presennol y gall unigolyn gael gafael 

arnynt pan fydd unigolyn o fewn y system, mae’r Pwyllgor yn argymell y dylai 

Llywodraeth Cymru gyhoeddi taflen gwybodaeth gyhoeddus cyffredinol ar ofal 



iechyd parhaus. Dylid rhannu’r taflenni hyn gyda gweithwyr iechyd a gofal 

cymdeithasol proffesiynol a’u dosbarthu’n eang, a dylent fod ar gael mewn 

meddygfeydd hefyd. 

Derbyn 

Bydd pob bwrdd iechyd lleol yn cael copïau ychwanegol o’r Daflen Gwybodaeth i’r 

Cyhoedd i’w dosbarthu i gartrefi gofal lleol ym mis Mai. Bydd Llywodraeth Cymru 

hefyd yn rhoi rhestr ddosbarthu ofynnol i fyrddau iechyd lleol i sicrhau bod y taflenni 

ar gael yn helaeth, gyda meddygfeydd teulu ar y rhestr hon. 

 

Mae’r daflen hon, ynghyd â chyhoeddusrwydd a gwybodaeth arall, ar gael ar dudalen 

gwe Llywodraeth Cymru a’r Safle Cymorth Gofal Cymhleth a Gwybodaeth dan 

berchnogaeth y GIG a Llywodraeth Cymru ar y cyd. 

 

 

Argymhelliad 8 – Mae’r Pwyllgor yn argymell y dylid rhoi canllawiau gorfodol i 

Fyrddau Iechyd a darparwyr gofal cymdeithasol ynghylch ble y dylai 

gwybodaeth mewn perthynas â gofal iechyd parhaus fod ar gael. Dylai hyn 

gynnwys darparu gwybodaeth i unigolion (a/neu eu teuluoedd) sydd mewn 

cartref gofal, neu ar fin mynd i gartref gofal, gan gynnwys manylion am sut y 

caiff yr Offeryn Cefnogi Penderfyniadau ei ddefnyddio gydag unigolion sy’n 

cael eu hasesu ar gyfer Gofal Iechyd Parhaus. 

Derbyn 
 

Bydd Llywodraeth Cymru yn rhoi canllawiau gorfodol i fyrddau iechyd lleol. Bydd hyn 
yn cynnwys rhestr ddosbarthu ofynnol i sicrhau bod y taflenni ar gael yn helaeth. Mae 
ymarferwyr wedi cael set o gwestiynau cyffredin. Mae’r rhain yn cyfeirio at 
ddefnyddio a chymhwyso’r Dull Cefnogi Penderfyniadau. Bydd copïau ychwanegol 
o’r Daflen Gwybodaeth i’r Cyhoedd yn cael ei hanfon i bob bwrdd iechyd lleol er 
mwyn ei dosbarthu i gartrefi gofal lleol. Bydd Llywodraeth Cymru yn creu posteri 
erbyn yr hydref ac gofyn i fyrddau iechyd lleol ddosbarthu posteri yn cyfeirio at wefan 
Llywodraeth Cymru lle mae’r daflen a gwybodaeth berthnasol ar gael, gan gynnwys 
gwybodaeth am y dull cefnogi penderfyniadau. 
 
 
Argymhelliad 9 – Mae’r Pwyllgor yn pryderu o hyd ynghylch ymwybyddiaeth, 

ansawdd a lefel y ddarpariaeth o wasanaethau eiriolaeth a ddarperir gan 

fyrddau iechyd gwahanol ac mae’n cefnogi’r syniad o gleifion a gofalwyr yn 

deall eu hopsiynau a’r broses o wneud penderfyniadau, yn ogystal â gweithwyr 

iechyd proffesiynol. Mae’r Pwyllgor yn argymell bod Llywodraeth Cymru yn 

cyflwyno adroddiad i’r Pwyllgor cyn toriad yr haf, yn egluro sut y mae’n 

bwriadu gwella cysondeb ac ansawdd gwasanaethau eiriolaeth a’r 

ymwybyddiaeth ohonynt. 

Derbyn 



 
Bydd Llywodraeth Cymru yn adrodd i’r Pwyllgor yn ôl y gofyn. Mae Llywodraeth 
Cymru wedi gofyn i’r byrddau iechyd lleol am y sefyllfa eiriolaeth yn eu hardaloedd. 
Byddwn yn adolygu hyn i sicrhau bod y mater yn briodol ac yn cytuno cymryd camau 
pellach i fynd i’r afael â materion lle bo angen. Bydd y Pwyllgor yn cael y diweddaraf 
cyn toriad yr haf yn nodi’n glir sut bydd Llywodraeth Cymru yn sicrhau bod yr 
argymhelliad hwn yn cael ei gyflawni. 



 

Rhif Ffôn Uniongyrchol:  029 2032 0510  E-bost:  huw.thomas@archwilio.cymru 

Mr Darren Millar AC 
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Bae Caerdydd  
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Annwyl Darren 

CYNGOR AR YMATEB LLYWODRAETH CYMRU I ADRODDIAD DILYNOL Y PWYLLGOR AR OFAL 

IECHYD PARHAUS Y GIG  

Roedd llythyr y Dirprwy Glerc ar 14 Mai 2015 yn gofyn am fy nghyngor ar ymateb 
Llywodraeth Cymru i adroddiad dilynol y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus ar Weithredu’r 
Fframwaith Cenedlaethol ar gyfer Gofal Iechyd Parhaus y GIG a gyhoeddwyd ym mis 
Mawrth 2015.  

Mae Llywodraeth Cymru wedi dynodi ei bod yn derbyn naw argymhelliad y Pwyllgor, a’i 
bod wedi ymrwymo i roi’r wybodaeth ddiweddaraf i’r Pwyllgor am y cynnydd cyn gwyliau’r 
haf. Yn achos Argymhelliad 2, bydd y wybodaeth honno’n cynnwys canfyddiadau’r 
adolygiad o achosion ag anableddau dysgu. Nid yw Llywodraeth Cymru wedi datgan yn 
glir pam nad oedd modd i ganfyddiadau’r adolygiad hwnnw, a fyddai’n dod i ben ym mis 
Mawrth 2015 yn ôl yr hyn a ddeallai’r Pwyllgor, gael eu rhannu yn y cam hwn.                                                           

Yn gyffredinol, rwyf yn credu bod Llywodraeth Cymru wedi ymateb yn foddhaol i’r rhan 
fwyaf o’r argymhellion. Fodd bynnag, rwyf wedi tynnu sylw isod at rai meysydd y bydd y 
Pwyllgor yn dymuno gofyn am ragor o wybodaeth neu esboniad gwell yn eu cylch, fel 
rhan o’r wybodaeth ddiweddaraf a addawyd. Yn fwyaf arwyddocaol efallai, nid yw’n glir 
bod y cam gweithredu y mae Llywodraeth Cymru yn ei amlinellu yn ei hymateb yn rhoi 
sylw llawn i Argymhelliad 7. 

Argymhelliad 1: Roedd y Pwyllgor yn hyderus yn ei drefniadau presennol ar gyfer 
proses samplu’r archwiliad, gan fod y rhain yn seiliedig ar dîm canolog gydag arbenigedd 
a statws digonol, gan ddarparu cysondeb ac elfen o annibyniaeth. Yn y dystiolaeth i’r 
Pwyllgor, dywedodd Dirprwy Gyfarwyddwr yr Is-adran Integreiddio, Polisi a Chyflawni 
bod Llywodraeth Cymru, gydag amser, eisiau symud at broses adolygu cymheiriaid sy’n 
cynnwys ymarferwyr byrddau iechyd yn hytrach na thîm canolog. Mae ymateb 
Llywodraeth Cymru i’r argymhelliad yn cadarnhau y bydd tîm canolog yn ymgymryd â’r 
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samplau archwiliad blynyddol. Efallai yr hoffai’r Pwyllgor esbonio a oes uchelgais o hyd i 
symud oddi wrth y trefniant hwn ar unrhyw adeg yn y dyfodol rhagweladwy.                           

Argymhelliad 3: Un elfen o argymhelliad y Pwyllgor oedd bod Llywodraeth Cymru, os 
oes angen, yn cyfeirio hawliadau heb eu prosesu o fewn amser penodol i sylw Prosiect 
Powys. Yn gyson â’i thystiolaeth i’r Pwyllgor, mae Llywodraeth Cymru wedi cadarnhau 
bod casgliad o hawliadau (y cyfeirir atynt fel hawliadau ‘Cam 2’) wrthi’n cael eu 
trosglwyddo i Brosiect Powys. Fodd bynnag, nid yw ymateb Llywodraeth Cymru’n rhoi 
sylw penodol i unrhyw hawliadau eraill. Os nad yw’r Byrddau Iechyd yn clirio hawliadau 
eraill o fewn yr amserlenni penodol, nid yw’n glir a fydd y rhain hefyd yn cael eu 
trosglwyddo i Brosiect Powys. Efallai yr hoffai’r Pwyllgor gadarnhau y bydd y diweddariad 
a addawyd cyn gwyliau’r haf yn cynnwys data perthnasol i brosesu hawliadau am yn ôl, 
ac y bydd cyfeirio hawliadau eraill i Brosiect Powys, yn ychwanegol at hawliadau Cam 2, 
yn cael ei ystyried yn angenrheidiol.   

Argymhelliad 7: Roedd y Pwyllgor eisiau i Lywodraeth Cymru gyhoeddi taflen 
wybodaeth gyffredinol i’r cyhoedd am Ofal Iechyd Parhaus, yn ychwanegol at y taflenni 
sydd ar gael ar hyn o bryd ar gyfer unigolion pan ddônt ‘yn rhan o’r system’. Y cyfan a 
wna ymateb Llywodraeth Cymru yn ôl pob tebyg yw ymrwymo i ddosbarthu’n ehangach 
un o’r taflenni sy’n bodoli eisoes yn ôl yr hyn a welaf i. Mae’n anodd gweld sut gellir 
ystyried bod yr argymhelliad wedi’i dderbyn yn llawn oni bai fod taflen wybodaeth ar 
wahân, fel yr argymhellir gan y Pwyllgor, neu daflen wedi’i hadolygu o leiaf ac wedi’i 
chynllunio’n benodol i weithio i’r ddwy gynulleidfa, ar gael.        

Hefyd, nid yw ymateb Llywodraeth Cymru’n dangos yn glir a fydd y taflenni’n cael eu 
rhannu gyda gweithwyr gofal cymdeithasol proffesiynol, yn unol ag argymhelliad y 
Pwyllgor.  

Argymhelliad 8: Yn ei hymateb, mae Llywodraeth Cymru’n cadarnhau y bydd yn rhoi 
cyfarwyddyd gorfodol i Fyrddau Iechyd ar ddosbarthu taflenni gwybodaeth. Mae 
Llywodraeth Cymru’n ailadrodd yr ymrwymiad fel ymateb i Argymhelliad 7 am ddosbarthu 
i gartrefi gofal lleol. Fodd bynnag, nid yw’r ymateb yn dangos yn glir a fydd y cyfarwyddyd 
gorfodol yn cynnwys gofyniad i ddarparu gwybodaeth i bobl cyn eu derbyn i gartref gofal, 
fel yr argymhellir gan y Pwyllgor. Byddai’r grŵp hwn o bobl yn cynnwys y rhai sy’n aros 
am gael eu trosglwyddo o ward ysbyty a’r rhai sy’n cael cefnogaeth yn eu cartref eu 
hunain ond sy’n bwriadu symud i gartref gofal. 

Hefyd roedd y Pwyllgor yn bryderus am y diffyg o ran gwybodaeth gyhoeddus am sut 
defnyddir yr Adnodd Cefnogi Penderfyniadau gyda’r rhai a asesir ar gyfer Gofal Iechyd 
Parhaus. Mae ymateb Llywodraeth Cymru’n cynnwys ymrwymiad i ddatblygu a 
dosbarthu poster sy’n cyfeirio pobl at y wefan sy’n cynnwys gwybodaeth amrywiol, gan 
gynnwys gwybodaeth am yr Adnodd Cefnogi Penderfyniadau.      



 Dyddiad: 28 Mai 2015 
 Ein cyf: HVT/2335/caf 
 Tudalen: 3 o 3 

 

Gobeithio bod y cyngor hwn o gymorth i’r Pwyllgor wrth iddo ystyried ymateb 
Llywodraeth Cymru. 

Yn gywir                 

 

 

HUW VAUGHAN THOMAS 
ARCHWILYDD CYFFREDINOL CYMRU 
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Darren Millar AM 
Chair 
Public Accounts Committee 
  
 

1 June 2015 
 
 
 
Dear Mr Millar 
 
 
AGW Report – Welsh Government Investment in Next Generation Broadband 
Infrastructure 
 
Thank you for your letter of 28 May 2015 regarding the Auditor General for Wales’s report 
Welsh Government investment in next generation broadband infrastructure.  
 
We welcome the report, overall it is very positive identifying many aspects where the project 
is performing well and providing assurance that the Superfast Cymru project is well run. 
 
It recognises that we are clear about what we are trying to achieve and that there is a clear 
justification for action.  Our procurement was effective despite only having one final bidder 
and we now have appropriate arrangements in place to manage the project.   
 
The report categorises progress as reasonable, although the project is currently ahead of 
contractual targets, and that the vast majority of the direct benefits in terms of jobs, 
apprenticeships and work experience have already been achieved. 
 
However, given the sheer scale and complexity of the project and the rurality and 
topography of Wales it is not without its continuing challenges.   
 
It will take some time to work through and properly address each of the recommendations in 
detail.  In summary, however, communications and marketing is kept under constant review 
and we will continue to work with BT to ensure the project remains focused on achieving 
contractual targets.  
 
Take-up is influenced by a wide range of factors most of which are beyond the control of the 
project so we will need to consider carefully our approach to targets. 
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We are developing new schemes to address those areas outside of the Superfast Cymru 
and commercial roll-out areas and will as part of this work consider how the Access 
Broadband Cymru scheme fits into these plans.  We have already achieved major benefits 
targets but more work is in train to identify and track other less direct benefits.    
 
The success of the project will lead to a range of lessons that both the organisation and the 
wider public sector can learn from and we will seek to share these lessons as widely as 
possible. 
 
We look forward to receiving the committee’s view on the report.  
 
Yours sincerely 
 
 

 
 
 
James Price 
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