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Annwyl Ysgrifenyddion y Cabinet, 

Diolch am eich llythyr dyddiedig 27 Gorffennaf yn dilyn y ddadl yn y Cyfarfod 

Llawn ar ein hadroddiad Cadernid Meddwl.  

Mae eich llythyr yn amlinellu eich bwriad i sefydlu Grŵp Gorchwyl a Gorffen 

Gweinidogol – a fydd yn cael ei gadeirio ar y cyd gan y ddau ohonoch – i “ffurfioli 

trefniadau i yrru a goruchwylio'r cynnydd a galluogi i benderfyniadau amserol gael 

eu gwneud i sicrhau nad oes unrhyw oedi” mewn perthynas â darparu cefnogaeth 

ar gyfer iechyd emosiynol ac iechyd meddwl plant a phobl ifanc. Mae'r Pwyllgor yn 

croesawu'r datblygiad hwn fel cydnabyddiaeth o ganfyddiadau'r ymchwiliad, a'r 

teimladau cryf a fynegwyd yn y Siambr am yr angen am newid sylweddol yn y 

maes pwysig hwn. 

Rwyf wedi gofyn am gymeradwyaeth y Pwyllgor i gymryd rhan yn y Grŵp Gorchwyl 

a Gorffen, ac rwy'n falch o allu derbyn y gwahoddiad i wneud hynny. Rwyf i, ac 

aelodau'r Pwyllgor, yn cytuno y byddai'n fwy priodol i mi ymgysylltu fel arsylwr, 

gan gymryd rhan ac ymgysylltu'n llawn yn yr holl drafodaethau a chyfarfodydd, 

ond gan hefyd gadw fy annibyniaeth yn y pen draw i graffu ar y Llywodraeth a'i dal 

i gyfrif yn rhinwedd fy swydd fel Cadeirydd y Pwyllgor. 

Mae'r Pwyllgor yn croesawu'r penderfyniad i greu tîm newydd o swyddogion i 

weithio ar draws y portffolios iechyd, gofal cymdeithasol ac addysg i ddatblygu'r 
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agenda hwn ac i sicrhau agwedd gydlynus a chyflawn at les emosiynol a meddyliol 

plant a phobl ifanc. Rydym hefyd yn croesawu'r penderfyniad i sefydlu grŵp 

cyfeirio rhanddeiliaid i lywio'r gwaith hwn, ac edrychwn ymlaen at gael ein 

cynnwys mewn ymgynghoriad ar ei aelodaeth.  

Er mwyn sicrhau bod gwaith y Grŵp Gorchwyl a Gorffen yn mynd i'r afael â'r 

materion a godwyd yn ein hadroddiad Cadernid Meddwl, byddem yn ddiolchgar 

pe byddech yn ymgynghori â ni ar ei gylch gorchwyl. Fel Pwyllgor, rydym yn 

awyddus i gynnal yr amserlen sy'n angenrheidiol ar gyfer y gwaith hwn, a byddem 

yn croesawu bod y cylch gorchwyl terfynol yn cael ei dderbyn erbyn diwedd mis 

Medi 2018. 

Yn ystod dadl y Cyfarfod Llawn, fe wnes i, ac Aelodau eraill, alw ar Lywodraeth 

Cymru i edrych eto ar ei hymateb i'n hadroddiad. Yn sgil eich bwriad i greu Grŵp 

Gorchwyl a Gorffen, mae'r Pwyllgor yn cydnabod y bydd angen amser nawr er 

mwyn i waith y Grŵp fynd rhagddo er mwyn mynd i'r afael â'r materion a nodwyd 

yn ein hadroddiad. Serch hynny, mae ein hymrwymiad i sicrhau bod cynnydd yn 

cael ei wneud fel mater o frys yn parhau i fod yn gryf. Ar y sail honno, ac wrth 

gydnabod yr angen i adlewyrchu gwaith y Grŵp Gorchwyl a Gorffen a gwaith 

parhaus y Rhaglen Wella Law yn Llaw at Blant a Phobl Ifanc, byddem yn croesawu 

ymateb ysgrifenedig i argymhellion ein hadroddiad erbyn mis Mawrth 2019. 

Edrychwn ymlaen at weithio gyda chi i gyflawni'r newid rydym wedi'i alw amdano 

yn ein hadroddiad, a byddwn yn ymgysylltu'n adeiladol gydag ymrwymiad i 

sicrhau'r agwedd system gyfan sydd ei hangen er mwyn gwella'r cymorth sydd ar 

gael i'n plant a phobl ifanc. 

Yn gywir, 
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