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Y BDA 
Ni yw llais deintyddion a myfyrwyr deintyddol yn y DU. Rydym yn dod â deintyddion at ei 

gilydd, yn cefnogi ein haelodau trwy gyngor ac addysg, ac yn cynrychioli eu buddiannau. Fel 

yr undeb llafur a chorff proffesiynol, rydym yn cynrychioli pob maes deintyddiaeth, gan 

gynnwys practisau cyffredinol, gwasanaethau deintyddol cymunedol, y lluoedd arfog, 

ysbytai, academia, iechyd y cyhoedd ac ymchwil. 
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Ymchwiliad Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a 
Chwaraeon Cynulliad Cymru i Ddeintyddiaeth yng 

Nghymru 2018 
 

Ymateb gan BDA [Cymdeithas Ddeintyddol Prydain] 
Cymru 

“Mwy na Geiriau” 

 

Rhagarweiniad 
1 Mae BDA Cymru yn croesawu'n fawr yr ymchwiliad hwn i ddeintyddiaeth a'r cyfle i gyflwyno ein 

barnau, a luniwyd yn ofalus trwy gasglu a dadansoddi data amrywiol, ac nid yw llawer ohonynt fel 
arfer yn gyhoeddus, a thrwy ymgynghori'n eang â'n pwyllgorau crefft a'n haelodaeth sy'n wynebu 
heriau cyflwyno deintyddiaeth yng Nghymru bob dydd. Fe wnaethom ymgymryd ag arolwg o'n 
haelodau yng Nghymru yn arbennig ar gyfer yr ymchwiliad hwn a gwelir y canlyniadau yn Atodiad 1.  
Mae gennym gynrychiolwyr o'r Pwyllgorau Deintyddol Lleol (LDCs) ar ein pwyllgorau ac rydym yn 
disgwyl i'r LDCs wneud eu cyflwyniadau eu hunain. Rydym yn edrych ymlaen at wneud ein 
cyflwyniad llafar i'r pwyllgor ar 27 Medi 2018. Ffocws yr ymchwiliad, ac felly ein hymateb, yw 
deintyddiaeth gyffredinol, deintyddiaeth orthodontig ac agweddau penodol ar ddeintyddiaeth 
gymunedol. Fodd bynnag, rydym yn cydnabod y cyfraniadau pwysig i ofal cleifion gan yr holl grefftau 
deintyddol.  
 

2 Mae BDA Cymru yn dymuno amlygu'r rhan bwysig iawn mae iechyd y geg da yn ei chwarae yn iechyd 
cyffredinol yr unigolyn. Pan fydd iechyd y geg yn dioddef, gall gael effeithiau niweidiol ar iechyd 
meddwl unigolyn yn ogystal ag iechyd corfforol. Ers talwm rydym wedi cynnal y farn bod "angen i'r 
geg gael ei rhoi yn ôl yn y corff". Mae adroddiad Coleg Brenhinol Pediatreg ac Iechyd Plant, Cyflwr 
Iechyd Plant 20171 yn honni bod iechyd y geg da yn hanfodol ar gyfer iechyd a lles cyffredinol plant. 
Ymhellach, wrth ystyried gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol, mae angen "meddwl 
cydgysylltiedig priodol". Mae'r athroniaeth hon yn cael ei chipio yn naliadau Cymru Iachach 20182, a 
groesewir yn gynnes. Fodd bynnag, mae angen trosi'r fath ddaliadau'n gamau gweithredu a newid 
system.  
 

3 Rydym hefyd am bwysleisio bod yr heriau amrywiol sy'n gysylltiedig ag ymarfer deintyddol 
cyffredinol - gan gynnwys contractau Deintyddol Cyffredinol (GDS) 2006 ac Unedau Gweithgarwch 
Deintyddol (UDA), adfachu, lleihau contractau, recriwtio/cadw gwael a chau practisau - wedi'u 
rhyng-gysylltu'n dynn a bod y cyfuniad yn arwain at broblem sylweddol ynghylch mynediad cleifion i 
ddeintyddiaeth y GIG. Rydym yn gobeithio y bydd yr ymateb hwn yn helpu i egluro'r rhyng-
ddibyniaethau cymhleth hyn. Yn nhymor presennol y Cynulliad, mae BDA Cymru wedi ymgysylltu'n 
egnïol â rhanddeiliaid gan gynnwys Aelodau'r Cynulliad i gyfleu'r dystiolaeth bod deintyddiaeth y GIG 
yng Nghymru mewn cyflwr argyfyngus.  
 

4 Her anodd wrth gyflwyno'r adroddiad hwn fu'r anhawster wrth gael gafael ar ddata perthnasol - 
roedd llawer ohono'n deillio o geisiadau Rhyddid Gwybodaeth (FOI). Mae data arall nad yw ar gael. 
Efallai y bydd aelodau'r Cynulliad o'r farn bod popeth yn dda â deintyddiaeth yng Nghymru. Fodd 
bynnag, “nid yw absenoldeb tystiolaeth yn dystiolaeth o absenoldeb”. Rydym yn credu bod gan y 
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Llywodraeth a'r Byrddau Iechyd rôl hanfodol i'w chwarae wrth sicrhau bod y dystiolaeth hon yn cael 
ei chasglu'n gynhwysfawr, ei dadansoddi'n llawn ac y trefnir ei bod ar gael i'r cyhoedd.  
 

 

Mae gwasanaethau deintyddiaeth - GIG a phreifat - yn cael eu rheoleiddio'n fawr ac yn destun 
sicrwydd ansawdd, fel sy'n wir am weithwyr deintyddol proffesiynol. Nid yw gwefan y Llywodraeth 
yn gyfredol felly rhoddir crynodeb o'r rheoliadau hyn o 2006 ymlaen (gan gynnwys y rhai hynny ar 

gyfer taliadau cleifion) yn Atodiad 2. 

Darperir geirfa yn Atodiad 9. 
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Diwygio Contractau Deintyddol 
 

5 Trafodir Contract Gwasanaeth Deintyddol Cyffredinol Cymru a Lloegr 2006 a chynlluniau peilot 
Cymru ar gyfer diwygio contractau yn fanwl yn Atodiad 3. 
 

6 Roedd contract GDS 2006 yn ddiffygiol o'r cychwyn cyntaf ac mae wedi achosi difrod sylweddol ers 
hynny. Mae llawer o berchnogion practis yn y degawd cyfamserol wedi ymdrechu i wneud iddo 
weithio ac yna wedi rhoi'r gorau iddi, naill ai trwy gyflwyno eu contract GIG yn ôl a dim ond yn 
ymarfer yn breifat, neu drwy werthu eu practis - yn aml i gwmni corfforaethol(gweler tudalen 18 ac 
Atodiad 9) - ac yna'n gweithio (yn aml ar lai o oriau) fel cyswllt yn y practis hwnnw. Yr opsiwn arall a 
ffefrir gan niferoedd cynyddol o berchnogion practis yw ymddeol yn gynnar, gan y gallai'r gostyngiad 
yn y lwfans pensiwn oes newid y cydbwysedd. (Gweler yr adran hyfforddi a recriwtio.) 
 

7 Oherwydd natur contract deintyddol 2006, gall deintyddion fod yn amharod i gymryd cleifion ag 
anghenion uwch gan eu bod yn cael eu cosbi'n effeithiol am wneud hynny. Y rheswm am hyn yw bod 
system gyllido'r GIG yn gweithredu'n ddall i gostau ychwanegol y cleifion hyn ac mae angen i 
ddeintyddion gyflawni 95% o'u unedau targededig o weithgarwch deintyddol (UDAs) i osgoi adfachu 
arian gan y Bwrdd Iechyd lleol. O ganlyniad, mae anghymhelliad systematig i ddeintyddion gymryd 
cleifion sydd angen eu gwasanaethau fwyaf. Rydym yn cyfeirio at hyn fel y ddeddf gofal 
gwrthgyfartal. (Gweler Atodiad 3 am eglurhad pellach.)  
 

8 I brofi systemau amgen o dalu deintyddion ac ymagweddau newydd tuag at gyflenwi gwasanaethau 
deintyddol GIG yng Nghymru, datblygwyd y rhaglen Cynllun Peilot Deintyddol Cymru3 . Roedd yn 
rhedeg o 2011 i 2015 gan ganolbwyntio ar ehangu mynediad; gwella ansawdd; a chymell atal. 
Symudodd dau o'r wyth cynllun peilot ymlaen at dreial o brototeip mwy datblygedig o'r contract 
newydd yn 2016 yn seiliedig ar 85% yn ôl y pen/15% ansawdd. Fodd bynnag, yn dilyn y diwygiad 
contract4 a gyhoeddwyd gan y CDO newydd yn 2017, ni chafodd y contract 'prototeip' ei gyflwyno, 
â'r ddau 'bractis prototeip' yn aros fel hynny a heb ddychwelyd i UDAs. Yn lle hynny, ym mis Medi 
2017 dechreuodd cynllun peilot newydd, sydd erbyn hyn â 21 o bractisau'n cymryd rhan. Mae'r 
cynllun peilot hwn yn gweithio â nifer cymedrol o 10% o UDAs a roddir i gasglu data ar gyfer asesu 
anghenion iechyd y geg.  
 

9 Mae BDA Cymru yn cefnogi unrhyw ddiwygiad o'r contract sy'n caniatáu am atal a'r elfen asesu 
anghenion iechyd y geg. Rydym yn falch o fod yn rhan o fwrdd y prosiect diwygio contract ac yn 
ffynhonnell arbenigedd a chyfarwyddyd. Fodd bynnag, nid ydym eto wedi cael ein argyhoeddi, heb 
ddiwygio sylfaenol o'r contract GDS, y gellir cyflawni'r nodau atal hyn. Rydm yn cefnogi cyfeiriad 
teithio sy'n arwain at UDAs a chyflwyno yn ôl yn darfod yn y pen draw.  
 

Adfachu a Chyflwyno'n ôl mewn Deintyddiaeth Gyffredinol 

10 Mae BDA Cymru wedi cynnal nifer o Geisiadau Rhyddid Gwybodaeth i edrych ar swm yr arian sy'n 
cael ei adfachu neu sy'n cael ei gyflwyno'n ôl gan bob un o'r Byrddau Iechyd yng Nghymru a hefyd y 
gostyngiadau contract sy'n deillio o adfachu. Ym Mai 2017 fe wnaethom gyhoeddi ein canfyddiadau 
yn BDJ in Practice5 ac rydym wedi ychwanegu at y data ers hynny. Rydym wedi cyflwyno ein 
canfyddiadau i'r BDJ (Awst 2018)6. Esbonir adfachu yn drylwyr yn Atodiad 3. 
 

11 Yn ystod tair blynedd, o 2014/15 i 2016/17, cafodd cyfanswm o £16,322,445 ei adfachu neu ei 
gyflwyno yn ôl i'r Byrddau Iechyd yng Nghymru. Gweler tabl 3 yn Atodiad 3 am ddadansoddiad. Mae 
tabl 4 yn Atodiad 3 yn dangos nifer y practisau a effeithiwyd gan adfachu yn ystod y tair blynedd 
diwethaf. Mae'n amlwg bod llawer o bractisau, (yn wir mewn rhai byrddau iechyd y mwyafrif o 
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bractisau), wedi profi adfachu yn ystod y cyfnod hwn. Yng Nghymru yn gyffredinol, fe wnaeth 31% o 
bractisau brofi adfachu yn 2017 sy'n cymharu â 41% yn 2016. Mae'r canfyddiadau hyn yn cyd-fynd 
â'r sampl o 20 practis yn arolwg ffôn BDA yn 2017 a ddangosodd fod 60% o bractisau wedi profi 
adfachu. Yn y sgyrsiau ffôn hynny roedd yn amlwg bod rheolwyr practis a pherchenogion practis yn 
teimlo ymdeimlad cryf o fethiant, ac yn betrusgar i trafod eu hamgylchiadau adfachu eu hunain hyd 
nes yr eglurwyd bod adfachu'n eang mewn gwirionedd, gan effeithio ar oddeutu un rhan o dair o'r 
practisau.  

 
12 Mae'r ffaith bod llai o arferion wedi profi adfachu yn ystod y flwyddyn ddiwethaf ond bod cyfanswm 

yr adfachu wedi aros yr un fath yn golygu y bydd y practisau hynny yr effeithir arnynt wedi dioddef 
cyfraddau uwch o adfachu. Fodd bynnag, nid dyma'r darlun llawn.  
 

13 Ar ôl dwy flynedd o adfachu, mae practisau o'r fath mewn perygl o ostyngiadau contract parhaol. 
 

14 Fe wnaeth y BDA ddarganfod bod yr holl Fyrddau Iechyd yn gweithredu gostyngiadau contract 
parhaol i raddau mwy neu lai. Mae tabl 5 yn Atodiad 3 yn dangos gostyngiad mewn contract dros y 
cyfnod o dair blynedd rhwng 2014/2015 a 2016/2017. Mae ein hymchwil yn dangos bod dros 
chwarter (26.5%) o holl bractisau GIG yng Nghymru wedi profi gostyngiad mewn contract yn ystod y 
3 blynedd ddiwethaf. Mae hyn yn dod i oddeutu £4,323,078. Fe wnaeth Bwrdd Iechyd Hywel Dda ar 
ei hun achosi mwy na hanner y gostyngiad contract hwn.  
 

 

Fe wnaeth y symiau adfachu, Rhoi'n Ôl a gostyngiadau contract greu cyfanswm o 
£20,645,987  

o'r gyllideb ddeintyddol a dynnwyd mewn dim ond tair blynedd o ddeintyddiaeth 
gyffredinol  

i ffwrdd o ofal cleifion uniongyrchol.  
 

(Dangosir y dadansoddiad yn Atodiad 3.) 
 

 
15 Nid yw Byrddau Iechyd wedi datgelu eto'r hyn sy'n digwydd i'r arian sydd wedi'i adfachu, ei gyflwyno 

yn ôl neu ei leihau o gontractau GDS: Mae ymatebion i'n ceisiadau Rhyddid Gwybodaeth yn hwyr o 
chwe Bwrdd Iechyd. Gwyddom yn answyddogol fod rhai'n ei ddefnyddio i "fantoli'r llyfrau" h.y. 
mae'r arian wedi'i ddefnyddio ar gyfer meysydd heblaw am ddeintyddiaeth y GIG. Mae un Bwrdd 
Iechyd yn rhagweithiol wrth geisio ail-fuddsoddi cyfran o'r adfachu mewn seilwaith practisau.  
 

16 Mae'n hanfodol bod Byrddau Iechyd yn dryloyw yn eu harferion cyfrifyddu, a'u bod yn cael eu dal yn 
atebol gan Lywodraeth Cymru. O gofio'r symiau o arian sy'n cael eu hadfachu bob blwyddyn, mae 
digon o gyfleoedd heb eu gwireddu eto i gael mwy o fuddsoddiad mewn rhaglenni iechyd y geg sy'n 
bodoli eisoes, gan gynnwys Cynllun Gwên. (Gweler yr adran ar raglenni iechyd y geg.) 
 

17 Mae'n ymddangos yn gyndyn bod Llywodraeth Cymru wedi codi taliadau cleifion dwywaith yn ystod 
y ddwy flynedd ddiwethaf, gan gael amcangyfrif o £2.6 miliwn ychwanegol yn y broses, ac eto yn 
ystod y cyfnod dwy flynedd hwnnw yn unig, cafwyd cyfanswm adfachu o oddeutu £13 miliwn. 
Deallir yn dda bod y taliadau cleifion wedi'u cyflwyno'n wreiddiol i achosi cyfyngu ar ofal deintyddol. 
Yn rhyfeddol, bu cynnydd sydyn yn y gyfran o gleifion sy'n talu taliadau o gymharol â'r cynnydd yn 
niferoedd cleifion yng Nghymru yn ystod y chwe blynedd ddiwethaf, yn ôl data'r Llywodraeth ei hun, 
fel y'i dangosir yn Atodiad 4. Mae hyn yn anesboniadwy. Er ein bod yn cydnabod bod y taliadau yn is 
nag yn Lloegr, rydym yn herio'r cynnydd cynyddol hwn a'r effaith y bydd yn ei chael ar deuluoedd ag 
incwm is sydd heb eu heithrio. 
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Hyfforddiant, Recriwtio a Chadw 
18 Mae data'r Llywodraeth yn dangos bod deintyddiaeth gyffredinol y GIG yng Nghymru yn mynd trwy 

gyfnod o newid sylweddol. Mae nifer y darparwyr sydd hefyd yn gyflawnwyr y GIG (darparwyr-
gyflawnwyr) ledled Cymru wedi mwy na haneru yn y 6 mlynedd o 2010 i 2016, o 418 i 201. Mae'r 
gostyngiad mewn darparwyr-gyflawnwyr heb ei esbonio oherwydd nad yw arolwg systematig Cymru 
gyfan wedi ystyried y mater hwn. Fodd bynnag, os yw niferoedd yn parhau i ostwng ar gyfraddau 
presennol, bydd bron i ddim darparwyr-gyflawnwyr sy'n cael eu gadael ym maes deintyddiaeth y GIG 
ymhen pum mlynedd. Dywedodd NHS Digital y mis yma7 : “Mae bron i ddwy ran o dair o Brif 
ddeintyddion a thros hanner yr holl ddeintyddion Cyswllt ledled y DU yn aml yn ystyried gadael 
deintyddiaeth.” 
 

19 Mae llawer o bractisau yn y Gymru wledig yn cael trafferth gweld eu holl gleifion, heb sôn am 
gleifion newydd, gan eu bod yn cael trafferth recriwtio a chadw deintyddion cyswllt. Roedd arolwg 
ffôn BDA Cymru yn 2017 yn cwmpasu'r holl Fyrddau Iechyd ac yn dangos, o'r 20 practis hynny a 
arolygwyd, roedd 50% ohonynt yn credu bod eu problemau ynghylch recriwtio a chadw wedi arwain 
at adfachu, gan effeithio ar fynediad cleifion. 
 

20 Yn anochel, mae problemau ynghylch recriwtio a chadw deintyddion cyswllt, ynghyd â gostyngiad 
mawr mewn darparwyr-gyflawnwyr, wedi arwain at ostwng neu ddychwelyd contractau deintyddol y 
GIG yn gyfan gwbl a bod nifer fawr o gleifion yn cael eu gadael heb fynediad i ofal deintyddol y GIG. 
Mae materion o'r fath wedi'u hegluro i Lywodraeth Cymru, gan gynnwys yn y dystiolaeth DDRB 
ddiwethaf. Eto yn nystiolaeth y llynedd, cadwodd y Llywodraeth y nifer o leoedd hyfforddi ar gyfer 
deintyddion i lawr, er gwaethaf twf parhaus a rhagweledig y boblogaeth fel y'i dangosir gan arsyllfa 
iechyd y cyhoedd (2016)8. Yn hytrach, fe wnaethoon nhw gynnig mwy o leoedd hyfforddi ar gyfer 
Gweithwyr Proffesiynol Gofal Deintyddol (DCPs). Fodd bynnag, mae hyn yn cuddio'r mater sylfaenol 
bod arnom angen mwy o ddeintyddion 'cartref' yng Nghymru. (Cyfeiriwch at Atodiad 5 i gael darlun 
llawnach.) 
 

21 Mae amgylchedd digalon practisau deintyddol y GIG wedi cyfrannu at rai o'r sgorau isaf ar gyfer 
cymhelliant a morâl ar draws deintyddion ym Mhrydain Fawr. Mae hyn yn digalonni deintyddion 
ifanc rhag ymgymryd â gyrfa o fewn deintyddiaeth y GIG ac yn cymell deintyddion profiadol i adael y 
GIG neu'r proffesiwn cyfan. Dywedodd NHS Digital y mis yma7 : “Po fwyaf o amser mae deintyddion 
yn ei dreulio ar waith y GIG/Y Gwasanaeth Iechyd, po isaf lefelau eu cymhelliant." Mae'r cyhoeddiad 
diweddar gan y DDRB o gynnydd tâl o 2% (eto i'w gadarnhau yng Nghymru - ond ni chaiff ei ôl-
ddyddio yn Lloegr felly mewn effaith mae'n 1% ar gyfer y cyfnod o 12 mis hyd at fis Mawrth 2019) 
unwaith eto'n cynrychioli toriad cyflog arall mewn termau real a bydd hyn dim ond yn gwaethygu'r 
sefyllfa bresennol. 
 

Mynediad i ddeintyddiaeth gyffredinol y GIG 
22 Mae BDA Cymru yn dymuno tynnu sylw arbennig at yr effeithiau mae'r contract GDS, UDAs, adfachu, 

is-recriwtio deintyddion, cau practisau deintyddol a thanwariant y gyllideb GDS yn eu cael ar 
fynediad i ddeintyddiaeth yng Nghymru. Yn 2017, ymgymerodd BDA Cymru ag ymchwil i lefelau 
mynediad i gleifion, a chyflwynwyd ein canfyddiadau mewn papur i'r British Dental Journal (BDJ) ym 
mis Awst 20186. Mae'r ymchwil hwn yn dangos bod mynediad i gleifion GIG newydd i ddeintyddiaeth 
gofal sylfaenol wedi plymio yn yr ychydig flynyddoedd diwethaf i'r lefel isaf erioed. Mae Ffigur 1 isod 
yn crynhoi canfyddiadau allweddol. 
 

23 Yn 2017, canfuom mai dim ond 15% ar gyfartaledd o holl bractisau'r GIG oedd yn derbyn oedolion 
fel cleifion GIG newydd a dim ond 28% o'r holl bractisau oedd yn derbyn plant fel cleifion GIG 
newydd. Mewn llawer o achosion roedd hyn â rhestr aros. Felly, yn seiliedig ar lefelau cyfredol, bydd 
bron i dri chwarter y plant sy'n cael eu geni yng Nghymru heddiw yn cael trafferth i gyrchu deintydd 
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GIG. Mae hyn oherwydd y cap contract a roddir ar bob practis deintyddol gan y Byrddau Iechyd, sydd 
yn eu tro wedi'u cyfyngu gan ddyraniadau cyllideb ddeintyddol y Llywodraeth. Mae adroddiad y 
Coleg Brenhinol Pediatreg ac Iechyd Plant Cyflwr Iechyd Plant 20171 yn rhestru mynediad i ofal 
deintyddol sylfaenol amserol fel amcan iechyd allweddol. Y realiti yw nad yw'r amcan hwn yn bosibl 
ar hyn o bryd. Os na all plant gyrchu deintyddiaeth GIG yn hawdd, ni ellir cyflawni a chynnal iechyd y 
geg da.  
 

24 Nid yw'r broblem fynediad hon yn neilltuol i Gymru. Ym mis Ionawr 2018, cyhoeddodd Healthwatch 
England, y corff gwarchod cleifion, chwe blaenoriaeth ar gyfer GIG Lloegr, gan gynnwys Mynd i'r 
afael â materion mynediad yn neintyddiaeth GIG9. Mae Healthwatch Lloegr a'u 52 o ganghennau 
wedi cyhoeddi'n helaeth am broblemau ynghylch mynediad i ddeintyddiaeth yn ystod y blynyddoedd 
diwethaf. Mae ar Gymru angen llais cryf i gleifion. Mae'r Cynghorau Iechyd Cymuned yn cael eu 
dirwyn i lawr a, beth bynnag, nid oedd ganddynt ddata ynghylch profiad cleifion o deintyddiaeth. 
Ffigwr 1 yn dangos canrannau o bractisau deintyddol sy'n derbyn cleifion newydd (gan gynnwys trwy restrau aros). 
 

 
 
 

 
 

25 Mae'r Arolwg Cenedlaethol Cymru sydd newydd ei ad-drefnu 10,11 yn gofyn 11,000 o bobl bob 
blwyddyn am eu hiechyd a'u ffordd o fyw a mynediad i wasanaethau. Rydym yn siomedig mai'r unig 
gwestiwn a ofynnir ar hyn o bryd yw faint o ddannedd naturiol sydd gan y person. Ni ofynnir unrhyw 
gwestiynau ynghylch mynediad i ddeintyddiaeth.  
 

26 Rhagwelir y bydd poblogaeth Cymru8 yn cynyddu o 9% bron, o oddeutu 3.1 miliwn yn 2011 i dros 3.3 
miliwn yn 2036. Rhagamcanir y bydd y grwpiau oedran 65 i 84 ac 85+ yn profi'r cynnydd mwyaf 
erbyn 2036, pan fydd oddeutu 1 o bob 4 o bobl yng Nghymru yn 65 oed neu'n hŷn. Bydd angen 
adnoddau ychwanegol ar y ddemograffeg newidiol hon i ddiwallu'r angen cynyddol am adfer. Eto, 
mae ffigurau diweddaraf y Llywodraeth12 yn dangos gostyngiad gwirioneddol o 0.4% mewn cyrsiau 
triniaeth yn y flwyddyn ddiwethaf 2016-2017. 
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Gwasanaethau Orthodontig 
27 Mae nifer y cyflawnwyr orthodontig yng Nghymru wedi gostwng o 38% o 133 i 82 rhwng 2008-09 a 

2015-16. Mae tystiolaeth o ostyngiadau sylweddol mewn cyflawnwyr yn Betsi Cadwaladr a Hywel 
Dda. Mae'r gyllideb ar gyfer Gwasanaethau Deintyddol Personol (PDS) wedi gostwng yn ystod y tair 
blynedd diwethaf. (Gweler Atodiad 6.) Nid yw'n syndod bod hyn wedi cael effaith ddifrifol ar 
amseroedd aros. Mae'n hysbys bod deintyddion sy'n gweithio mewn Byrddau Iechyd amrywiol yng 
Nghymru yn cyfeirio cleifion dros 3 blynedd cyn bod arnynt angen triniaeth gan mai dyma'r unig 
ffordd i ddeintyddion sicrhau bod cleifion yn cael eu trin ar yr adeg y byddai arnynt angen 
gwasanaethau orthodontig. Yn 2014, darganfu cais FOI13 fod gan Gaerdydd a'r Fro yr ail restr aros 
fwyaf yng Nghymru. (Gweler Atodiad 6 am wybodaeth bellach.) 
 

28 Yn 2017, roedd targed i leihau amseroedd aros i 6 mis ar gyfer Bwrdd Iechyd Hywel Dda. Nid oedd 
unrhyw gynllun wedi'i gynnwys yn y targed hwn. Erbyn hyn, mae gan Hywel Dda restr aros 5 
mlynedd. Eleni, mae llai o werth uned i gomisiynu UOAs (Uned Gweithgarwch Orthodontig).  
 

29 Rydym yn gwerthfawrogi'r gwaith sy'n cael ei wneud gan Lywodraeth Cymru ar y system 
atgyfeiriadau electronig newydd a ddylai wella ansawdd data yn sylweddol trwy sicrhau systemau 
cadarn ar gyfer cofnodi data ac adrodd tryloyw ar bob agwedd ar ddarpariaeth orthodontig ym 
mhob sefyllfa darparwr.  
 
 

Effeithiolrwydd rhaglenni gwella iechyd y geg  
30 Mae pydredd dannedd yn glefyd gwbl ataliadwy a gall defnyddio cynlluniau i addysgu plant ar iechyd 

y geg gael effaith gadarnhaol sylweddol ar iechyd y geg. Mae Cymru wedi cael rhywfaint o lwyddiant 
yn ystod y blynyddoedd diweddar â rhaglenni gwella Iechyd y Geg, ond mae llawer mwy i'w wneud.  
 

31Mae'r adroddiad Lles yng Nghymru (2017)14 yn honni bod iechyd y geg mewn plant yn gwella. Fodd 
bynnag, mae hyn yn cyflwyno darlun rhannol ac mae'n seiliedig ar gymariaethau ag hen ddata o 
2007/8. Fe fyddem yn awgrymu bod Deddf Lles Cynedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 yn 
ddeddfwriaeth arloesol a bod darlun cywir o welliant ynghylch iechyd y geg yn fwy manwl, gan 
gynnwys effeithiau andwyol amddifadedd. (Gweler Atodiad 8 am wybodaeth bellach) 
 

32 O'r aelodau BDA hynny a gymerodd ran yn ein harolwg, hoffai 90% weld rhaglenni iechyd y geg 
newydd ar gyfer plant ysgol gynradd hŷn. Mae digon o dystiolaeth sy'n dangos bod gan lawer o blant 
hŷn a phobl ifanc yn eu harddegau yng Nghymru iechyd y geg gwael o hyd. Yn 2016-2017 ar 
gyfartaledd roedd gan 29.6% (37.5% yn y chwartel mwyaf difreintiedig) o blant 12 oed bydredd 
deintyddol15. Yn 2013 roedd gan 66% o blant 15 oed brofiad amlwg o bydredd deintyddol16. Mae 
cyfarwyddyd NICE17 yn argymellcodi ymwybyddiaeth o bwysigrwydd iechyd y geg, fel rhan o 
ymagwedd 'ysgol gyfan' ym mhob ysgol gynradd ac ysgolion uwchradd hefyd. O ystyried dim ond 
chwarter o bractisau GDS ledled Cymru sy'n derbyn plant fel cleifion newydd, yna mae angen i'r 
Llywodraeth fuddsoddi arian adfachu sylweddol mewn cynlluniau ataliol a anelir at bob plentyn a 
hefyd eu rhieni.  
 
 

Argymhellion 

Gweler Atodiad 1 am y rhestr lawn o ymatebion gan aelodau'r BDA 
 
Contract GDS 
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1) Rhaid i Lywodraeth Cymru wneud yr addewid y dylai pawb allucyrchu gwasanaethau deintyddol 
GIG o ansawdd uchel - ac yna'n darparu'r adnoddau i'w chyflawni, gan gynnwys sefydlu isafswm 
gwerthoedd UDA a chynnydd o werthoedd UDA mewn ardaloedd o amddifadedd. 

 
2) Rhaid i'r contract symud i ffwrdd o UDAs a thuag at fesurau perfformiad ystyrlon a gweithio yn 

ôl y pen ar gyfer deintyddiaeth ataliol effeithiol a'r ddarpariaeth gofal sydd ei hangen ar gyfer 
cleifion ag iechyd y geg gwael. 

 
Adfachu 
3) 16Mae'n hanfodol bod Byrddau Iechyd yn dryloyw yn eu harferion cyfrifyddu, a'u bod yn cael eu 

dal yn atebol gan Lywodraeth Cymru am unrhyw danwariant o'r gyllideb GDS.  
 
4) Dylai Llywodraeth Cymru orfodi KPIs [Dangosyddion Perfformiad Allweddol] Byrddau Iechyd ar 

gyfer cyflwyno'r contract GDS. Dylai Byrddau Iechyd ystyried sut y caiff yr adfachu ei ail-
fuddsoddi'n llawn, gan gynnwys mewn rhaglenni iechyd y geg i blant o bob oed. Ni ddylai 
unrhyw arian adfachu gael ei ailgynnwys yn y gyllideb gyffredinol. 

 
Profiad y claf 
5) Dylid cynnal ymchwil systematig i ddangos profiad cleifion a darpar-gleifion, gan gynnwys 

mynediad i ddeintyddiaeth ac effeithiau hyn ar y boblogaeth gyfan. 
 
6) Rhaid i Arolwg Cenedlaethol Cymru gynnwys profiad cleifion o ddeintyddiaeth a mynediad i 

wasanaethau deintyddol. Gellid mynd i'r afael â'r olaf â chwestiwn syml - Pryd wnaethoch chi 
ymweld â deintydd ddiwethaf?  

 
Y Gweithlu 
7) Dylai'r Llywodraeth ystyried yn llawn demograffeg newidiol Cymru a gofynion y boblogaeth yn y 

dyfodol wrth gynllunio gweithlu deintyddol y dyfodol. 
 
8) Rhaid i Lywodraeth Cymru gynnal adolygiad seiliedig ar dystiolaeth o'r gweithlu deintyddol gan 

sicrhau y diwallir gofynion y dyfodol ar gyfer pob crefft deintyddol, gan gynnwys deintyddion 
cymunedol. Ni ddylai'r Llywodraeth ddibynnu ar gymysgedd sgiliau fel dewis arall i hyfforddi 
mwy o ddeintyddion yng Nghymru.  

 
9) Mae'n rhaid i Lywodraeth Cymru sicrhau nad yw tâl deintyddion yn parhau i gael ei leihau fel y 

bu'n wir yn y degawd diwethaf, ac o hyn ymlaen, dylai sicrhau bod cynnydd blynyddol yn cadw'n 
gyfredol â chwyddiant go iawn. 

 
Orthodonteg 
10) Fel y'i cynghorwyd yn 2016, dylai Llywodraeth Cymru a'r Fforwm Ymgynghorol Strategol 

Orthodonteg nodi strategaeth glir ar gyfer orthodonteg yng Nghymru am y 5 mlynedd nesaf.  
 
11) Rhaid i Fyrddau Iechyd gynhyrchu cynlluniau clir ar sut maent yn bwriadu lleihau rhestrau aros 

ar gyfer gwasanaethau orthodonteg, yn ogystal â diweddariadau ar yr effeithiolrwydd trwy 
ddangos data ynghylch canlyniadau. 

 
Rhaglenni Iechyd y Geg 
12) Dylai'r Llywodraeth ariannu'r rhaglen D2S yn ddigonol fel y gall y plant 5 a 6 oed dderbyn yr un 

manteision cynhwysiant ag y gwnaethant yn flaenorol, gan gynnwys farnais fflworid. 
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13) Dylai'r Llywodraeth sicrhau bod rhaglenni iechyd y geg priodol i oedran ar gyfer plant hyd at 12 
oed yn cael eu darparu trwy ysgolion ym mhob Bwrdd Iechyd er mwyn mynd i'r afael â 
mynychder uchel pydredd yn y grŵp oedran hwnnw. Mae mwy na digon o gyllid o adfachu i 
ddarparu hyn. 

 
14) Dylai'r Llywodraeth wneud llawer mwy i hyrwyddo negeseuon iechyd y geg a chyfyngu ar 

fynediad i siwgr a diodydd siwgraidd mewn ysgolion, ysbytai a sefydliadau eraill a ariennir gan y 
cyhoedd. 

 
Dadansoddi Data ac Adrodd 
15) Mae angen normaleiddio data swyddogol am ddeintyddiaeth ac iechyd y geg yn ôl niferoedd y 

boblogaeth er mwyn caniatáu am gymariaethau priodol mewnol a rhwng Byrddau Iechyd ar 
berfformiad. 

 
16) Mae angen ailwampio llawer o elfennau o gasglu data ac adrodd ar draws y Byrddau Iechyd. 

Mae angen casglu data cynhwysfawr ar gyllidebau deintyddol yn systematig ac yn dryloyw a'i 
adrodd fel mater o drefn gan yr awdurdodau caffael hyn ar gyfer mynediad gan y cyhoedd.  

 
 

Casgliad 
Rhaid i'r ymchwiliad hwn gynhyrchu mwy na geiriau i wneud gwir wahaniaeth i ddeintyddiaeth yng 
Nghymru. 
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Atodiad 1: Crynodeb o ganlyniadau arolwg aelodaeth BDA Cymru 
 

Cynhaliodd y BDA arolwg o'i aelodau yng Nghymru ym mis Awst 2018 i helpu i lywio ein hymateb i'r 

ymchwiliad. Y rhai hynny a ymatebodd oedd GDPs (68%), deintyddion cymunedol (19%) a 12% yn 

gweithio mewn ysbytai neu rolau deintyddol eraill. Rydym yn ddiolchgar iawn i'r 79 o ddeintyddion a 

gymerodd ran.  

Cawsom ymatebion o bob rhan o'r Byrddau Iechyd. Daeth yr ymateb mwyaf gan ddeintyddion ym 

Mwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr (24.36% o ymatebwyr), yn cael ei ddilyn yn agos gan Fwrdd 

Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro (20.51%).  

Tabl 1. Argymhellion gan aelodaeth BDA Cymru i Lywodraeth Cymru: 

Argymhelliad 
Cytuno'n gryf neu'n 

cytuno 
Anghytuno neu'n Anghytuno'n 

gryf 

Buddsoddi mwy mewn deintyddiaeth yng 
Nghymru, i wella mynediad a mynd i'r 
afael ag anghydraddoldebau iechyd y geg 

96% 1% 

Rhewi taliadau cleifion, a darparu 
buddsoddiad ychwanegol o drethi 
cyffredinol 

38% 30% 

Darparu contract deintyddol GIG seiliedig 
ar atal sy'n gwneud toriad pendant i 
ffwrdd o dargedau 

87% 1% 

Cyfyngu ar farchnata a hyrwyddo 
bwydydd a diodydd siwgraidd i blant ifanc 94% 1% 

Sicrhau y dylid ail-fuddsoddi adfachu yn ôl 
i ddeintyddiaeth GIG 97% 0% 

Gwneud mwy i annog deintyddion iau i 
weithio yng Nghymru 

86% 0% 

Codi ymwybyddiaeth o'r ffaith bod 
deintyddiaeth GIG yn rhad ac am ddim i'r 
rhai hynny o dan 18 oed, a grwpiau wedi'u 
heithrio 

78% 3% 

Gwneud mwy i roi gwybod i rieni plant 
ifanc am beryglon bwyd a diodydd 
siwgraidd ar gyfer iechyd y geg da 

96% 0% 

Ymestyn y rhaglen Cynllun Gwên i blant 5-
12 oed, er mwyn mynd i'r afael â lefelau 
pryderus o bydredd dannedd yn y 
grwpiau oedran hyn 

90% 5% 

Roedd pum opsiwn ymateb:  
cytuno'n gryf, cytuno, ddim yn cytuno nac yn anghytuno, anghytuno, anghytuno'n gryf 
 

Tabl 2. Adroddiadau'r Aelodau ar bydredd deintyddol a statws iechyd y geg plant ifanc a 
gweithgareddau hybu iechyd y geg 
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Cwestiwn Ie Na ? 
 
C3 Practisau a welodd fwy na 40% o gleifion plant iau ag 
arwyddion gweladwy o bydredd dannedd? 

36% 61% 3% 

 
C5 A ydych chi'n gwneud unrhyw waith hyrwyddo iechyd y geg 
heb ei ariannu o'ch practis neu'ch gweithle, e.e., rhoi posteri yn 
eich practis yn amlygu peryglon siwgr, neu wrth gynnal 
ymweliadau ag ysgolion, ac ati. 

86% 11% 3% 

 
C4: Pa broblemau ataliadwy eraill ynghylch iechyd y geg ydych 
chi'n eu gweld mewn cleifion sy'n blant ifanc? 

 
Colli dannedd, erydiad (gan gynnwys erydiad 
asid a achosir gan ddiodydd byrlymog, neu 
ddiodydd sudd ffrwythau 'iach' canfyddedig), 
llid y deintgig a chrawniadau), hylendid 
geneuol gwael a deiet gwael, defnyddio 
tethen hyd at oedran ysgol 
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Atodiad 2: Rheoliadau sy'n llywodraethu'r GIG a deintyddiaeth 

breifat yng Nghymru 
Nid yw tudalen we'r llywodraeth yn gyfredol felly darperir y rhestr gyfredol yma: 

 
2018 
Rheoliadau'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Ffioedd Deintyddol) (Cymru) (Diwygio) 2018 
 
2017 

a) Rheoliadau Deintyddiaeth Breifat (Cymru) 2017  
 

b) Rheoliadau'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Ffioedd Deintyddol) (Cymru) (Diwygio) 2017 
 
2015 
Rheoliadau'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Ffioedd Deintyddol) (Cymru) (Diwygio) 2015 
 
2014  
Rheoliadau'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Contractau Gwasanaethau Deintyddol Cyffredinol a 
Chytundebau Gwasanaethau Deintyddol Personol) (Cymru) (Diwygio) 2014  
 
2013 
Rheoliadau'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Ffioedd Deintyddol) (Cymru) (Diwygio) 2013  
 
2012 
Rheoliadau'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Gwasanaethau Deintyddol Sylfaenol) (Diwygiadau yn 
ymwneud ag Unedau Gweithgarwch Deintyddol) (Cymru) 2012  
 
2010 
Rheoliadau Byrddau Iechyd Lleol (Ymgynghori â Phwyllgorau Deintyddol Lleol) (Cymru) 2010  
 
2006 

a) Rheoliadau'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Contractau Gwasanaethau Deintyddol 
Cyffredinol a Chytundebau Gwasanaethau Deintyddol Personol) (Diwygio) (Cymru) 2006 

 
b) Rheoliadau'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Rjestrau Cyflawnwyr) (Cymru) (Diwygio) 2006  

 
c) Rheoliadau Swyddogaethau Byrddau Iechyd Lleol ac Awdurdod Gwasanaethau Busnes y 

GIG (Gwasanaethau Deintyddol Sylfaenol) (Cymru) 2006  
 

d) Rheoliadau'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Ffioedd Deintyddol) (Cymru) 2006 
 

e) Rheoliadau'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Contractau Gwasanaethau Deintyddol 
Cyffredinol) (Diwygio) (Cymru) 2006  

 
f) Rheoliadau'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Contractau Gwasanaethau Deintyddol Personol) 

(Cymru) 2006  
 

g) Rheoliadau Swyddogaethau Byrddau Iechyd Lleol (Iechyd Deintyddol y Cyhoedd) (Cymru) 
2006 

 
h) Gorchymyn Deddf Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Iechyd Cymunedol a Safonau) 2003 

Cychwyn (Cymru) (Rhif 4) 2006 
 

i) Gorchymyn Rheoliadau Cyngor y Cyngor Deintyddol Cyffredinol (Proffesiynau sy'n Ategol i 
Ddeintyddiaeth) (Hylenwyr Deintyddol a Therapyddion Deintyddol) 2006 
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Atodiad 3: Contract GDS [Gwasanaethau Deintyddol Cyffredinol] GIG 

2006, UDAs [Unedau Gweithgarwch Deintyddol], adfachu, diwygio 

contractau a barn yr aelodau 

A) Esboniad o Gontract Deintyddol y GIG 

1. Datblygwyd Contract Gwasanaethau Deintyddol Cyffredinol y GIG gan yr Adran Iechyd a 
daeth i rym ar 1 Ebrill 2006 yng Nghymru a Lloegr. (Mae'r Alban a Gogledd Iwerddon yn 
gweithredu gwahanol fathau o gontractau GDS.)  

2. Mae practisau deintyddol yn cael eu cynllunio i'w rhedeg fel busnesau annibynnol; yn gorfod 
cwmpasu'r holl gostau rhedeg, gwariant cyfalaf a gorbenion yn ogystal â chyflogau. Mae 
practisau'n contractu â'r comisiynydd, (yng Nghymru, hwn yw'r Bwrdd Iechyd), ar gyfer 
contract deintyddol GIG. Caiff perfformiad y practis ei graffu a'i reoli'n agos yn ôl targedau. 
(Gweler yr adran at adfachu.) 

3. Mae system y contract yn cynnwys tri band sy'n pennu faint a godir ar y claf am eu triniaeth 
a faint mae'r Bwrdd Iechyd yn ei dalu i'r practis deintyddol.  

i. Mae Band 1 yn cynnwys diagnosis, cynllunio a chynnal triniaeth, er enghraifft 
archwiliad clinigol, asesiad ac adroddiad a phelydr-x.  

ii. Mae Band 2 yn cynnwys yr holl driniaeth sydd ei hangen a gwmpasir gan fand 1, a 
hefyd triniaeth ychwanegol megis llenwadau, therapi sianel y gwreiddyn a, 
thyniadau.  

iii. Mae Band 3, yn cynnwys yr holl driniaeth sydd ei hangen a gwmpasir gan fand 1 a 
band 2 a hefyd gweithdrefnau mwy cymhleth a darpariaeth o ddyfeisiau, er 
enghraifft pontydd, corun a dannedd gosod.  

4. Cynyddwyd costau taliadau cleifion yng Nghymru gan Lywodraeth Cymru dwywaith yn ystod 
y ddwy flynedd diwethaf: mae Band 1 yn costio £14; mae Band 2 yn costio £44; mae Band 3 
yn costio £195. Mae cleifion ar fudd-daliadau wedi'u heithrio rhag talu taliadau deintyddol 
ac mae pob claf wedi'i eithrio rhag talu am bresgripsiynau cyffuriau. 
http://www.healthcosts.wales.nhs.uk/tystiolaeth-o-hawl-ddeintyddol 

5. Fe wnaeth contract 2006 newid y dull y contractir deintyddion, trwy gyflwyno UDAs (Uned o 
Weithgarwch Deintyddol). Mae practisau deintyddol yn cael eu gwerthuso ar y UDAs maent 
yn eu cyflawni yn erbyn lwfans contractedig UDAs a ddyrennir gan y Byrddau iechyd. Cysylltir 
yr UDAs hyn â'r system dri-band.  

i. Mae Band 1 wedi'i ddosbarthu fel 1 UDA, Band 2 yw 3 UDA a Band 3 yw 12 UDA.  

ii. Mae gwerthoedd UDA yn amrywio'n sylweddol rhwng practisau a rhwng Byrddau 
Iechyd. Mae gwerthoedd cyfartalog Bwrdd Iechyd yn amrywio rhwng £23.38 a 
£29.96, ond mae cryn amrywio ac mae llawer o werthoedd UDA yn rhy isel i fod yn 
ymarferol. 

6. Nid yw'r contract yn cymryd i gyfrif faint o waith sydd ei angen o fewn band. Er enghraifft, 
ym Mand 2 bydd deintydd yn derbyn 3 UDA os ydynt yn gwneud un llenwad ar glaf, neu dri 
llenwad ac un tyniad ar glaf. Ystyrir bod hwn yn un cwrs unigol o driniaeth - waeth beth fo'r 

http://www.healthcosts.wales.nhs.uk/proof-of-entitlement
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amser a gymerir gan y deintydd a chost y deunyddiau sydd eu hangen. (Mae gweithgareddau 
Deintyddion yn cael eu craffu'n fawr gan Wasanaethau Busnes y GIG ac AGIC, ac mae 
allanolynnau yn cael eu harchwilio'n unigol a'u dirwyo am unrhyw enghraifft o wahanu 
gweithgareddau o fewn cwrs o driniaeth.)  

7. Mae'n werth ystyried bod y gyllideb ddeintyddol a wariwyd yn ystod y tair blynedd diwethaf 
(£133,005,780 y flwyddyn) yn cyfateb i £42.72 y pen y flwyddyn. Mae hynny'n cymharu â'r 
gyllideb Iechyd gyfan o £2,300 y pen y flwyddyn, neu 1.9%. O gofio bod 54% o'r boblogaeth 
wedi'u trin yn 2017 (1,710,254) mae hynny'n cyfateb i oddeutu £78 y claf, neu oddeutu 3 
UDA.  

8. Felly, nid yw'r costau gwirioneddol o drin cleifion ag anghenion uchel yn cael eu cyfrif o fewn 
y contract ac yn aml gallant gynrychioli colled i'r busnes practis deintyddol. Lle gallai fod 
cleifion ag anghenion uchel nad ydynt wedi'u cofrestru ar hyn o bryd â phractis ni fyddai eu 
costau triniaeth posibl yn cael eu cwmpasu gan werth yr UDA, felly nid oes cymhelliant i 
bractisau newid eu rhestrau cleifion er mwyn eu cynnwys. 
 

9. Felly mae'r contract yn gweithredu fel anghymhelliad cryf i ddeintyddion drin cleifion ag 
anghenion uchel oherwydd y model busnes sydd wedi torri. Mae'n anghywir siarad am 
unedau o weithgarwch deintyddol pan yw'n amlwg y disgwylir iddynt fod yn gwbl ystwyth ac 
nid yn uned mewn unrhyw synnwyr busnes arferol. Nid yw'r UDAs yn gweithio i gleifion sydd 
ag anghenion uchel ac felly nid ydynt yn addas i'r diben. 
 

10. Nid yn unig mae deintyddion yn derbyn tâl sy'n gymesur â'r gwaith a wneir ar gyfer cleifion 
ag anghenion uchel, ond mewn ardaloedd lle mae iechyd y geg da yn bennaf nid yw 
deintyddion yn cael eu talu os ydynt yn ceisio trin mwy o gleifion nag yr hyn a ganiateir gan 
eu contract oherwydd y cap a osodir gan y contract. Mae hyn yn creu rhwystr i wella 
mynediad i gleifion yn gyffredinol.  

 
11. Mae dros 90% o ddeintyddion yn dweud bod contract 2006 wedi cyfyngu eu gallu i drin 

cleifion ag anghenion uchel.  

B) Beth yw adfachu? 

1. Os yw practis deintyddol yn methu â chyflawni 95% o'u targed UDA byddant yn wynebu 
adfachiad.  

2. Mae gan y Byrddau Iechyd hyn amrywiaeth o wahanol ddulliau o drafod adfachu. Mae rhai'n 
adfachu popeth sy'n ddyledus, mae rhai eraill yn caniatáu i'r deintydd gludo 5% ymlaen i'r 
flwyddyn nesaf gan adfachu'r gweddill yn unig, mae rhai'n delio â deintyddion ar sylfaen 
unigol.  

3. Gall gosod targedau fod o gymorth i gynhyrchiant o dan lawer o amgylchiadau, ond nid yw'n 
gweithio ag UDAs. Gallai deintydd sy'n wynebu adfachiad wedi gweithio oriau hwy ac wedi 
helpu mwy o gleifion ag anhwylderau mwy heriol na deintydd sydd wedi cwblhau eu 
targedau UDA. Yn rhannol mae hyn oherwydd y systemau bandio mewn cysylltiad ag UDAs. 
(Gweler yr adran flaenorol.) 

C) Beth yw Rhoi'n Ôl? 

1. Os yw deintydd yn profi trafferth o ran cyflawni eu targed UDA ar gyfer y flwyddyn ariannol 
honno gallant ddewis rhoi canran o'u UDAs yn ôl i'r Bwrdd Iechyd. Hefyd gallai Rhoi'n Ôl 
ddigwydd os yw deintydd yn dewis cau eu hymarfer neu os ydynt yn ymddeol er enghraifft. 
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2. Yna gall yr UDAs hyn gael eu hocsiynu'n ôl i'r practisau deintyddol o fewn y Bwrdd Iechyd, er 
nad yw'r ailfuddsoddiad hwn yn digwydd bob tro. Yn Betsi Cadwaladr, er enghraifft, cafodd8 
practis eu cau yn ystod y tair blynedd diwethaf g effaith ddilynol ar fynediad i gleifion.  

Tabl 3: Adfachu, rhoi'n ôl a gostyngiadau contract ym mhob Bwrdd Iechyd dros gyfnod o dair blynedd a 
thanwariant canlynol. 

 
Bwrdd Iechyd Cyllideb GDS o 

2014/2015-
2016/2017 

CYFANSWM 

Adfachu a rhoi'n 
ôl o 2014/2015-

2016/2017 
CYFANSWM 

Gostyngiad 
contract o 

2014/2015-
2016/2017 

CYFANSWM 

Gwariant GDS 
o 2014/2015-

2016/2017 
CYFANSWM 

Canran y 
gyllideb 
heb ei 
gwario 

Canran y 
gyllideb 

gyfatebol (â 
gostyngiadau 

contract 
wedi'u 

cynnwys) heb 
ei gwario 

 
Betsi Cadwaladr 

 

 
£83,507,000 

 
£3,937,222 

 
£318,382 

 
£79,251,396 

 
5.1% 

 
5.5% 

 
Cwm Taf 

 
£49,375,173 

 
£1,402,929 

 
£252,305 

 
£47,719,939 

 
2.8% 

 
3.3% 

 

 
Caerdydd a'r Fro 

 

 
£76,747,000 

 
£1,520,000 

 
£216,827 

 
£75,010,173 

 
2.3% 

 
2.5% 

 
Addysgu Powys 

 
£15,426,215 

 
£1,818,656 

 
£616,952 (yn 

fras) 

 
£12,990,606 

 
15.8% 

 
19.0% 

 
ABMU 

 
£88,712,738 

 
£2,724,903 

 
£488,537 

 
£85,499,297 

 
3.6% 

 
4.2% 

 

 
Aneurin Bevan 

 
£68,902,203 

 
£1,704,983 

 
£196,672 

 
£67,000,548 

 
2.8% 

 
3.0% 

 

 
Hywel Dda 

 
£36,993,000 

 
£3,213,770 

 
£2,233,391 

 
£31,545,383 

 
14.7% 

 
19.6% 

 

 
Cyfanswm 

Cymru 
 

 
£419,663,329 

 
£16,322,463 

 
£4,323,066 

 
£399,017,342 

 
4.9% 

 
5.9% 

 
 
 
Tabl 4: Nifer y practisau a brofodd adfachu dros gyfnod o dair blynedd 

Bwrdd Iechyd Nifer y Practisau'n wynebu 
Adfachu 2014-2015 

Nifer y Practisau'n wynebu 
Adfachu 2015-2016 

Nifer y Practisau'n wynebu 
Adfachu 2016-2017 

Betsi Cadwaladr 35 (50%) 36 (51%) 35 (50%) 

Addysgu Powys 11 (55%) 12 (60%) 11 (50%) 

Hywel Dda 7 (16%) 10 (23%) 8 (19%) 

ABMU 32 (50%) 31 (48%) 17 (27%) 

Cwm Taf 8 (28%) 13 (45%) 6 (21%) 

Aneurin Bevan 16 (26%) 16 (26%) 21 (34%) 

Caerdydd a'r Fro 17 (21%) 26 (39%) 12 (18%) 

Cymru Gyfan 126 (36%) 144 (41%) 110 (31%) 

 
 
 

Tabl 5: Gostyngiadau contract GDS ym mhob Bwrdd Iechyd 
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Bwrdd Iechyd Nifer y Practisau  Cyfanswm 

Betsi Cadwaladr 18 £318,382 

Addysgu Powys 11 22884 o UDAs (oddeutu £616,952) 

Hywel Dda 20 (11 dros dro)  £2,233,391 (£1,336,214 dros dro) 

ABMU 11 £488,537 

Cwm Taf 7 £252,305 

Aneurin Bevan 15 £196,672 

Caerdydd a'r Fro  12 £216,837 

 

D) Sut mae Adfachu a Rhoi'n Ôl yn effeithio ar Ddeintyddiaeth? 

1. Mae Adfachu a Rhoi'n Ôl yn golygu y bydd y materion ynghylch mynediad i gleifion sy'n cael 
eu hwynebu yng Nghymru dim ond yn gwaethygu, yn arbennig pan fydd dwy flynedd o 
adfachu mewn practis yn arwain at leihau contractau parhaol.  

2. Mae Adfachu a Rhoi'n Ôl wedi golygu nad yw miloedd o bunnau y dylid fod wedi'u defnyddio 
ar gyfer deintyddiaeth wedi cael eu hailfuddsoddi. Yn ystod y tair blynedd diwethaf, mae 
£20 miliwn wedi'i gymryd allan o ddeintyddiaeth gyffredinol GIG yng Nghymru o ganlyniad 
i adfachu a gostyngiadau contractau,ond dim ond ychydig o hyn sydd wedi'i ail-fuddsoddi 
mewn cyfleusterau practis deintyddol gan un Bwrdd Iechyd neu ddau. 

3. Er mwyn arddangos y colled o driniaeth cleifion sy'n deillio o adfachu yn 2015-2016: 

• Roedd yr arian oedd yn cael ei adfachu a'i roi yn ôl yn Hywel Dda yn hafal i 51,348 o 
driniaethau Band un; mae hynny'n 37% o'r gwaith Band 1 y gwnaeth Hywel Dda yn y 
flwyddyn honno. 

•  Yng Nghwm Taf gallai 9,752 ychwanegol o driniaethau Band dau wedi'i wneud â'r arian 
oedd wedi'i adfachu. 

• Gallai nifer ysgytwol o 50% o driniaethau Band 3 wedi'u gwneud â'r adfachu yn Hywel 
Dda pe byddai'r arian wedi'i ail-fuddsoddi. 

4. Mae'r system gyfredol o adfachu a rhoi'n ôl dim ond yn gwaethygu'r broblem gynyddol 
ynghylch mynediad i gleifion oherwydd mae cymryd cleifion newydd yn berygl i 
ddeintyddion sy'n ceisio cyflawni targedau o'r fath sy'n cael eu rheoli'n dynn. Mae 
deintyddion yn cael eu hanghymell yn y contract cyfredol i drin cleifion ag anghenion uchel 
oherwydd y byddai colled ariannol sylweddol i'r practis. 

5. Wrth gael ei uwchraddio, gall cyfran fawr o gleifion ag anghenion uchel arwain at bractis yn 
methu â chyrraedd ei dargedau ac wynebu adfachu, rhoi'n ôl neu ostyngiad contract er 
gwaethaf y gost gynyddol i'r practis. Mae hon yn effaith negyddol dwbl - colli refeniw a 
chostau uwch triniaeth.  

6. Mae adfachu'n gyffredin ym mhob Bwrdd Iechyd, sy'n golygu bod cleifion â iechyd y geg 
gwael yn cael eu heffeithio'n anghymesur.Teimlir deddf gofal gwrthgyfartal yn ddwys mewn 
deintyddiaeth gyffredinol. 

7. Mae llawer o orbenion megis rhedeg cadair a chyflogi staff yn ymrwymiadau sefydlog. Felly, 
mae adfachu a lleihau contractau yn cael effaith uniongyrchol ar gyflogaeth staff, yn 
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arbennig staff ategol. Bydd model o'r fath bob amser yn gweithio yn erbyn buddiannau 
cleifion ag anghenion uchel. Mae angen newid hyn yn sylfaenol.  

8. Mae angen meddwl newydd 'y tu allan i'r bocs'. Mae adfachu'n niweidiol, gwrthgynhyrchiol 
ac yn gweithredu â pheirianwaith biwrocrataidd. Rydym yn croesawu unrhyw ddatblygiadau 
o fewn y maes diwygio contractau sy'n helpu i ddefnyddio'r arian hwn yn uniongyrchol er 
budd cleifion a chefnogi practisau. 

9. Mae cost deunyddiau wedi bod yn codi uwchlaw chwyddiant ers blynyddoedd lawer, ac 
erbyn hyn â'r rheoliadau amgylcheddol newydd sy'n ymwneud â defnyddio mercwri, mae 
defnydd amalgam yn cael ei leihau'n sylweddol a mae deunyddiau adfer mwy drud yn cael 
eu defnyddio yn ei le. Bydd hyn yn straenio model busnes sydd eisoes wedi'i dorri ymhellach.  

 
10. Mae tuedd gynyddol i bractisau gael eu prynu gan brynir gan gyrff corfforaethol yn hytrach 

na deintyddion gyrfa gynnar sy'n cymryd eu perchnogaeth practis cyntaf, gan fod hyn yn dod 
yn afresymol ddrud i'r mwyafrif. Er hynny, mae practisau corfforaethol yn canfod bod 
contractau'r GIG yn anymarferol ac, ar ôl dioddef adfachu a lleihau contractau, maent yn cau 
mewn niferoedd mwy fyth o ganlyniad. Mewn un ardal yn unig mae practisau wedi cau yn 
Nhrefyclo, Machynlleth, Dolgellau ac yn ddiweddar yn Llanfair ym Muallt. Yr olaf yw'r corff 
corfforaethol, ‘MyDentist’. Mae'r mater hwn o bractisau'n cau wedi ei egluro i Lywodraeth 
Cymru gan gynrychiolwyr deintyddion sawl gwaith, ac eto yn eu tystiolaeth ddiweddaraf i'r 
DDRB nid yw Llywodraeth Cymru yn cydnabod bod problem ynghylch darparu gwasanaethau 
deintyddol GIG.  

 
11. Ysgrifennodd un deintydd at eu AC ac AS ym 2017 i geisio cefnogaeth ar gyfer sefyllfa eu 

practis gan fod pledion wedi'i hanwybyddu gan y Bwrdd Iechyd. Mae hwn yn ddeintydd 
gwledig unigol nad oedd yn gallu recriwtio cyswllt mewn dwy flynedd ac roedd rhaid iddo roi 
ei gontract GIG yn ôl yn 2017. Mae'r darn hwn yn crynhoi mewn byr eiriau y problemau 
gwirioneddol iawn mae llawer o ddeintyddion yn eu hwynebu ledled y wlad, ac yn arbennig 
ond nid yn unig yn yr ardaloedd mwy gwledig. 

 
"Mae'r contract GIG yn warth - mae'n addo gofal cynhwysfawr i gleifion, ond mewn gwirionedd, 
nid oes ganddo ddigon o adnoddau ac mae wedi'i gynllunio'n wael, ond mae gofal yn digwydd er 
gwaethaf hynny. Nid yw'r amgylchedd presennol yn addas i'r diben. Ar y tir, mae swyddogion yn 
gofalu, ac maen nhw'n gwneud eu gorau, ond mae'r system a'r adnoddau sydd ar gael yn 
annigonol iawn. Dylai rhywun, yn rhywle, fod yn atebol am y sefyllfa bresennol. Yn y tymor hwy, 
mae'n rhaid bod rhywfaint o uniondeb a gonestrwydd ynghylch yr hyn mae'r wladwriaeth yn 
barod i'w ddarparu drwy'r GIG. "  
 

 

12. Mae sylwadau tebyg gan aelodau a gymerodd ran yn ein harolwg ym mis Awst: 

 
"Mae'n ymddangos bod pawb yn cytuno y dylem ganolbwyntio ar atal, ond nid yw 'atal' yn cael 
ei 'gydnabod' yn y system UDA fel 'gweithgarwch' ac felly ni thelir amdano. Disgwylir i ni 
ddarparu ataliad i bob un o'n cleifion am ddim wrth geisio diwallu targedau UDA er mwyn cadw 
ein practisau'n hyfyw, ac yn wir, mae'r rhan fwyaf ohonom yn ei wneud oherwydd ein bod yn 
gofalu am ein swyddi a'n cleifion, a mae'r Llywodraeth yn cymryd hyn yn ganiataol.  
 
Pryd fyddwn ni'n edrych ar yr eliffant yn yr ystafell a'i weld am yr hyn ydyw: ni fu unrhyw arian 
newydd yn mynd i fewn i ddeintyddiaeth GIG yn ystod y 10 mlynedd ddiwethaf, mae arian yn 
cael ei dynnu oddi wrthym (trwy adfachu) ac fe'i defnyddir i glytio tyllau mewn adrannau eraill 
yn y GIG.  
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Mae pra ctisau deintyddol GIG yn cael trafferth i oroesi, mae rhai yn cau ac mae eraill ond yn 
gallu llwyddo i osgoi colli arian, mae argyfwng recriwtio enfawr ledled y wlad oherwydd nad yw 
gwerth ein gwaith yn cael ei gydnabod ac nad yw'r gwaith hynod fedrus rydym yn ei wneud un 
cael ei dalu'n deg.  
 
Nid wyf yn berson besimistaidd ac rwyf wrth fy modd yn fy ngwaith, ond ar ôl 11 mlynedd yn 
gweithio o dan y contract GIG presennol, rwyf yn ofni am y dyfodol ac a bod yn onest rwy'n 
disgwyl y gwaethaf. " 

 
 

"Mae angen i'r system newid. Rydym yn cael ein cosbi pan welwn ni gleifion sydd ag angen 
mawr. Mae hyn yn anghymhelliad i agor y llyfrau i gleifion newydd. Mae hefyd yn bom amser 
sy'n ticio ar gyfer y genhedlaeth hŷn â chegau sydd wedi'u hadfer yn drwm. Ni fydd y system yn 
talu'n ddigonol i drin y grŵp sylweddol hwn, ac roedd llawer ohonynt wedi cael y driniaeth 
wreiddiol mewn gwahanol bractisau (a gwledydd) flynyddoedd yn ôl. Felly er gwaethaf yr hyn y 
gallai'r CDO ei ddweud, credaf y bydd iechyd y geg a gofal deintyddol ar gyfer y mwyafrif yn 
gwaethygu oni bai ein bod yn symud i ffwrdd o system seiliedig ar dargedau ac yn canolbwyntio 
ar anghenion cleifion; a fydd yn amrywio rhwng ardaloedd." 

 

 

E) Beth yw Diwygio Contractau (ac a fydd yn helpu)? 

1. Mae diwygio contractau wedi digwydd mewn sawl cynllun peilot gwahanol yng Nghymru ers 
2011 ac mae BDA Cymru wedi ymdrechu i fod yn ffrind beirniadol i'r Llywodraeth ac yn fodd 
cymorth i bractisau sy'n ymgymryd â chynlluniau peilot o'r fath. Fe wnaeth wyth ymarfer 
gymryd rhan yn y cynllun gwreiddiol. Roedd y rhai oedd yn cymryd rhan yn y cynlluniau peilot 
yn ffafrio'r dull newydd hwn o weithio ac yn dadlau, er bod y system UDA yn canolbwyntio ar 
niferoedd, roedd y cynllun peilot yn canolbwyntio ar bobl (yn ôl y pen). Cryfhawyd yr ethos atal 
hwn yng nghontract prototeip 2016 a gynhaliwyd mewn dau bractis yn Abertawe nad oedd 
ganddynt unrhyw UDAs. Fodd bynnag, er bod y ddau bractis hynny yn parhau ar y contract 
hwnnw hyd heddiw, cyflwynodd y CDO newydd fath wahanol o beilot yn 20174, yn seiliedig ar 
gontract cyfredol UDAs. 

 
2. Mae'r cynllun peilot newydd yng Nghymru wedi bod yn rhedeg ers mis Medi 2017 ac mae'n 

gweithredu ar sail 10% o'r UDAs a ddefnyddir ar gyfer casglu data o asesiadau o anghenion 
iechyd y geg, sef y cam bach cyntaf i wella iechyd y geg ar y claf. Fodd bynnag, byddai'r BDA yn 
hoffi gweld canran lawer mwy o UDAs (o leiaf 30%) yn cael eu defnyddio ar gyfer atal i sicrhau ei 
fod yn bosibilrwydd ymarferol.  

 

3. Mewn byd delfrydol, byddai'n well gan BDA Cymru i bob practis gael y math o gontract mae'r 
ddau brototeip yn Abertawe yn ei weithredu, sef 85% yn ôl y pen a 15% o fesurau ansawdd. Â 
chontract o'r fath ni osodir adfachu, ac mae deintyddiaeth ataliol ar flaen a chanol ei 
weithrediadau. Gwelodd y 'practisau prototeip' ostyngiad cychwynnol mewn niferoedd cleifion 
yn ystod y camau cynnar oherwydd bod triniaeth ataliol yn fwy dwys o ran adnoddau yn y lle 
cyntaf hyd nes y bydd angen cleifion yn cael eu sefydlu, ond dwy flynedd yn ddiweddarach 
mae'r data diweddaraf yn dangos bod mynediad cleifion wedi dychwelyd i'r lefelau gofynnol. 

 
4. Un o'r agweddau allweddol ar ddiwygio contractau a awgrymir gan Lywodraeth Cymru yw 

defnyddio cymysgedd sgiliau18,19, sydd yn ei hanfod yn golygu cyflogi hylenwyr a therapyddion 
deintyddol i gymryd peth o'r gwaith a wneir fel arfer gan ddeintyddion. (Gallai'r DCPs hyn gael 
eu huwchsgilio hefyd i wneud y gorau o'r trefniant hwn.) Y theori arfaethedig yw y byddai 
deintyddion, yn eu tro, yn cael eu rhyddhau i uwchsgilio i ddeintyddiaeth fwy arbenigol, gan 



 
 

Tudalen 19 o 31 

wneud y defnydd gorau o'u harbenigedd a'u sgiliau y tu allan i'r practis ar sail ysbeidiol, gan 
wneud gofod i'r DCP weithio yn eu lle. Byddai'r trefniant hwn, ynghyd ag amseroedd adalw 
estynedig i gleifion ag iechyd y geg da, yn caniatau capasiti i gael mynediad cynyddol i gleifion. 
Er bod hyn yn ymddangos yn ddull rhesymegol, rydym yn tybio a yw'n ymarferol. Mae'r BDA 
wedi gofyn am y model busnes gan Lywodraeth Cymru sy'n dangos sut y byddai'r cymysgedd 
sgiliau hwn yn gweithio, yn arbennig ar gyfer practisau deintyddol cadair sengl.  

 
5. Mae llawer o orbenion sefydlog wrth redeg cadair practis deintyddol ac ar wahân i'r 

gwahaniaeth rhwng cyflogau (nad yw'n arbediad mawr) nid oes unrhyw arbedion amlwg eraill 
i'r practis. Mae gan DCPs repertoire cyfyngedig, hyd yn oed â'r uwchsgilio, a maent yn tueddu i 
fod yn arafach. Os bydd y model angen cadair practis deintyddol ychwanegol ar gyfer y DCPs, 
nid yw'n glir a) sut y gall y practis fforddio hyn, b) sut mae'r enillion ar fuddsoddiad (ROI) yn 
gwneud synnwyr busnes da, ac c) a fyddai cleifion yn gyfforddus wrth gael eu gweld gan nifer o 
wahanol ymarferwyr yn hytrach na'u deintydd yn unig. Mewn gwirionedd, mae barn y claf ar y 
model hwn ar goll ar hyn o bryd, er ein bod yn gobeithio y bydd y cynlluniau peilot yn cynnwys 
hyn wrth gasglu data. Mae'r BDA yn adrodd yn anecdotaidd mai dim ond lleiafrif o ddeintyddion 
fyddai â diddordeb mewn uwchsgilio a byddem yn gofyn o ble y byddai'r arian ar gyfer 
hyfforddiant o'r fath a'r ôl-lenwi yn dod. 

 

6. Roeddem yn rhan o'r trafodaethau sy'n ffurfio ymateb20 gan y CDO i bolisi'r Llywodraeth Cymru 
Iachach. Fodd bynnag, hoffem weld hyn yn cael ei gryfhau i gynnwys yr ystyriaethau diwygio 
ariannol, gweithredol a thraws-wasanaeth allweddol. 

 

 

Atodiad 4: Data yn dangos gweithgarwch deintyddol dros y chwe 

blynedd diwethaf 

Mae data'r Llywodraeth, wrth gael ei gyfrif fel y'i dangosir yn nhabl 6, yn dangos bod canran y 

cleifion sy'n talu ffioedd yn codi'n llawer mwy serth na'r cynnydd yn y boblogaeth. 

Tabl 6: Cymhariaeth o gyrsiau triniaeth, nifer y cleifion a gafodd eu trin, cleifion y codwyd tâl arnynt a chyfanswm y 
boblogaeth rhwng 2010-11 a 2016-17 (Data o Ystadegau Cymru) 

 

Cyfnod cyfanswm 

cyrsiau 

triniaeth 

nifer y cleifion a 

gafodd eu trin 

Cleifion a dalodd 

daliadau 

Poblogaeth 

Cymru 

2010-11  2,316,330 1,653,797  932,917  3, 050, 000 

2016-17 2,383,391 1,710,254  1,071,298  3, 113, 000 

Cynnydd mewn chwe 

blynedd (N) 

67,000  56,457 138,381 63,000 

Cynnydd mewn chwe 

blynedd (%) 

2.9% 3.4% 14.8% 2.1% 

Cynnydd blynyddol 

cyfartalog (%) 
0.48% 0.57% 2.47% 0.35% 
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Atodiad 5: Recriwtio a Chadw Deintyddion 

1 Darparwyd tystiolaeth sylweddol o broblemau recriwtio a chadw gan y BDA i'r adolygiad DDRB 
diwethaf, a oedd yn cynnwys adrannau o Gymru yn disgrifio effeithiau canlynol adfachu ar fynediad i 
gleifion - roedd rhywfaint o'r adfachu hwnnw o ganlyniad i'r ffaith nad oedd practisau yn gallu 
recriwtio deintyddion cyswllt Serch hynny, dewisodd y DDRB anwybyddu tystiolaeth gasgliadolol y 
BDA gan ei ddisgrifio ym mis Gorffennaf 2018 fel anecdotaidd21, ac yn lle hynny ffafriodd ffigurau'r 
Llywodraeth19 a awgrymodd fod popeth yn iawn â deintyddiaeth GIG. Fodd bynnag, methodd 
ystadegau swyddogol Llywodraeth Cymru, yn eu tystiolaeth i'r DDRB, gyfrif am dwf y boblogaeth sy'n 
golygu bod gweithgarwch deintyddol GIG fel canran o boblogaeth Cymru wedi parhau'n sefydlog ar 
54% am y 6 mlynedd diwethaf. (Gweler Atodiad 4.)  
 

2 Bydd BDA Cymru yn cyflwyno tystiolaeth newydd i DDRB eleni gan awgrymu bod y ganran hon yn 
debygol o ostwng yn y dyfodol agos, â mynediad yn isel iawn i gleifion newydd, ac â llawer o 
bractisau bellach yn profi adfachu a lleihau contractau, problemau ynghylch recriwtio deintyddion 
cyswllt a mwy o bractisau'n cau, gan gynnwys practisau corfforaethol megis MyDentist.  
 

3 Mae nifer o bractisau MyDentist wedi cau yng Nghymru a Lloegr yn ystod yr ychydig flynyddoedd 
diwethaf, mewn llawer o achosion oherwydd nad oeddynt yn gallu denu digon o ddeintyddion 
cyswllt ac oherwydd eu bod yn gweithredu model busnes gwahanol i bractisau a berchnogir gan 
ymarferwyr ac nad ydynt wedi canfod bod deintyddiaeth yn ddigon proffidiol Nododd Peter Ward, 
CEO [Prif Swyddog Gweithredol] y BDA, yn 2017, 'nid deintyddiaeth yw'r unig faes lle mae'r 
"cyfunwyr" corfforaethol wedi dod i mewn i'r ffrae.' Mae hyn wedi digwydd yn y gwasanaethau 
fferyllol ac optegol, ond iddyn nhw 'mae elfen glinigol y ffrydiau incwm ar gyfer y ddau fusnes yn 
gymharol fach ac mae'r gweithgarwch masnachu yn anferth.' Mae deintyddiaeth yn wahanol, gan 
mai 'y rhan fwyaf o'r hyn mae cleifion yn talu amdano yw'r ddeintyddiaeth ei hun - gweithredoedd y 
gweithwyr proffesiynol sydd wedi'u hyfforddi'n glinigol.' 
 

4 Cynhyrchodd y BDA adroddiad helaeth ar Gyflwr Ymarfer Deintyddol Cyffredinol yn 201322. Mae 
Adran 16.2 yn datgan: "Mae recriwtio yn ymddangos yn arbennig o anodd yng Nghymru. Mae gan 
ddeintyddion cyswllt yng Nghymru y cyflog uchaf o unrhyw ranbarth sydd yn ôl pob tebyg yn 
adlewyrchu yr anawsterau ynghylch eu recriwtio. Mae cyflog perchnogion practisau yng Nghymru yn 
llawer is na'r hyn yn y gwledydd eraill. Ymddengys fod perchnogion practisau yng Nghymru yn eu talu 
eu hunain yn llai er mwyn cyflogi deintyddion cyswllt i helpu i ddiwallu eu targedau UDA.”     
 

5 Dywedodd NHS Digital y mis yma7 : “Er bod y canlyniadau ar gyfer deintyddion Cyswllt yn eithaf 
tebyg wrth gymharu Cymru a Lloegr â Chymru yn unig, mae gwahaniaethau mwy ar gyfer 
Deintyddion sy'n Ddarparwyr-gyflawnwyr lle mae deintyddion yng Nghymru yn tueddu i weithio 
oriau hwy, cymryd llai o wythnosau o wyliau blynyddol a gwneud mwy o waith GIG.” 
 

6 Hefyd adroddodd NHS Digital23, yn 2016/17, fe wnaeth incwm trethadwy cyfartalog deintyddion sy'n 
Ddarparwyr-gyflawnwyr o ddeintyddiaeth GIG a breifat o 7.3%. Mae deintyddion cyswllt hefyd wedi 
gweld gostyngiad yn eu hincwm trethadwy o 2.1% 

7 Mae Arolwg Perchnogion Practis BDA 2016 wedi dangos bod morâl yn isel ymhlith deintyddion 
Cymru sy'n gwneud deintyddiaeth GIG yn bennaf, dim ond 26% ohonynt sy'n teimlo eu bod yn cael 
eu talu'n deg. [Dywedodd NHS Digital y mis yma7 : “Y ffactorau cyfrannol mwyaf cyffredin i forâl isel 
yw treuliau cynyddol a/neu incwm sy'n gostwng a'r risg o gyfreitha a chost ffioedd indemniad. Mae 
Rheoliadau hefyd yn cael eu nodi fel prif achos morâl isel ymhlith Prif ddeintyddion."] Eto er gwaethaf 
y naratif hirsefydlog hon gan y BDA, mae'n ymddangos bod Llywodraethau'r DU yn anwybyddu'r 
negeseuon hyn. 
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8 Yn yr ystadegau diweddaraf (Awst 2017) a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru ymddengys na fu 
llawer o newid yn nifer y deintyddion fesul 10,000 o'r boblogaeth. Fodd bynnag, nid yw'r ffigur hwn 
yn ystyried y ffigurau cyfwerth ag amser llawn (FTEs) sy'n darparu triniaeth GIG a mae'n gyfrif 
pennau'n unig.  
Dywedodd NHS Digital y mis yma7 : "Yn ystod y degawd diwethaf bu gostyngiad trawiadol yn yr 
amser mae deintyddion yn ei dreulio ar waith clinigol ledled y DU.” Felly bydd yr FTEs yn is. Hefyd, 
mae'r ffigur 1,475 yn cynnwys swyddi Blwyddyn Sylfaenol Ddeintyddol 1. Felly, rydym yn credu nad 
yw'r adroddiad diweddaraf hwn yn cyflwyno'r darlun cyfan.  

 

9 Y tro diwethaf i Lywodraeth Cymru ystyried materion y gweithlu yn systematig oedd arolwg24 2012. 
Mae'r adolygiad yn nodi 'Ar gyfartaledd yn ystod y cyfnod 2007-2010, daeth 58% o raddedigion 
deintyddol hyfforddedig yng Nghymru i mewn i weithlu Cymru ar ôl cwblhau DF1. Mae ymgymryd â 
hyfforddiant DF1 yng Nghymru yn ffactor arwyddocaol yn y penderfyniad i barhau i weithio yng 
Nghymru. O'r rhain (58%), gwnaeth 90% hyfforddiant DF1 yng Nghymru a gwnaeth 10% yr 
hyfforddiant rywle arall cyn dychwelyd i weithio yng Nghymru '.  
 

10 Sefydlwyd yr Ysgol Ddeintyddol yng Nghaerdydd yn bennaf i gynyddu gweithlu deintyddol Cymru, yr 
hyn yr ymddengys iddi ei wneud yn llwyddiannus yn y blynyddoedd cychwynnol o 1967 ymlaen. Mae 
arolwg o'r gweithlu 2012 yn dweud bod 'deintyddion hyfforddedig yng Nghymru yn cyfrif am 41% o'r 
deintyddion sy'n gweithio yng Nghymru ar hyn o bryd'.  Fodd bynnag, ers hynny mae'r darlun o 
Hyfforddiant Sylfaenol wedi bod yn newid â chyflwyniad diweddar y Broses Ymgeisio Hyfforddiant 
Sylfaenol ganolog24 sydd ar gyfer y DU gyfan, ac sy'n golygu na ellir gwarantu i hyfforddeion pa wlad, 
heb sôn am ba sir, y byddant yn cael eu neilltuo iddi/iddo Mae hyn yn cyflwyno risg uchel o greu 
gweithlu ôl-hyfforddiant cyfnewidiol iawn a heb unrhyw sicrwydd y bydd deintyddion a anwyd yng 
Nghymru yn teimlo cymhelliad i ddychwelyd i Gymru. 

Atodiad 6: Gwasanaethau Orthodontig 

Mae Tabl 7 yn dangos y data diweddaraf sydd ar gael gan FOIs13 yn 2014 yn ogystal â chymhariaeth â 
phoblogaeth pob Bwrdd Iechyd. Roedd Caerdydd a'r Fro, Betsi Cadwaladr a Phowys yn trin rhestrau 
aros orthodontig 3-5 gwaith yn well na Hywel Dda. Ymhellach, roedd ABMU ac Aneurin Bevan yn trin 
rhestrau aros orthodontig 20 i 40 gwaith yn well. Dylid nodi er y gallai'r ffigur hwn ddangos 
bodABMU yn ymdopi'n dda, rydym yn ymwybodol bod anawsterau o fewn y gwasanaethau 
orthodontig yn ABMU. Fe wnaeth yr Adolgiad26 o'r gwasanaethau orthodontig yng Nghymru 2008-09 i 

2015-16 ddatgan bod angen datblygu strategaeth ar gyfer dyfodol gwasanaethau Orthodonteg. Mae'r Fforwm 
Ymgynghorol Strategol ar Orthodonteg yn adrodd27 yn gyfnodol i'r CDO ar gynnydd. 

 
 
Tabl 7: Niferoedd rhestrau aros ar gyfer gwasanaethau orthodontig yn 2014 ar gyfer pob Bwrdd Iechyd  

Bwrdd Iechyd 
Rhestr aros yn 

2014 

Poblogaeth o'r oedran 

0-15 yn 2014 

Canran o'r 

Boblogaeth 0-15 

Hywel Dda 1584 65,236 2.40% 

Caerdydd a'r Fro a Chwm Taf 1019 144,193 0.70% 

Betsi Cadwaladr 769 123,699 0.62% 

Powys  100 21,919 0.45% 

ABMU 83 91,439 0.09% 

Aneurin Bevan 73 108,355 0.06% 

 



 
 

Tudalen 22 o 31 

 

Tabl 8: Cyllidebau PDS ar gyfer 2014-15 i 2016-17 

Cyllidebau PDS 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

Betsi Cadwaladr Ddim ar wahân i GDS 

Addysgu Powys £521,611 £747,219 £966,115 

Hywel Dda £1,516,289 £1,550,786 £1,606,696 

Cwm Taf £168,804 £171,066 £172,948 

Aneurin Bevan £4,543,509 £2,484,571 £2,657,592 

ABMU Nid yw'n dal y wybodaeth hon  

Caerdydd a'r Fro  Heb ymateb 

Cyfanswm 4 Bwrdd Iechyd £6,750,213 £4,953,642 £5,403,351 

Cyfanswm Amcangyfrifedig £11,812,872 £8,668,873 £9,455,864 
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Atodiad 7: Cymhariaeth o gyllidebau GDS, CDS [Gwasanaethau 

Deintyddol Cymunedol] a PDS [Gwasanaethau Deintyddol Personol] 

2016-2017 
 

 

*Roedd angen amcangyfrif y ffigur ar gyfer PDS 

 

 

 

Cyfanswm Cyllideb Iechyd, Lles a Chwaraeon £7,291,241,000 (ffigurau 2018-2019) 

  

88%

6%
6%

Cyllidebau Deintyddol 2016-2017

GDS

CDS

PDS

2%

98%

Cyllideb Ddeintyddol fel % o 
gyfanswm y Gyllideb Iechyd
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Atodiad 8: Rhaglenni iechyd y geg yng Nghymru 
 
1. Mae Bwrdd Iechyd Cwm Taf28 yn rhedeg y cynllun Baby Teeth Do Matter sy'n gweithio â 

phractisau Meddygon Teulu a gweithwyr proffesiynol gofal iechyd eraill i hyrwyddo iechyd y geg 
ymhlith plant, yn arbennig y rhai hynny o'r oedran 0-2 a 3-5. Mae'r cynllun hwn wedi gweld 
cynnydd o 42% o blant yn mynychu apwyntiadau deintyddol yn ardal Merthyr. Hefyd bu 
cynnydd sylweddol o 70% o blant 0-2 oed yn ymweld â'r deintydd. Mae Cwm Taf hefyd yn 
rhedeg ei gynllun brwsio dannedd ei hun. Mae'r cynllun hwn yn cyflogi addysgwyr iechyd y geg i 
ymweld â 38 o ysgolion yng Nghwm Taf. Erbyn hyn, dim ond 15 o ysgolion yng Nghwm Taf nad 
ydynt yn cymryd rhan mewn cynllun brwsio dannedd.  

 
2. Mae'r cynllun a drefnir gan CDS Cynllun Gwên (D2S) wedi mwynhau rhai llwyddiannau, fel 

mynychder pydredd dannedd yn gostwng o 12% ymhlith plant pump oed29. Mae'r cynllun yn 
costio oddeutu £4m y flwyddyn i'w redeg30.  Mae D2S wedi'i ail-ffocysu31 yn ddiweddar i 
gynnwys plant 0 i 3 oed, gan ei fod yn hynod bwysig cynnwys y grŵp oedran hwn. Fodd bynnag, 
mae'r ail-ffocysu hwn o D2S nawr yn eithrio plant rhag triniaeth farnais fflworid yn union wrth 
i'w dannedd parhaol gyrraedd ac yn cynnig brwsio dannedd yn unig i blant dros 5 oed. Disgwylir 
i'r plant hyn gael farnais fflworid yn y GDS yn lle. Ar hyn o bryd mae 66% o blant yn ymweld â 
deintydd GIG, gan adael 34% nad ydynt yn gwneud hynny. O gofio'r mynediad isel iawn ar gyfer 
plant newydd mewn sawl rhan o Gymru, mae'n debygol y bydd nifer y plant sy'n cael eu trin yn 
y dyfodol yn gostwng yn hytrach na chodi. Felly, mae'r ailffocysu hwn yn fater o lwc gan y gallai 
effeithio'n fawr ar eu hiechyd y geg yn y dyfodol. Yn flaenorol mae'r BDA wedi galw am gyllid 
ychwanegol o oddeutu £2m y flwyddyn i sicrhau eu cynnwys. Byddai traean o adfachu'r GDS yn 
cwmpasu hyn.  

 
3. Ers Ymchwiliad Pwyllgor Plant a Phobl Ifanc Cynulliad Cenedlaethol Cymru32 i iechyd y geg plant 

yn 2012 bu peth cynnydd amlwg yn ôl yr amrywiol argymhellion a gyflwynwyd gan y pwyllgor. 
Fodd bynnag, heb gynnydd cymedrol yn y buddsoddiad (o arian adfachu GDS) ni fydd y rhaglen 
hon yn elwa ar yr holl fanteision sydd o bosib ar gael i wella iechyd y geg i blant.  
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Atodiad 9: Geirfa Termau 
 

Enw/Acronym Esboniad 

Adfachu Arian a ddidynnir o'r practis gan y Bwrdd Iechyd pan gyflawnir llai na 95% o UDAs targed 

Amalgam Mae amalgam deintyddol yn gymysgedd o fercwri hylifol ac aloi metel a ddefnyddir mewn 
deintyddiaeth i lenwi tyllau a achosir gan ddirywiad dannedd. 

Arolwg 
Cenedlaethol 
Cymru 

Bob blwyddyn mae Arolwg Cenedlaethol Cymru yn cynnwys dros 11,000 o bobl ledled Cymru. O 
2016-17 ymlaen fe wnaeth yr Arolwg Cenedlaethol ddisodli Arolwg Cenedlaethol 2012-15, Arolwg 
Iechyd Cymru, Arolwg Oedolion Gweithgar, Arolwg y Celfyddydau yng Nghymru, ac Arolwg 
Hamdden Awyr Agored Cymru, fel y cytunwyd gan y Cabinet yn 2014.  
 

CDO Prif Swyddog Deintyddol  

Cyswllt Deintyddion sy'n contractio â phractisau deintyddol i ddarparu gwasanaethau deintyddol 
cyffredinol 

D2S Rhaglen Iechyd y Geg Cynllun Gwên sy'n cael ei redeg gan CDS yng Nghymru 

Darparwyr-
gyflawnwyr 

Deiliaid Contractau GIG sydd hefyd yn gwneud deintyddiaeth GIG 

DCP Gweithiwr Proffesiynol Gofal Deintyddol - mae'n cynnwys therapyddion deintyddol, hylenwyr, 
nyrsys deintyddol, addysgwyr iechyd y geg  

DDRB Corff Adolygu Tâl Meddygon a Deintyddion 

Effaith Wael ar 
Iechyd y Geg 

Fe wnaeth yr astudiaeth Global Burden of Disease33 (2010) ddarganfod mai achos iechyd y geg 
gwael oedd yn achosi'r rhan fwyaf o anabledd ymhlith plant rhwng 5 a 9 oed yn y DU. Collwyd 
cyfartaledd o 2.24 awr o fywydau iach plant ar gyfer pob plentyn rhwng 5 a 9 oed oherwydd 
iechyd y geg gwael. Roedd hyn yn uwch na'r lefel o anabledd sy'n gysylltiedig â cholli golwg (1.64 
awr), colli clyw (1.77 awr) a diabetes math 2 (1.54 awr). 

LDC Sefydlwyd Pwyllgorau Deintyddol Lleol ym 1948, ar ddechrau'r GIG. Yng Nghymru a Lloegr, 
gwnaed darpariaeth mewn statud iddynt gael eu cydnabod a'u hymgynghori ers Deddf GIG 1977. 
Gall cynrychiolwyr GIG lleol ymgynghori ag LDCs ar unrhyw faterion o ddiddordeb deintyddol 
lleol. 

PCR Refeniw taliadau cleifion. Yn groes i ganfyddiad y cyhoedd, nid yw'r practis deintyddol yn cadw'r 
arian hwn. Fe'i dychwelir i'r Bwrdd Iechyd. Hoffai'r BDA Cymru weld taliadau cleifion yn cael eu 
rhewi neu eu hailstrwythuro gan eu bod yn dreth sy'n cynnwys llawer o fiwrocratiaeth ac sy'n 
rhwystro cleifion nad ydynt yn gymwys i gael budd-daliadau ond sydd ar incwm is. 
 

Peilot Amrywiolyn o gontract 2006 yn cael ei dreialu am gyfnod penodol o amser mewn practisau 
deintyddol dethol. Mae gwahanol gynlluniau peilot wedi bod yn rhedeg ers 2011. Gall amrywio 
fod cyn lleied â 10% o UDA ar gyfer gwaith ataliol hyd at 85% o UDAs. Y peilot Cymreig gyfredol 
yw 10% o UDAs ar gyfer cofnodi data asesu anghenion iechyd y geg yn unig. 

Practis 
Deintyddol 
Corfforaethol 

Mae cyrff corfforaethol yn ffenomen gymharol newydd ym maes deintyddiaeth; mae dim ond 12 
mlynedd wedi mynd heibio ers i'r GDC dynnu cyfyngiadau ar nifer y 'Cyrff Corfforaethol' a allai 
weithredu. 

Yn sinigaidd, mae dadl i'r GIG gomisiynu contractau deintyddol GIG o lond llaw o gyrff 
corfforaethol mawr yn hytrach na miloedd o bractisau annibynnol bach. 
Fodd bynnag, nid yw effaith cyrff corfforaethol deintyddol mawr wedi bod yn un gadarnhaol. Ar 
hyn o bryd y grŵp mwyaf yw "MyDentist", yr ail fwyaf yw BUPA/Oasis. Mae'r ddau weithredwr 
mawr hyn wedi profi anawsterau ynghylch tyfu'n llyfn ac yn broffidiol ac wedi ei gael yn anodd 
recriwtio deintyddion i weithio iddynt, yn arbennig mewn ardaloedd gwledig. Arweiniodd hyn a 
phroblemau eraill i MyDentist roi terfyn ar ei ymgyrch gaffael, ac yna dechrau gwerthu rhai 
practisau. 
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UDA Uned Gweithgarwch Deintyddol 

UOA Uned Gweithgarwch Orthodontig 
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