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Background of the organisations 

The Welsh Local Government Association (WLGA) represents the 22 local authorities in 

Wales, and the three national park authorities and the three fire and rescue authorities are 

associate members. 

 
The WLGA is a politically led cross-party organisation, with the leaders from all local 

authorities determining policy through the Executive Board and the wider WLGA Council. 

The WLGA also appoints senior members as Spokespersons and Deputy Spokespersons to 

provide a national lead on policy matters on behalf of local government. 

 
The WLGA works closely with and is often advised by professional advisors and professional 

associations from local government, however, the WLGA is the representative body for local 

government and provides the collective, political voice of local government in Wales. 

 
The Association of Directors of Social Services (ADSS) Cymru is the professional and strategic 

leadership organisation for social services in Wales and is composed of statutory directors of 

social services, the heads of service and tier three managers who support them in delivering 

statutory responsibilities: a group which consists of over 300 social services leaders across 

the 22 local authorities in Wales. 

 
The role of ADSS Cymru is to represent the collective, authoritative voice of senior social 

care leaders who support vulnerable adults and children, their families, and communities, 

on a range of national and regional issues in relation to social care policy, practice, and 

resourcing. It is the only national body that articulates the view of those professionals who 

lead our social care services. 

 
As a member-led organisation, ADSS Cymru is committed to using the wealth of its 

members’ experience and expertise. We work in partnership with a wide range of partners 

and stakeholders to influence the important strategic decisions around the development of 

health, social care, and public service delivery. Ultimately our aim is to benefit the people 

our services support and the people who work within those services. 

 
Introduction 

Delays in hospital discharge and timely transfer of care to other secondary providers, 

primary care, and community care, have a significant impact on people in receipt of care 

their families and carers, as well as having an impact on those people requiring admission 

into hospital. Therefore, discharge and transfer of care planning and its effective 

implementation is everyone’s business, with the Multi-Disciplinary Team (MDT) at both 

ends of the system being critical to its successful delivery. 
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Delayed Transfers of Care (DToC) are seen as one of the main reporting mechanisms for the 

sector and are a benchmark used by Welsh Government to determine how well a health 

board and local authority are performing. The measurement of DToC has been described by 

the Wales Audit Office as the only national measure of discharge.i Over the past few years, 

there has been a great deal of work to both understand the issues and causes of DToC and 

poor patient flows, along with tools and resources to address these. A DToC is a symptom 

of a poorly aligned journey for people. Therefore, we must consider the wider challenges in 

the integration of health and social care support for our people. As such, a DToC cannot be 

considered in isolation. We must consider other factors and variables, including workforce 

supply indicators for the system. 

The varying complexity of DToCs require effective partnership working by health and social 

care organisations, as well as third sector and commissioned providers. Moreover, in line 

with the Social Services and Well-being (Wales) Act 2014 and the Principles of Prudent 

Healthcare, joint working should be driven by the voice of individuals and carers and what 

matter to them, not just professionals. It is pivotal that the principles of co-production are 

at the centre of arranging and providing care because supporting people to safely transfer 

from one setting to the next, needs a person-centred, whole systems approach, with agreed 

joint protocols, effective communication, and flexible practices to achieve the best 

outcomes. 

 
Therefore, a DToC can be an indication of both service pressures and ineffective 

collaboration, in terms of planning, commissioning and delivery, contributing to systemic 

failure, rather than the actions of individual parties, whether in social care or the NHS. 

Given that a DToC is such a complex issue, we strongly believe that in pursuing a whole 

systems approach in the planning, commissioning and delivery of health and care services, 

to fixate on this one area in isolation would be to miss the point. Fundamentally, we need to 

ensure we are shifting our focus from secondary hospital-based care to supporting 

independence, wellbeing and preventative care in the community, as articulated in A 

Healthier Wales. Historically, the majority of DToCs can be attributed to delays within the 

NHS itself. However, in the period just prior to the COVID-19 pandemic and despite much 

work being undertaken, there was evidence of an increase, in certain parts of Wales, in the 

proportion attributable to social care. This is an unfortunate reflection of the pressures 

faced by local councils, where the capacity of the workforce is a major contributory factor 

and so too, is the stability of the social care sector, particularly for domiciliary care and care 

homes. 
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The COVID-19 pandemic has underlined the essential value of social care in helping people 

to live the lives they want to lead, demonstrating just how critical social care is. However, it 

has also brought into sharp focus the full range of challenges facing social care. Many of the 

pre-existing issues facing social care, including increasing demand, funding pressures and 

workforce challenges have been exacerbated and add to the significant pressures being 

experienced across the health and social care system, including in relation to DToC. We 

therefore welcome the Committee’s inquiry looking at how flow through hospitals can be 

improved, but as cited earlier, feel this cannot be considered in isolation to factors across 

the whole system, including focussing on preventing hospital admissions. It will be 

important for the Committee to consider both the pre-existing challenges facing the system, 

as well as the significant immediate pressures being experienced as a direct result of the 

pandemic. 

 
As part of the Committee’s considerations, it will also be important to reflect on some of the 

work and research that has already been undertaken in this area over several years with the 

aim of improving flow. Some of the key areas of research are highlighted in Appendix 1, 

which should be supplemented with examples of best practice, as highlighted by Welsh 

Government in its May 2021 publication, Delivering Home First.ii 

 
The Approach of Local Authorities 

Councils across Wales have been doing all they can to reduce delays in getting patients out 

of hospital and back into the community, where the most efficacious level of rehabilitation 

and reablement can take place. However, social care is about far more than alleviating 

pressure on the health service; it is a vital and essential service in its own right, which 

provides care and support to maintain independence and improve well-being. 

 
The focus of current policy is to shift demand from expensive services such as acute 

hospitals and nursing homes to managing conditions in a community setting. We believe 

that is the right approach and that policy aim must be continued, particularly considering 

the COVID-19 pandemic. There needs to be a shift in focus across the health and social care 

system as a whole, from health systems centred around hospitals, to health and social care 

systems focused on communities and community services as defined in their broadest 

sense. Making community-based and preventative care the central focus of the system 

requires a whole-systems approach to change, spanning hospital services, community 

services, primary care, and social care, as well as housing and other community resources. 

 
The winter periods preceding the COVID pandemic, saw greater collaboration across 

services and organisations in support of improved flow of individuals using care and support 

through the hospital system and transferring to care in the community. For example, most 
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local authorities have integrated nursing or intermediate care teams working in the 

community to ‘pull’ patients out of hospital back to their home or community, furnished 

with appropriate level of support they need to be re-abled and live as independently as 

possible. We believe the value demonstrated by these integrated teams who possess the 

skill, additional capacity, and critical local knowledge, lends itself to ensuring that the 

discharge policy function should primarily reside with the community and not with the 

hospital. 

 
As collaborative partnerships continue to mature, so relationships between partners have 

continued to improve. Particularly as the work of the Regional Partnership Boards takes 

further root; partners now jointly own DToCs and collective action has been taken to try to 

tackle the issue. 

 
Whilst progress continues across the regions in Wales, there have been a number of trends 

consistently reported by local authorities in relation to unscheduled pressures in previous 

years; many of which have been exacerbated by the demands placed on the health and 

social care system of trying to manage and suppress the pandemic. These include: 

 
• The fragility in domiciliary care and reablement services, exacerbated by market 

capacity, volatility in demand and short-term problems, associated with sickness or 

leave at times of public holiday. 

• Responsiveness and complexity of service required are significant issues, with 

workforce recruitment and retention providing significant challenges. 

• Capacity in traditional residential care had been relatively resilient, but many areas 

have reported a scarcity of specialist Elderly Mentally Infirm (EMI) and nursing care 

capacity (in part as a result of workforce issues and with a particular challenge with 

recruitment of nurses). 

• Pressures on the hospital system, in particular increased admissions and people 

presenting with higher levels of acuity, coupled with the reduction of hospital 

beds. 

• Patient/Family/Carer choice and expectations not being properly considered and 

managed. 

 

Impact of the Pandemic 

While in recent months much of society had been looking towards the easing of restrictions 

and recovery, the health and social care sector has remained under considerable and 

increasing pressure. Social care has seen an unprecedented increase in demand for services. 

Some of this was latent demand while services were not operating at full capacity or specific 
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services were not available (such as day centres) and some is new demand for care and 

support services, as a result of the indirect harm from delays in health care and treatment 

and family / carer breakdown. In addition, Long Covid has increased requests for support 

from social care services and the mental health and well-being impacts of the pandemic are 

well documented. There is a clear message being received from across the social care sector 

that they are still in response mode. 

 
Both WLGA and ADSS Cymru continue to seek regular feedback from local authorities on the 

issues and concerns they are facing at the local level in delivering social care services. While 

the level to which specific issues are impacting locally can vary, all have highlighted 

concerns and challenges which reflect common pressures being experienced across both 

adult and children’s services. These include: 

 
Workforce - There are now significant challenges in relation to recruitment and retention 

both for in-house (including assessment and provision) and commissioned services across 

both adult and children’s services. This issue has been exacerbated by number of issues 

including: 

• Competition both from the health service and other sectors who can offer better terms 

and conditions. This has been further exacerbated because of a reduction in 

immigration since the UK left the EU, which has increased the need for the hospitality 

industry to recruit locally, effectively competing for the same pool of staff as social care. 

• A reduction in staff prepared to continue to work in the sector, with some making 

lifestyle choices to reduce working hours and many leaving the sector because they are 

exhausted. 

• Some have felt let down by the lack of recognition given to social care workers, with 

NHS workers seemingly more valued and so some are walking away. 

• Increasing demand and pressure being placed on an under-valued and over-stretched 

workforce (with some employers unable to honour leave requests and employees 

exercising their zero hours contract rights). 

• Difficulties in filling staff voids due to a large number of staff having to self-isolate. 

 
Care at Home – Both in-house and commissioned services are under significant pressure, 

with demand for services increasing. Local authorities are experiencing domiciliary care 

packages being handed back which has a wider impact on reablement provision, hospital 

discharges, prevention of admissions and responding to urgent need. 

 
Waiting lists – Waiting lists are increasing, people waiting for packages of care and for 

people awaiting assessment and/or equipment and support from occupational therapists. 
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This also impacts on unpaid carers well-being as there are delays to provision of equipment 

and training/support to meet their cared for’s needs 

 
Unpaid Carers – There are increasing concerns for unpaid carers who have continued under 

severe pressure throughout the pandemic. While carer’s services have continued to support 

people, there has been an increase in demand, with concerns that if unpaid carers are 

unable to continue to care effectively, then there will be increased demand for support 

placed on already overstretched services. 

 
The unprecedented demand has led to several health boards, local authorities, and the 

Welsh Ambulance Trust to issue joint statements in recent weeks outlining the deeply 

concerning situation to the public. For example, the Cardiff and Vale region has seen a 30% 

increase in people needing care at home compared with pre-pandemic numbers. This huge 

increase in demand – alongside a UK-wide shortage of care workers and health care staff – 

is leading to delays in care provision and preventing the timely discharge of patients from 

hospital settings. 

 
The statements have warned that across the health and social care system there is not the 

staff to cope with the sheer volume of people needing to be discharged from hospital with 

care packages or who need care in their own homes and communities. The significant delays 

in these services have led to a shortage of NHS beds, backlogs in areas like A&E, and 

the Welsh Ambulance Service looking after patients in their vehicles outside hospitals. As a 

result, partners have had to urge people to take on responsibility for looking after their 

loved ones – when they are medically fit to be discharged – to try and free up hospital beds. 

They have also called on people to return to the care sector if they have left or join a fast- 

track programme to become a qualified carer. 

 
In responding to these challenges, councils and health boards are meeting regularly to 

review cases and address barriers on a person-centered level. Each council is aware of the 

cases within its own boundary and working with the health board to maintain an overview. 

A range of positive interventions have been put in place to improve flow through the 

system, both by councils, health boards and by working together. This includes new ways of 

working and further investment in capacity and continued efforts to recruit more staff. 

Further preventative work and focus to stop people entering hospital in the first place is 

also required. 

 
It is also important to note that social care continues to support a significant number of 

people in the community, which prevent hospital admission in the first place. This far 

outweighs the number of delays in hospital discharges, which reflects that prevention and 

Tudalen y pecyn 29



Senedd Cymru’s Health and Social Care Committee: 
Inquiry into Hospital Discharge and its impact on patient flow through hospital 

Joint Written Response from the WLGA and ADSS Cymru 

 7 

 

 

 

early intervention services play a critical role in reducing pressures in secondary care 

services. 

 
As a result, there is a good knowledge and understanding of what is stopping medically fit 

people being discharged from hospital. There are a variety of reasons for the current delays 

in discharge, with the numbers and reasons for DToC changing on a day-to-day basis. 

Currently, there are two clear ‘top’ reasons as to why there are delayed transfers of care 

from hospital: 

 
• Individuals are awaiting packages of domiciliary care (with a lack of capacity to 

provide new packages and also due to packages being handed back to councils); or 

• Individuals are awaiting a place in residential care or nursing homes (including 

awaiting assessment by care home managers but also noting that COVID is still in 

circulation and impacting, for example patients waiting for COVID test results or care 

homes being classed as ‘red’). 

 
In addition, there are a range of other issues which are having a significant impact, 

including: 

• Awaiting social worker assessment. 

• Awaiting reablement (including step down beds in some instances and therapy). 

• Awaiting Occupational Therapist assessment. 

• Awaiting NHS Continuing Healthcare or a number of health assessments (e.g., 

mental health or nursing assessments). 

• Risk averse approach which over prescribes support arrangements and reduces 

supply of support services available and is based on deficit not peoples’ assets. 

 
Getting through the winter period is fast becoming the key priority for a number of councils, 

with the fragile situation in social care (Adults and Children’s services) the key risk area. 

With the role social care plays in maintaining an appropriate flow through the health and 

social care system, along with other key partners such as housing, significant concerns 

remain about the ability of social care to maintain services to all those who currently receive 

care and support over the coming months, let alone meeting the continuing and ongoing 

increase in demand for services. 

 
Discussions continue at the local, regional, and national levels to consider what support is 

available and what further actions can be taken to best support councils and health boards 

at the present time. 
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The workforce is the most significant area of concern for councils at the moment. 

Workforce capacity and the significant challenges in recruitment and retention are issues 

that cut across all of the issues highlighted, and are the main reasons for the lack of capacity 

to provide packages of care needed to undertake assessments or provide reablement 

support; with the loss of existing staff and challenges in recruitment as significant concerns. 

While local authorities, private and third sector partners are all utilising the social care 

WeCare.Wales campaign and coordinating efforts to support improvements in awareness of 

the opportunities in social care, addressing the current pressures needs a multi-pronged 

approach. 

 
We believe that there is a need for a clear and sustainable offer to stabilise the domiciliary 

care and care home workforce and to provide proper and fair renumeration for the 

workforce. Councils are fully supportive of the Welsh Government’s intention to increase 

pay for social care workers to the Real Living Wage (RLW). However, it is becoming 

increasingly clear that our ambition must go beyond this if we really want to be able to offer 

‘fair pay’ for those who are undertaking some of the most important roles in society. There 

is also a need to take immediate action – the workforce challenges are already with us, and 

so there is a need to do all we can to increase social care workers pay now, there is simply 

no room to delay. 

 
Some proposed ways to support and grow the social care workforce put forward include: 

• Incentives and Rewards for new and existing carers. 

• Further extend WeCare.Wales publicity campaign to encourage new carers and the 

development and roll out of introduction to social care training programmes. 

• Support Social Work and Occupational Therapist posts to improve recruitment and 

retention. 

• The provision of ongoing support for existing workforce wellbeing. 

• Increasing capacity in social work by removing administrative and liaison tasks. 

• Increasing capacity in social work by employing managed agency staff. 

• Ensuring that registration requirements of staff by Social Care Wales is proportionate 

and is sufficiently flexible to respond to changing contexts, i.e., flexibilities in 

workforce registration, including reducing barriers for new entrants. 

 
Other steps that could be taken to support include: 

 
• Work with UK bodies to reduce turnaround times for DBS applications - delays are 

preventing new staff taking up vacant posts in a timely way. 

• Earlier referrals to social services for assessment, ideally when a patient enters the 

hospital system. 
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• Consider the learning from the pilot in Gwent to support strengths-based 

approaches in hospital discharge supporting both the cultural and systems changes 

required to focus on what matters to individuals. 

• Improved communication with the wards - often information is not passed between 

hospital staff and can result in mixed messages or conflicting information. 

• Focus on better screening and decision making at the front doors of acute hospitals 

and within care homes, so that a positive risk approach is taken, to minimise the 

need for hospital admission, working to a ‘home first’ / D2RA model of community 

support, when planning for a discharge from hospital. 

 
These steps are ones which can be taken in the short-term, but the current pressures have 

yet again laid bare the fragility of social care services and the need for long-term sustainable 

funding. This includes the need for continued investment in the immediacy to address 

unmet and under-met need, tackle rising pressures, retain hard working social care staff, 

and invest more in prevention. Local government has long been calling for a shift in focus 

across the health and social care system as a whole, from health systems centred around 

hospitals to ones where health and social care systems focus on place-based communities; 

primary and community services and wellbeing, addressing people’s physical health, mental 

health and social needs together. Taking this approach and shifting resources into the 

community will support us in the longer term to take a far more preventative approach, 

focussing on preventing admissions to hospitals in the first place and preventing escalation 

of issues and the need for crisis responses. Such an approach will lead to better outcomes 

and experiences for families and less pressure on the health and social care system as a 

whole. 

 
Key Actions 

The previous section considered some of the immediate pressures and actions that need to 

be taken in order to manage the current unprecedented demand but looking to the longer 

term and given the profound impact that COVID has had, we need a longer-term vision 

which shapes a new patient pathway into and out of acute care. We believe that as part of 

the COVID recovery process, regional and national partners across health and social care 

need to reconsider the expanded research evidence that has been published over the past 

decade and in doing so, address the challenges set out within the seven key themes below: 

 
PRE – ADMISSION 

 
• Prohibitive pathways - we believe that the Wales Ambulance Service Trust must 

examine its pre-admission pathways to ensure that they are not prohibitive or 

focussed on presentation rather than on the individual. 
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• Personal choice and positive risk – the person, their family, community networks 

etc. are all critical variables that must be considered from the beginning of the 

assessment process. 

• Options to refer to other agencies – there are pockets of good practice across Wales 

with strong case examples to demonstrate this, but it needs to be spread wider. 

• Community alternatives for GP’s – General Practitioners are an essential core 

partner not just for the NHS as a provision of strategic advice but also in delivering 

community services, like operationally supporting reablement and other community- 

provided care. GP Cluster developments are enabling this consideration. 

 

ADMISSION 

 
• Only admit if there is no other choice – people are still admitted prematurely 

without other choices or options properly examined and risk assessed. 

• Focus must be on the person – evidence suggests that people with co-morbidities 

will deteriorate in hospital, as will the strengths they have to draw on, both 

personally and from their families, communities, and other sources of support. 

• More resources to turn around and support in community – not just services but 

also support for carers and investment in community infrastructure. 

 

DISCHARGE 

 
• Develop a systems-wide approach to hospital discharge - the inter-relationship 

between primary, secondary and community care needs to be understood and the 

discharge process looked at within the wider system and beyond this to families, 

carers, community support (addressing both formal and informal care networks). 

• Planning needs to start at point of admission – it must be based on the person’s 

choices and what is in their best interests from a holistic perspective, involving the 

individual, their families and carers and should be led by the Community Reablement 

Teams in the community. 

• Optimal discharge practice must be followed and adhered to – Government 

guidance on discharging patients safely from hospital to other care settings has 

changed in light of the pandemic, with the requirement of a negative COVID test to 

negate virus transmission. To ensure there is safety parity in the system between 

health and social care services, good practice guidance must be properly followed by 

all partners to reduce the risk of community transmission. 

• Development of more appropriate step-down accommodation – as more Discharge 

to Recover to Assess pathways are designated, then there is a need to identify and 
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resource more step-down bedded facilities, which could mean the restoration or re- 

purposing of NHS and council facilities. 

 
COMPLEXITY 

 
• There is a significant increase in complexity – those with complex needs are the 

ones that are stranded in the system and the longer they stay, the more moves 

between sites, the further complexity, leading to increases in DToC. 

• Risk adversity increases with complexity in secondary care and leads to an over- 

prescription of care – this is dis-empowering and leads to deterioration, dependence 

and increases delays. 

• Communities manage huge complexity – but need resources to expand and 

family/carer support. 

• The lack of community-based support leads to increased complexity – during the 

COVID pandemic in particular, people are increasingly resisting access to services to 

minimise face-to-face contact and reduce the risk of transmission but then they 

reach a point where they find it difficult to cope (and is equally applicable for 

carers/families). 

 

CULTURE 

 
• Need to move from an illness/deficit model to a strengths-based model - focused 

on the individual and what matters to them 

• Conversations need to happen from the outset – real co-produced health care 

involving the person, their families and carers based on ‘What Matters’ and ‘Last 

1000 Days’. 

• Culture needs to revert back to that of ‘person centred’ care and away from 

commodity-based care – so more focus on what the support the person really needs 

rather than on patient flow and bed numbers. 

• Give clinical staff on wards the autonomy to support their own patients – this 

should be done in an integrated way rather than managing beds and bed occupancy. 

• Implement existing guidance – leaders within the system need to ensure the 

guidance that exists on minimising delayed discharge is fully implemented and that 

all staff in the process are properly trained. 
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COMMUNICATION 

 
• Ensure there is an effective flow of information - this includes IT systems, accurate 

and timely data entry and sharing of information across sectors, organisations and 

agencies. 

• Robust communication to ensure that all involved are aware and informed of 

planning and progress - again co-produced with the person, their families/carers. 

 

WORKFORCE 

 
• There must be a fully integrated workforce based in the community. 

• Social care workforce must be properly remunerated and valued as a worthwhile 

profession – this includes parity of esteem with the health work force in terms and 

conditions, careers development and training. 

• National government and statutory agencies with the mandate for workforce 

development need to expedite progress – there is a need to mobilise and invest in 

the ambition of the health and social care workforce strategy 

 

Conclusions: 

The pressures on acute hospitals come from many sources and are a symptom of wider 

issues in the local health and social care system, suggesting that a more sustainable 

response will be developed by looking at the whole system. Even before the COVID-19 

pandemic, health and social care practitioners were finding that problems that were usually 

confined to the winter months were now increasingly being experienced at other times of 

the year as well. Yet dealing with an unprecedented public health emergency has placed a 

new set of pressures on the system which need to be managed. The need to invest more in 

preventative services to keep people health and safe in their communities is now 

paramount. 

 
A significant amount of learning has been undertaken over the past 5 years and there are 

certainly lots of excellent examples of good practice to highlight, like: 

 

• A single point of access. 

• The establishment of Intermediate Care Teams (ensuring the provision of co- 

ordinated services across health and social care). 

• The establishment of Rapid Response Teams. 

• Social care and third sector staff working alongside health staff in hospital to 

prevent delayed discharges; and 
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• Extending the range of rehabilitation/reablement services (including the use of 

intermediate care flats as part of a wider health, social care and community 

complex). 

 

Yet, despite the examples of good practice, the real difficulties in addressing the challenges 

presented by unscheduled care is the capacity of the organisations and resources available. 

Given the ever-growing pressure on services and the impact of cuts seen in previous years, 

particularly to local authority budgets, this will continue to be an issue. Whilst we 

understand that using Regional Partnership Boards is one mechanism to try to address this, 

enabling more joint decision-making across health and social care, there is also the need to 

fully acknowledge the significant pressures being faced by local authorities and ensure they 

are funded appropriately to meet these pressures; this is no more acutely felt than in the 

time of a national crisis. 

 
People want to live in their own homes for as long as they can, including people with 

complex health and social care needsiii. Improved health care and a policy focus on choice 

and control means that both children and adults can expect to live in their own homes, with 

more complex health needs and enjoy longer lives. However, this in turn leads to a greater 

demand for care and support at home, as well as changing people’s expectations regarding 

the management of need complexity if an acute episode of ill health emerges. People only 

ever want to go into hospital if there is no other choice and when they do, they want to be 

assured that they are there for a minimal amount of time and that there is a clear plan to 

return them to their residence of choice as quickly as possible, so they can be supported to 

continue to live their lives. 

 
We believe the best way of achieving optimal person-centred choice and improved health 

and well-being outcomes is to ensure there is increased investment in early intervention 

and preventative services in the community, which will minimise acute health episodes and 

reduce the need for unscheduled admission for treatment and care. However, when 

unscheduled admission is required, then a clear plan to discharge which is person-centred 

and holistic it vital. 

 

 
REFERENCES 

 

i Wales Audit Office, What’s the hold up? Discharging Patients in Wales, 2019. 
ii Welsh Government, Delivering Home First – Hospital to Home Community of Practice: key learning and 
practice examples, May 2021. 
iii Care and support at home in Wales Five-year strategic plan 2017-2022. 
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APPENDIX 1: 

 

Previous Research 

In 2013, the Community Hospital Interface Group published its report on DToC and stated 

that if improving flow is to be assured on a sustainable basis, a three-stranded approach is 

needed: 

1. A preventative approach which identifies those at risk of being admitted to 

hospital and seeks to intervene to avoid this where it is appropriate to do so. 

2. A proactive approach which identifies and manages those at risk of becoming 

delayed when in hospital. 

3. Effective systems and processes to identify and manage those who experience a 

delay in their discharge or transfer to a more appropriate setting. 

Following on from that research, the Social Services Improvement Agency also published a 

report entitled, Delayed Transfers of Care: Informal Review to Identify Good Practice (2016), 

which focused on operational practice, systems and processes within local authority and 

health board partnerships under the four themes of – Capacity, Consistency, 

Communication and Culture. 

 
The research found there has been a conscious move towards rebalancing provision 

towards primary and community-led healthcare services. The move towards a more 

community driven NHS response had led to significant investments in community services, 

including the establishment of Community Resource Teams (CRTs). Local authorities in 

partnership with Health Boards have developed the CRTs and have also provided a shared 

approach to reablement, in addition to the longer-term domiciliary care provision. This 

reinforces the need for all responses to take a whole systems approach. 

 
Several actions have been identified to improve performance in relation to DToC, these 

included: 

 
• Implementation of existing guidance - such as ‘Passing the Baton’ and the Ten High 

Impact Changes for Complex Care. 

• Avoiding unnecessary hospital admissions – working with GPs to identify key people at 

risk to target early intervention, use of specialist staff at the “front door”, providing 

support and advice to care homes, use of third sector organisations in the provision of 

preventative services and support. 
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• Choice – ensure implementation of existing guidance, ensure staff are “on message” i.e., 

hospital is not accommodation; the need for early discussions to plan discharge; and 

improving the utility of intermediate care beds, step down beds, interim placements etc. 

 
Research undertaken by the Institute for Public Care (IPC) at Oxford-Brookes University has 

continued to build on this work both in Wales and across the UK. In its report, Reducing 

delays in hospital transfers of care for older people: Key messages in planning and 

commissioning (2018), the principle author, Prof John Bolton, sets out a number of key steps 

health and social care providers can take to reduce DToCs. These include: 

 

• Less focus on assessment (for longer term care) at the point of discharge and more 

focus on support for recovery, recuperation and rehabilitation with assessments 

taking place after this help has been offered – ‘discharge to support recovery – then 

to assess.’ 

• Develop a set of specifically commissioned services to help people recover post 

hospital. 

• Commissioners to understand the volumes of care that are likely to be required in 

the short-term - there is a regular flow of people through the out of hospital care 

system with most not requiring longer term support (the system should not get 

“clogged up”). 

• Those not requiring care should be let through the system quickly – with providers 

empowered to make the decision to end care where that is appropriate. 

• Therapists and others in the MDTs to write recovery plans for people at point of 

discharge (everyone should have a fully drafted discharge plan). 

• A greater focus on how to assist people to manage their long-term condition(s). 

 
In his follow-up discussion paper, Commissioning Out of Hospital Care Service to 

Reduce Delays (2020), Prof Bolton sets out for health and social care organisations, a 

rationale for developing integrated strategies that can guide effective performance 

management, commissioning and day-to-day service delivery. At its core is the 

underlying principle that by focusing on achieving the right outcomes for people, 

tangible improvements in the effective use of resources should be seen. The paper, 

offers the following: 

 

1. Considerations for health and social care partnerships on the behaviours that 

underpin integrated strategic demand management thinking. 

2. Considerations for data collection to better understand supply, demand, and 

outcome focused performance of current and future service models. 

Tudalen y pecyn 38

https://ipc.brookes.ac.uk/publications/pdf/Some_key_messages_around_hospital_transfers_of_care.pdf
https://ipc.brookes.ac.uk/publications/pdf/Some_key_messages_around_hospital_transfers_of_care.pdf
https://ipc.brookes.ac.uk/publications/pdf/Some_key_messages_around_hospital_transfers_of_care.pdf
https://ipc.brookes.ac.uk/publications/pdf/Commissioning_Out_of_Hospital_Care_Services_to_reduce_delay_%28Final%20March%202020%29.pdf
https://ipc.brookes.ac.uk/publications/pdf/Commissioning_Out_of_Hospital_Care_Services_to_reduce_delay_%28Final%20March%202020%29.pdf


Senedd Cymru’s Health and Social Care Committee: 
Inquiry into Hospital Discharge and its impact on patient flow through hospital 

Joint Written Response from the WLGA and ADSS Cymru 

 16 

 

 

 
 

 

3. A ‘model’ for describing the service elements that make up intermediate care 

services. 

4. Considering what a ‘good’ intermediate care system should achieve. 
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Hospital discharge and its impact on patient flow through hospitals 

 

The British Association of Social Workers is the professional membership organisation for 

social work. With a membership of over 22000 we are the independent voice of social work 

that champions social work and helps members to achieve the highest professional 

standards. 

Our five-year Vision from 2020 - 2025 is that “Social work will be a thriving, influential, 

respected profession, improving lives and upholding people’s rights across the UK.” 

Our organisation Mission clarifies what we do, why we do it and who for:  

BASW acts… 

 For social workers:  Supporting, protecting, and inspiring social workers in all roles, 

and the next generations of professionals. 

 For social work:  Developing professional ethics, practice, knowledge, research, and 

learning. 

 For a better society:  Speaking out for social work and social workers on social 

justice, equality, poverty, human rights, oppression, and other vital social issues in 

the UK and internationally. 
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The scale of the current situation with delayed transfers of care from hospital? 

The chart below represents a snapshot of the delays to transfer of care to both recovery 

pathways and those by-passing recovery pathways between 10/07/2020 and 30/11/2021. 

https://statswales.gov.wales/catalogue/health-and-social-care/nhs-performance/delayed-

transfers-of-care  

Table 1 

Date Type 1  
 
People awaiting 
transfer from 
hospital to 
recovery 
pathways 
 

Type 2 
 
People awaiting 
transfer out of 
recovery 
pathways and on 
to longer-term 
care 
 

Type 3 
 
People awaiting 
transfer from 
hospital to longer-
term care, 
bypassing 
recovery 
pathways 
 

Total Delays 
 

10/07/2020 327 289 26 642 

30/11/2021 328 527 213 1,068 
 

It's important to note that the numbers in each category have decreased and increased over 

the salient timeframe. In November 2021 the numbers awaiting transfer from hospital to 

recovery pathway remains almost the same. The numbers awaiting transfer out of recovery 

pathways and on to longer-term care, or awaiting transfer from hospital to longer-term 

care, bypassing recovery pathways have however, increased significantly. These delays to 

longer term care and will include people who have complex non-acute health conditions 

and sadly, those who should be on a palliative care pathway and who should be receiving 

end of life care.  

Each delayed transfer represents a real person who is not receiving care and support in the 

right place and whose potential to benefit from a recovery pathway, to return home, or to 

settle into a long-term care placement becomes compromised in direct proportion to the 

amount of time they spend in an acute hospital setting. Antonio Rojas-Garcia et al research 

in 2018 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5750749/ suggests that the 

‘adverse effects of delayed discharge are both direct (through increased opportunities for 

patients to acquire avoidable ill health) and indirect, secondary to the pressures placed on 

staff.’   This is amplified for older people where every extra day in hospital adds risks of 

functional decline. We already know that large number of hospital patients developed 

hospital acquired Covid 19 infection, amounting to 1% of all Covid 19 infections and the 

Welsh Government has committed 4.5 million to investigate and learn from hospital 

acquired infection. https://media.service.gov.wales/news/more-than-gbp-4-5m-to-

investigate-and-learn-from-hospital-acquired-covid-19-infections-in-wales We are also all 

too aware of the pressure that has been placed upon on front-line NHS staff throughout the 

pandemic. 
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A hospital is not the right environment for people to make long-term decisions about their 

ongoing care and support needs, assessments should be at home with families, carers or 

advocates, after reablement or rehabilitation if required. 

Our members are reporting delayed transfers of care at a scale not experienced by them 

previously, which is supported by the data in Table 1.  

The impact of delays in hospital discharge, both on the individual and the patient flow 
through hospitals and service pressures? 
 
One of our members recently told us that the current situation is the worse it’s been in 30 
years of them being a social worker. When assessments are undertaken there is a lack of 
care home places or no availability of domiciliary care. One member remarked that 
domiciliary care agencies are handing back referrals as they have no staffing capacity to 
meet the demand. These factors increase the risk of institutionalisation, loss of confidence 
and motivation to move on, which in turn, increases the pressure on unpaid carers to step 
in. 
 
Delayed transfer from a care setting to home, once assessment has been completed, means 
less care home places available for transfer to assess, or for long term care, from a hospital 
setting. 
 
Our members have told us that there have been times when social workers have not been 
able to access wards during the pandemic due to not being ‘clinical’ staff. Particularly during 
lockdowns, our members have felt that their essential role in supporting ethical transition 
from a hospital to a more appropriate setting, was not always fully integrated into cross-
infection guidance. Social workers are an essential element of the multi-disciplinary 
workforce. 
 
Sickness amongst social workers in some hospital social work teams has impacted clearly on 
the timeliness of assessments being undertaken.  
 
The impact of home working on being able to undertake assessments consistently and 
robustly has been a source of concern for some of our members. Some of this relates to the 
availability of devices for patients, the availability up of nursing staff and support staff to 
support these remote assessments and the lack of private spaces for patients to talk about 
confidential and family matters. Undertaking remote assessments is challenging at the best 
of times and this is amplified when a patient being assessed has cognitive or sensory 
impairment, especially when family or advocates have been unable to support the process 
due to Covid restrictions. Social workers are concerned that the rights of such patients are 
being compromised, because their ability to fully participate is not always able to be 
realised, despite the best intentions of social workers and health staff trying to support the 
process. People need choice and control so support is built around their strengths, own 
networks of support, and resources (assets) that can be mobilised from the local 
community. 
 

Tudalen y pecyn 42



 
 
 

The variations in hospital discharge practices throughout Wales and cross-border, and 

how they are meeting the care and support needs of individuals? 

A consistent approach which is co-produced, and rights based, is essential. Our members 
feel, that at times, these approaches and values have been a casualty of the pandemic, with 
patient choice being a primary concern. 
 
Approached like ‘Discharge to Assess’ can build more consistency and reduces local 
variation but will not achieve its fundamental aim until capacity and workforce issues are 
addressed. 
 
The support, help and advice that is in place for family and unpaid carers during the 

process? 

Our members have experienced an increased pressure on unpaid carers to accept the care 
of family members. This can result in carer burnout and breakdown of the caring 
arrangement risking the cared for person potentially returning to hospital, as no other 
alternatives available. It could also potentially result in lead to safeguarding concerns 
through carer stress. We know that through Carers Wales Track the Act 
http://www.lukeclements.co.uk/track-the-act/ that the implementation of the Social 
Services and Wellbeing (Wales) Act 2014  has not improved the life of unpaid carers in 
Wales and not led to an increase in carers assessments, this was pre-covid, the situation for 
unpaid carers has not improved during the pandemic. Attention must be paid to the ongoing 
needs and support offered to unpaid carers to ensure viability and sustainability. 
 
What is needed to enable people to return home at the right time, with the right care and 

support in place, including access to Reablement services and consideration of housing 

needs? 

The recruitment and retention crisis in the social work and the social care workforce must 

be addressed along with ongoing support for the wellbeing of a workforce which is under 

unprecedented stress and pressure. 

Unhelpful distinctions between clinical and non-clinical staff need to be removed if patients 

are to benefit from an integrated health and social care workforce, working jointly to 

support timely and ethical transfer from hospital.  

Family and/or professional advocates need to be accepted as a vital part of the multi-

disciplinary team and their essential role in supporting patient voice and choice understood. 

Where patients live outside of bricks and mortar housing, for example Gypsies and 

Travellers living in trailers, more creative and flexible approaches to adapting trailers for 

those wanting to return to their homes, living in a way which is consistent with identity and 

ethnicity. The danger is that Gypsies and Travellers may be forced into bricks and mortar 

accommodation with devastating consequences for their identity and mental health. 
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Care home providers concerns about viability and rising costs must be addressed, as do 
concerns about contractual obligations for staffing levels and activities, contingency 
planning and how to share risk with commissioners.  
 

 

Allison Hulmes 

National Director for Wales 

BASW Cymru 
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RESPONSE TO THE SENEDD HEALTH & SOCIAL CARE COMMITTEE 

CONSULTATION ON HOSPITAL DISCHARGE AND ITS IMPACT ON PATIENT 

FLOW THROUGH HOSPITALS 

 

Who are we? 

Care Forum Wales is the leading professional association for independent sector social care 
providers in Wales with over 450 members. Our membership includes those who provide 
care homes and domiciliary care services.  Our members come from both the private and 
third sectors and we aim to engage and professionally support independent providers, to 
spread good practice, and help members provide a high quality service.   

Our members include a variety of structures: large corporate groups, home-grown small and 

medium enterprises (SMEs), registered social landlords, and voluntary and charitable 

organisations. 

Background 

As the First Minister himself said the sector was fragile going into the pandemic. The 

majority of social care in Wales is commissioned by the public sector (local authorities and 

health boards), rather than by private payers, and fees have been set based on the 

assumption that workers in the sector will be paid at or just above the legal minimum wage. 

There have been long been difficulties in recruiting and retaining staff and these have been 

exacerbated by the pandemic. 

Current position 

At the time of witing in early January with high omicron rates in the community both the 

NHS and the social care sector are under immense staffing pressure with increasing 

numbers of staff isolating after having tested positive for covid variant or waiting for PCR 

test results to return to work after being in contact with someone with covid. The pressures 

the sector is under have also limited our capacity to gather information from providers to 

contribute to this response. However, both homecare providers and care homes report 

being unable to take on care of new people due to staffing pressures. While this has been 

the case for some time in domiciliary care it is only relatively recently, during the pandemic, 

that it has become a significant issue in care homes too.  

However, there are other structural issues too. Care homes are registered with Care 

Inspectorate Wales and have a Statement of Purpose detailing what types of care they can 

provide and are required to only admit residents whose needs they are satisfied they can 

meet. This is often poorly understood by colleagues in the Health Service who think that if a 
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bed in a care home is available then the care home should just admit the person who is the 

highest priority for discharge and if the care home is not prepared to do that they are simply 

being difficult.  

What needs to improve 

As previously detailed there can be tensions between care homes and hospitals about 

discharge policies. What is needed is an ongoing and trusted working relationship. People’s 

needs are not necessarily easily pigeon hole and there will be many borderline cases where 

care homes are uncertain whether they could meet an individuals needs. They are more 

likely to have confidence they can do so after performing an individual assessment, when 

they have a relationship with and confidence that the member of hospital staff who is 

providing them with information is doing so fairly and when they know that appropriate 

primary and community support is available if they need it. The worst example we have 

heard recently from a member is where they were told a potential resident with dementia 

would need to be nursed in bed: when the care home manager went to the hospital to 

assess her needs she was standing at the nurses station shouting! Both sets of needs can be 

met but a care home needs to understand accurately what an individual’s needs are before 

committing to meet them. Care homes will also need to balance the needs within the home: 

it may be that they can take a certain number of people with very high needs, but not more 

than that while providing safe care. Finances will come into this too of course: some 

potential residents may need additional staff support and this will need paying for. The 

smoother the process the better for everyone. We sadly often hear of potential admissions 

to care homes being delayed, perhaps while funding is confirmed and the person involved 

becoming ill again or passing away while waiting to move. 

The most important thing is an ongoing, partnership based and mutually respectful 

relationship between Health Boards and care homes. Issues can be overcome together.  

Mary Wimbury 

Chief Executive  

7 January 2022 

 

I can confirm that we understand our evidence may be published. 
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Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol 
Minister for Health and Social Services 

Bae Caerdydd • Cardiff Bay 
Caerdydd • Cardiff 

CF99 1SN 

Canolfan Cyswllt Cyntaf / First Point of Contact Centre: 
0300 0604400 

Gohebiaeth.Eluned.Morgan@llyw.cymru 
Correspondence.Eluned.Morgan@gov.wales 

Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg.  Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd 
gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.  

We welcome receiving correspondence in Welsh.  Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh and 
corresponding in Welsh will not lead to a delay in responding.   

Russell George AS 
Cadeirydd,  
Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol 

SeneddIechyd@senedd.cymru 

2 Chwefror 2022 

Annwyl Russell 

Diolch ichi am adroddiad y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol ynglŷn â’r 
Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Iechyd a Gofal, a osodwyd ar 16 
Rhagfyr 2021.  

Disodlwyd y safbwynt gan nifer o welliannau a wnaed i'r Bil a dau Femorandwm 
Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol a osodwyd ar 17 Rhagfyr 2021 a 28 Ionawr 2022 yn y 
drefn honno. Mae'r llythyr hwn felly'n adlewyrchu'r sefyllfa ddiweddaraf ar y Bil wrth 
ymateb i argymhellion y Pwyllgor.  

Yn gyntaf, croesawaf gadarnhad y Pwyllgor nad oes ganddo unrhyw wrthwynebiad i'r 
Senedd roi ei gydsyniad i gynnwys y canlynol yn y Bil: 

 Cymal 77 (Cymal 75 gynt) (darpariaethau tacluso ac ati ynghylch cyfrifon rhai cyrff
GIG);

 Cymal 80 (Cymal 78 gynt) (Cleifion ysbyty ag anghenion gofal a chymorth:
diddymu ac ati);

 Cymal 87 (Cymal 85 gynt) (Systemau gwybodaeth meddyginiaethau) fel y'i
diwygiwyd gan Dŷ'r Cyffredin ar 23 Tachwedd 2021;

 Cymal 142 (cymal 123 gynt) (rheoleiddio gofal iechyd a phroffesiynau cysylltiedig)
fel y'i diwygiwyd gan Dŷ'r Cyffredin ar 23 Tachwedd 2021; a

 Cymal 146 (cymal 127 gynt) (Gwybodaeth am fwyd i ddefnyddwyr - pŵer i
ddiwygio cyfraith yr UE a ddargedwir).

Nodaf farn y Pwyllgor ynghylch cymalau 88-94 (cymalau 86-92 gynt): Trosglwyddo 
Swyddogaethau Cyrff Hyd Braich. Rwyf hefyd o’r farn y bydd y gwelliannau a gyflwynwyd 
gan Lywodraeth y DU ar 24 Ionawr 2022, os cânt eu pasio, yn mynd i'r afael â phryderon 
y Pwyllgor ynghylch y cymalau hyn. Nodir manylion y gwelliannau yn y Memorandwm 
Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol (Memorandwm Rhif 3) a osodwyd ar 28 Ionawr 2022. 

Gweler fy ymatebion i'ch argymhellion penodol isod. 
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Argymhellion 1 a 2 - Cymal 136 (Cymal 120 gynt): Trefniadau Gofal Iechyd 
Rhyngwladol  
 
Argymhelliad 1  
Dylai'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol gyflwyno sylwadau i 
Lywodraeth y DU yn gofyn i welliant gael ei gyflwyno i gynnwys prawf clir a chymesur ar 
wyneb y Bil a fyddai’n gymwys fel ‘amgylchiadau eithriadol’ at ddibenion y swm neu’r 
math o ofal iechyd y gellir ei ariannu y tu allan i gytundeb gofal iechyd rhyngwladol. 
 
Ymateb 
Ar hyn o bryd mae Adran 1 o Ddeddf Gofal Iechyd (Trefniadau’r Ardal Economaidd 
Ewropeaidd a’r Swistir) 2019 (HEEASAA) yn rhoi pŵer i'r Ysgrifennydd Gwladol wneud 
taliadau, a threfnu i daliadau gael eu gwneud, mewn perthynas â chost gofal iechyd a 
ddarperir mewn Gwladwriaeth yn yr Ardal Economaidd Ewropeaidd neu yn y Swistir.   
 
Bydd cymal 136 (cymal 120 gynt) o'r Bil yn dileu'r pŵer yn adran 1 o HEEASAA ac yn ei 
ddisodli â phwerau gwneud rheoliadau sy'n galluogi'r Ysgrifennydd Gwladol i wneud 
rheoliadau (a) er mwyn gweithredu cytundeb gofal iechyd (gan gynnwys gwneud 
taliadau) rhwng y DU a naill ai gwlad neu diriogaeth y tu allan i'r DU neu sefydliad 
rhyngwladol, a (b) awdurdodi'r Ysgrifennydd Gwladol i wneud taliad mewn perthynas â 
gofal iechyd a ddarperir heblaw o dan gytundeb gofal iechyd, mewn gwlad neu diriogaeth 
y mae gan y DU gytundeb gofal iechyd cyfatebol â hi, ond dim ond pan fo'r Ysgrifennydd 
Gwladol o'r farn y gellir cyfiawnhau'r taliad o ganlyniad i amgylchiadau eithriadol.  
 
Diben y pŵer sy'n galluogi'r Ysgrifennydd Gwladol i ariannu gofal iechyd y tu allan i 
gytundeb gofal iechyd rhyngwladol mewn amgylchiadau eithriadol yw cynorthwyo 
Llywodraeth y DU i gefnogi anghenion gofal iechyd trigolion Prydain pan fyddant dramor 
mewn amgylchiadau a allai fel arall ddisgyn y tu allan i gytundeb gofal iechyd cyfatebol o 
drwch blewyn.  
 
Yn flaenorol, er enghraifft, mae Llywodraeth y DU wedi defnyddio’r pwerau presennol o 
dan HEEASAA i ddarparu cymorth gofal iechyd meddwl mewn argyfwng i unigolyn dan 
oed yn yr UE pan ddywedodd yr Aelod-wladwriaeth nad oedd y driniaeth wedi'i chynnwys 
o dan gynllun Cerdyn Yswiriant Iechyd Ewrop (EHIC). Mae Llywodraeth y DU hefyd wedi 
ariannu triniaeth yn yr UE ar gyfer gefeilliaid gyda haemangiomâu babandod a gafodd eu 
geni i drigolion o’r DU ond nad oeddent yn gallu teithio'n ôl i'r DU yn hawdd oherwydd 
cyfyngiadau teithio COVID-19 a'r risgiau o deithio ar y pryd. Ni fyddent fel arall wedi bod 
o fewn cwmpas y darpariaethau triniaeth wedi’i chynllunio yng nghytundebau gofal 
iechyd cyfatebol yr UE gan y gallent fod wedi cael y driniaeth yn y DU heb oedi diangen 
pe baent wedi bod yn y DU ar y pryd. 
 
Mae taliadau am ofal iechyd y tu allan i'r DU yn fater a gedwir yn ôl gan ei fod yn 
ymwneud â lles pobl y tu allan i'r DU, ac nid yw'n effeithio yn sylweddol ar ddarpariaeth 
gofal iechyd domestig yn y DU nac yn ymwneud ag o; mater o gysylltiadau rhyngwladol 
yw p'un a yw'r DU yn penderfynu trefnu ac ariannu gofal iechyd i bobl y tu allan i'r DU ac i 
ba raddau. 
 
Mae amgylchiadau eithriadol yn debygol o fod yn rhai lle byddai gwrthod ariannu triniaeth 
gofal iechyd yn arwain at ganlyniadau llym, amhosibl eu cyfiawnhau i'r unigolyn, ac o 
ganlyniad ni fyddai gwrthod cais am gyllid yn gymesur. Bydd penderfynu a ellir cyfiawnhau 
taliad o ganlyniad i amgylchiadau eithriadol o reidrwydd yn gofyn am daro cydbwysedd 
rhwng unrhyw fuddiannau cyhoeddus ac unigol. Byddai ceisio diffinio hyn ymhellach mewn 
deddfwriaeth sylfaenol drwy gyfeirio at swm neu fath o ofal iechyd y gellir ei ariannu yn 
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cyfyngu'n ormodol ar allu'r Ysgrifennydd Gwladol i arfer y disgresiwn hwn ac yn llesteirio'r 
gallu i gynorthwyo trigolion Prydain pan fyddant ei angen fwyaf. 
 
Felly, yn fy marn i, nid yw'n briodol i osod prawf clir a chymesur ar wyneb y Bil ar gyfer yr 
hyn a fyddai'n gymwys fel ‘amgylchiadau eithriadol’ at ddibenion y swm neu'r math o ofal 
iechyd y gellir ei ariannu y tu allan i gytundeb gofal iechyd rhyngwladol, gan y gallai hyn 
gael effaith niweidiol neu gyfyngol ar y gallu i ddarparu cymorth pan fo’i angen. 
 
Argymhelliad 2  
Cyn gofyn i'r Senedd benderfynu a ddylai roi ei chydsyniad i gynnwys cymal 120 
(cytundebau gofal iechyd rhyngwladol) yn y Bil ai peidio, dylai'r Gweinidog Iechyd a 
Gwasanaethau Cymdeithasol sicrhau bod pob Aelod wedi cael copi o'r Memorandwm Cyd-
ddealltwriaeth terfynol y cytunwyd arno rhwng Llywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru 
mewn perthynas â Deddf Gofal Iechyd (Trefniadau’r Ardal Economaidd Ewropeaidd a’r 
Swistir) 2019. 
 
Ymateb 
Mae’n bleser gennyf amgáu'r Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth ar ofal iechyd cyfatebol 
gyda'r llythyr hwn i'w ystyried gan y Pwyllgor. Y mae wedi'i ddiwygio yng ngoleuni 
darpariaethau'r Bil. Mae'r Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth wedi'i gytuno gan bob un o'r 
pedair gwlad. Bydd y Pwyllgor am nodi nad yw'r cysylltiadau ehangach sy’n ymwneud â'r 
trefniadau llywodraethu cysylltiadau rhynglywodraethol newydd wedi'u cynnwys eto yn y 
Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth ond eu bod yn cael eu hystyried. Bydd y Memorandwm 
Cyd-ddealltwriaeth yn cael ei ddiweddaru i adlewyrchu'r trefniadau cysylltiadau 
rhynglywodraethol newydd maes o law.  
 
Argymhelliad 3 - Cymal 142 (Cymal 123 gynt): Rheoleiddio Gofal Iechyd a 
Phroffesiynau Cysylltiedig 
 
Argymhelliad 3 
Dylai'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol nodi pa ddadansoddiad a 
wnaed gan Lywodraeth Cymru o'r risgiau a'r manteision sy'n gysylltiedig â rheoleiddio, 
neu beidio â rheoleiddio, uwch arweinwyr a rheolwyr iechyd yng Nghymru, a beth yw'r 
sail resymegol dros ei phenderfyniad i beidio â chyflwyno rheoliad o'r fath 
 
Ymateb 
  
Mae cymal 142 (cymal 123 gynt) wedi ei ddiwygio i ddarparu na fydd unrhyw 
argymhelliad yn cael ei wneud i'w Mawrhydi i wneud Gorchymyn yn y Cyngor o dan 
adran 60 o Ddeddf Iechyd 1999 sy'n ymwneud ag unrhyw grŵp o weithwyr, nad ydynt yn 
weithwyr proffesiynol ond sy'n ymwneud ag iechyd corfforol neu feddyliol unigolion, pan 
fo'r Gorchymyn yn cynnwys darpariaeth sydd o fewn cymhwysedd deddfwriaethol 
Senedd Cymru, oni bai bod Gweinidogion Cymru wedi cydsynio i'r ddarpariaeth honno.  
 
Nid oes penderfyniad wedi’i wneud eto ynglŷn â rheoleiddio'r gweithwyr hyn (sy'n 
cynnwys uwch arweinwyr a rheolwyr iechyd yng Nghymru) drwy Orchymyn yn y Cyngor. 
Pe bai Llywodraeth y DU yn penderfynu rheoleiddio mewn perthynas â gweithwyr 
proffesiynol o'r fath yn y dyfodol, a phe bai hyn yn gymwys yng Nghymru hefyd, yna bydd 
Gweinidogion Cymru yn ystyried a ddylid cydsynio i Orchymyn sy'n gwneud darpariaeth 
o'r fath ai peidio. Byddai penderfyniad o'r fath yn cael ei gefnogi gan dystiolaeth 
berthnasol ynglŷn â risgiau, costau a manteision cymhwyso'r rheoliadau yng Nghymru. 
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Nid oes gennym unrhyw gynlluniau i reoleiddio uwch arweinwyr a rheolwyr iechyd yng 
Nghymru ac mae cyfluniad y GIG yng Nghymru yn golygu y bydd hyn yn annhebygol yn y 
dyfodol. Mae'r Adran Iechyd a Gofal Cymdeithasol hefyd wedi nodi nad oes ganddi unrhyw 
gynlluniau penodol i reoleiddio'r grŵp hwn o weithwyr yn y dyfodol agos.  

 
Yr wyf yn fodlon bod y gwelliant hwn yn mynd i'r afael â'n pryderon ynghylch y 
ddarpariaeth hon ac o ganlyniad gallaf gefnogi cymal hwn y Bil yn awr. 
 
Argymhelliad 4 - Cymalau 149, 144 a 91 (cymalau 89, 125 a 130 gynt): Diwygiadau 
Canlyniadol i Ddeddfwriaeth y Senedd 
 
Argymhelliad 4 
Cyn gofyn i'r Senedd a yw’n dymuno rhoi ei chydsyniad i'r Bil, dylai'r Gweinidog Iechyd a 
Gwasanaethau Cymdeithasol roi rhagor o wybodaeth am ei thrafodaethau â Llywodraeth 
y DU ynghylch y pwerau diwygio canlyniadol yn adran 89, adran 125 ac adran 130 o'r Bil 
(fel y’i cyflwynwyd), gan gynnwys, yn ei barn hi, a yw'r sicrwydd a gafodd gan Lywodraeth 
y DU mewn perthynas â'r defnydd arfaethedig o'r pwerau yn lleihau'r risgiau cysylltiedig i 
lefelau derbyniol. 
 
Ymateb 
Mae'r cymalau hyn yn rhoi'r pwerau i'r Ysgrifennydd Gwladol, drwy reoliadau, i wneud 
darpariaeth sy'n ganlyniadol i'r Bil. Mae hyn yn cynnwys darpariaeth sy'n diwygio, yn 
diddymu, yn dirymu neu'n addasu fel arall unrhyw ddarpariaeth a wneir gan neu o dan 
Ddeddf neu Fesur Senedd Cymru. 

 
Fel y nodwyd yn y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol (Memorandwm Rhif 3) 
a osodwyd ar 28 Ionawr 2022, rwyf i a'm swyddogion wedi cyfarfod â'r Gweinidog Gwladol 
dros Iechyd, Edward Argar AS a'i swyddogion ar sawl achlysur i drafod y darpariaethau 
hyn. Mae Llywodraeth y DU o'r farn mai cymalau safonol yw'r rhain ac mae'n wir fod Cymru 
yn yr un modd yn defnyddio pwerau yn Neddfau Senedd Cymru i wneud diwygiadau 
canlyniadol i ddeddfwriaeth Llywodraeth y DU. 

 
Mae swyddogion Llywodraeth y DU wedi rhoi enghreifftiau o sut y gellir defnyddio'r 
pwerau hyn. Mae’n debygol mai mân ddiwygiadau fyddai’r rhain, er enghraifft newid enw 
sefydliad yn Lloegr y cyfeirir ato yn neddfwriaeth Senedd Cymru lle mae swyddogaethau 
wedi'u trosglwyddo. Mae'r Gweinidog Gwladol dros Iechyd hefyd wedi rhoi ymrwymiad yn 
ysgrifenedig i wneud Datganiad Blwch Dogfennau mewn perthynas â chymalau 91 a 149, 
yn ymdrin â sut y gellid defnyddio'r pwerau hyn. 

 
Mae cymal 144 yn cyfeirio at Atodlen 17 sy'n diwygio Deddf Cyfathrebiadau 2003 i 
gyfyngu ar hysbysebu rhai cynhyrchion bwyd a diod mewn perthynas â'r DU. Ymdrinnir 
â'r Cymal a'r Atodlen yn y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol cyntaf ar y Bil. Er 
bod y cymal hwn hefyd yn cynnwys darpariaethau sy'n galluogi newid canlyniadol i 
ddeddfwriaeth y Senedd, nid yw Llywodraeth y DU wedi ei nodi fel cymal sy'n gofyn am 
gydsyniad deddfwriaethol Senedd Cymru ac felly ni fydd yn cael ei gynnwys o fewn y 
geiriad y Datganiad Blwch Dogfennau. Fodd bynnag, ar sail y sicrwydd a roddwyd gan 
Lywodraeth y DU ar y defnydd posibl o’r pwerau, derbyniaf y diwygiadau canlyniadol a 
allai godi o gymal 144 fel mân risg gyfansoddiadol a derbyniol. 

 
Rydym wedi cytuno ar eiriad y Datganiad Blwch Dogfennau gyda Llywodraeth y DU ac 
mae Llywodraeth y DU wedi ymrwymo i wneud y datganiad cyn y ddadl ar y Cynnig 
Cydsyniad Deddfwriaethol yn Senedd Cymru a fydd yn cael ei chynnal ar 15 Chwefror. 
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Ar sail y datganiad sy'n cael ei wneud, ac yng ngoleuni'r holl sicrwydd a roddwyd gan 
Lywodraeth y DU, yr wyf o'r farn bod y risg a gyflwynir gan y darpariaethau bellach yn 
dderbyniol. 
 
Argymhellion 5 a 6 – Gosod Memoranda Cydsyniad Deddfwriaethol a Chynnwys y 
Memoranda Cydsyniad Deddfwriaethol 
 
Argymhelliad 5  
Dylai Llywodraeth Cymru sicrhau na chaiff Memoranda Cydsyniad Deddfwriaethol eu 
gosod fel arfer dim mwy na phythefnos ar ôl i Fil gael ei gyflwyno yn unol â Rheol 
Sefydlog 29.2(i). Os bydd angen oedi cyn gosod Memorandwm Cydsyniad 
Deddfwriaethol, dylai'r Gweinidog perthnasol ysgrifennu at bwyllgorau priodol y Senedd i 
roi amcangyfrif iddynt o ran pryd y bydd y Memorandwm yn cael ei gyflwyno. 
 
Ymateb 
Mae'n bosibl y gellir gosod y Memoranda o fewn y dyddiad terfyn a nodwyd yn y Rheol 
Sefydlog ar gyfer Biliau y mae Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU wedi cydweithio'n 
agos arnynt ac yn cytuno arnynt. Mae "fel arfer" yn cydnabod realiti'r hyn sy'n broses 
amrywiol iawn. Gall maint a chymhlethdod cynyddol y Biliau ac a yw Llywodraeth y DU 
wedi rhannu darpariaethau drafft, sydd yn ôl ei disgresiwn, cyn eu cyhoeddi, effeithio ar 
yr amseru o ran gosod Memoranda Cydsyniad Deddfwriaethol. 
 
Byddwn yn ystyried diwygio'r canllawiau ffurfiol ar gyfer cwblhau Memoranda Cydsyniad 
Deddfwriaethol fel rhan o'n hymwneud ag adolygiad y Pwyllgor Busnes o'r broses 
Memoranda Cydsyniad Deddfwriaethol i sicrhau bod ysgrifennu at Bwyllgorau'r Senedd 
fel y disgrifir yn ofyniad. Yn y cyfamser, wrth osod Memoranda Cydsyniad Deddfwriaethol 
yn ddiweddar, rydym wedi cynnwys esboniad ynghylch unrhyw oedi o ran ei osod o fewn 
y Memorandwm ei hun, er mwyn sicrhau bod yr Aelodau'n cael yr wybodaeth lawn. 
 
Yn ogystal, lle bo'n bosibl, rydym wedi gosod Memoranda Cydsyniad Deddfwriaethol o 
fewn y terfyn amser o bythefnos i sicrhau bod Pwyllgorau'r Senedd yn cael cymaint o 
amser â phosibl i graffu arno. Er enghraifft, gosodais Femorandwm Cydsyniad 
Deddfwriaethol Atodol, Memorandwm Rhif. 3 ar y Bil hwn ar 28 Ionawr, pedwar diwrnod 
yn unig ar ôl cyflwyno gwelliannau Llywodraeth y DU i'r Bil. 
 
Argymhelliad 6  
Dylai Llywodraeth Cymru sicrhau bod y Memoranda Cydsyniad Deddfwriaethol y mae'n 
eu gosod yn rhoi digon o wybodaeth i'r pwyllgorau perthnasol ynghylch safbwynt 
Llywodraeth Cymru, ei phryderon, unrhyw atebion y mae'n eu ceisio, ac unrhyw faterion 
eraill a allai fod yn briodol er mwyn galluogi gwaith craffu llawn ac effeithiol. 
 
Ymateb 
 
Wrth baratoi Memoranda Cydsyniad Deddfwriaethol, mae Llywodraeth Cymru yn ceisio 
rhoi gwybod yn llawn i'r Aelodau am ei safbwynt o ran cymalau sy'n ymwneud â'r broses 
o lunio Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol, a'r sefyllfa o ran trafodaethau gyda 
Llywodraeth y DU. Fodd bynnag, fel y byddwch yn gwerthfawrogi, mae angen parchu 
cyfrinachedd, ac efallai na fyddwn bob amser mewn sefyllfa i rannu'r holl wybodaeth a 
gawn. Mae'r trafodaethau ynglŷn â'r Bil hwn wedi'u cwblhau'n llwyddiannus ac mae'r 
canlyniadau wedi'u nodi yn y Memoranda Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol 
(Memorandwm Rhif 2 a Memorandwm Rhif 3) a osodwyd ar y Bil. 
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Hyderaf y bydd yr ymateb hwn o gymorth wrth i'r Pwyllgor graffu ar y Memoranda 
Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil. 
 
Rwy'n anfon copi o'r llythyr hwn at Huw Irranca-Davies AS, Cadeirydd y Pwyllgor 
Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad. 
 
Yn gywir 

 
Eluned Morgan AS/MS 
Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol  
Minister for Health and Social Services 
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Eluned Morgan AS/MS 
Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol  
Minister for Health and Social Services 

 

Bae Caerdydd • Cardiff Bay 
Caerdydd • Cardiff 

CF99 1SN 

Canolfan Cyswllt Cyntaf / First Point of Contact Centre:  
0300 0604400 

Gohebiaeth.Eluned.Morgan@llyw.cymru 
               Correspondence.Eluned.Morgan@gov.wales 

 
Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg.  Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd 
gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.  
 
We welcome receiving correspondence in Welsh.  Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd 
gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.   

 
 
 
 
Huw Irranca-Davies AS 
Cadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad 
 
 

 
2 Chwefror 2021  

 
 
Annwyl Huw 
 
Diolch am adroddiad y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad, a osodwyd 
ar 3 Rhagfyr, ar y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar gyfer y Bil Iechyd a Gofal 
(‘y Bil’). 
 
Rwy’n nodi sylwadau'r Pwyllgor ynglŷn â’r Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol cyntaf 
a osodwyd ar 1 Medi. 
 
Disodlwyd y safbwynt gan nifer o ddiwygiadau a wnaed i'r Bil a dau Femorandwm 
Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol, y naill wedi’i osod ar 17 Rhagfyr 2021 a’r llall ar 28 
Ionawr 2022. Mae'r llythyr hwn, felly, yn adlewyrchu'r safbwynt diweddaraf ar y Bil wrth 
ymateb i argymhellion y Pwyllgor.  
 
Mae fy ymatebion i'ch argymhellion penodol i’w gweld isod. 
 
Argymhelliad 1 - Cymal 87 (Cymal 85 gynt) (Systemau gwybodaeth 
meddyginiaethau) 
 

Argymhelliad 1 
Dylai'r Gweinidog, cyn y cynhelir dadl y Senedd ar y cynnig cydsyniad perthnasol, 
ddarparu manylion pellach am y trafodaethau rhynglywodraethol a gafwyd ynghylch 
cymal 85, a dylai gadarnhau a fydd y diwygiadau y mae wedi'u ceisio yn cael eu cyflwyno 
i'r Bil gan Lywodraeth y DU. 
 
Ymateb: 
Fel y nodir yn y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol (Memorandwm Rhif 2) a 
osodwyd ar 17 Rhagfyr, mae Llywodraeth y DU wedi diwygio'r Bil i fynd i'r afael â'n 
pryderon ynghylch cymal 87 (cymal 85 gynt). 
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Mewn perthynas â gwneud defnydd amhriodol o ddata, mae cwmpas y dibenion y gellir 
gwneud rheoliadau systemau gwybodaeth meddyginiaethau ar eu cyfer o dan gymal 87 
yn awr yn gyfyngedig. Mae'r cymal yn awr yn darparu mai dim ond os oes cysylltiad â 
diogelwch penderfyniadau o'r fath sy'n ymwneud â meddyginiaethau dynol y gellir 
gwneud darpariaeth yn y rheoliadau at ddibenion sy’n ymwneud â gwneud 
penderfyniadau clinigol. 
 
Aed i’r afael hefyd â'n pryderon ynghylch argaeledd data i Weinidogion Cymru i’w 
defnyddio at ddibenion sydd o fewn cymhwysedd datganoledig, megis gwneud 
penderfyniadau clinigol, a phryderon pellach ynghylch y gorgyffwrdd rhwng casglu data 
at ddibenion y Gofrestrfa a chasglu data presennol yng Nghymru, yn ogystal â'r 
ymrwymiad i ymgynghori ar ddarpariaethau a wneir mewn rheoliadau a wneir o dan y 
darpariaethau. Mae'r cymal yn awr yn darparu bod rhaid i'r is-ddeddfwriaeth honno a 
wneir oddi tani ddarparu fel y gall Gweinidogion Cymru neu berson a ddynodir ganddynt, 
megis Iechyd a Gofal Digidol Cymru, gasglu gwybodaeth, yn ddarostyngedig i eithriadau 
penodedig yn yr is-ddeddfwriaeth honno. Mae'r diwygiad yn sicrhau, pan fo'n briodol, fod 
data yn parhau i fod ar gael i Weinidogion Cymru eu defnyddio.   

 
Yn olaf, yn ogystal â'r mesurau diogelu y cytunwyd arnynt ar wyneb y Bil fel y'i 
cyflwynwyd, mae'n ofynnol yn awr ymgynghori â Gweinidogion Cymru ar unrhyw 
reoliadau neu gyfarwyddiadau sy'n ymwneud â systemau gwybodaeth meddyginiaethau 
sy'n berthnasol i Gymru. Ceir Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth – y bydd Llywodraeth y 
DU a'r Llywodraethau Datganoledig yn ei lunio ac yn cytuno arno ar y cyd – i gefnogi hyn. 
Rydym wedi egluro wrth Lywodraeth y DU fod angen llunio’r Memorandwm hwn cyn 
gynted â phosibl, a’r nod yw y bydd yn ei le cyn i’r darpariaethau ddod i rym. 

 
Gyda'i gilydd, rwy'n fodlon bod y diwygiadau a wnaed i'r darpariaethau hyn yn mynd i'r 
afael â'n prif bryderon ac, o ganlyniad, gallaf yn awr gefnogi’r cymal hwn o’r Bil. 
 
Argymhellion 2 a 3 - Cymalau 88-94 (Cymalau 86-92 gynt): Trosglwyddo 
swyddogaethau cyrff hyd braich 
 
Argymhelliad 2 
Dylai'r Gweinidog, cyn y cynhelir dadl y Senedd ar y cynnig cydsyniad perthnasol, 
ddarparu manylion pellach am y trafodaethau rhynglywodraethol a gafwyd ynghylch 
cymalau 86 i 92, a dylai gadarnhau a fydd y diwygiadau y mae wedi'u ceisio yn cael eu 
cyflwyno i'r Bil gan Lywodraeth y DU 
 
Ymateb: 
Aed i’r afael â’m dau brif bryder yn y maes hwn.  
 
Ar 24 Ionawr 2022, cafodd diwygiad ei gyflwyno gan Lywodraeth y DU sy'n darparu ar 
gyfer gofyniad statudol i gael cydsyniad, sy’n ei gwneud yn ofynnol i gael cydsyniad 
Gweinidogion Cymru cyn y gall yr Ysgrifennydd Gwladol wneud rheoliadau o dan 
gymalau 89 (cymal 87 gynt) (Pŵer i drosglwyddo swyddogaethau rhwng cyrff) neu gymal 
90 (cymal 88 gynt) (Pŵer i ddarparu ar gyfer arfer swyddogaethau'r Ysgrifennydd 
Gwladol) pan fo'r rheoliadau hynny'n cynnwys darpariaeth a fyddai o fewn cymhwysedd 
deddfwriaethol y Senedd pe bai wedi’i chynnwys mewn Deddf gan y Senedd (ac nad yw 
ond yn gysylltiedig â darpariaeth, neu’n ganlyniadol i ddarpariaeth, a fyddai y tu allan i'r 
cymhwysedd deddfwriaethol hwnnw) neu sy'n addasu swyddogaethau Gweinidogion 
Cymru (hy addasu eu cymhwysedd gweithredol). 
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Mae rhagor o fanylion ynghylch y diwygiad hwn i’w gweld yn y Memorandwm Cydsyniad 
Deddfwriaethol Atodol (Memorandwm Rhif 3) a osodwyd gerbron y Senedd ar 28 Ionawr 
2022. 
 
O ran fy mhryderon ynghylch gallu'r Ysgrifennydd Gwladol i drosglwyddo eiddo, hawliau 
a rhwymedigaethau eraill oddi wrth Gyrff Hyd Braich i Weinidogion Cymru, 
Ymddiriedolaethau GIG Cymru ac Awdurdodau Iechyd Arbennig penodol i Gymru yng 
nghymal 92 (cymal 90 gynt), i ddatrys hyn, cyflwynodd Llywodraeth y DU hefyd, ar 24 
Ionawr, ddiwygiadau sy’n dileu Gweinidogion Cymru, Ymddiriedolaethau GIG Cymru ac 
Awdurdodau Iechyd Arbennig penodol i Gymru o'r rhestr o "bersonau priodol" yn y cymal, 
gan fynd i'r afael yn llawn â'n pryderon yn y maes hwn felly. 
 
Yn fy marn i, fel y nodir yn yr ymateb i Argymhelliad 8, isod, mae Llywodraeth y DU wedi 
mynd i’r afael â’m pryder ynghylch cymal 91, sy'n rhoi'r pŵer i'r Ysgrifennydd Gwladol, 
drwy reoliadau, wneud darpariaeth sy'n ganlyniadol i gymalau 88 neu 90 (cymalau 86 ac 
88 gynt) o'r Bil.  
 
Argymhelliad 3  
Dylai'r Gweinidog ofyn i'r Bil gael ei ddiwygio i fynd i'r afael â'i phryderon ynghylch cymal 
87 fel na all yr Ysgrifennydd Gwladol ddefnyddio'r pwerau yn y cymal hwnnw i drosglwyddo 
a/neu ddirprwyo swyddogaethau mewn perthynas ag Awdurdodau Iechyd Arbennig lle 
cafodd y swyddogaethau hynny eu cyfarwyddo gan Weinidogion Cymru mewn perthynas 
â Chymru. 
 
Ymateb: 
Fel y nodwyd yn fy ymateb i Argymhelliad 2, uchod, ar yr amod y caiff diwygiadau 
Llywodraeth y DU a osodwyd ar 24 Ionawr eu pasio, dim ond gyda chydsyniad 
Gweinidogion Cymru y gellir arfer y pŵer hwn, ac mae hyn yn mynd i'r afael yn llawn â'n 
pryderon yn y maes hwn felly.  
 
Argymhellion 4 a 5 - Cymal 136 (Cymal 120 gynt): Trefniadau gofal iechyd 
rhyngwladol 
 
Argymhelliad 4 
Dylai'r Gweinidog, cyn y ddadl yn y Senedd ar y cynnig cydsyniad perthnasol, roi copi i'r 
Pwyllgor a holl Aelodau'r Senedd o'r Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth terfynol sydd ar 
waith rhwng Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU mewn perthynas â Deddf Gofal 
Iechyd (Trefniadau'r Ardal Economaidd Ewropeaidd a'r Swistir) 2019, a chadarnhau bod 
testun y Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth yn adlewyrchu cwmpas terfynol, cyfyngedig y 
Bil fel y’i cytunwyd gan Senedd y DU. 
 
Ymateb: 
Mae'n bleser gennyf amgáu'r Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth ar gyfer y trefniadau 
gofal iechyd cilyddol gyda'r llythyr hwn i'w ystyried gan y Pwyllgor, y gallaf gadarnhau ei 
fod yn adlewyrchu darpariaethau'r Bil fel y'i diwygiwyd ar 23 Tachwedd 2021. Mae pob un 
o’r pedair gwlad wedi cytuno ar y Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth. Bydd y Pwyllgor am 
nodi nad yw'r cysylltiadau ehangach mewn perthynas â'r trefniadau llywodraethiant 
newydd ar gyfer cysylltiadau rhynglywodraethol wedi'u cynnwys yn y Memorandwm Cyd-
ddealltwriaeth hyd yma, ond maent yn cael eu hystyried. Bydd y Memorandwm Cyd-
ddealltwriaeth yn cael ei ddiweddaru i adlewyrchu'r trefniadau newydd ar gyfer 
cysylltiadau rhynglywodraethol maes o law.  
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Argymhelliad 5 
Dylai'r Gweinidog ofyn i’r Bil gael ei ddiwygio i gynnwys prawf clir a chymesur ar wyneb y 
Bil ar gyfer yr hyn sy'n gymwys fel 'amgylchiad eithriadol' yng nghymal 120. 
 
Ymateb: 
Ar hyn o bryd, mae adran 1 o Ddeddf Gofal Iechyd (Trefniadau’r Ardal Economaidd 
Ewropeaidd a'r Swistir) 2019 yn rhoi pŵer i'r Ysgrifennydd Gwladol wneud taliadau, a 
threfnu i daliadau gael eu gwneud, mewn perthynas â chost gofal iechyd a ddarperir yn 
un o wladwriaethau’r Ardal Economaidd Ewropeaidd neu'r Swistir.   
 
Bydd cymal 136 (cymal 120 gynt) o'r Bil yn dileu'r pŵer yn adran 1 o Ddeddf Gofal Iechyd 
(Trefniadau’r Ardal Economaidd Ewropeaidd a'r Swistir) 2019 ac yn ei ddisodli â phwerau 
gwneud rheoliadau sy'n galluogi'r Ysgrifennydd Gwladol i wneud rheoliadau (a) er mwyn 
rhoi effaith i gytundeb gofal iechyd (gan gynnwys mewn perthynas â gwneud taliadau) 
rhwng y DU a naill ai gwlad neu diriogaeth y tu allan i'r DU neu sefydliad rhyngwladol, a 
(b) awdurdodi'r Ysgrifennydd Gwladol i wneud taliad mewn perthynas â gofal iechyd a 
ddarperir mewn modd heblaw am o dan gytundeb gofal iechyd, mewn gwlad neu 
diriogaeth y mae gan y DU gytundeb gofal iechyd cilyddol â hi, ond dim ond pan fo'r 
Ysgrifennydd Gwladol o'r farn y gellir cyfiawnhau'r taliad drwy amgylchiadau eithriadol.  
 
Diben y pŵer sy'n galluogi'r Ysgrifennydd Gwladol i ariannu gofal iechyd y tu allan i 
gytundeb gofal iechyd rhyngwladol mewn amgylchiadau eithriadol yw cynorthwyo 
Llywodraeth y DU i gefnogi anghenion gofal iechyd pobl sy’n preswylio ym Mhrydain pan 
fyddant dramor mewn amgylchiadau a allai fel arall ddisgyn, o fewn dim, y tu allan i 
gytundeb gofal iechyd cilyddol.  
 
Yn y gorffennol, er enghraifft, mae Llywodraeth y DU wedi defnyddio pwerau presennol o 
dan Ddeddf Gofal Iechyd (Trefniadau’r Ardal Economaidd Ewropeaidd a'r Swistir) 2019 i 
ddarparu cymorth gofal iechyd ar gyfer argyfwng iechyd meddwl i blentyn dan oed yn yr 
UE pan fo’r Aelod-wladwriaeth wedi dweud nad oedd y driniaeth yn cael ei chynnwys o 
dan gynllun y Cerdyn Yswiriant Iechyd Ewropeaidd. Mae Llywodraeth y DU hefyd wedi 
ariannu triniaeth yn yr UE ar gyfer gefeilliaid sydd â haemangiomâu babandod a gafodd 
eu geni i rieni sy’n preswylio yn y DU ond nad oeddent yn gallu teithio'n hawdd yn ôl i'r 
DU oherwydd cyfyngiadau teithio COVID-19 a'r risgiau a oedd yn gysylltiedig â theithio ar 
y pryd. Ni fyddent fel arall wedi bod o fewn cwmpas y darpariaethau sy’n gysylltiedig â 
thriniaeth wedi’i chynllunio yng nghytundebau gofal iechyd cilyddol yr UE oherwydd 
gallent fod wedi cael y driniaeth yn y DU heb oedi diangen pe baent wedi bod yn y DU ar 
y pryd. 
 
Mae taliadau am ofal iechyd y tu allan i'r DU yn fater a gedwir yn ôl oherwydd eu bod yn 
ymwneud â llesiant pobl y tu allan i'r DU, ac nid ydynt yn cael unrhyw effaith o sylwedd ar 
y ddarpariaeth gofal iechyd ddomestig yn y DU, ac nid ydynt ychwaith yn gysylltiedig â’r 
ddarpariaeth honno. Pa un a fydd y DU yn penderfynu trefnu ac ariannu gofal iechyd i 
bobl y tu allan i'r DU ai peidio, ac i ba raddau – mater cysylltiadau rhyngwladol yw 
hwnnw. 
 
Mae’n debygol mai’r amgylchiadau hynny pan fyddai gwrthod ariannu triniaeth gofal iechyd 
yn arwain at ganlyniadau llym, na ellir eu cyfiawnhau, i'r unigolyn, i’r graddau fel na fyddai 
gwrthod cais am gyllid yn ymateb cymesur, yw amgylchiadau eithriadol. Mae’n anorfod bod 
rhaid cydbwyso unrhyw fuddiannau cyhoeddus â buddiannau’r unigolyn dan sylw sy’n 
gwrthdaro â’i gilydd wrth benderfynu a ellir cyfiawnhau talu am driniaeth drwy 
amgylchiadau eithriadol. Byddai ceisio diffinio hyn ymhellach mewn deddfwriaeth sylfaenol 
drwy gyfeirio at faint neu’r math o ofal iechyd y gellir ei ariannu yn cyfyngu'n ormodol ar 
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allu'r Ysgrifennydd Gwladol i arfer y disgresiwn hwn a byddai’n llesteirio'r gallu i gynorthwyo 
pobl sy’n preswylio ym Mhrydain pan fydd arnynt angen fwyaf. 
 
Yn fy marn i, felly, nid yw'n briodol cynnwys prawf clir a chymesur ar wyneb y Bil ar gyfer 
yr hyn a fyddai'n gymwys fel 'amgylchiad eithriadol' o safbwynt faint neu ba fath o ofal 
iechyd y gellir ei ariannu y tu allan i gytundeb gofal iechyd rhyngwladol oherwydd gallai 
hyn gael effaith andwyol ar ddarparu cymorth pan fo ei angen, neu gallai gyfyngu ar y 
cymorth y gellid ei ddarparu. 
 
Argymhelliad 6 - Cymal 142 (Cymal 123 gynt): Rheoleiddio gofal iechyd a 
phroffesiynau cysylltiedig 
 

Argymhelliad 6 
Dylai'r Gweinidog, cyn y cynhelir dadl y Senedd ar y cynnig cydsyniad perthnasol, ddarparu 
manylion pellach am y trafodaethau rhynglywodraethol a gafwyd ynghylch cymal 123, a 
dylai gadarnhau a fydd y diwygiad y mae wedi ei geisio yn cael ei gyflwyno i'r Bil gan 
Lywodraeth y DU. 
 

Ymateb: 
Gallaf gadarnhau bod y diwygiad a geisiwyd gennym wedi'i gyflawni a bod y Bil wedi'i 
ddiwygio er mwyn ei gwneud yn ofynnol i gael cydsyniad Gweinidogion Cymru ar gyfer 
Gorchymyn yn y Cyfrin Gyngor a wneir o dan adran 60 o Ddeddf Iechyd 1999, sy'n 
gwneud darpariaeth sydd o fewn cymhwysedd deddfwriaethol y Senedd ac sy'n dod â 
grŵp o weithwyr nad ydynt yn weithwyr proffesiynol, ond sy'n ymwneud ag iechyd 
corfforol neu iechyd meddwl unigolion, o dan drefniadau rheoleiddio.  
 
Mae rhagor o fanylion ynghylch y diwygiad i’w gweld yn y Memorandwm Cydsyniad 
Deddfwriaethol Atodol a osodwyd gerbron y Senedd ar 17 Rhagfyr 2021. 
 
Argymhelliad 7 - Cymal 144 ac Atodlen 17 (Cymal 125 ac Atodlen 16 gynt): 
Hysbysebu bwyd a diod llai iachus 
 

Argymhelliad 7 
Dylai'r Gweinidog, cyn y cynhelir dadl y Senedd ar y cynnig cydsyniad perthnasol, ddarparu 
manylion pellach am y trafodaethau rhynglywodraethol a gafwyd ynghylch cymal 125 ac 
Atodlen 16 i’r Bil. 
 
Ymateb: 
Nodais yn fy llythyr i’r Pwyllgor dyddiedig 28 Hydref 2021, er bod cynnwys y cymalau sy'n 
ymwneud â chyfyngiadau ar hysbysebu bwyd nad yw’n iach ar sail pedair gwlad, o ran ei 
sylwedd, yn cael ei groesawu, fod pŵer canlyniadol wedi'i gynnwys sy'n galluogi'r 
Ysgrifennydd Gwladol i ddiwygio deddfwriaeth Gymreig.  
 
Dylid nodi bod hwn yn faes o'r Bil nad yw Llywodraeth y DU yn derbyn ei fod wedi'i 
ddatganoli ac felly nid yw'n cytuno y dylai fod yn ddarostyngedig i ofyniad am gydsyniad 
deddfwriaethol y Senedd.  
 
Fodd bynnag, fel y nodir yn yr ymateb i Argymhelliad 8, isod, ar sail y sicrwydd a 
roddwyd gan Lywodraeth y DU ynghylch y defnydd posibl o’r pwerau, rydym yn derbyn y 
diwygiadau canlyniadol a allai godi o gymal 144 (cymal 125 gynt) fel risg gyfansoddiadol 
fach a derbyniol.  
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Argymhelliad 8 - Cymalau 149, 144 a 91 (cymalau 89, 125 a 130 gynt): Diwygiadau 
canlyniadol i ddeddfwriaeth y Senedd 
 

Argymhelliad 8 
Dylai’r Gweinidog geisio gwelliant i’r Bil i’r perwyl na all Gweinidogion y DU ddefnyddio’r 
pwerau yn y Bil i wneud rheoliadau sy’n diwygio Deddf Llywodraeth Cymru 2006. 
 
Ymateb: 
Mae’r cymalau hyn yn rhoi pŵer i'r Ysgrifennydd Gwladol wneud, drwy reoliadau, 
ddarpariaeth sy'n ganlyniadol i'r Bil. Mae hyn yn cynnwys darpariaeth sy'n diwygio, yn 
diddymu, yn dirymu neu'n addasu fel arall unrhyw ddarpariaeth a wneir gan, neu o dan, 
Ddeddf neu Fesur gan y Senedd. 

 
Fel y nodir yn y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol (Memorandwm Rhif 3) a 
osodwyd ar 28 Ionawr 2022, rwyf i a'm swyddogion wedi cyfarfod ag Edward Argar AS, y 
Gweinidog Gwladol dros Iechyd, a'i swyddogion ar sawl achlysur i drafod y darpariaethau 
hyn. Mae Llywodraeth y DU o'r farn bod y rhain yn gymalau safonol ac mae Cymru, yn yr 
un modd, yn cymryd pwerau mewn Deddfau gan y Senedd i wneud diwygiadau canlyniadol 
i ddeddfwriaeth Llywodraeth y DU. 

 
Mae swyddogion Llywodraeth y DU wedi darparu enghreifftiau o sut y gellir defnyddio'r 
pwerau hyn. Byddai'r diwygiadau yn debygol o fod yn rhai mân eu natur, er enghraifft 
newid enw sefydliad yn Lloegr y cyfeirir ato mewn deddfwriaeth gan y Senedd pan fo 
swyddogaethau wedi cael eu trosglwyddo. Mae'r Gweinidog Gwladol dros Iechyd hefyd 
wedi ymrwymo'n ysgrifenedig i wneud datganiad gerbron y Blwch Dogfennau mewn 
perthynas â chymalau 91 a 149, ar sut y gellid defnyddio'r pwerau hyn. (Fel y dywedwyd 
mewn ymateb i Argymhelliad 7 uchod, nid yw Llywodraeth y DU wedi nodi bod ei bod yn 
ofynnol i gymal 144 gael cydsyniad deddfwriaethol y Senedd ac felly ni fydd yn ei 
gynnwys yn y datganiad gerbron y Blwch Dogfennau).  
 
Rydym wedi cytuno ar eiriad y datganiad gerbron y Blwch Dogfennau gyda Llywodraeth y 
DU ac mae Llywodraeth y DU wedi ymrwymo i wneud y datganiad cyn y ddadl ar y 
Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol yn y Senedd a fydd yn cael ei chynnal ar 15 Chwefror. 

 
Ar sail y datganiad sy'n cael ei wneud, ac yng ngoleuni'r holl sicrwydd a roddwyd gan 
Lywodraeth y DU, rwy’n ystyried bod y risg a gyflwynir gan y darpariaethau yn awr yn 
dderbyniol. 
 
Hyderaf y bydd yr ymateb hwn o gymorth wrth i'r Pwyllgor graffu ar y Memoranda 
Cydsyniad Deddfwriaethol ar gyfer y Bil. 
 
Rwy'n anfon copi o'r llythyr hwn at Russell George AS, Cadeirydd y Pwyllgor Iechyd a 
Gofal Cymdeithasol. 
 
Yn gywir  

 
Eluned Morgan AS/MS 
Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol  
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Mae cyfyngiadau ar y ddogfen hon
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Eitem 7 Yn rhinwedd paragraff(au) vi o Reol Sefydlog 17.42



 
HSC(6)-10-22 Papur 4 / Paper 4: Llywodraeth Cymru | Welsh Government 
 

Papur Tystiolaeth 
 

Effaith yr ôl-groniad o ran amseroedd aros ar bobl yng Nghymru sy’n aros am 
ddiagnosis neu driniaeth 

Cyflwyniad 
 

1. Mae Llywodraeth Cymru yn croesawu ymchwiliad y Pwyllgor i effaith yr ôl-groniad o ran 
amseroedd aros ar bobl yng Nghymru. Mae amseroedd aros am ofal wedi'i gynllunio 
wedi ymestyn yn sylweddol dros y ddwy flynedd ddiwethaf ac erbyn hyn mae llawer o 
bobl yn aros yn hirach nag yr hoffem am eu gofal iechyd. Nid yw hyn yn unigryw i Gymru 
a gellir ei weld ar draws pedair gwlad y DU.  
 

2. Un o flaenoriaethau clir y GIG wrth i ni ddechrau adfer yw canolbwyntio ar leihau 
amseroedd aros ar draws pob arbenigedd. O ystyried maint yr her, ni fydd mynd yn ôl at 
y lefelau gweithgarwch cyn covid-19 yn ddigon, gyda rhai modelau gofal yn hen ffasiwn 
ac yn anghynaliadwy cyn y pandemig. Mae GIG Cymru wedi trawsnewid llawer o'i 
lwybrau yn ystod covid-19 ac mae gan glinigwyr ddyheadau ar gyfer datblygiadau pellach 
a ffyrdd newydd o weithio. Byddwn yn ceisio ymgorffori hyn yn ein fframwaith cynllunio 
a chyflawni. 
 

3. Yn y cyfamser mae'r gwasanaeth iechyd yn gweithio mewn nifer o ffyrdd er mwyn sicrhau 
bod cefnogaeth effeithiol i gleifion sy'n profi oedi wrth gael gafael ar ofal wedi'i gynllunio.  

 
Cefndir 
 
4. Ym mis Mawrth 2020, er mwyn cynorthwyo'r GIG i baratoi ar gyfer y cynnydd 

disgwyliedig mewn achosion covid-19, cyhoeddwyd cyfarwyddeb i atal yr holl 
weithgarwch gofal cleifion allanol a gofal wedi'i gynllunio arferol. Roedd gwasanaethau 
hanfodol a gofal canser yn parhau i gael eu darparu lle'r oedd yn ddiogel ac er budd 
gorau'r claf. Roedd hyn yn angenrheidiol i ddiogelu'r GIG a diwallu gofynion capasiti 
covid-19 brys ac argyfwng. 
 

5. Yn ystod haf 2020, ailgychwynnodd gweithgarwch cleifion allanol a gofal wedi'i gynllunio 
arferol. Fodd bynnag, roedd y gofynion rheoli heintiau i ddarparu gwasanaethau diogel 
yn ystod covid-19 wedi lleihau cynhyrchiant gweithgarwch gwasanaethau craidd yn 
sylweddol, gan arwain at dwf parhaus rhestrau aros a hyd cyfnodau aros.  
 

6. Yn 2021, darparwyd buddsoddiad o £248 miliwn i gynyddu capasiti, a dechreuwyd gweld 
lefelau gweithgarwch yn codi ac yn lleihau'r bwlch rhwng capasiti a galw. Fodd bynnag, 
mae'r cyfyngiadau seilwaith a staffio, ynghyd â goblygiadau parhaus covid-19 ac 
amrywiolion newydd, wedi golygu nad oedd modd cyrraedd lefelau gweithgarwch cyn 
covid-19 . 
 

7. Er mwyn helpu byrddau iechyd i ymdopi â chynnydd yn nifer yr achosion covid-19 yn 
lleol, cyflwynodd Llywodraeth Cymru'r Fframwaith Dewisiadau Lleol ym mis Rhagfyr 
2020. Mae'r fframwaith yn cynorthwyo byrddau iechyd i wneud penderfyniadau dybryd 
ynghylch atal gwasanaethau lleol mewn ymateb i alw covid-19 brys. Mae pob bwrdd 
iechyd wedi defnyddio'r fframwaith hwn yn ôl yr angen o fis Rhagfyr 2020 i fis Ionawr 
2022. 
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8. Roedd nifer y cleifion a oedd yn aros dros 36 wythnos wedi gostwng i'r lefel isaf mewn 

chwe blynedd ym mis Mawrth 2019 ac roedd y GIG ar y trywydd iawn i wella'r sefyllfa yn 
ystod 2019/20 – fodd bynnag, cafodd dechrau’r pandemig covid-19 effaith sylweddol ar 
gapasiti a lefelau gweithgarwch cysylltiedig. 
 

9. Ers mis Mawrth 2020 mae'r rhestr aros yn ei chyfanrwydd a'r rhai sy'n aros dros 36 
wythnos wedi tyfu'n sylweddol. Ddiwedd mis Tachwedd 2021 roedd cyfanswm y rhestr 
aros ychydig dros 682,000 (cynnydd o 225,500 ers mis Mawrth 2020) a'r nifer a oedd yn 
aros 36 wythnos yn 241,700 (cynnydd o 213,000 ers mis Mawrth 2020). Lleihaodd y 
rhestr aros ryw fymryn ym mis Tachwedd, ond mae disgwyl iddi dyfu ym mis Rhagfyr a 
mis Ionawr yn dilyn penderfyniadau i atal rhywfaint o weithgarwch arferol mewn ymateb 
i bwysau covid-19. 
 

10. Mae byrddau iechyd bellach yn gweithio i sicrhau bod eu rhestrau aros yn gywir. Bydd 
cyflyrau ac amgylchiadau rhai pobl wedi newid dros y 18 mis diwethaf yn ôl pob tebyg. 
Nid ymarfer i ddileu llwybrau cleifion dilys fydd hwn, ond bydd yn sicrhau bod rhestrau 
aros yn gywir, gan alluogi byrddau iechyd i gynllunio’n effeithiol. 
 

11. Mae anawsterau o ran recriwtio a chadw staff ar gyfer llawer o arbenigeddau, ac yn 
enwedig mewn ardaloedd gwledig, yn parhau i fod yn rhwystr. Er bod mwy o gynlluniau 
recriwtio a hyfforddi ar waith, ni fydd yr effaith yn cael ei gweld am sawl blwyddyn. Mae 
pwysau'r gaeaf, ynghyd â'r pandemig a'r angen i gefnogi'r rhaglen frechu, yn parhau i roi 
mwy o straen ar wasanaethau a staff. Mae'r staff wedi bod dan bwysau mawr yn ymdopi 
â'r pandemig ac mae angen cyfnod o adferiad arnynt.  
 

12. Y ffocws yng Nghymru yw nid yn unig cynyddu capasiti, ond cynyddu ein gweithlu ein 
hunain hefyd, gan wneud swyddi'n rhai deniadol â throsiant staff isel. Gellir gweld 
enghraifft o hyn yn gweithio'n dda drwy gyflwyno swyddi cymrawd clinigol newydd ym 
maes dermatoleg. 
 

13. Er mwyn cefnogi heriau'r gweithlu, bydd buddsoddiad o £262m ar gael y flwyddyn nesaf 
i gefnogi rhaglenni addysg a hyfforddiant ar gyfer gweithwyr gofal iechyd proffesiynol yng 
Nghymru. Mae hyn yn gynnydd o 15% o'i gymharu â 2021-22 a bydd yn darparu'r nifer 
uchaf o gyfleoedd hyfforddiant gofal iechyd yng Nghymru. 
 

14. Byddwn yn cynnal ac yn cynyddu buddsoddiad mewn addysg a hyfforddiant ar gyfer 
gweithwyr gofal iechyd, gan ddarparu 12,000 yn fwy o staff clinigol erbyn 2024-25.  
 

15. Mae pwysau sylweddol ar y system gofal cymdeithasol ar hyn o bryd sy'n effeithio ar y 
broses o ryddhau cleifion yn brydlon o'r ysbyty ac argaeledd gofal yn y cartref. Rydym 
yn gweithio'n agos â byrddau iechyd ac awdurdodau lleol i fonitro'r effaith a hyrwyddo 
dulliau gweithredu cydgysylltiedig. Gan weithio gyda byrddau iechyd, mae awdurdodau 
lleol yn cynyddu buddsoddiad mewn gofal cymdeithasol ac rydym wedi cyflwyno 
cyfleusterau cam-i-lawr fel sydd i’w gweld yn y cyfleusterau newydd yn Ysbyty 
Llandudno. Mae hyn wedi’i gefnogi gan £48 miliwn ychwanegol ar gyfer adferiad gofal 
cymdeithasol a £42 miliwn ar gyfer pwysau’r gaeaf i gefnogi gofal cymdeithasol. 
Cyhoeddwyd £10 miliwn hefyd i alluogi awdurdodau lleol i ddarparu offer sy’n helpu pobl 
ag anghenion gofal a chymorth i aros yn annibynnol neu mewn cyd-destun ymyrraeth 
gynnar ac atal i alluogi pobl i aros yn eu cartref eu hunain. 
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16. Mae seilwaith byrddau iechyd yn ffactor allweddol sy'n effeithio ar ddarparu gofal wedi'i 
gynllunio hefyd. Roedd y canllawiau cenedlaethol a ddarparwyd yn ystod y pandemig yn 
pwysleisio pwysigrwydd amddiffyn cleifion rhag risg trosglwyddo covid-19 a rhannu'r 
ystad ar sail risg trosglwyddo. Roedd rhai byrddau iechyd, fel Caerdydd a'r Fro, wedi 
gallu ymateb i hyn. Roedd eraill wedi cael trafferth gan fod gofal heb ei drefnu, gofal brys 
a gofal wedi'i gynllunio i gyd yn cael eu darparu ar un safle. Mae hyn yn arbennig o 
berthnasol gyda’r cyfyngiadau a achosir gan oedi wrth drosglwyddo gofal lle mae lleihad 
yn nifer y cleifion sy’n gadael yr ysbyty, yn enwedig i gartrefi nyrsio neu gartrefi preswyl 
oherwydd cyfyngiadau sydd ar waith yn sgil y pandemig, yn lleihau’r defnydd hyblyg o 
welyau ac yn cynyddu pwysau ar yr ystad. 
 

17. Bydd angen defnyddio ystadau byrddau iechyd yn wahanol er mwyn ymateb i heriau'r 
rhestrau aros. Mae angen mwy o glinigau un stop lle mae cleifion yn cael eu gweld a'u 
trin mewn un apwyntiad. Mae cyflwyno Clinigau Diagnosis Cyflym yn enghraifft wych o 
sut y gellir cyflawni hyn.  
 

18. Mae'r gronfa gyfalaf newydd gwerth £50 miliwn ar gyfer gofal cymdeithasol yn cynnwys 
datblygu 50 o ganolfannau cymunedol lleol a chryfhau'r trefniadau i gefnogi'r broses o 
integreiddio iechyd a gofal cymdeithasol a chefnogi’r ystad gofal preswyl. 
 

Cynlluniau i fynd i'r afael â'r ôl-groniad o gleifion sy'n aros am driniaeth, gan gynnwys 
blaenoriaethu cleifion/gwasanaethau. 
 

19. Bydd angen i'r ateb cyfan fod yn gyfuniad o’r canlynol: 

 Gwaith sesiynol ychwanegol 

 Defnyddio'r sector annibynnol i ddarparu gweithgarwch i gleifion y GIG  

 Opsiynau rhanbarthol a fydd yn caniatáu capasiti gofal wedi'i gynllunio wedi'i 
ddiogelu ar lefel uwch na theatrau traddodiadol mewn ysbytai 

 Trawsnewid a chyflwyno modelau gofal newydd 
 
20. Rhaid mai’r ffocws cyntaf yw adfer y rhestr aros fel ein bod yn lleihau effaith y pandemig 

ar ganlyniadau cleifion ac yn darparu mynediad prydlon i ofal i'r rhai sydd ei angen fwyaf. 
Mae hyn wedi'i bennu'n flaenoriaeth i'r system a chaiff ei adlewyrchu yng nghynlluniau 
tymor canolig integredig y byrddau iechyd. 
 

21. Dros y flwyddyn ddiwethaf, mae'r rhaglen gofal wedi'i gynllunio genedlaethol wedi 
datblygu dull newydd o ymdrin â gofal wedi'i gynllunio. Mae'r 'Pum Nod ar gyfer Gofal 
wedi'i Gynllunio' wedi'u datblygu law yn llaw ag arweinwyr clinigol a gweithredol. Y pum 
nod yw atgyfeirio’n effeithiol, cyngor a chanllawiau, trin yn briodol, gofal dilynol darbodus 
a mesur yr hyn sy'n bwysig – moderneiddio'r model gofal clinigol. 
 

22. Mae'r Rhaglen Glinigol ar gyfer Gofal wedi'i Gynllunio yn cwmpasu saith arbenigedd 
clinigol, sef orthopedeg, wroleg, dermatoleg, ENT, offthalmoleg, llawfeddygaeth 
gyffredinol a gynaecoleg. Ym mis Tachwedd 2022, maent yn cyfrif am 65% o gyfanswm 
y llwybrau sy'n aros, ac 82% o'r llwybrau sy'n aros dros 36 wythnos. Mae Rhaglen 
Trawsnewid Cleifion Allanol sy'n arwain ar waith cenedlaethol yn cefnogi'r rhaglen. 

 
23. Ar gyfer pob un o'r meysydd hyn, mae camau gweithredu eisoes ar waith. Er enghraifft, 

ym maes orthopedeg, mae'r bwrdd yn datblygu strategaeth glinigol genedlaethol, mae 
cynlluniau i ymestyn clinigau rhithwir ar y cyd a gwella rheolaeth cyhyrysgerbydol (MSK). 
Ar gyfer wroleg, datblygu rhaglen hunanreoli antigen prostad-benodol (PSA) law yn llaw 
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â gwell canllawiau atgyfeirio ar gyfer gofal sylfaenol. Mae llwybr tele-dermosgopi'n cael 
ei ddatblygu ar gyfer dermatoleg ochr yn ochr â'r llwybrau Sylw yn ôl Symptomau (SOS) 
a llwybrau Apwyntiadau Dilynol ar Gais y Claf (PIFU). 
 

24. Eleni, dyrannwyd £248 miliwn ychwanegol o gyllid untro i fyrddau iechyd i gynyddu nifer 
y sesiynau clinigol sydd ar gael, cynyddu gweithgarwch a lleihau'r bwlch rhwng capasiti 
a galw a achoswyd gan y lleihad mewn cynhyrchiant yn sgil covid-19. Mae nifer o gamau 
ar waith yn amrywio o theatrau modwlar newydd a chapasiti diagnostig ychwanegol i’r 
bwriad i ymestyn y diwrnod gwaith megis wythnos waith chwe diwrnod ar gyfer 
radiotherapi. Mae byrddau iechyd wedi bod yn gweithio i leihau'r ôl-groniad drwy 
ddefnyddio darparwyr amgen, maent wedi defnyddio eu staff eu hunain mewn 
cyfleusterau annibynnol lleol, gan eu bod yn llwybrau gwyrdd diogel ar gyfer 
gwasanaethau, ac wedi llogi unedau symudol sydd wedi'u defnyddio i gynnal nifer o 
driniaethau achos dydd. Mae'r gallu i gael gafael ar weithgarwch ychwanegol wedi bod 
yn broblem gan fod sefydliadau ledled Deyrnas Unedig i gyd eisiau prynu gweithgarwch 
gan gronfa fach o gyflenwyr - mae argaeledd ystad ysbytai a gweithlu yn gyfyngiadau 
allweddol. 
 

25. Hefyd, mae cynlluniau byrddau iechyd wedi cynnwys gweithredu ar y cyd rhwng 
practisau meddygon teulu a thimau iechyd a gofal cymunedol i gynnal adolygiadau a 
gwiriadau rheolaidd ar gyfer pobl sy'n byw gyda chyflyrau iechyd hirdymor, megis asthma 
a diabetes, i'w helpu i gadw'n iach.  
 

26. O 2022-23 ymlaen, mae £170 miliwn yn cael ei ddyrannu'n rheolaidd yn benodol ar gyfer 
gofal wedi'i gynllunio. O'i gyfuno â'r dyraniadau yn 2021-22, bydd hyn yn golygu y bydd 
cyfanswm o £818 miliwn wedi'i ddyrannu tuag at adferiad y GIG dros 4 o 5 mlynedd 
tymor presennol y Senedd. Bydd hyn yn galluogi byrddau iechyd i roi rhai o'r cynlluniau 
staffio hynny ar waith ac i ddatblygu atebion mwy cynaliadwy a thrawsnewidiol. 
 

27. Rydym yn glir y bydd angen inni ddarparu gwasanaethau mewn ffordd wahanol ac rydym 
yn gweithio gyda'r byrddau clinigol i ddatblygu dulliau cynaliadwy. Mae'r Bwrdd Clinigol 
Orthopedig cenedlaethol wrthi'n datblygu strategaeth glinigol orthopedig hirdymor. Yn y 
tymor byr, mae byrddau iechyd yn edrych ar atebion rhanbarthol, ac mae Llywodraeth 
Cymru wedi buddsoddi mewn dwy theatr newydd yn ysbyty Tywysog Philip yn Llanelli. 
Byddant yn darparu hyd at 4,600 o driniaethau achos dydd ychwanegol y flwyddyn fel 
llwybr 'gwyrdd' penodedig. 
 

28. Mae byrddau iechyd yn datblygu dulliau rhanbarthol ar gyfer cataractau, gyda 
chynlluniau i gynyddu capasiti yn y De-ddwyrain ar draws y tri bwrdd iechyd. Ar gyfer y 
De-orllewin, y bwriad yw cynyddu capasiti ar ddau safle a rhannu'r gweithlu ar draws y 
ddau safle. Yn ystod y misoedd nesaf, bydd capasiti ychwanegol sylweddol ar gyfer 
cataractau ar waith yn Abertawe, Hywel Dda a Chaerdydd. 
 

29. Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr yn bwriadu datblygu canolfannau 
diagnostig a thriniaeth rhanbarthol i ddarparu gwasanaethau cleifion allanol, cataractau, 
diagnosteg, gan gynnwys endosgopi, ac orthopedeg cleifion mewnol. 
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Y gwasanaethau sydd ar waith ar gyfer pobl sy’n aros am apwyntiadau diagnosteg a 
thriniaeth, yn enwedig cymorth i reoli poen. 
 
30. Mae cleifion yn aros yn hirach ar draws pob cam o'r llwybr yn cynnwys cleifion allanol, 

diagnosteg, gwasanaethau therapi, cymorth iechyd meddwl, lleddfu poen a thriniaeth. 
 

Diagnosteg 

31. Nifer y cleifion sy'n aros am brawf diagnostig ym mis Tachwedd 2021 yw 106,559, sy'n 
gynnydd o 53% ers mis Mawrth 2019. Mae ychydig dros 45,500 (43%) o gleifion wedi 
bod yn aros am fwy nag 8 wythnos am eu gweithdrefn ddiagnostig. Fodd bynnag, mae 
hyn yn ostyngiad o 15,500 o gleifion o fis Tachwedd 2020, sy’n dangos bod 
gwasanaethau diagnostig wedi gallu dechrau adfer yn gyflymach na gwasanaethau 
triniaethau cleifion allanol a chleifion mewnol.  
 

32. Mae Bwrdd y Rhaglen Ddelweddu Genedlaethol a Bwrdd y Rhaglen Endosgopi 
Genedlaethol wedi dangos bod y galw a'r capasiti craidd wedi bod yn anghytbwys iawn 
cyn covid-19 hyd yn oed o ystyried y galw cynyddol am brofion diagnostig. Mae hyn 
eisoes wedi arwain at lefelau uchel o weithgarwch yn cael ei roi ar gontract allanol, 
mentrau rhestrau aros a'r angen am gyfleusterau modiwlar ychwanegol neu dros dro. 
Mae pob Bwrdd yn cefnogi ymdrechion adfer lleol ac yn cwblhau cynlluniau ar gyfer 
capasiti ychwanegol fel rhan o'u Cynllun Tymor Canolig Integredig (IMTP) ar gyfer 
2022/23. 

 
Therapïau 
33. Yn ystod y pandemig mae Proffesiynau Perthynol i Iechyd1 (AHP) wedi chwarae rhan 

hollbwysig yn y gwaith o sefydlu gwasanaethau newydd ac arbenigol i gyfrannu at leihau 
amseroedd aros i gleifion. Mae'r rhain ar gyfer cleifion â phoen parhaus, cyflyrau 
fasgwlaidd, problemau cyhyrysgerbydol, orthopedig ac wrogynaecolegol yn ogystal â 
chyfeirio cleifion at adnoddau hunanreoli. 
 

34. Gall galluogi pobl i gael mynediad at AHP yn uniongyrchol ac yn gynharach yn y llwybr 
gofal effeithio ar y galw a lleihau anabledd. Mae rhaglenni 'rhagsefydlu' yn paratoi pobl 
ar gyfer llawdriniaeth ac yn helpu pobl i gadw'n iach tra byddant yn aros, gan sicrhau bod 
pobl yn barod i gael triniaeth ac yn gwella'n gyflymach o'r llawdriniaeth honno. Gall 
rhagsefydlu a mynediad i adsefydlu ac ailalluogi hefyd alluogi rhai pobl i wella i'r graddau 
nes bod eu hangen am lawdriniaeth yn llai neu nad oes angen llawdriniaeth arnynt 
mwyach.  
 

35. Mae gwasanaethau gan bodiatryddion ar gyfer pobl â diabetes yn helpu i leihau ac 
osgoi’r angen i dorri troed neu goes i ffwrdd. Gall ffisiotherapi mewn orthopedeg a 
rhewmatoleg ddylanwadu ar yr angen am driniaeth fwy mewnwthiol, gan gynnwys 
llawdriniaeth. 
 

36. Mae AHP wedi bod yn effeithiol iawn wrth fabwysiadu ffyrdd newydd o weithio, ac maent 
yn darparu cyfran fawr o'u gwaith yn rhithwir. Fodd bynnag, mae effaith gyfunol y llwyth 
gwaith ychwanegol, heriau o ran gweithlu a’r posibilrwydd bod cleifion yn ceisio cymorth 
yn ddiweddarach yn eu salwch, yn effeithio ar gyfanswm a hyd amseroedd aros. Ym mis 

                                                           
1 13 o broffesiynau unigol gan gynnwys ffisiotherapyddion, therapyddion galwedigaethol, 

deietegwyr, podiatryddion, seicolegwyr, therapyddion lleferydd ac iaith. 
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Tachwedd 2021 roedd 56,592 o bobl yn aros am driniaeth AHP. Mae ychydig dros 8,350 
(15%) o gleifion wedi bod yn aros yn hirach na 14 wythnos ym mis Tachwedd 2021 am 
eu hymyrraeth therapi.  

37. Cyhoeddwyd ein Fframwaith AHP  yn 2019, wedi'i ategu gan £289,681 yn 2021-22 a 
£292,577 yn 2022-23 i AaGIC gyflwyno Rhaglen Genedlaethol ddwy flynedd gydag 
arweinwyr clinigol cenedlaethol a modelau arferion da.   

 
Gwasanaethau Poen 
38. Ym mis Ebrill 2019, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru ganllawiau "Byw gyda Phoen 

Parhaus yng Nghymru" y gallai byrddau iechyd eu defnyddio i sicrhau ansawdd y 
gwasanaethau yr oeddent yn eu darparu.  
 

39. Mae gwasanaethau rheoli poen wedi symud i fod yn rhithwir lle bo hynny'n bosibl ac mae 
nifer o wasanaethau wedi'u datblygu ledled Cymru i gynorthwyo'r rhai sy'n byw gyda 
phoen parhaus. Maent yn cynnwys Escape Pain, rhaglen adsefydlu grŵp sy'n 
canolbwyntio ar hunanreoli a mecanweithiau ymdopi, a Rhaglenni Addysg i Gleifion 
(EPP Cymru), sy'n cynnig amrywiaeth o gyrsiau a gweithdai iechyd a llesiant hunanreoli 
ar gyfer pobl sy'n byw gyda chyflyrau iechyd neu ar gyfer y rhai sy'n gofalu am rywun 
sydd â chyflwr iechyd.  
 

40. Er mwyn cefnogi dull cyson cenedlaethol o ddarparu gwasanaethau poen, rydym wrthi'n 
penodi dau arweinydd clinigol cenedlaethol i bennu meysydd i'w gwella ac i helpu i 
ddatblygu gwasanaethau’r dyfodol i ateb y galw cynyddol.  

 
Triniaeth 
41. Mae nifer y cleifion sy'n aros am driniaeth wedi cynyddu dros y 21 mis diwethaf hefyd. 

Ym mis Mawrth 2020, roedd 95,056 o gleifion yn aros am driniaeth (cleifion mewnol / 
achosion dydd), o'i gymharu â 121,996 ym mis Tachwedd 2021, cynnydd o 28%. 
 

42. Mae angen clinigol, yn enwedig gofal canser, wedi cael blaenoriaeth erioed wrth 
ddefnyddio adnoddau gofal wedi'i gynllunio. Y dull hwn fu'r brif egwyddor arweiniol yn 
ystod y pandemig ac mae hyn wedi cael effaith sylweddol ar restrau aros. Ar hyn o bryd, 
capasiti cyfyngedig sydd ar gael i gleifion arferol gael adolygiad a/neu driniaeth. Caiff 
adnoddau gofal wedi'i gynllunio eu cydgrynhoi a dyrennir slotiau theatr sydd ar gael yn 
seiliedig ar risg glinigol, gydag achosion brys yn cael blaenoriaeth. Rôl Llywodraeth 
Cymru fu darparu canllawiau cenedlaethol a chymorth polisi i sicrhau bod 
gwasanaethau'r GIG a gofal cymdeithasol yn cael eu darparu'n ddiogel ac yn effeithiol 
yn ystod y pandemig. Lle bo'n briodol, mae byrddau iechyd wedi gallu addasu a diwygio 
canllawiau ar sail asesiadau risg lleol a'r adnoddau sydd ar gael. 
 

43. Mae GIG Cymru wedi defnyddio dull seiliedig ar risg o flaenoriaethu ar gyfer ymyriadau 
llawfeddygol. Ar ddechrau'r pandemig, datblygodd Coleg Brenhinol y Llawfeddygon 
gyfres o ganllawiau clinigol i helpu i wneud penderfyniadau llawfeddygol gyda 
llawdriniaethau wedi'u categoreiddio fel blaenoriaeth 1 (llawdriniaeth frys), blaenoriaeth 
2 (llawdriniaeth cyn pen mis), blaenoriaeth 3 (llawdriniaeth cyn pen 3 mis) a blaenoriaeth 
4 (llawdriniaeth ar ôl 3 mis). Cymerodd pob bwrdd iechyd gamau i gynnal llawdriniaeth 
ddewisol ar gyfer y cleifion â'r risg uchaf, gan gynnwys canser (blaenoriaeth 2). Pennwyd 
bod cleifion a aseswyd fel rhai blaenoriaeth 3 a 4 yn gleifion clinigol llai brys oedd yn 
aros am driniaeth. Dynodwyd gwasanaethau canser yn wasanaethau hanfodol ar 
ddechrau'r pandemig. Rydym wedi gwneud popeth o fewn ein gallu i'w cynnal drwy gydol 
y pandemig, ond mae'n anochel y bu aflonyddu arnynt oherwydd natur y tonnau o fathau 
newydd o covid-19. 
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44. Mae clinigwyr wedi bod yn adolygu eu cleifion ar y rhestrau aros yn gyson ac wedi 
adolygu blaenoriaeth cleifion ym mhob adolygiad gan sicrhau bod eu blaenoriaeth wedi'i 
chofnodi'n briodol a bod modd trin cleifion sydd â chyflwr sy'n gwaethygu.  
 

45. Ym mis Ebrill 2021, cytunodd GIG Cymru ar ddull cenedlaethol, cyson o adolygu rhestrau 
aros cleifion allanol. Datblygwyd y broses ar y cyd ag arweinwyr gofal wedi'i gynllunio'r 
GIG ac mewn ymgynghoriad â Chyngor Cymru i'r Deillion a Chynghorau Iechyd 
Cymuned i sicrhau bod adnoddau ar gyfer y cyhoedd yn hygyrch. Diben cychwynnol hyn 
oedd cysylltu â chleifion a'u sicrhau na chawsant eu hanghofio. Yn ail, roedd er mwyn 
deall statws iechyd y claf a phenderfynu a yw eu symptomau wedi dirywio, a allai 
ddangos yr angen am apwyntiad cynharach. Yn olaf, roedd yn bwysig penderfynu a oedd 
angen apwyntiad ar y claf o hyd gan y gallent fod wedi cael triniaeth bellach gan ofal 
sylfaenol, fferyllfa neu fod eu cyflwr wedi gwella. Cam cyntaf yr ymgyrch gyfathrebu hon, 
a ddechreuodd fis Mehefin diwethaf, oedd ysgrifennu at bob claf sydd wedi bod yn aros 
dros 52 wythnos am apwyntiad newydd fel claf allanol, yna'r rhai sy'n aros am apwyntiad 
dilynol. Bydd byrddau iechyd yn defnyddio'r ymatebion o'r gwaith cyfathrebu hwn i 
flaenoriaethu cleifion drwy adolygiad clinigol. 

 
Mynediad at therapïau seicolegol a chefnogaeth emosiynol i’r rheini a allai fod yn 
profi gorbryder neu drallod o ganlyniad i amseroedd aros hir. 
 
46. Cyn y pandemig, roedd tua un o bob pedwar o bobl yng Nghymru yn wynebu problemau 

iechyd meddwl. Mae'r data diweddaraf gan Iechyd Cyhoeddus Cymru ac arolygon eraill 
yn dangos yn gyffredinol; bod lefelau gorbryder yn y boblogaeth yn parhau'n uwch nag 
yr oeddent cyn y pandemig. Mae agweddau ar iechyd a lles personol, pryder am iechyd 
a lles pobl eraill a sefyllfa ariannol bersonol i gyd wedi peri pryder i raddau gwahanol i 
unigolion yn ystod y cyfyngiadau symud. Mae adnodd hunanreoli ar-lein o'r enw 
SilverCloud ar gael drwy hunanatgyfeirio ac atgyfeiriad gan glinigydd os oes angen. 
Mae'r defnydd o'r dull hwn o gymorth yn parhau i gynyddu, ac mae'n cael ei werthuso'n 
dda. 
 

47. Ar ddechrau'r pandemig, darparwyd adnoddau ychwanegol i fyrddau iechyd i’w helpu i 
gynnal gwasanaethau iechyd meddwl hanfodol ochr yn ochr ag ymateb i bwysau 
uniongyrchol y pandemig. Darparwyd cyllid ychwanegol ar gyfer capasiti ychwanegol 
cleifion mewnol yn y ddarpariaeth ar gyfer oedolion a phlant. Hefyd, rydym wedi cryfhau 
llinell gymorth iechyd meddwl CALL i ateb y galw cynyddol, ac rydym yn parhau i'w 
hyrwyddo fel un o'n cynigion allweddol. Rydym wedi darparu cyllid ar gyfer amrywiaeth 
o ddulliau rhanbarthol hefyd i leihau hunanladdiad a hunan-niweidio gan gynnwys 
cymorth profedigaeth, hyfforddiant a chodi ymwybyddiaeth. 
 

48. Mae gwasanaethau asesu cof dan bwysau. I gefnogi hyn darparwyd £3 miliwn a 
ddyrannwyd i Fyrddau Partneriaeth Rhanbarthol, yn ogystal â'r £9 miliwn a ddyrannwyd 
adeg cyhoeddi'r Cynllun Gweithredu ar gyfer Dementia, sy'n gynnydd sylweddol mewn 
cyllid. 
 

49. Rydym yn blaenoriaethu iechyd meddwl ar draws y llywodraeth ac yn buddsoddi dros 
£100 miliwn o gyllid ychwanegol dros y tair blynedd nesaf. Mae £90 miliwn ohono ym 
mhortffolio Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol. (£50 miliwn yn 2022-23 yn codi i £90 
miliwn erbyn 2024-25). 
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Y cyfraniad y gall y trydydd sector ei wneud wrth ddarparu cymorth cymheiriaid a 
gwybodaeth i gleifion sydd ar restr aros y GIG. 
 
50. Mae GIG Cymru a Llywodraeth Cymru yn gweithio'n agos gyda phartneriaid cysylltiedig 

amrywiol o’r trydydd sector i gynorthwyo cleifion a datblygu polisi. Mae sefydliadau’r 
trydydd sector fel Cymru Versus Arthritis wedi creu cymunedau ar-lein i ddarparu 
cymorth a chynnig cyfoeth o wybodaeth sydd ar gael ar eu gwefannau. Mae hyn yn 
cynnwys gwybodaeth a chyngor penodol i'r rhai sydd ar restrau aros. Mae RNIB Cymru 
yn gweithio'n agos gyda Llywodraeth Cymru, ac fe wnaethant helpu i ddatblygu mesur 
newydd ar gyfer gofal llygaid, ac maent yn parhau i fod yn ganolog wrth gynorthwyo'r 
gwasanaeth iechyd i roi gwybodaeth glir i gleifion. Roedd y Gynghrair Canser yn ganolog 
i'r gwaith o ddatblygu'r Llwybr Canser a Amheuir ac mae’n ein dal i gyfrif yn gyson am 
ein perfformiad canser. Mae llawer o enghreifftiau o'r trydydd sector yn cefnogi cleifion 
yn effeithiol ochr yn ochr â byrddau iechyd.  
 

51. Mae gwasanaethau a gwefannau byrddau iechyd yn cyfeirio cleifion sy'n aros at gymorth 
priodol gan y trydydd sector. Mae hon yn agwedd bwysig ar ddull y gwasanaethau iechyd 
meddwl o gefnogi cleifion ar restrau aros. Mae llythyrau a anfonir at gleifion sy'n aros am 
driniaeth yn cynnwys adran ar gyfeirio cleifion at elusennau a chyrff trydydd parti addas. 
 

52. Mae Llywodraeth Cymru wedi gweithio gyda'r Groes Goch Brydeinig i sefydlu "Waiting 
Well Support Service”. Bydd y gwasanaeth yn cefnogi cleifion sydd ar restrau aros am 
driniaeth ddewisol drwy ddarparu cymorth ymarferol ac emosiynol, cyfeirio ac atgyfeirio 
a gefnogir er mwyn helpu pobl i gynnal eu hannibyniaeth a gwella eu gallu i hunanreoli'n 
well. Bydd pedwar bwrdd iechyd yn dechrau treialu'r model hwn am gyfnod o 12 mis ym 
mis Mawrth 2022.  

 
Pa mor effeithiol yw’r negeseuon ar gyfer y cyhoedd ac ymgysylltu â phobl ynghylch 
y gofynion ar y gwasanaeth a phwysigrwydd ceisio gofal yn brydlon. 
 
53. Ar ddechrau'r pandemig, canolbwyntiodd gwaith cyfathrebu Llywodraeth Cymru ar 

wybodaeth iechyd y cyhoedd yn ymwneud â risg covid-19. Darparwyd y neges hon drwy 
sesiynau briffio dyddiol cenedlaethol, dogfennau cenedlaethol (electronig a phapur) ac 
fe'i hatgyfnerthwyd gan dimau cyfathrebu lleol y GIG. Roedd negeseuon lefel uchel 
ynghylch gofal wedi'i gynllunio ac effaith covid-19 ar restrau aros yn rhan o'r negeseuon 
cenedlaethol a lleol hyn. 
 

54. Yn 2020, caffaelodd Llywodraeth Cymru adnoddau cyfathrebu allanol i gynorthwyo 
gyda'r ymgyrch genedlaethol barhaus, "Helpwch ni i’ch helpu chi”. Roedd hyn yn darparu 
adnoddau i dimau cyfathrebu lleol y GIG i atgyfnerthu ac addasu negeseuon 
cenedlaethol i anghenion lleol. 
 

55. Mae rhestr o ddolenni i wybodaeth am gadw'n iach wedi'u datblygu i fyrddau iechyd ei 
defnyddio i gyfeirio cleifion. Mae'r rhaglen gofal wedi'i gynllunio mewn cydweithrediad â'r 
ymgyrch Helpwch ni i’ch helpu chi wedi datblygu cyfres o fideos ar gyfer cleifion. Fe'u 
defnyddiwyd ar wefannau ac ar y cyfryngau cymdeithasol. 
 

56. Mae byrddau iechyd wedi datblygu nifer o strategaethau lleol i gefnogi a gwella 
cyfathrebu â chleifion hefyd. Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda, er enghraifft, wedi 
datblygu cyswllt un pwynt ar gyfer pob ymholiad gan gleifion am amseroedd aros, a 
dreialwyd i ddechrau ar gyfer orthopedeg. 
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I ba raddau y mae anghydraddoldebau’n bodoli yn yr ôl-groniad dewisol, gydag 
ardaloedd difreintiedig yn wynebu rhestrau aros anghymesur o fawr y pen o’r 
boblogaeth, o gymharu â’r ardaloedd lleiaf difreintiedig. 
 
57. Mae ffocws llwyr ar anghydraddoldebau iechyd ar draws Llywodraeth Cymru. Mae cyllid 

penodol wedi'i dargedu i sicrhau bod yr egwyddor hon yn cael ei hymgorffori ar draws y 
ddarpariaeth. Gwyddom fod y pandemig wedi effeithio ar y bwlch anghydraddoldebau, 
ac rydym yn blaenoriaethu'r ffordd y byddwn yn galluogi ac yn helpu i gefnogi newid 
cadarnhaol. 
 

58. Nid yw dadansoddi sy’n defnyddio Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru (Malc) ar ddata 
gweithgarwch yn dangos unrhyw newid sylweddol mewn patrymau triniaeth ar draws y 
gwahanol grwpiau amddifadedd yn ystod covid-19. Yn ôl y disgwyl, mae'n dangos y 
cynnydd cyffredinol yn hyd yr amseroedd aros ym mhob un o'r grwpiau hyn. Mae 
tystiolaeth yn dangos y gallai amseroedd aros hir i bobl mewn grwpiau amddifadedd is 
arwain at fwy o ganlyniadau iechyd yn gymesur oherwydd y problemau iechyd sydd 
ganddynt eisoes. 
 

59. Mae angen mwy o gymorth wedi'i dargedu a chyfeirio ar gyfer pobl o ardaloedd 
difreintiedig ar draws y system gyfan i leihau niwed wrth aros.  
 

60. O safbwynt iechyd y boblogaeth, gwyddom mai dau o achosion mwyaf salwch a 
marwolaeth y gellir eu hosgoi, a sbardunau anghydraddoldeb iechyd, yw ysmygu a 
gordewdra. Gan weithio gyda byrddau iechyd, rydym yn sicrhau bod adnoddau'n cael eu 
cyfeirio at ymyriadau sy’n seiliedig ar dystiolaeth. Mae'r ymyriadau hyn yn cael eu 
targedu'n ychwanegol tuag at grwpiau a chymunedau lle mae cyfraddau defnyddio 
tybaco a gordewdra yn uwch, megis cymunedau mwy difreintiedig. 
 

61. Roedd Cynllun Gweithredu Cydraddoldeb Hiliol drafft Llywodraeth Cymru yn cydnabod 
effaith anghyfartal y pandemig Covid-19 ar rai grwpiau o'r boblogaeth ac yn cynnig nod 
a chamau gweithredu penodol i fynd i'r afael â'r anghydraddoldebau iechyd a brofir gan 
bobl Dduon, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig.  
 

62. Daeth yr ymgynghoriad ar y Cynllun Gweithredu LGBTQ+ drafft i ben ar 22 Hydref. 
Roedd y cynllun drafft yn cydnabod yr anghydraddoldebau iechyd a brofir gan bobl 
LGBTQ+ ac yn cynnig amrywiaeth o gamau gweithredu wedi'u targedu i wella 
canlyniadau iechyd pobl LGBTQ+. Mae gwaith ar y gweill ar hyn o bryd i fireinio'r Cynllun 
Gweithredu yng ngoleuni'r ymatebion i'r ymgynghoriad. 

 
Cynlluniau i adfer yn llawn gofal wedi’i gynllunio y GIG yng Nghymru. 
 
63. Ym mis Mawrth 2020, datblygwyd Iechyd a Gofal Cymdeithasol yng Nghymru – COVID-

19: edrych tua’r dyfodol sy'n egluro uchelgeisiau a dull Llywodraeth Cymru o ran 
ailadeiladu ein system iechyd a gofal yng Nghymru, mewn ffordd sy'n rhoi lle canolog i 
degwch a chyfiawnder. Mae'n adeiladu ar y gwersi allweddol a ddysgwyd, ac yn disgrifio'r 
cyfleoedd a'r blaenoriaethau wrth i ni adfer o effeithiau dinistriol y pandemig. Mae'n 
dangos ein hymrwymiad i bartneriaeth gymdeithasol, mae'n gwerthfawrogi ac yn disgwyl 
integreiddio a dulliau integredig, ac yn egluro ein disgwyliadau o ran cyflawni. 
 

64. Ein bwriad yw datblygu cynllun i fynd i’r afael â’r amseroedd aros i’r cleifion hynny y mae 
eu triniaeth wedi’i gohirio oherwydd y pandemig. Caiff y cynllun hwn ei gyhoeddi ym mis 
Ebrill eleni. Bydd yn egluro ein huchelgeisiau a'n blaenoriaethau ar gyfer gofal wedi'i 
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gynllunio gan roi arweiniad a chyfeiriad clir i'r GIG a'n partneriaid am ein dyheadau a'n 
disgwyliadau o ran adfer gofal wedi'i gynllunio. 

 
 
Datblygiadau arloesol i gefnogi cleifion 
 
65. Mae gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru wedi bod ar flaen y gad 

wrth ymateb i'r pandemig. Mae covid-19 wedi cyflymu newid yn y ffordd y caiff 
gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol eu darparu.  

 
Cefnogi Cleifion 

 Mae gan bob bwrdd iechyd linellau cymorth i gleifion, ac mae meddygon teulu lleol yn 
ymwybodol ohonynt. Nid yw pob un o'r llinellau'n cynnig cymorth uniongyrchol i gleifion 
ond maent yn cyfeirio cleifion yn briodol yn dibynnu ar natur yr alwad. Yn ogystal, gall y 
rhai sy'n ateb y galwadau adolygu amseroedd aros cyfredol.   

 O fis Ionawr 2022 ymlaen, mae gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg Hyb 
Lles ar waith; ymysg y rhaglenni allweddol sydd ar gael mae iechyd meddwl a rheoli 
poen.  

 Mae gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro nifer o wasanaethau a dulliau 
gweithredu ar waith i gefnogi cleifion sy'n aros i gael gofal wedi'i gynllunio. Mae prosiect 
Prehab2Rehab y Bwrdd yn hyrwyddo dull newid ymddygiad arloesol mewn perthynas â 
negeseuon iechyd a chyngor 'rhagsefydlu' i gleifion ar y rhestr aros cleifion mewnol. 
Agwedd bwysig ar y prosiect Prehab2Rehab yw gwefan Cadw Fi’n Iach, 
https://keepingmewell.com, ac mae gwasanaethau'n cyfeirio cleifion ar restrau aros at 
adnoddau ar y wefan hon.  

 Cysylltir â chleifion orthopedig yn ystod camau cynnar yr aros i ymuno â'r rhaglen 'Byw'n 
Dda' sy’n eu cynghori ar reoli poen drwy gyngor ar feddyginiaeth ac iechyd a lles, gan 
gynnwys rhoi'r gorau i ysmygu a deieteg.    

Adsefydlu 

 Mae adnodd modelu i helpu i ragweld y galw am wasanaethau adsefydlu yn cefnogi'r 
Fframwaith Adsefydlu a gyhoeddwyd ym mis Mai 2020. Cefnogir y Rhaglen Adferiad a 
lansiwyd ym mis Mehefin 2021 gyda £5 miliwn o gyllid ychwanegol. Mae'r rhaglen yn 
cefnogi cleifion sy'n profi'r symptomau sy'n gysylltiedig â covid hir. Fe'i cefnogir gan 
becyn addysg ac adnoddau cynhwysfawr. Mae'n golygu bod gweithwyr iechyd 
proffesiynol ledled Cymru yn cael yr un wybodaeth a chyngor ar drin y cyflwr hwn, ynghyd 
â chanllaw clir ar sut a phryd i atgyfeirio cleifion ymlaen i gael triniaeth a chymorth. 

 
Digidol 

 Mae buddsoddiad sylweddol a chyflymach mewn technoleg ddigidol wedi galluogi i 
wasanaethau gael eu trawsnewid yn gyflym a pharhad gwasanaethau hanfodol mewn 
amgylchedd diogel. Cafodd Attend Anywhere ei gyflwyno'n gyflym i gynnig apwyntiadau 
rhithwir ar draws gofal sylfaenol, cymunedol ac eilaidd.  

 Cyflwynwyd clinigau grŵp fideo (VGCs), model effeithiol sy'n caniatáu i'r tîm clinigol 
asesu nifer o gleifion gyda'i gilydd. Defnyddir clinigau o’r fath mewn gwasanaethau 
canser, iechyd meddwl, ac ar gyfer cyflyrau gydol oes fel rhiwmatoleg a diabetes a 
dermatoleg. Mae rhai dan arweiniad ffisiotherapyddion yn gweithio'n dda ar gyfer rheoli 
poen ac mewn gwasanaethau canser. 
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Darpariaeth Gymunedol 

 Mae optometryddion yn cael eu huwchsgilio i ddarparu llwybrau gofal cleifion newydd. 
Mae'r buddsoddiad wedi'i dargedu ar gyfer gwelliannau TG, data a digidol yn galluogi 
gofal a rennir, ac yn galluogi optometryddion i reoli a thrin mwy o gleifion mewn gofal 
sylfaenol. 

 Enghraifft o fodel cyflawni sy'n sicrhau dull amlddisgyblaethol yw clinig iechyd plant 
integredig Clwstwr De-orllewin Caerdydd, lle mae clinigau cleifion allanol a gynhelir 
mewn practisau meddygon teulu yn cael eu harwain ar y cyd gan bediatregydd 
ymgynghorol a meddygon teulu. Mae'r model hwn wedi arwain at ganlyniadau megis 
amseroedd aros byrrach, cyfraddau 'Heb Fynychu' is a llai o angen am apwyntiadau 
dilynol 

 Bydd 17 o fferyllfeydd yng nghlwstwr Llanelli Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda yn 
cymryd rhan mewn cynllun peilot 12 mis ar gyfer Gwasanaeth Iechyd Meddwl a Lles 
Fferylliaeth Gymunedol. Bydd y gwasanaeth yn caniatáu i fferyllwyr a staff fferyllfeydd 
hyfforddedig gynnig cymorth cyfeirio Iechyd Meddwl a Lles lefel isel i grŵp o gleifion 
wedi'i dargedu sydd wedi cael meddyginiaeth ar bresgripsiwn yn ddiweddar ar gyfer 
cyflwr iechyd meddwl lefel isel.  

 Mae cynllun peilot yn mynd rhagddo ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda, sy'n 
defnyddio gyrwyr dosbarthu fferyllfeydd i gwblhau asesiad llesiant sylfaenol o gleifion 
sydd ar eu pen eu hunain ac sy’n agored i niwed o bosibl. Ar hyn o bryd mae'r cynllun 
peilot hwn yn codi materion llesiant gyda Chymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol Sir 
Benfro sydd wedyn yn nodi'r angen am adolygiad gan y meddyg teulu. 

 Mae diwygio'r Fframwaith Contractau Fferylliaeth Gymunedol yn golygu y bydd pob 
fferyllfa gymunedol yng Nghymru yn gallu cynnig arlwy estynedig o wasanaethau drwy 
wasanaeth fferylliaeth gymunedol clinigol cenedlaethol. O fis Ebrill 2022 ymlaen, bydd y 
contract yn galluogi pob fferyllfa i ddarparu triniaeth ar gyfer mân anhwylderau cyffredin, 
mynediad at feddyginiaethau presgripsiwn rheolaidd mewn argyfwng, brechiad 
blynyddol rhag y ffliw, a rhai mathau o ddulliau atal cenhedlu brys a rheolaidd.  

Modelau Gofal newydd 

 Mae Sylw yn ôl Symptomau ac apwyntiadau dilynol ar gais claf yn cael eu rhoi ar waith 
ar draws GIG Cymru, lle bo hynny'n ddiogel ac yn briodol, yn lle apwyntiad dilynol. 

 Gyda chymorth y Gronfa Trawsnewid a'r Gronfa Gofal Integredig, mae Byrddau 
Partneriaeth Rhanbarthol wedi datblygu modelau gofal newydd sydd wedi bod yn 
amhrisiadwy yn ystod yr ymateb i covid-19, gan gynnwys rhyddhau cleifion o'r ysbyty i'r 
cartref yn gyflym a modelau ar gyfer osgoi derbyn cleifion. Bydd 'Cronfa Integreiddio 
Rhanbarthol Iechyd a Gofal Cymdeithasol' newydd yn para pum mlynedd yn cael ei 
lansio ar 1 Ebrill 2022. 

Casgliad 
 
66. Mae GIG Cymru wedi gweithio’n eithriadol o galed yn ystod yr 20 mis diwethaf i ymateb 

i her covid-19, gan ddiogelu cleifion ac ymateb yn effeithiol i’r rhai sydd angen gofal ar 
gyfer canser, gofal brys a gofal hanfodol. 
 

67. Mae’r ymateb hwn yn golygu bod amseroedd aros ar gyfer gofal wedi’i gynllunio wedi 
cynyddu’n sylweddol yn ystod y ddwy flynedd diwethaf. Yn anffodus, mae llawer o bobl 
yn aros yn hirach nag y byddem yn ei hoffi am eu gofal iechyd. 

 
68. Ein her wrth inni fynd ymlaen yw lleihau maint y rhestr aros gyffredinol a faint o amser y 

mae rhaid i bobl aros. Bydd hyn yn cymryd amser, ond ceir rhai enghreifftiau rhagorol o 
glinigwyr yn gwneud hyn. Ar yr un pryd, mae angen inni sicrhau y cyfathrebir yn effeithiol 
â chleifion a’u bod yn cael eu cefnogi’n effeithiol tra maent yn aros. 
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Papur Tystiolaeth y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol 

Cynllun Gaeaf Iechyd a Gofal Cymdeithasol 2021-22 

1. Diben 

1.1 Mae'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a'r Cyfarwyddwr Cyffredinol Iechyd a 

Gwasanaethau Cymdeithasol a Phrif Weithredwr GIG Cymru wedi cytuno i fod yn bresennol yn y 

Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol ddydd Iau 10 Chwefror 2022, i ddarparu tystiolaeth ar gyfer yr 

ymchwiliad i effaith ôl-groniad amseroedd aros ar bobl sy'n aros am ddiagnosis neu driniaeth ac i 

graffu arnynt ar Gynllun Gaeaf Iechyd a Gofal Cymdeithasol Llywodraeth Cymru 2021-22.  

1.2 Diben y papur briffio hwn yw darparu crynodeb o brosesau cynllunio'r gaeaf ar gyfer 2021-22 ac 

asesiad o'r sicrwydd a ddarparwyd gan y cynlluniau rhanbarthol iechyd a gofal cymdeithasol 

integredig a gynhelir drwy fyrddau partneriaeth rhanbarthol. 

2. Cyflwyniad 

2.1 Yn hanesyddol, mae'r system iechyd a gofal cymdeithasol wedi gweld pwysau yn ystod cyfnodau 

penodol o'r flwyddyn, gan arwain at oedi wrth gael mynediad a allai arwain at risg o niwed, profiad 

gwael ac ansawdd gofal i bobl sy'n defnyddio gwasanaethau. Yn gyffredinol, mae cyfnod y gaeaf, 

gwyliau'r Pasg a gwyliau banc yn cyflwyno heriau ychwanegol i'r system o'u cymharu â gweddill y 

flwyddyn.  

2.2 Yn hanesyddol, mae cynlluniau'r gaeaf wedi canolbwyntio ar wasanaethau'r GIG ac wedi'u 

cyhoeddi ym mis Tachwedd, gyda gofyniad i fyrddau iechyd ac ymddiriedolaethau gyflwyno 

cynlluniau'n ffurfiol. 

2.3 Er nad yw cynllunio tymhorol yn ddigwyddiad sy’n digwydd unwaith ac yn rhan o ofyniad 

cynlluniau gweithredol sefydliadau iechyd a gofal cymdeithasol, o ystyried y pwysau cynyddol a 

ragwelir o ganlyniad i effeithiau pandemig COVID-19, cyhoeddwyd Cynllun Diogelu'r Gaeaf (2020 - 

2021) gan Lywodraeth Cymru ym mis Hydref 2020. Diben y cynllun hwn oedd disgrifio'r camau a 

gymerwyd ar lefel genedlaethol i alluogi'r system iechyd a gofal cymdeithasol i ddarparu 

gwasanaethau diogel ac effeithiol drwy gydol cyfnod y gaeaf. 

2.4 Y pryder ar gyfer gaeaf 2021-22 oedd effaith risgiau lluosog ar system sydd eisoes yn fregus. Yr 

heriau a achosir gan y pandemig i gapasiti staffio iechyd a gofal cymdeithasol; cyfyngiadau ar gapasiti 

ystadau ffisegol sy'n gysylltiedig â ffrydio cleifion a gofynion cadw pellter cymdeithasol; cynyddu 

gweithgarwch ar draws gwasanaethau gofal brys a brys; a rhagwelwyd cymhlethdod ychwanegol y 

galw 'newydd' a cudd wrth i'r cynllunio ddechrau ar gyfer bod yn barod am y gaeaf. 

2.5 O ganlyniad, sefydlwyd Grŵp Gorchwyl Cynllunio Tymhorol Grŵp Iechyd a Gwasanaethau 

Cymdeithasol, dan gadeiryddiaeth Dirprwy Brif Swyddog Meddygol Cymru. Cynhaliodd y grŵp 

asesiad o'r risgiau allweddol a'r mecanweithiau presennol ar gyfer darparu cymorth i sefydliadau 

iechyd a gofal cymdeithasol a chael sicrwydd ohonynt, a nododd feysydd blaenoriaeth ar gyfer 

cydnerthedd y gaeaf. 

3. Cyd-destun strategol 

3.1 Parhaodd pandemig Covid-19 i gael effaith sylweddol ar allu'r system iechyd a gofal cymdeithasol 

i ddarparu gofal amserol ac o safon drwy gydol 2021 a daeth gwasanaethau gofal brys a brys dan 

bwysau cynyddol wrth i'r flwyddyn fynd rhagddi, oherwydd nifer o ffactorau. 
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• Llacio'r cyfyngiadau ar fywyd a chynnydd mewn poblogaethau dros dro (e.e. twristiaid) gan 

arwain at gynnydd mewn cyflwyniadau i Wasanaethau Meddygol Cyffredinol, 111, 999 ac 

Adrannau Brys ar gyfer mân gwynion; 

• Galw cudd a achosir gan amharodrwydd cychwynnol ymhlith y cyhoedd i geisio cyngor yn 

ystod ton gyntaf y pandemig, a chynyddu nifer yr achosion o fregusrwydd gan arwain at fwy 

o bobl yn cael gofal ag anghenion cymhleth; 

• Gofynion rheoli heintiau parhaus sy'n lleihau capasiti corfforol mewn Adrannau Brys a 

wardiau ysbytai; 

• Gofynion Profi Olrhain a Diogelu gan leihau'r capasiti staff sydd ar gael ar draws y system 

gan achosi oedi i fynediad; 

• Cymorth gofal sylfaenol a chymunedol parhaus ar gyfer y rhaglen frechu sy'n cyfyngu ar y 

gallu i reoli'r galw yn y gymuned gan arwain at ddibyniaeth ar 111, 999 ac Adrannau Brys; a 

• Cynnydd mewn gweithdrefnau gofal wedi'u cynllunio i fynd i'r afael â'r ôl-groniad a'r 

gostyngiad yng nghapasiti gofal cymdeithasol gan gyfyngu ymhellach ar gapasiti y gwelyau 

sydd ar gael, gan achosi mwy o aros a chanlyniadau hirach i gleifion sy'n aros i gael eu 

derbyn o wely ysbyty. 

• Effaith ar y system gofal brys ac argyfwng sy'n deillio o lif gwael cleifion drwy'r system 

ysbytai ac allan i'r gymuned (gydag oedi hir i gleifion sy'n aros i gael eu derbyn i wely o'r 

Adran Achosion Brys, ac oedi wrth drosglwyddo cleifion o gerbydau ambiwlans i ofal staff yr 

Adran Achosion Brys oherwydd diffyg lle). Caiff hyn ei achosi'n rhannol gan brosesau ysbytai 

ac yn rhannol oherwydd heriau yn y sectorau gofal cartref a chartrefi gofal.  

• Galw mawr parhaus am ofal cartref i gleifion yn y system ysbytai, a ragwelwyd gan fodelu'r 

Uned Gyflenwi i ymestyn i hydref 2021.  

• Cyfyngiadau o ran capasiti gofal cartref, y disgwylid iddynt barhau i'r gaeaf er gwaethaf 

ymdrechion ar y cyd i gynyddu recriwtio a gwella cadw yn y sector gofal cartref.  

• Pwysau'r gweithlu ar draws y sector iechyd a gofal cymdeithasol a achosir gan salwch, 

gwarchod, trosiant staff a blinder staff sydd wedi gweithio drwy gyfnod estynedig o bwysau 

cynyddol. 

4. Cynllun gaeaf Iechyd a Gofal Cymdeithasol bwriad/diben 

4.1 Datblygwyd Cynllun Gaeaf Iechyd a Gofal Cymdeithasol 2021-22 i fynd i'r afael â'r risgiau 

cyfansawdd i ddiogelwch cleifion, gyda'r prif nodau o gadw'r boblogaeth yn ddiogel rhag COVID-19 a 

diogelu gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol i bobl sydd â'r angen mwyaf.   

4.2 Diben y Cynllun Gaeaf Iechyd a Gofal Cymdeithasol oedd disgrifio'r camau sy'n cael eu cymryd yn 

genedlaethol i gefnogi sefydliadau iechyd a gofal cymdeithasol i gynllunio ar gyfer cyfnod y gaeaf, ac 

i nodi blaenoriaethau ar gyfer byrddau partneriaeth rhanbarthol, awdurdodau lleol, byrddau iechyd 

ac ymddiriedolaethau'r GIG. Roedd angen sicrwydd gan sefydliadau fod eu cynlluniau'n ddigon 

cadarn i sicrhau eu bod yn cynnal gwasanaethau allweddol i bobl Cymru yn ystod y gaeaf, ac i gadw 

Cymru'n ddiogel. 

4.3 Disgwyliad y cynllun oedd i sefydliadau iechyd a gofal cymdeithasol gryfhau eu cynlluniau gaeaf 

drwy gydweithio. Gofynnwyd i Fyrddau Partneriaeth Rhanbarthol arwain y gwaith o ddatblygu 

cynlluniau integredig lleol lefel uchel a oedd yn disgrifio sut yr oedd partneriaid yn cydweithio i 

gyflawni blaenoriaethau y cytunwyd arnynt ar gyfer y gaeaf, fel rhan o weithgarwch parhaus i gynnal 

gwasanaethau a mynd i'r afael â phwysau'r system. 

4.4 Wrth geisio ymateb i'r pum niwed sy'n gysylltiedig â'r pandemig , nododd y cynllun wyth maes 

blaenoriaeth i gadw pobl yn ddiogel a lleihau'r risg o niwed. Yr wyth maes blaenoriaeth oedd: 
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• Ein diogelu rhag COVID  

• Cadw pobl yn iach 

• Cynnal gwasanaethau iechyd diogel (gofal wedi'i gynllunio a gofal brys ac argyfwng)  

• Cynnal ein gwasanaethau gofal cymdeithasol 

• Cefnogi ein gweithlu iechyd a gofal cymdeithasol  

• Cefnogi gofalwyr di-dâl  

• Rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i bawb  

• Cydweithio ledled Cymru 

5. Cymorth ariannol 

5.1 Yn ystod 2021, ochr yn ochr â phecyn parhaus o gymorth ariannol ar gyfer ymateb y GIG i COVID-

19, buddsoddwyd mwy na £200 miliwn o refeniw a £48 miliwn o gyfalaf i gefnogi a chyflymu'r broses 

o adennill gwasanaethau gofal cynlluniedig ledled Cymru er mwyn sicrhau bod pobl yn cael eu 

hasesiad a'u triniaeth cyn gynted â phosibl. 

5.2 Dyrannwyd £25 miliwn o gyllid rheolaidd i gefnogi'r gwaith o gyflawni'r Chwe Nod ar gyfer Gofal 

Brys ac Argyfwng, gan ganolbwyntio ar bedwar maes blaenoriaeth: 

• Gweithredu canolfannau gofal sylfaenol brys ledled Cymru i reoli'r galw yn y gymuned yn 

well 

• Cyflwyno 111 yn genedlaethol a chynnydd yn nifer y clinigwyr i ddarparu cyngor / asesiadau 

o bell a chyfeirio 

• Sefydlu gwasanaethau gofal brys cadarn ar yr un diwrnod i helpu i osgoi derbyniadau i'r 

ysbyty 

• Rhyddhau cleifion i asesu llwybrau i osgoi cael eu derbyn i’r ysbyty a chyflymu'r broses o'u 

rhyddhau i fan preswylio arferol person 

5.3 Buddsoddwyd £2.26miliwn arall mewn cludiant i gleifion nad yw'n fater brys, mewn ymdrech i 

leddfu'r pwysau ar wasanaethau ambiwlans a sicrhau y gall cleifion barhau i gael gofal wedi'i 

gynllunio. 

5.4 Dyrannwyd £40 miliwn i gefnogi'r broses o adennill gwasanaethau gofal cymdeithasol sy'n cyd-

fynd â'r Fframwaith Adfer Gofal Cymdeithasol. 

5.5 Yn ogystal â'r buddsoddiadau hyn, dyrannwyd £9.8 miliwn arall i fyrddau partneriaethau 

rhanbarthol ar 26 Hydref 2021, i gefnogi'r gwaith o gyflawni yn erbyn y blaenoriaethau a nodir yng 

nghynllun y gaeaf, ynghyd â £32.92 miliwn pellach ar gyfer y pwysau ar ofal cymdeithasol.  

6. Dogfennau canllaw cysylltiedig 

6.1 Cyhoeddwyd y cynllun gaeaf yng nghyd-destun nifer o ddogfennau canllaw allweddol eraill gan 

ganolbwyntio'n benodol ar fynd i'r afael â ffactorau allweddol sy'n effeithio ar bwysau tymhorol. 

6.2 Mae Fframwaith Dewisiadau Lleol, a gyhoeddwyd ym mis Rhagfyr 2020, yn rhoi caniatâd i 

sefydliadau'r GIG wneud dewisiadau lleol, mewn cyd-destun lleol ac wedi'u llywio gan ymgysylltiad 

lleol â darparu gwasanaethau hyblyg ac i adleoli staff i ymateb i alw eithriadol. Adolygwyd hyn ac fe'i 

hailgyhoeddwyd i Fyrddau Iechyd ar 1 Hydref 2021.  

6.3 Mae'r Cynllun Rheoli Coronafeirws yn nodi ymateb ehangach Llywodraeth Cymru i'r 

Coronafeirws ac yn darparu'r cyd-destun ehangach i'r cynllun iechyd a gofal cymdeithasol hwn. 

Cyhoeddwyd y Cynllun Rheoli Coronafeirws: diweddariad yr hydref a'r gaeaf ar 8 Hydref 2021. 
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6.4 Mae Ymateb Iechyd y Cyhoedd i Salwch Anadlol Gaeaf 2021 yn nodi'r ymateb manwl i COVID-19 

a’’r ffliw tymhorol ac fe'i cyhoeddwyd ar 21 Hydref 2021. 

7. Cynllunio gaeaf a mecanweithiau sicrwydd cyflenwi / llywodraethu 

7.1 Cyflwynwyd holl ddatganiadau sicrwydd/dogfennau cynllun gaeaf y Byrddau Partneriaeth 

Rhanbarthol (BPRhau) erbyn diwedd mis Tachwedd 2021 ac fe'u hadolygwyd gan arweinwyr polisi ar 

draws y Grŵp Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol. Darparwyd adborth cychwynnol ar lafar ar 7 

Rhagfyr i arweinwyr y (BPRhau). Dilynwyd hyn gan adborth ysgrifenedig gan swyddogion 

Llywodraeth Cymru ar 13 Rhagfyr, a nododd feysydd atodol y mae angen sicrwydd arnynt. Mae'r 

cynlluniau a'r risgiau/materion cysylltiedig hefyd yn destun trafodaeth reolaidd mewn cyfarfodydd, 

wedi'u hategu gan adborth ysgrifenedig. Rhoddwyd adborth ysgrifenedig ffurfiol pellach i'r BPRhau 

a'u partneriaid cyfansoddol ar 18 Ionawr 2022. 

7.2 Yn ogystal â'r prosesau ar gyfer y cynlluniau eu hunain, mae nifer o ddulliau eraill ar gyfer 

darparu cymorth a cheisio sicrwydd ar gyflawni cynlluniau'r gaeaf i gynnal y gwaith o ddarparu 

gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol yn ddiogel. 

7.2.1 Mae cynllunio a chydnerthedd y gaeaf yn eitem sefydlog ar yr agenda ar y cyfarfodydd 

Cynllunio a Chyflawni Ansawdd Integredig rhwng swyddogion Llywodraeth Cymru a byrddau iechyd 

ac ymddiriedolaethau. Cynhelir y rhain bob deufis. 

7.2.2 Mae cyfarfodydd cydnerthedd y system wedi'u rhoi ar waith ar gyfer byrddau iechyd ac 

ymddiriedolaethau'r GIG. Cynhaliwyd cyfarfodydd ym mis Hydref a mis Rhagfyr 2021 gyda pob 

bwrdd iechyd ac ymddiriedolaeth GIG, ac wedyn cyflwynir adroddiadau wythnosol i Lywodraeth 

Cymru sy'n nodi risgiau a chamau lliniaru, gan gynnwys defnyddio camau gweithredu o fewn y 

Fframwaith Dewisiadau Lleol. 

7.2 3 Mae Cell Cynllunio ac Ymateb i COVID-19 yn parhau i gyfarfod yn wythnosol gyda 

chynrychiolaeth o Lywodraeth Cymru a chynrychiolwyr sefydliadau iechyd a gofal cymdeithasol. Mae 

pwysau gweithredol a gwydnwch y system yn eitem sefydlog ar yr agenda.  

7.2.4 Yn ystod mis Tachwedd a mis Rhagfyr gofynnwyd i sefydliadau GIG Cymru roi sicrwydd pellach 

ar eu cynlluniau gweithredol i gynnal diogelwch cleifion a gwasanaethau allweddol ar gyfer yr ŵyl o 

bythefnos gan gynnwys y Nadolig a'r Flwyddyn Newydd. Cafodd cyflwyniadau eu mapio yn erbyn 

naw maes blaenoriaeth a’u graddio Coch-Melyn-Gwyrdd mewn dogfen gryno, a gadwyd fel dogfen 

fyw gyda diweddariadau pellach tan ddechrau cyfnod yr ŵyl. 

8. Gwerthuso a dysgu cynllunio a chyflawni yn y gaeaf 

8.1 Mae adolygiad ffurfiol o'r camau a ariennir gan wariant y dyraniadau i'r Byrddau Draenio 

Mewnol o'r £9.8 miliwn o gyllid gaeaf yn cael ei gynnal drwy ehangu'r prosesau adrodd presennol a 

gynlluniwyd ar gyfer gweithgarwch a gefnogir gan y Gronfa Gofal Integredig. 

8.2 Cynhelir adolygiad a gwerthusiad ehangach o drefniadau'r gaeaf, gan ddefnyddio'r prosesau 

monitro ffurfiol hyn a mecanweithiau adborth rheolaidd a bydd yn ceisio nodi a dysgu o feysydd 

ymarfer nodedig yn ogystal â'r heriau a brofir gan y Byrddau Parthneriaeth Rhanbarthol wrth 

weithredu cynlluniau. 
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Ym mis Tachwedd 2021, lansiodd y Pwyllgor Iechyd a Gofal 

Cymdeithasol ymchwiliad i ‘effaith yr ôl-groniad o ran 

amseroedd aros ar bobl yng Nghymru sy'n aros am ddiagnosis 

neu driniaeth’.  

 

Fe wnaeth y Tîm Ymgysylltu â Dinasyddion gefnogi’r Pwyllgor 

drwy hwyluso cyfres o gyfweliadau a grwpiau ffocws gyda 

phobl sy’n aros am ddiagnosis neu driniaeth ar hyn o bryd, neu 

sydd wedi bod yn aros. Mae’r adroddiad hwn yn crynhoi 

canfyddiadau’r tîm Ymgysylltu â Dinasyddion. 

  

Ymgysylltu 

Cynhaliodd y Tîm Ymgysylltu â Dinasyddion gyfres o 13 o gyfweliadau rhwng 4 

Tachwedd a 22 Rhagfyr 2021.  

 

Amcan y cyfweliadau manwl hyn oedd casglu safbwyntiau a phrofiadau pobl ym 

mhob rhan o Gymru y mae’r ôl-groniad amseroedd aros wedi effeithio arnynt.   

 

Yn ogystal â’r 13 cyfweliad, cynhaliwyd dau grŵp ffocws. Trefnwyd y rhain mewn 

partneriaeth â Thriniaeth Deg i Fenywod Cymru (FTWW) a gynhaliwyd ar 5 a 6 Ionawr 

2022, yng nghwmni Rhun ap Iorwerth AS a Mike Hedges AS sy’n aelodau o’r 

Pwyllgor. 

 

Senedd Cymru       HSC(6)-10-22 Papur 6 / Paper 6 

Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol 

Effaith yr ôl-groniad o ran amseroedd aros ar bobl sy'n 

aros am ddiagnosis neu driniaeth 

 

Canfyddiadau’r gwaith ymgysylltu 
 

Ionawr 2022  
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Cyfranogwyr 

Gweithiodd y Tîm Ymgysylltu â Dinasyddion mewn partneriaeth â sefydliadau 

perthnasol i nodi cyfranogwyr a sicrhau eu bod yn cael cymorth a chyngor priodol 

drwy gydol yr amser. Roedd hyn yn cynnwys rhai sefydliadau a nododd amseroedd 

aros fel prif flaenoriaethau yn eu hymatebion i ymgynghoriad y Pwyllgor Iechyd a 

Gofal Cymdeithasol ar flaenoriaethau ar gyfer y Chweched Senedd. Gwnaed 

ymdrechion mewn partneriaeth â sefydliadau perthnasol i sicrhau bod y cyfranogwyr 

wedi’u lleoli ar draws gwahanol fyrddau iechyd yng Nghymru a bod ganddynt 

gydbwysedd gwrywaidd/benywaidd teg. Roedd oedrannau’r cyfranogwyr yn amrywio 

o 23 i 83. 

 

Mae'r holl astudiaethau achos wedi cael eu gwneud yn ddienw.  

 

Sefydliadau partner 

 

 Age Cymru 

 

 Gofalwyr Cymru 

 

 Cymru yn erbyn Arthritis 

 

 Endometriosis UK 

 

 Epilepsy Action Cymru 

 

 Diabetes UK 

 

 Triniaeth Deg i Fenywod Cymru (FTWW) 

 

 Mind Cymru 

 

 Y Gymdeithas MS 
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Lleoliad y cyfranogwyr: 
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Diolch i bawb a gyfrannodd at y rhaglen ymgysylltu.  

Methodoleg 

Cynhaliwyd cyfweliadau dros y ffôn ac ar Zoom a Microsoft Teams yn Saesneg. 

Roedd fformat y gwaith ymgysylltu yn debyg i raddau helaeth rhwng sesiynau, ond 

cafodd ei amrywio ychydig i ddiwallu anghenion cyfranogwyr ac i hwyluso sgyrsiau 

naturiol ac ansoddol.   

 

Defnyddiwyd y cwestiynau a ganlyn i ysgogi’r rhai a gafodd eu cyfweld: 

 

 Pa gymorth ydych chi wedi’i gael gan y GIG i'ch helpu i reoli'ch cyflwr a'r boen 

sy'n gysylltiedig â’r cyflwr tra'ch bod yn aros am driniaeth? 

 Pa fath o gymorth a gynigiwyd i chi, fel atgyfeirio i’r trydydd sector, 

ffisiotherapyddion, therapi galwedigaethol, meddyginiaeth ar bresgripsiwn 

neu dros y cownter, cymorth iechyd meddwl? 

 A oeddech chi’n gallu cael mynediad at y cymorth hwn?  

 Ydych chi wedi gorfod mynd at feddyg teulu neu i’r adran ddamweiniau ac 

achosion brys i gael cymorth ar gyfer y cyflwr yr ydych yn aros am driniaeth ar 

ei gyfer? 

 Pa mor hawdd oedd cael gwybodaeth am sut i reoli’r boen a’r symptomau? 

 Faint o gyfathrebu ydych chi wedi’i gael gyda’r ysbyty a’r clinigydd? 

 A ydych chi wedi gallu cael gafael ar wybodaeth yn hawdd am eich safle ar y 

rhestr aros? 

 Ydych chi’n ystyried gofal iechyd preifat, neu wedi ystyried hynny? 

 Beth yw eich pryderon a sut y gellir gwella eich profiad yn eich barn chi? 

 

Crynodeb o’r canfyddiadau 

Fe wnaeth pawb a gafodd ei gyfweld godi materion penodol yn ymwneud â’u 

hamgylchiadau eu hunain. Fodd bynnag, daeth nifer o themâu allweddol i’r amlwg yn 

ystod y cyfweliadau, ac ar draws gwahanol fyrddau iechyd a chyflyrau meddygol. 

Gellir gweld dyfyniadau sy'n berthnasol i'r themâu hyn yn yr astudiaethau achos 

unigol.  

 

Roedd y themâu allweddol yn cynnwys: 

 

 Roedd y cyfranogwyr yn gyson eu barn fod problemau cyfathrebu wedi 

gwaethygu oherwydd Covid-19. 
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 Nododd y cyfranogwyr anghydraddoldebau allweddol a effeithiodd ar eu 

gallu i gael gofal. Roedd hyn yn cynnwys anghydraddoldebau daearyddol ac 

anghydraddoldebau ariannol. 

 

 Nododd sawl cyfranogwr ddiffyg cymorth gan y GIG i’w helpu i reoli eu 

cyflyrau, gan gynnwys cymorth i reoli poen a chymorth iechyd meddwl. 

 

 Nododd y cyfranogwyr sawl enghraifft o broblemau o ran atgyfeiriadau i 

fyrddau iechyd cyfagos a hefyd atgyfeiriadau ar draws ffiniau. 

 

 Mae sawl cyfranogwr naill ai wedi ymchwilio i’r posibiliadau o gael triniaeth 

breifat, neu wedi cael triniaeth breifat, oherwydd hyd yr amseroedd aros. 

 

 Cododd y cyfranogwyr faterion systematig ehangach o fewn y GIG a 

chwaraeodd ran mewn amseroedd aros hirach, gan gynnwys cydweithredu 

gwael rhwng byrddau iechyd. 

 

 Nododd y cyfranogwyr fod camddiagnosis cynnar a diffyg gwybodaeth o 

fewn y GIG am gyflyrau penodol wedi achosi amseroedd aros llawer hirach a 

phrofiadau gwaeth i gleifion. 

 

 Dywedodd rhai cyfranogwyr eu bod yn dibynnu ar sefydliadau trydydd 

sector i ddarparu’r cymorth i gleifion ar restrau aros y dylai’r GIG eu darparu. 

 

Astudiaethau achos 

Cyfranogwr A 

Oedran: 82 

Rhyw: Menyw  

Bwrdd Iechyd: Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg 

 

Y prif themâu: 

 

 Effeithio ar ansawdd bywyd  

 Rhwystredigaeth yn arwain at ymchwilio i opsiynau ar gyfer triniaeth breifat  

 Cyfathrebu gwael yn ystod Covid-19 

 

 

Cefndir: 
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Nododd Cyfranogwr A, fel person hŷn ystwyth, yr effeithiwyd ar ei hyder ac ansawdd 

ei bywyd yn sgil bod ar rhestr aros. Datblygodd problem a oedd yn effeithio ar ei 

llygaid yn 2017, ar ôl i ymweliad arferol â’i hoptegwyr nodi ei bod yn araf ddatblygu 

cataractau.  

“Rydw i’n bensiynwr actif iawn, rydw i’n hoffi bod yn annibynnol, roeddwn i’n arfer 

gyrru i weld fy merch a nawr nid yw hynny’n bosibl. Rydw i’n dal i yrru ond mae gyrru 

yn y tywyllwch neu mewn tywydd gwael nawr yn risg diogelwch mawr i mi ac eraill. 

Mae darllen yn anodd iawn; alla i ddim darllen rhifau a dw i ddim yn gadael y tŷ 

cymaint ag yr oeddwn i’n arfer gwneud. Mae’n rhaid i mi ddibynnu mwy ar ffrindiau a 

theulu – dw i wedi colli fy annibyniaeth.” 

 

Eglurodd Cyfranogwr A fod atgyfeiriad wedi’i wneud i’r GIG yn y lle cyntaf yn ystod 

gaeaf 2019 ac na chafwyd unrhyw ohebiaeth ddilynol.  

 

“Fe ges i lythyr cychwynnol yn 2020 i gadarnhau fy mod i ar y rhestr aros … ers hynny, 

dim byd … mae’n draed moch a dweud y gwir.” 

 

Mae Cyfranogwr A yn glir ei barn y gallai Covid-19 fod wedi cael effaith andwyol ar 

ansawdd y gwasanaeth a gafodd, yn enwedig mewn perthynas â chyfathrebu.  

 

“Chefais i ddim cysylltiad gan y GIG ers mis Ionawr 2020. Rwyf wedi ceisio mynd ar eu 

holau ar 3 achlysur gwahanol; roedd y ffôn yn canu a chanu. 6 wythnos yn ôl, fe 

lwyddais i siarad â rhywun o'r diwedd. Cefais wybod mai'r amser aros oedd 27 mis o'r 

adeg atgyfeirio. Dw i nawr yn aros am y camau nesaf, dydw i ddim yn dal fy ngwynt.” 

 

Esboniodd Cyfranogwr A sut mae'r sefyllfa wedi cyrraedd y fath bwynt lle roedd 

mynd yn breifat bellach yn opsiwn gwirioneddol, er gwaethaf yr anawsterau ariannol 

a fyddai'n codi. Nid oedd yn teimlo bod aros am 27 mis arall yn opsiwn.  

 

“Yr unig ffordd y gallwn i ei wneud (mynd yn breifat) yw defnyddio fy nghynilion o 

bosibl. Mae gen i bensiwn GIG bach ar ôl gweithio gyda'r GIG ar hyd fy oes. Mae braidd 

yn siomedig na allwch gael rhywbeth sydd ei angen arnoch ar ôl rhoi eich bywyd cyfan 

i'r GIG.” 

 

Casgliadau: 

 

Gan gydnabod effaith Covid-19, roedd Cyfranogwr A yn rhwystredig iawn gyda’r 

diffyg cyfathrebu gan y bwrdd iechyd. Tynnodd sylw at y ffaith ei bod yn hynod o 

ragweithiol a'i bod yn gwybod am bobl eraill â phroblemau tebyg nad ydynt yn cael 

sylw. 
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“Does dim rhaid cyfathrebu’n aml iawn. Dydw i ddim yn gofyn am lawer, hyd yn oed 

cael diweddariad unwaith bob 6 mis, hyd yn oed unwaith y flwyddyn! Byddai’n gwneud 

i chi deimlo nad ydych wedi cael eich anghofio.” 

 

 

Cyfranogwr B 

Oedran: 79  

Rhyw: Gwryw 

Bwrdd Iechyd: Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr 

 

Y prif themâu: 

 Cyfathrebu gwael  

 Rhwystredigaeth a phoen yn arwain at gael triniaeth breifat 

 Diffyg cyngor a chymorth gan y bwrdd iechyd ynghylch rheoli poen  

 Anawsterau ynghylch atgyfeiriadau ar draws ffiniau 

 

Cefndir: 

Cafodd Cyfranogwr B lawdriniaeth flaenorol yn 2016 i gael clun newydd ac ar yr adeg 

honno fe’i hysbyswyd gan y llawfeddyg y byddai angen iddo gael clun newydd ar yr 

ochr arall yn fuan. Rhoddwyd y llawdriniaeth gyntaf hon yn Lloegr, a dywedodd fod 

popeth wedi bod yn esmwyth o’r atgyfeiriad cychwynnol i’r llawdriniaeth ei hun. Yn 

ôl Cyfranogwr B, newidiodd ei brofiad yn 2018 pan ddechreuodd ei glun arall achosi 

problemau.  

 

“Yn 2018, dechreuais gael poen yn fy mhen-glin chwith. Ar ôl i belydrau X ddangos 

dim byd, dywedodd y meddyg teulu efallai mai’r glun chwith oedd y broblem. Doedd 

hyn ddim yn syndod mawr. Cefais bresgripsiwn cyffuriau lladd poen a chefais fy anfon i 

glinig cyhyrysgerbydol. Roedd hyn yn wastraff amser llwyr, a chefais fy anfon yn ôl at y 

meddyg teulu wedi fy nghythruddo. Gofynnais pam na allwn weld yr un llawfeddyg â’r 

un a gefais yn 2016 dros y ffin a dywedon nhw wrtha i fod ''(Ysbyty) Gobowen yn air 

budr cyn belled ag y mae Betsi Cadwaladr yn y cwestiwn'." 

 

Mae Cyfranogwr B yn nodi na wellodd pethau dros y 12 mis nesaf. Teithiodd yn ôl ac 

ymlaen sawl gwaith rhwng y meddyg teulu a ffisiotherapydd, cyn iddo gael diagnosis 

bod ganddo broblem amlwg gyda’r glun, a chafodd ei atgyfeirio at ymgynghorydd 

ym mis Awst 2019. 

 

“Ar ôl cael atgyfeiriad ym mis Awst 2019, chlywais i ddim byd am weddill y flwyddyn. 

Yn y pen draw, ar ôl gofyn a gofyn, llwyddais i ddeall ’mod i ar restr aros. O’r diwedd, 

cefais alwad gan lawfeddyg pen-glin ar ddechrau 2020 a ddywedodd nad oedd unrhyw 

beth o'i le ar fy mhen-glin ond bod fy nghlun mewn cyflwr gwael. Roeddwn i’n gwybod 
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hyn yn barod, flynyddoedd yn ôl! Erbyn hyn roeddwn i mewn llawer o boen, yn cerdded 

gyda ffon ac roedd ansawdd fy mywyd wedi gostwng yn aruthrol. Dywedon nhw wrtha 

i bryd hynny - hyd yn oed ar ôl y dryswch am fy niagnosis - fod rhestr aros y GIG yn 3 

blynedd ac yn cynyddu. Doedd gen i ddim opsiwn bryd hynny ond mynd yn breifat.” 

 

Cafodd Cyfranogwr B lawdriniaeth breifat yn 2021 a dywedodd ei fod wedi gwneud y 

penderfyniad hwn o ganlyniad i rwystredigaeth enfawr, dirywiad yn ansawdd ei 

fywyd a’r posibilrwydd o aros am 3 blynedd arall.  

 

Casgliadau: 

 

“Mae wir angen gwell cyfathrebu, galwad ffôn, holiadur. Efallai na fydd rhai pobl yn 

dioddef cymaint ac mae gan bobl eraill broblemau sy'n effeithio'n negyddol iawn ar eu 

bywydau. Does dim cysylltiad gan y bwrdd iechyd o gwbl. Roedd y meddyg teulu’n 

gwybod ’mod i’n talu am ffisio preifat ac fe wnaeth fy annog i barhau ar y llwybr 

hwnnw: ‘Pwy a ŵyr pryd fyddi di’n cael dy drin fan hyn’. Mae'r ffaith eich bod chi ar 

restr dros 3 blynedd o hyd yn un peth ond mae'r diffyg cyfathrebu yn cythruddo 

rhywun. Allwn i wneud dim byd arall. Roeddwn i’n teimlo fy mod wedi fy ngadael ar ôl, 

a dw i’n un o’r rhai ffodus.” 

 

Cyfranogwr C 

Oedran: 21  

Rhyw: Menyw 

Bwrdd Iechyd: Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr 

 

Y prif themâu: 

 

 Diffyg cyfathrebu rhwng y bwrdd iechyd a’r claf 

 Diffyg cyfathrebu mewnol rhwng therapyddion a meddygon 

 Effaith negyddol Covid-19 ar wasanaethau iechyd meddwl 

 Diffyg cefnogaeth gan y bwrdd iechyd o ran awgrymu gwahanol wasanaethau 

sydd ar gael, er enghraifft y trydydd sector.  

 

Cefndir: 

Cysylltodd Cyfranogwr C â’r GIG am y tro cyntaf tra roedd yn yr ysgol, ac mae ei 

phrofiad wedi bod yn amrywiol dros y blynyddoedd ers hynny, gyda’r pandemig 

Covid-19 yn cael effaith ar amseroedd aros a gwasanaethau iechyd meddwl y GIG.  

 

“Doeddwn i ddim yn gwybod beth oedd iechyd meddwl. Roeddwn i'n teimlo'n dawel 

iawn ac yn fewnblyg. Sylwodd fy rhieni ar hyn a chefais fy nhrosglwyddo i CAMHS 
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(Gwasanaethau Iechyd Meddwl Plant a'r Glasoed) yn 15 oed, cyn cael fy nhrosglwyddo 

i wasanaethau oedolion. Roedd y cam cychwynnol yn anodd i fi. Roedd dysgu beth 

oedd iechyd meddwl yn adeg anodd i mi yn yr ysgol.” 

 

Mae Cyfranogwr C wedi gweld newid enfawr yn y gwasanaeth dros yr ychydig 

flynyddoedd diwethaf wrth iddi drosglwyddo o CAMHS i Wasanaethau Oedolion. 

Dywedodd bod ei sefyllfa wedi mynd o ddrwg i waeth dros y 10 mlynedd diwethaf ac 

mae'n dweud bod problemau systemig posibl a chyfathrebu gwael yn chwarae rhan 

yn hyn.  

 

“Prin dwi’n gweld fy therapyddion iechyd meddwl mwyach. Dw i ddim yn cael unrhyw 

gyfathrebu, dim ond ambell lythyr am brofion gwaed. Roeddwn i'n arfer cael cymorth 

therapi wythnosol ond yna diflannodd yn llwyr. Dwi’n teimlo dros unrhyw un sydd wedi 

dod i mewn i'r system hon yn ystod y 2 flynedd ddiwethaf.  

 

Mae cyfathrebu wedi bod yn ofnadwy dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf. Cefais fy 

nghyflwyno i wahanol fathau o therapi a chymorth emosiynol pan oeddwn yn iau ac a 

dweud y gwir, roedden nhw’n wych. Nawr mae'n teimlo'n wahanol iawn. Mae Covid 

wedi cael effaith enfawr ar wasanaethau iechyd meddwl – chi yw’r un sy’n mynd ar eu 

holau drwy’r amser. Dw i’n teimlo fel baw isa’r domen!  

 

Mae angen i'r bwrdd iechyd roi trefn ar eu system waith. Mae'r cyfathrebu rhwng 

therapyddion a meddygon yn ymddangos yn ofnadwy – maen nhw’n addo dy 

atgyfeirio ac yna does dim yn digwydd. Mae’n gwneud i ti feddwl – pam maen nhw'n 

dweud celwydd wrthot ti?" 

 

Soniodd Cyfranogwr C am fanteision cael cymorth da gan Mind Cymru ond bod yn 

rhaid iddi ymchwilio i unrhyw gymorth allanol ei hun ac ni chafodd erioed unrhyw 

atgyfeiriad nac awgrymiadau gan y bwrdd iechyd.  

 

“Darllenais i am Mind a dim ond bryd hynny sylweddolais i fod yna bobl fel fi – mae 

Mind yn fy nghadw i’n brysur ac yn bositif. Dw i wedi cael fy nghefnogi gan Mind ers 3 

blynedd ac mae cefnogaeth y trydydd sector yn bwysig dros ben.  

 

Maen nhw’n llenwi rôl nad yw'r GIG yn ei ddarparu. Gyda’r GIG, chi yw’r un sy’n mynd 

ar eu holau, yn ffonio, yn ceisio gwneud apwyntiad, yn ceisio helpu’ch hun ac yna’n 

aros… wythnosau… misoedd… blynyddoedd… am ymateb.” 

 

Ym mis Gorffennaf 2021, cafodd Cyfranogwr C lythyr gan y GIG yn egluro ei bod 

wedi cael ei rhyddhau o wasanaethau iechyd meddwl y GIG yr oedd eisoes yn eu 

defnyddio, heb unrhyw reswm penodol. 
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“Fe agorais i’r llythyr, ac rydw i’n dal mewn sioc heddiw. Doedd dim modd i fi gael ateb 

pam eu bod wedi fy rhyddhau. Roeddwn i’n teimlo’n ddiwerth - roeddwn i’n teimlo'n 

wirioneddol isel.  

 

Gwaethygodd fy iechyd meddwl rydw i wedi cael trafferth ag ef ers degawd, roedd yn 

deimlad ofnadwy. 

 

Ar ôl y llythyr hwnnw, roedd angen i fi ystyried mynd yn breifat – gwelodd fy rhieni ar 

fy wyneb fy mod wedi torri fy nghalon ac yn siomedig. Rydw i wedi bod yn edrych ar 

glinigau preifat, ac wedi cyrraedd pwynt di-droi’n-ôl gyda’r GIG.” 

 

Casgliadau: 

 

“Mae staff y GIG yn gweithio’n galed; rydyn ni’n gwybod hyn ond mae wir angen mwy 

o arbenigedd, mae angen mwy o therapyddion. Mae angen gwella cyfathrebu’n fewnol 

a chyfathrebu â chleifion. Dyw Covid ddim wedi helpu ond roedd yn broblem cyn 

hynny hefyd.” 

 

Cyfranogwr D:  

Oedran: 65  

Rhyw: Menyw 

Bwrdd Iechyd: Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe 

 

Y prif themâu: 

 

 Camddiagnosis a cham-atgyfeirio.  

 Diffyg cyfathrebu gan y bwrdd iechyd am amseroedd rhestrau aros. 

 Diffyg cefnogaeth gan y GIG i reoli’r sefyllfa. 

 Iechyd meddwl gwael ac ansawdd bywyd sy'n gwaethygu oherwydd aros. 

 Wedi’i gorfodi i gael triniaeth breifat dramor. 

 

Cefndir: 

 

Roedd gan Gyfranogwr D hanes o lawdriniaethau cyn cael ei hanfon i gael 

ymgynghoriad clun yn 2017. Mae’n nodi bod 4 blynedd o gamddiagnosis a 

chyfathrebu gwael â’r bwrdd iechyd wedi arwain at ddirywiad eithafol yn ansawdd ei 

bywyd, iechyd meddwl gwael ac yn y pen draw wedi’i gadael yn teimlo nad oedd 

ganddi unrhyw ddewis ond teithio dramor i gael llawdriniaeth breifat.  

 

“Roedd fy ymgynghoriad yn 2017 yn ddiystyriol iawn. Doedd y diagnosis a'r pelydr-X 

ddim yn cyfateb i'r boen. Yn y pen draw, awgrymodd y GIG chwistrelliad i fy nghlun - 
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ond nid oedd hynny’n gweithio. Es yn ôl ac ymlaen rhwng atgyfeiriadau i'r tîm asgwrn 

cefn, yna yn ôl at yr ymgynghorydd clun. Ym mis Gorffennaf 2021, gwelais 

ymgynghorydd clun o’r diwedd a chefais fy rhoi ar restr.” 

 

Erbyn mis Gorffennaf 2020, roedd Cyfranogwr D mewn llawer o boen, yn cerdded 

gyda dwy ffon ac yn siomedig dros ben. Mae’n sôn mai ychydig iawn o gymorth a 

gafodd gan y GIG yn y blynyddoedd yn arwain at 2021, gan ganolbwyntio ar orffwys, 

ac yn sgil y diffyg cymorth, aeth i weld ffisiotherapydd preifat a oedd wedi gwella ei 

symudiadau.  

 

“Dwi’n gwybod bod rhestr aros hir, ond chefais i ddim fy rhoi arni tan fis Medi 2021. 

Doedd neb hyd yn oed wedi sôn wrtha i am restrau aros tan hynny, ond roeddwn i’n 

gwybod eu bod yn hir oherwydd sgyrsiau a gefais gyda ffrindiau. Cefais wybod mai'r 

amser aros bryd hynny oedd 3 blynedd… neu, yn fwyaf tebygol, 5 mlynedd. Ar y pwynt 

hwn, (a dydw i ddim yn crio'n hawdd) dechreuais grio. Rwy'n 65 a dwi prin yn gallu 

cerdded nawr, felly sut bydda i erbyn i mi gael llawdriniaeth? 

 

Y teimlad ges i bryd hynny oedd eu bod nhw’n hapus i ’ngadael i am 3 blynedd a 

gadael i mi bydru yn y gornel.” 

 

Erbyn hynny, roedd Cyfranogwr D wedi dechrau gwneud rhywfaint o ymchwil am 

osod clun newydd yn breifat. Yn y DU, roedd hi wedi gweld dyfynbrisiau o £15-17k 

am ddau ddiwrnod o ofal ysbyty a dim ôl-ofal, a oedd y tu hwnt i'w gallu ariannol, 

felly dechreuodd chwilio am opsiynau dramor.  

 

“Gwelais hysbyseb… roedd yn edrych yn anhygoel. Gwnes fy ymchwil fy hun gan 

gynnwys ymuno â grŵp cymorth ar-lein a siarad â rhywun lleol a oedd wedi cael 

profiad ohono ac a oedd yn hapus iawn gyda'r profiad.  

 

Yn fy nghyfarfod gyda'r meddyg, gofynnodd 'ydych chi wedi meddwl am fynd yn 

breifat'. Esboniais fy mod i wedi, ond bod y DU yn rhy ddrud a dywedais fy mod wedi 

edrych dramor. Ar ôl darganfod ble, ei ymateb oedd 'Dw i wedi bod yno – pe bawn i yn 

eich sefyllfa chi, byddwn i’n manteisio ar y cyfle'. Gallai fod yn flynyddoedd a 

blynyddoedd cyn i chi gael eich gweld fan hyn.  

 

Yn y pen draw, archebais y driniaeth, ac arhosais yno am bythefnos i wella hefyd. Gan 

gynnwys teithiau awyren, yswiriant, adsefydlu a gwesty i mi a fy ngŵr, roedd yn costio 

£8k, a oedd yn cynnwys ambell jin a thonic hefyd. Hanner pris y lawdriniaeth yn unig 

yn y DU.  

 

Rydw i'n teimlo ac yn edrych 10 mlynedd yn iau - ro’n i’n teimlo fel cysgod llwyd 

ohonof fy hun gyda'r holl boen a'r aros. Roedd fy iechyd meddwl mewn lle ofnadwy. 

Pam na all y GIG dalu i bobl fynd dramor, neu dalu’n rhannol? Dyw’r peth ddim yn 
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gwneud unrhyw synnwyr – gallaf deithio dramor, cael y driniaeth a gwella am £10k yn 

rhatach na chael y driniaeth yn y DU.” 

 

Casgliadau: 

"Dw i’n teimlo’n rhwystredig. Roedd y cyfathrebu’n ofnadwy – beth am osod trefn 

gyfathrebu hawdd i roi’r wybodaeth ddiweddaraf i bobl, ac efallai awgrymu rhai 

lleoedd ar gyfer cymorth – sefydliadau trydydd sector neu grwpiau cymorth. Dw i wedi 

arfer â chyfathrebu â phobl yn fy mywyd proffesiynol. Wnes i ddim cyrraedd unman 

pan wnes i roi cynnig arni. Roeddech chi'n teimlo eich bod wedi'ch gadael ar ôl, ac mae 

hynny'n mynd i fod yn broblem fawr i rai pobl. Rydych chi'n suddo'n raddol ychydig yn 

is bob tro, wedi'ch gadael mewn ansicrwydd llwyr." 

Cyfranogwr E  

Oedran: 83  

Rhyw: Gwryw 

Bwrdd Iechyd: Bwrdd Iechyd Addysgu Powys 

 

Y prif themâu: 

 

 Diffyg cyfathrebu a diweddariadau gan y GIG  

 Mae Covid-19 yn amlwg yn tynnu sylw'r GIG 

 Mae amseroedd aros yn arwain at ansawdd bywyd isel 

 Effaith sylweddol ar iechyd meddwl 

 Anghyfartaledd ynghylch mynediad i lawfeddygaeth breifat 

 

Cefndir: 

 

Dechreuodd Cyfranogwr E gael problemau gyda’i glun am y tro cyntaf yn 2018 cyn 

iddo gael ei atgyfeirio’n gyflym at ymgynghorydd gan ei feddyg teulu. Cafodd ei roi 

ar restr aros yn gynnar yn 2019 ac er na chafodd unrhyw fanylion penodol ynghylch 

yr amser y gallai fod yn aros, sylweddolodd o’i ymchwil ei hun na fyddai’n cael ei 

wneud yn fuan. 

 

“Wnes i ddim clywed dim byd tan 2020 – fe wnaeth yr ymgynghorydd fy ngalw i mewn 

a dweud: 

'Gallaf gynnig pigiad steroid, ond os bydda i’n gwneud hynny a'ch bod yn derbyn y 

cynnig, yna bydd eich lle yn y ciw yn symud i’r gwaelod, gan y bydd y bwrdd iechyd yn 

ystyried eich bod wedi cael eich trin'. Dywedon nhw wrtha i na fyddai'n gwella'r 

broblem ond y gallai leddfu'r boen. Ni chefais unrhyw gyngor adeiladol arall gan y GIG 

yn ystod y cyfnod hwn' 
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Yn gynnar yn 2021, fe wnaeth yr ysbyty fy ffonio a gofynnon nhw eto a hoffwn gael 

pigiad steroid. Dywedais yr hyn a ddywedais wrth y llawfeddyg - doeddwn i ddim 

eisiau cael fy rhoi yng nghefn y ciw. Ychydig ddyddiau'n ddiweddarach, cefais alwad 

arall a oedd yn dweud fy mod i bellach wedi cael fy symud o'r rhestr arferol i'r rhestr 

frys. Meddyliais fod pethau’n dechrau symud.’ Yn ddiweddarach yn y flwyddyn, cefais 2 

apwyntiad arall ac roeddwn i’n meddwl bod pethau’n symud ymlaen gan eu bod yn 

cymryd diddordeb gweithredol.” 

 

Mae cyfranogwr E yn nodi na chlywodd ddim byd arall gan y GIG yn dilyn yr 

apwyntiadau hyn, hyd yn oed ar ôl mynd ar eu holau ar ddau achlysur gwahanol. 

Mae bellach yn teimlo bod ei gyflwr wedi gwaethygu, a’i boen wedi cynyddu, sydd 

wedi arwain at ansawdd bywyd llawer gwaeth, iechyd meddwl gwael a diffyg hyder 

cyffredinol. 

 

“Mae’n rhaid i mi ddweud, ers y Nadolig, mae fy ngobeithion a’m dyheadau wedi 

gostwng yn aruthrol. Rydw i'n gwybod bod fy nghyflwr wedi gwaethygu, mae'n rhaid i 

mi gerdded drwy’r tŷ gyda ffon gerdded nawr. Mae'r boen yn gyson ac mae’n cyrraedd 

y pwynt lle mae hyd yn oed gwneud paned o de yn ymdrech gorfforol a meddyliol.  

 

Efallai ei fod yn swnio'n felodramatig, ond rydw i'n 83 oed nawr ac ymhen dwy flynedd 

byddaf yn 85 - dwi ddim yn meddwl mod i eisiau mynd ymlaen fel ydw i. Rydw i ar ben 

fy hun, rydw i wedi cael llond bol – os bydda i'n cyrraedd 85 oed ac nid oes unrhyw 

beth wedi'i wneud, wn i ddim a fydda i’n gallu parhau. Rydw i wedi colli fy hyder i 

adael y tŷ. 

 

Nid problem gorfforol yn unig sydd gen i, mae'n un feddyliol hefyd. Rydw i'n cymryd 

cam yn ôl o bopeth. Rydw i tu fewn ac mae’r byd tu allan, ac rydw i’n mynd yn grac 

gyda fy hun, rydw i’n mynd yn ddig gyda’r sefyllfa fel y mae.” 

 

Casgliadau: 

 

“Yn ystod Covid, nid oes unrhyw gyfathrebu wedi bod, dim o gwbl – rydw i wedi mynd 

at y feddygfa un waith neu ddwy waith i weld a allwn i wneud synnwyr ohono, ond 

maen nhw’n amharod i ddweud unrhyw beth wrtha i.  

 

Pe bai rhywun yn gallu rhoi syniad i mi o ddyddiad, yna gallwn edrych ymlaen ato. Os 

na fydd dim yn digwydd mewn 2 flynedd, yna rydw i'n mynd i roi'r gorau iddi'.  

 

Rydw i wedi ystyried mynd yn breifat, ond mae'r gost yn uchel iawn, £14-15k – does 

gen i ddim mo’r arian hwnnw. Mae’n syniad da ond nid yw’n realistig, mae’n system 

annheg, nid yw’n ymarferol.”  
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Cyfranogwr F 

Oedran: 40  

Rhyw: Menyw 

Bwrdd Iechyd: Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan 

 

 

Y prif themâu: 

 

 Rhestrau aros hir ar gam datblygu hollbwysig  

 Diagnosis gwael gan arbenigwyr y GIG yn arwain at amseroedd aros hirach 

 Effaith ar iechyd meddwl gofalwyr pobl sydd ar restrau aros  

 Covid-19 yn cael effaith negyddol ar gyfathrebu er bod cyfathrebu cyn y 

pandemig hefyd yn wael.  

 

Cefndir: 

 

Mae Cyfranogwr F yn ofalwr ar gyfer ei phlentyn 5 oed. Mae ei phlentyn wedi cael 

problemau stumog amrywiol ers cael ei eni ac mae diffyg diagnosis yn broblem. Ochr 

yn ochr â'r pryderon am ei stumog, roedd ei mab hefyd ar restr aros am apwyntiad 

gydag arbenigwr y glust, y trwyn a’r gwddf a chafodd ddiagnosis o awtistiaeth.  

 

“Cyrhaeddon ni ben ein tennyn yn 2019/2020 - pan aeth i’r feithrinfa a daeth i’r 

amlwg ei fod yn treulio’r rhan fwyaf o’i amser yno yn gorwedd ar ei stumog. Roedd yn 

anhapus iawn. Tua'r adeg honno sylweddolom fod problem fawr gyda'i stumog. 

Roeddem eisoes wedi gweld pediatregydd, ac roedd yn cael ei archwilio am oedi 

datblygiadol/problemau cwsg ac ar gyfer problemau gyda’r glust, y trwyn a’r gwddf. 

 

Roedd y meddygon yn wael iawn – doedd ganddyn nhw ddim syniad beth i'w wneud 

ag ef ac nid oedd 'triniaethau' gwahanol yn gweithio. Roedd yr arweiniad gan ein 

pediatregydd yn bytiog ar y gorau.  

 

Roeddwn i'n meddwl bod y cyfathrebu'n wael cyn Covid; byddem yn cael rhai 

galwadau ac ambell gyfarfod wyneb yn wyneb. Roedd Covid yn golygu bod pethau 

wedi mynd llawer gwaeth. Yr unig reswm roedden ni’n cyfathrebu o gwbl oedd 

oherwydd byddwn wedi bod yn eu ffonio a'u hysgwyd fel coeden. Rwy’n ofalwr ail 

genhedlaeth felly rydw i’n gwybod bod yn rhaid i chi fynd ar ôl apwyntiadau.” 
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Eglurodd Cyfranogwr F hefyd ei phryderon y gallai amseroedd aros hir am atgyfeiriad 

at arbenigwr clust, trwyn a gwddf yn ystod cam datblygiad mor hanfodol yn ei fywyd 

fod wedi cael effaith negyddol ar ddatblygiad ei mab.  

 

“Rwy’n teimlo ei fod yn wastraff amser. 2 flynedd o amser hanfodol rhwng 2 oed a 4 

oed ac roedden ni ar restr aros. Roedden ni ar restr aros gwasanaethau’r glust, y trwyn 

a’r gwddf am 2 flynedd cyn i ni gael apwyntiad o'r diwedd (ar ôl canslo un oherwydd 

Covid). Cawsom wybod ei fod yn mynd yn fyddar ar un ochr, ac roedd hyn wedyn yn 

effeithio ar ei leferydd. Pe baem yn gwybod hyn ddwy flynedd yn ôl, gallem fod wedi 

gwneud rhywbeth gwahanol yn ei gylch.” 

 

Yn ogystal â phroblemau amlwg i’w mab, mae’r effaith a gafodd ei iechyd a’r 

berthynas â’r GIG ar y gofalwr a’r teulu wedi bod yn anodd. 

 

“Mae wedi bod yn anodd iawn – mae ei wylio mewn poen yn waith caled. Mae peidio â 

theimlo fy mod yn cael fy nghymryd o ddifrif yn gynharach yn fy ngwneud i’n grac. 

Roedd yn teimlo fel eu bod yn cicio'r can i lawr y ffordd. Mae wedi effeithio’n negyddol 

ar ansawdd ein bywyd – mae’n flinedig yn feddyliol ac yn gorfforol.” 

 

Casgliadau: 

 

“Gyda diagnosis gwell, gallai amseroedd aros wella mewn rhai ardaloedd. Tan i ni 

ddatrys hyn, mae'n cymryd mwy a mwy o amser i gyrraedd y datrysiad. 

 

Rydym yn dal mewn cysylltiad â’r GIG gan fod gan fy mhlentyn nifer o broblemau. Er 

ei bod hi'n wych ei fod yn gwella o'r diwedd, roedd y diffyg diagnosis ddwy flynedd yn 

ôl yn rhwystredig - felly mae'n deimlad cymhleth o orfoledd.” 

 

Cyfranogwr G 

Oedran: 40 

Rhyw: Menyw 

Bwrdd Iechyd: Bwrdd Iechyd Addysgu Powys 

 

Y prif themâu: 

 

 Iechyd meddwl y gofalwr a’r teulu 

 Cyfathrebu ofnadwy o wael ar draws ffiniau  

 Mynediad anghyfartal yng Nghymru 

 Diffyg arbenigwyr a gwybodaeth yn y bwrdd iechyd 

 Cefnogaeth wael gan y GIG ar gyfer rheoli'r cyflyrau a chael cefnogaeth 

 Cymorth cadarnhaol gan y trydydd sector   
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Cefndir: 

 

Mae Cyfranogwr G yn ofalwr ar gyfer ei mab sydd â phroblemau iechyd cronig. Mae 

Cyfranogwr G yn nodi bod problemau iechyd ei phlentyn dros y 15 mlynedd 

diwethaf, ynghyd â phrofiadau negyddol gyda’r bwrdd iechyd, wedi rhoi pwysau 

aruthrol ar y teulu cyfan.  

 

Ers mis Hydref 2021 mae’r plentyn wedi cael ei symud i uned arbenigol yn Lloegr, 

sy’n golygu bod Cyfranogwr G yn teithio 120 milltir wrth rannu cyfrifoldebau gofalu 

gyda’i phartner.  

 

“Cawsom ein derbyn i Ysbyty’r Dywysoges Frenhinol Telford ar 22 Medi lle’r oedd fy 

mhlentyn yn dangos ychydig o glefyd melyn a chosi cynyddol. 

 

Cynyddodd hyn yn ystod y 3 wythnos yn Telford, lle bu’n crafu’r croen oddi ar ei draed, 

roedd yn felyn gwenwynig, roedd wedi drysu’n llwyr ac roedd gwaedu mewnol arno ac 

roedd yn marw o flaen ein llygaid.  

 

Dechreuodd ei arennau fethu oherwydd yr afu a'r amser y bu'n rhaid iddo aros – 11 

wythnos!  

 

Roedd ei bediatregydd a'i dîm yn llythrennol yn brwydro i gael gwely i'm mab ar uned 

afu arbenigol, maen nhw'n uned bediatrig gyffredinol ac ni allant achub fy mab. 

 

Fe gymerodd hi dair wythnos nes i ni gyrraedd QE Birmingham o'r diwedd lle dywedon 

nhw wrthym ei fod yn wael iawn, na fyddai'n mynd adref a bod angen trawsblaniad 

afu arno.  

 

Ar 11 Rhagfyr, cafodd drawsblaniad afu a achubodd ei fywyd. Ar 25 Rhagfyr cafodd 

lawdriniaeth gan fod ganddo rwystr ac roedd angen llawdriniaeth gywirol.” 

 

Mae Cyfranogwr G yn pwysleisio bod mynediad at wasanaethau arbenigol yn 

dibynnu ar ble rydych yn byw yng Nghymru.   

 

“Mae byw mewn ardal wledig yn golygu nad ydym erioed wedi cael cynnig y dewis yng 

Nghymru. Dywedwyd wrthym, 'o wel, beth ydych chi'n disgwyl i ni ei wneud, codi'r 

ysbyty a'i symud atoch chi?' Yn ddaearyddol, dydyn ni ddim mewn lleoliad da.”  

 

Neges allweddol arall sy’n dod gan Gyfranogwr G yw’r effaith a gafodd hyn ar y 

teulu, gyda chymorth yn dod nid gan y GIG na Llywodraeth Cymru ond gan y trydydd 
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sector, gyda ‘Gofalwyr Cymru’ yn arbennig yn darparu cymorth amhrisiadwy. Mae'n 

nodi'r Anhwylder Straen Wedi Trawma (PTSD) y mae'r teulu cyfan wedi'i brofi a'r 

dirywiad yn ei hiechyd meddwl ei hun.  

 

“Roedd angen cyfathrebu’n well gyda mi a chyfathrebu gwell rhwng yr ysbyty a’r 

meddyg teulu. Mae angen sicrhau bod mwy o help ar gael i reoli’r cyflwr a gwella’r 

ffordd o gyfeirio at wasanaethau a allai gynnig cymorth.” 

 

Casgliadau: 

 

“Mae deinameg lle rydyn ni'n byw ym Mhowys, sy’n dir neb o ran iechyd a 

gwasanaethau, yn golygu bod gennym ni anghydraddoldeb o ran gwasanaethau.  

 

Roedd fy mab yn agos at farw a bydd y trawma hynny byth yn ein gadael. Mae gan fy 

mab PTSD ac mae seicolegydd wedi awgrymu fy mod innau’n dangos arwyddion o 

drawma. Rydyn ni dri mis i mewn i'n harhosiad yn yr ysbyty, mae fy ngŵr a minnau'n 

rhannu’r gofal wrth erchwyn ei wely, gan deithio 120 milltir yn ôl ac ymlaen i'r ysbyty. 

Mae'n straen ariannol i'r ddau ohonom sydd ar absenoldeb salwch ar gyflog gostyngol. 

Mae'n daith emosiynol iawn. 

 

Rydw i’n pryderu y bydd cyflwr fy mhlentyn yn gwaethygu, y bydd ei boen yn 

gwaethygu, y bydd yn cymryd amser hirach i adfer ac y bydd y cyflwr yn dod yn 

barhaol oherwydd y difrod yn deillio o beidio â chael triniaeth mewn modd amserol.  

 

Mae angen i reolwyr y GIG fod yn atebol ac mae angen i wleidyddion fod yn atebol am 

system sy’n cymryd ein harian ac yn talu eu cyflogau ond nad yw’n darparu’r 

gwasanaeth. Mae pobl yn marw ac mae angen i rywun ateb am hyn.” 

 

 

 

Cyfranogwr H 

Oedran: 58 

Rhyw: Gwryw 

Bwrdd Iechyd: Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr 

 

Y prif themâu: 

 

 Cyfathrebu gwael 

 Effaith Covid-19 ar gyfathrebu 

 Chwilio am driniaeth breifat 

Tudalen y pecyn 149



18 

 

 

Cefndir: 

 

Mae gan Gyfranogwr H ddiabetes a ysgogwyd yn gemegol oherwydd ei fod wedi 

cael canser y coluddyn deirgwaith. Er bod y diabetes dan reolaeth i ddechrau gyda 

meddyginiaeth yn dilyn atgyfeiriad o fewn y bwrdd iechyd, mae'n nodi bod pethau 

wedi gwaethygu dros amser. Un o'r prif faterion oedd effaith diabetes ar olwg y 

cyfranogwr. 

 

“Yn 2017 fe wnes i ddarganfod bod problem gyda fy sbectol, felly cefais fy monitro bob 

6 mis yn lle pob 12 mis. Dywedodd ymgynghorydd fod angen i mi ddechrau cyfnod o 

driniaeth yn cynnwys pigiad i un llygad a thriniaeth laser ar y llall. Cefais fy 

nhriniaethau cyntaf ym mis Ionawr 2019, ond yna dechreuodd y cyfnod clo. Cefais 

chwistrelliad arall a dim triniaeth ar y llygad chwith. Dirywiodd y cyfathrebu arferol, a 

6 mis yn ddiweddarach, chefais i ddim cyswllt, dim ymateb. Yn y pen draw, cysylltais â 

chlerc apwyntiadau yn gynnar yn 2021, dim ond i gael gwybod fy mod wedi colli 

apwyntiad, ond doedd hynny ddim yn wir…” 

 

Esboniodd Cyfranogwr H y bu gostyngiad mawr o ran cyfathrebu ar ôl i Covid-19 

gyrraedd ac achosi straen ychwanegol i’r bwrdd iechyd.  

 

“Roedd popeth i’w weld yn dod i ben – yr apwyntiad a fethwyd gyda llythyr nad oedd 

byth wedi bodoli, wnes i erioed ei dderbyn, y tro cyntaf i fi glywed am y mater oedd 

pan wnes i ffonio i wirio dri mis cyfan ar ôl yr apwyntiad hwn a gollwyd. 

 

Ar ôl y pigiad llygad olaf hwnnw, roedd fel fy mod i ddim yn bodoli mwyach. Doedd 

dim arweiniad ar ba mor hir y byddai'n rhaid i mi aros.  

 

Pe na bawn i wedi mynd yn breifat trwy fynd at yr optometrydd, byddai hynny’n sgwrs 

wahanol” 

 

Casgliadau: 

 

“Roedd yn teimlo fel storm berffaith. Rydw i’n cydymdeimlo â’r GIG a’r amodau yr 

oeddent yn gweithio ynddynt. Mae’n siŵr fy mod i’n poeni llai am y peth gan fod gen i 

gymaint o edmygedd at y GIG, ond byddai pethau syml fel gwella cyfathrebu â 

chleifion yn helpu’r profiad yn sicr. 

 

Rydw i hefyd yn cael gofal mewn ysbyty deintyddol iechyd y geg yn Lerpwl ac mae’r 

ffordd rydw i’n cael fy nhrin dros y ffin wedi bod yn hollol wahanol. Mae’r cyfathrebu 

yno wedi bod yn berffaith ac mae’r galwadau fideo wedi bod yn wych.” 
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Cyfranogwr I  

Oedran: 49  

Rhyw: Menyw 

Bwrdd Iechyd: Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan 

Materion allweddol sy'n codi: 

 

 Covid-19 yn effeithio ar gyfathrebu  

 Diffygion o ran cyfeirio at gymorth  

 Yr angen am wiriadau rheolaidd ar gyfer cyflyrau allweddol 

 Cymorth o ansawdd isel yn y cam diagnosis  

 Cymorth cadarnhaol gan y trydydd sector  

 

Cefndir: 

 

Cafodd Cyfranogwr I ddiagnosis o ddiabetes math 2 am y tro cyntaf 7 mlynedd yn ôl, 

ac mae’n cofio’r gefnogaeth wael a gafodd i ddechrau. Mae Cyfranogwr I yn nodi 

bod diffyg cefnogaeth yn gyson yn ei phrofiad hi, gyda gostyngiad amlwg iawn o ran 

cyfathrebu yn ystod Covid-19, gan arwain at ganslo apwyntiadau hollbwysig.  

 

“Natur diabetes yw ei fod yn gwaethygu - mae'n gyflwr cynyddol. Gall ymosod ar 

derfynau nerfau yn y clustiau/llygaid/bysedd/bysedd traed. Mae'n bwysig cynnal 

gwiriadau rheolaidd. Yn ystod y pandemig daeth popeth i ben a chafodd nyrsys sy’n 

arbenigo mewn diabetes eu hanfon i'r rheng flaen, gan adael dim byd ar ôl. Fe allech 

chi geisio ffonio, ac roedd y ffôn yn canu ac yn canu. Roeddech chi'n teimlo eich bod 

wedi'ch gadael ar ôl.  

 

Doedd dim cyfathrebu o gwbl. 

 

Erbyn hyn, mae gofal yn cael ei roi yn yr ysbyty yn bennaf, ond mae’r gwiriad 

blynyddol yn cael ei wneud gan y meddyg, ac er y dylai fod o leiaf unwaith y flwyddyn, 

mae’n cael ei ganslo’n rheolaidd.”  

 

Mae Cyfranogwr I hefyd yn nodi bod diffyg gwybodaeth a chymorth y GIG wrth 

ymdrin â symptomau diabetes yn fater amlwg ac yn arwain at bobl yn gorfod dod o 

hyd i’w hatebion eu hunain ar-lein.  

 

“Byddai mwy o gefnogaeth gan y GIG yn atal hyn rhag digwydd. Cefais adolygiad 6 

mis a dyna ni. Dylwn fod wedi cael fy nghyfeirio at y gwasanaeth sgrinio llygaid a 

chwrs addysg, a byddai angen iddynt wneud gwiriad traed, ond ni chafodd ei egluro’n 

iawn, ac roedd yn peri pryder mawr i mi.  
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Cefais wybod am Diabetes UK a dechreuais grŵp lleol yng Nghasnewydd. Roedd y 

gwiriadau'n wael iawn ac roedd rhai o'r sylwadau gan y grŵp yn mynegi syndod am y 

gwasanaeth gwael yr oeddent yn ei gael a'r gwiriadau gwael (dim hyd yn oed tynnu 

esgidiau ar gyfer gwiriadau traed). 

 

Rwy’n gweld fy mod yn gwneud gwaith y meddyg teulu a’r bwrdd iechyd i gefnogi pobl 

â diabetes yn yr ardal. Dywedais wrth yr holl bractisau meddyg teulu fy mod i yno am 

gymorth drwy Diabetes UK – defnyddiwch ni i gyfeirio pobl, ond dim ond un meddyg 

teulu a fanteisiodd ar hynny.” 

 

Casgliadau: 

 

“Rydw i’n meddwl bod angen edrych ar y gwasanaeth retinopathi. Gall ddigwydd mor 

gyflym heb i chi sylwi, ac mae peidio â chael gwiriadau rheolaidd yn broblem enfawr. 

Os caiff ei ganfod yn ddigon cynnar, yna gellir ei drin. Yn fy marn i mae gwasanaeth 

llygaid a sgrinio llygaid yn broblem enfawr.  

 

Mae angen gwella cymorth seicolegol ar gyfer gofal diabetes hefyd. Maent yn gwneud 

hynny’n llwyddiannus gyda chynlluniau gofal ar gyfer cyflyrau a materion eraill – ond 

mae’n wael iawn gyda'r cyflwr hwn. Dros yr 8 mis diwethaf mae fy nhad wedi cael 

diagnosis o ganser – ac mae gwasanaeth y tîm canser wedi bod yn anhygoel – felly nid 

yw'n ddrwg i gyd. 

 

Mae pobl wedi cael llond bol o aros – ac yn casglu gwybodaeth oddi ar Google a allai 

fod yn anghywir a dychryn pobl. Sut mae mesur ansawdd bywyd rhywun?”  

 

 

Cyfranogwr J 

 

Oedran: 34  

Rhyw: Menyw 

Bwrdd Iechyd: Bwrdd Iechyd Addysgu Powys 

 

Y prif themâu: 

 

 Diffyg gwybodaeth gyffredinol am endometriosis yn y GIG  

 Cefnogaeth dda gan nyrs endometriosis 

 Effaith Covid-19 ar gyfathrebu  

 Anghydraddoldebau daearyddol 

 

Cefndir: 
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Cafodd Cyfranogwr J ddiagnosis o endometriosis yn ddiweddar ond mae’n credu ei 

bod hi wedi cael endometriosis ers 17 mlynedd mewn gwirionedd. Yn dilyn 

llawdriniaeth gychwynnol ym mis Mai 2019 cafodd ei chyfeirio at arbenigwr yng 

Nghaerdydd. 

 

“Roeddwn i’n gwybod mewn ffordd fy mod wedi bod yn dioddef ers fy mod yn 14 oed 

ond heb gael diagnosis tan oeddwn i’n 31. Darllenais erthygl yn y Western Mail oedd 

yn dangos y symptomau. Es yn ôl gyda'r erthygl hon a chytunodd y meddyg teulu a'm 

cyfeirio at gynaecolegydd... y tro cyntaf erioed i mi gael fy atgyfeirio. 

 

Felly, cefais lawdriniaeth gychwynnol ym mis Mai 2019, ac yna cefais fy atgyfeirio i 

Gaerdydd oherwydd dyna lle mae’r arbenigwyr endometriosis, gan fod gen i 

endometriosis eithaf difrifol. Dywedon nhw wrtha i bryd hynny y byddai ychydig o 

amser aros, ac, yn amlwg, roedd hynny cyn Covid.” 

 

Mae Cyfranogwr J yn glir ei bod yn credu bod diffyg gwybodaeth amlwg gan ei 

meddyg teulu a’r GIG yn ehangach am endometriosis, ac ni lwyddodd i gael y 

wybodaeth a oedd o gymorth tan ei chyfarfod cyntaf â’r nyrs endometriosis. 

 

“Ym mis Ionawr cefais apwyntiad gyda fy nyrs endometriosis – dyma lle cefais 

awgrymiadau da iawn ar sut i reoli’r boen, rhywbeth nad yw meddygon teulu ac ati yn 

y gorffennol erioed wedi sôn amdano hyd yn oed. Dysgais fwy o'r hanner awr hwn 

gyda'r nyrs endometriosis na gyda gwerth 17 mlynedd o feddygon teulu. Yn yr 

apwyntiad hwnnw, cefais fy rhoi ar restr llawdriniaeth, yna dywedon nhw wrtha i 

efallai y byddai angen i fi aros 2 flynedd – roeddwn i’n hapus i fod ar y rhestr o gwbl.” 

 

Dywedodd Cyfranogwr J bod effaith Covid-19 ar gyfathrebu a’r gwasanaeth a gafodd 

wedi digwydd yn syth.   

 

“2 fis yn ddiweddarach fe darodd Covid, a chafodd popeth ei ganslo, ond doeddwn i 

ddim yn poeni gormod am hynny i ddechrau. Chefais i ddim diweddariad, yr unig 

newyddion y byddwn i'n ei gael oedd mewn grŵp Facebook roeddwn i'n rhan ohono – 

clywais gan bobl eraill a oedd wedi cael rhywfaint o drafodaeth gyda'r ysbyty. Ym mis 

Ebrill fe ffoniais i Gaerdydd a dywedon nhw wrtha i nad oedd llawdriniaeth tan o leiaf 

2020.  

 

Yn y diwedd, cefais alwad ddilynol yn ddiweddarach yn y flwyddyn gan nyrs – roeddwn 

yn cael pigiadau Prostap ac roedd y sgil-effeithiau yn wael iawn. Y bwriad oedd imi eu 

cymryd hyd at fy llawdriniaeth ond nawr, gan nad oedd dyddiad gorffen, roedd yn 

rhaid i mi fynd at y meddyg teulu.  

 

Ffoniais yr ysbyty eto ym mis Ionawr 2021. Nid oedd ganddynt lawer o syniad ond fe 

wnaethon nhw roi awgrym i fi fy mod yn y 40 uchaf yn y rhestr o 200 a mwy ac y 
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dylwn glywed yn fuan. Chlywais i ddim byd felly ffoniais eto ym mis Ebrill a dywedon 

nhw fod popeth ar gau eto” 

 

 

Casgliadau: 

 

“Hyd at gyfnod Covid roedd y cyfathrebu’n eithaf da, chwarae teg iddyn nhw. Dydw i 

ddim yn hoffi bod yn drafferth – roeddwn i’n tueddu i anfon e-bost yn gofyn ychydig o 

gwestiynau a byddwn yn cael ateb. Roedd cael cyfeiriad e-bost y nyrs endometriosis yn 

ddefnyddiol iawn – roedd cael cyswllt uniongyrchol wedi gwneud gwahaniaeth enfawr. 

Heb y cysylltiadau uniongyrchol hynny, byddwn i mewn limbo.  

 

Cyn fy niagnosis swyddogol, roeddwn yn cael fy mhrofi am bopeth. Rydw i’n teimlo bod 

diffyg gwybodaeth yma am endometriosis. Roeddwn i’n teimlo fel mai fi oedd yr 

arbenigwr, nid y gweithiwr iechyd proffesiynol… 

 

Yn bendant, gwelais anghydraddoldebau o ran daearyddiaeth. Rydw i’n meddwl bod 

angen i bobl wybod eu llwybrau – beth yw'r map atgyfeirio? Lle ydw i’n mynd? A yw’r 

amseroedd aros yn hir? A ddylwn i fod yn mynd ar drywydd pethau?”  

 

Cyfranogwr K 

Oedran: 28  

Rhyw: Menyw 

Bwrdd Iechyd: Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Caerdydd a’r Fro  

 

Y prif themâu: 

 

 Diffyg cefnogaeth gan y GIG i reoli cyflwr 

 Diffyg gwybodaeth am endometriosis   

 Effaith ar y teulu 

 Cymorth cadarnhaol gan y trydydd sector  

 

Cefndir: 

 

Cafodd Cyfranogwr K ddiagnosis o endometriosis yn 17 oed i ddechrau, ac mae’n 

sôn mai dim ond oherwydd bod ei mam yn eiriol ar ei rhan bryd hynny y cafodd 

ddiagnosis mor gynnar â hyn, ac mae’n teimlo’n lwcus yn hynny o beth. Siaradodd yn 

fanwl am y brwydrau a wynebodd wrth geisio symud y mater ymlaen o fewn y GIG. 

 

“Mae gen i apwyntiad GIG yr wythnos nesaf gyda'r arbenigwr endometriosis yng 

Nghaerdydd. Ond roedd yn rhaid i mi dalu i gael apwyntiad untro gyda’r un arbenigwr 
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yn breifat y llynedd. Y rheswm am hyn oedd fy mod wedi bod yn dweud wrth fy 

gynaecolegydd GIG cyffredinol ers 10 mlynedd am symptomau fy ngholuddyn a 

chafodd ei ddiystyru fel IBS. Felly, fe wnes i dalu, a dywedodd yr arbenigwr wrth fy 

gynaecolegydd fod gwir angen sgan arna i, a wnaeth ddiagnosis o endometriosis ar fy 

ngholuddyn wedyn. Felly, rhoddodd yr arbenigwr fi ar ei restr GIG – fe wnes i 

ymchwilio i wneud y rhan nesaf yn breifat, ond roedd yn rhy ddrud. Mae’r arbenigwr 

wedi awgrymu y byddai angen llawdriniaeth arna i, ond mae yna restr aros o 6 

blynedd a hanner.” 

Mae Cyfranogwr K yn bendant ei barn – er bod Covid-19 wedi cael effaith fawr ar rai 

cyfathrebiadau ac amseroedd aros yn ddiweddar, mae yna faterion sydd wedi’u 

gwreiddio’n ddyfnach yn ymwneud â chymorth gwael i bobl ag endometriosis gan y 

GIG. 

 

“Pan siaradais â rheolwr y practis am reoli poen, ni ymatebodd yn dda. Dydyn nhw 

ddim yn deall. Dywedodd rheolwr y practis, “mae gan fy ffrind endometriosis ac mae 

wedi cael hysterectomi” ac esboniais nad yw'r driniaeth hon yn gwella’r cyflwr yn llwyr, 

dim ond oherwydd eich bod yn gwybod bod rhywun arall yn iawn gyda’r peth. Mae 

pobl yn rheoli poen a phroblemau iechyd mewn gwahanol ffyrdd. Dywedon nhw eu 

bod nhw'n gwneud popeth o fewn eu gallu i mi. Roeddwn yn deall ond dywedais efallai 

y gallen nhw roi ychydig mwy o gefnogaeth i mi. Rydw i wedi gofyn am gefnogaeth ar 

gyfer fy iechyd meddwl ac eto, yr unig ateb sydd ganddyn nhw yw tabledi. 

 

Rydw i’n cymryd cryn dipyn o gyffuriau lladd poen cryf ar hyn o bryd, felly rwy'n 

cymryd Tramadol, Oramorph, a Co-codamol pan fydd angen. Nid dyma'r opsiwn 

gorau i mi oherwydd mae gen i ferch 4 oed i ofalu amdani.  

 

Rwy’n deall nad oes llawer y gall staff meddygol ei wneud oherwydd nid oes ffordd o’i 

wella’n llwyr ond o ran cymorth, dydw i ddim yn cael llawer mewn gwirionedd, ac mae 

wedi bod yn eithaf anodd.”  

 

Casgliadau: 

 

“Yn Lloegr mae ganddyn nhw ffisiotherapydd menywod. Byddai'n wych pe bai un o'r 

rhain yng Nghymru. Dydw i erioed wedi cael cynnig y math hwnnw o gymorth.  

Heblaw am y nyrs endometriosis yng Nghaerdydd y gallwch hunanatgyfeirio i’w gweld, 

ni fyddwn wedi cael yr apwyntiad hwn yr wythnos nesaf mor fuan. 

Pobl fel nhw [y nyrs endometriosis] yw’r tir canol i gleifion fel fi fel y galla i siarad â 

nhw pan fydd angen, a gallant fy helpu a dweud wrthyf beth i’w ddweud wrth y 

meddygon neu roi cyngor i mi ar beth i’w wneud nesaf. Mae'n bendant yn help enfawr. 

Mae gennym ni rywun sy'n deall ein cyflwr yn uniongyrchol.  
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Yn fy marn i, mae angen gwell dealltwriaeth o'r cyflwr ar feddygon teulu oherwydd 

nhw yw'r pwynt cyswllt cyntaf bob amser ar gyfer unrhyw beth. Pe baen nhw’n deall yn 

well, ni fyddent yn diystyru’r peth cymaint. 

 

Rydw i’n gwneud fy ngorau ac yn teimlo mor ffodus i gael partner a theulu mor 

gefnogol sy'n deall yn iawn. Ond dwi’n dal i deimlo llawer o euogrwydd, dwi’n aml yn 

meddwl tybed a allwn i fod yn rhiant gwell iddi oherwydd alla i ddim mynd i’r parc 

gyda hi. Ni allaf fynd â hi allan am dro gan fy mod i mewn cymaint o boen y rhan 

fwyaf o'r amser. Rydw i’n teimlo ei bod hi’n colli allan ar bethau na ddylai hi fod yn 

colli allan arnyn nhw.”  

 

Cyfranogwr L 

Oedran: 72  

Rhyw: Menyw 

Bwrdd Iechyd: Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr 

 

Y prif themâu: 

 

 Covid-19 yn achosi problemau cyfathrebu ac yn cynyddu amseroedd aros  

 Gorfod cael mynediad at driniaeth breifat 

 Cymorth cadarnhaol gan y trydydd sector  

 Diffyg cefnogaeth gan y GIG 

 

Cefndir: 

 

Mae Cyfranogwr L yn dioddef o sglerosis unigol, sef cyflwr prin sy’n gwaethygu a all 

achosi i unigolyn ddatblygu nam symud cynyddol y gellir ei briodoli i un briw. 

 

Er ei bod yn disgrifio ei symptomau fel 'ddim yn ofnadwy o ddrwg o gwbl', 

esboniodd ei bod hi wedi dechrau mynd yn gloff a bod ganddi broblemau gyda'i 

chydbwysedd.  

 

Cyn y pandemig, cymerodd y cyfranogwr ran mewn treial clinigol mis o hyd ar gyfer 

fampridine – sef cyffur a ddefnyddir i wella cyflymder cerdded ar gyfer unigolion 

sydd wedi cael diagnosis o sglerosis ymledol a sglerosis unigol. Daethpwyd â 

Fampridine i’w sylw i ddechrau drwy’r Gymdeithas MS, sef sefydliad y mae’n dod i 

gysylltiad ag ef yn rheolaidd. Wedi hynny, siaradodd â’i hymgynghorydd, sydd wedi’i 

leoli yng Nghaer, a esboniodd nad oedd wedi’i gymeradwyo gan y GIG yn Lloegr, 

ond ei fod wedi’i gymeradwyo yng Nghymru. Gwnaethpwyd atgyfeiriad i Ysbyty Glan 

Clwyd, ac yna cymerodd ran mewn treial clinigol. 
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Eglurodd, ar ôl bod yn rhan o'r treial, ei bod yn teimlo, ynghyd â'i hymgynghorydd a'i 

gŵr, fod gwelliant amlwg yn ei gallu i gerdded a'i chyflymder. O'r herwydd, roedd ei 

hymgynghorydd o'r farn y byddai'n elwa o gymryd fampridine. Fodd bynnag, 

oherwydd yr amser yr oedd yn ei gymryd iddi gael y feddyginiaeth ar bresgripsiwn, 

yr oedd yn ei briodoli i'r oedi a achoswyd gan y pandemig, penderfynodd dalu'n 

breifat am y feddyginiaeth. Mae hi wedi bod mewn cysylltiad â’i Haelod o’r Senedd 

a’i Haelod Seneddol am y materion hyn, a dywedodd bod y broses o gael y 

feddyginiaeth yn “ofnadwy o hir.” 

 

Casgliadau: 

 

Eglurodd Cyfranogwr L, er ei bod yn derbyn bod ei chyflwr yn gynyddol ei natur, ei 

bod yn teimlo y byddai ei hiechyd yn well pe na bai’r pandemig wedi digwydd a phe 

bai hi wedi gallu cael mynediad at fampridine yn gynt. Eglurodd fod y broses o geisio 

cael y feddyginiaeth wedi achosi iddi deimlo'n bryderus “trwy'r amser” a’i bod wedi 

effeithio ar ei hyder. 

 

Eglurodd y cyfranogwr ei bod wedi bod yn broses hir iawn i gael presgripsiwn am 

fampridine a dywedodd ei bod yn teimlo weithiau bod y pandemig yn cael ei 

ddefnyddio fel esgus dros yr oedi. Mynegodd hefyd beth rhwystredigaeth mai dim 

ond gan aelodau o'i grŵp yn y Gymdeithas MS y daeth i wybod am fampridine, ac 

nad oedd ei hymgynghorydd wedi codi'r mater gyda hi.  

 

Cyfranogwr M  

Oedran: 38 

Rhyw: Menyw 

Bwrdd Iechyd: Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Caerdydd a’r Fro 

 

Y prif themâu: 

 

 Diffyg cymorth iechyd meddwl 

 Diffyg gwybodaeth am y cyflwr yn y GIG 

 Cefnogaeth wael gan y GIG ac atgyfeiriadau'n cael eu gwrthod yn rheolaidd 

 Materion yn ymwneud â thriniaeth ar draws y byrddau iechyd 

 Mynd yn groes i ganllawiau’r Sefydliad Cenedlaethol dros Ragoriaeth mewn 

Iechyd a Gofal (NICE)  

 Cymorth cadarnhaol gan y trydydd sector  

 

Cefndir: 
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Mae gan Gyfranogwr M hanes hir a chymhleth gydag endometriosis sy'n cael effaith 

fawr ar ei bywyd fel oedolyn. Yn ystod ei chyfweliad mae'n tynnu sylw at y diffyg 

cefnogaeth a gafodd gan y GIG yn ystod y cyfnod cyfan. 

 

“Mae fy hanes meddygol gydag endometriosis yn gymhleth. Cefais ddiagnosis 23 

mlynedd ar ôl i'm symptomau ddechrau. Nid oes gen i unrhyw amheuaeth, pe bawn 

wedi cael diagnosis cywir y tro cyntaf, na fyddai gen i gyflyrau iechyd eraill. 

 

Rydw i wedi meddwl am hunanladdiad o'r blaen, oherwydd fy salwch ac oherwydd 

endometriosis. Dydw i ddim eisiau mynd ar y trywydd yna eto. Dyma un o'r rhesymau 

pam rydw i wedi mynd yn breifat. Teimlais fy mod i’n cael fy nghosbi am fynd yn 

breifat. Pan ofynnais i’r gynaecolegydd cyffredinol a allwn i gael atgyfeiriad at y nyrs 

endometriosis yn ein bwrdd iechyd, dywedon nhw “na” oherwydd os byddaf yn mynd 

yn breifat, nid oes modd i fi gael mynediad at unrhyw help gan y GIG.” 

 

Mae Cyfranogwr M yn glir bod cyfathrebu mewnol ac allanol wedi bod yn broblem 

enfawr iddi ac wedi arwain at gymryd mwy o amser i wneud penderfyniadau ac 

apwyntiadau allweddol. 

 

“Mae angen i fi weld arbenigwr, sy'n eithaf anodd dwi’n meddwl. Gwelais 

rhiwmatolegydd ym mis Medi (2021) am fy mhoen. Ysgrifennodd lythyr at fy meddyg 

teulu. Pan gysylltais â’m meddyg teulu, tua mis yn ôl, i ofyn beth oedd yn digwydd, nid 

oedd llythyr wedi eu cyrraedd. Ces i fy synnu, roeddwn i wedi cael llythyr, ond dywedon 

nhw “Does dim byd wedi’n cyrraedd ni. Dyw’r llythyr ddim wedi cyrraedd.” 

Mae'n anghredadwy! Cafodd y llythyr ei anfon ata i! Roedd gen i’r llythyr yn fy llaw! 

Rydw i wedi dysgu o’m 23 mlynedd o uffern i ofyn am gael fy nghopïo i bob 

gohebiaeth. 

 

Mae hyn yn digwydd drwy'r amser, ni waeth pa feddygfa. Mae gan fy arbenigwr jôc am 

“wasanaeth rhwygo papur y GIG”.” 

 

Mae Cyfranogwr M yn glir bod Covid-19 wedi cael dylanwad mawr ar amseroedd 

aros dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf. Mae hyn yn ei dro wedi arwain at 

brofiadau hynod o rwystredig, gydag atgyfeiriadau’n cael eu gwrthod yn fater 

allweddol arall. 

 

“Mae amseroedd aros yn teimlo fel petaen nhw wedi gwaethygu ers y pandemig. Mae 

bod yn berson anabl yn ystod y pandemig wedi bod yn anodd iawn, ac mae'r 

cyfryngau yn ailadrodd y neges nad ydw i’n bwysig. Pe bawn i'n marw o Covid yfory, 

byddwn i'n cael fy labelu fel rhywun sydd â chyflyrau iechyd sy’n bodoli eisoes” 

 

Mae Cyfranogwr M hefyd yn dweud pa mor bwysig fu cefnogaeth Triniaeth Deg i 

Fenywod Cymru (FTWW) yn ystod y cyfnod hwn, nid yn unig iddi hi ei hun ond i’r 
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1,500 o aelodau y mae’n cyfathrebu â nhw’n rheolaidd. Mae'n cofio, ar ôl apwyntiad 

GIG arbennig o heriol, sut y gwnaeth cefnogaeth a chyngor y grŵp ei helpu yn ystod 

y cyfnod anodd hwnnw. 

 

“Mae’n lle i fod yn rhagweithiol a darganfod ble i gael cymorth gwahanol. Rydw i bob 

amser wedi dweud bod FTWW wedi achub fy mywyd, ac nid gor-ddweud yw hynny. 

Des i o hyd iddyn nhw pan ddes i allan o fy apwyntiad GIG olaf cyn i mi gael diagnosis 

o endometriosis, ar ôl archwiliad mewnol creulon iawn gan ymgynghorydd gwrywaidd 

– ac nid ydw i’n meddwl y dylai fod wedi fy archwilio oherwydd roedd yn anhygoel o 

anghwrtais i mi.  

 

Y peth cyntaf a ddywedais pan oeddwn yn gallu siarad oedd dweud “Dwi wedi cael 

digon. Rydw i'n mynd i ladd fy hun” a thynnodd fy mhartner fi drwy hynny. Hyd 

heddiw, rydw i'n synnu eu bod nhw wedi fy ngadael i gerdded allan yn y cyflwr hwnnw. 

Nid oedd unrhyw ymgais wirioneddol i'm cysuro nac i ddweud “beth wyt ti am i ni ei 

wneud? Sut gallwn ni wneud i ti deimlo’n well?” Yr agwedd oedd fy mod i’n gwastraffu 

eu hamser yn llwyr.” 

 

Casgliadau: 

 

“Yn Lloegr mae gennych chi’r pŵer i ddewis. Gallwch ofyn am gael eich atgyfeirio at 

arbenigwr sy'n dda gyda rhai mathau o ddiagnosis hyd yn oed os ydynt filltiroedd i 

ffwrdd. Ond yng Nghymru mae'r system cyllid bloc yn golygu bod yn rhaid i fyrddau 

iechyd eich atgyfeirio a defnyddio system 'drosglwyddo' i sicrhau nad yw byrddau 

iechyd 'ar eu colled' am gymryd gormod o gleifion y tu allan i'w hardal. Mae hyn yn 

golygu eich bod yn byw mewn loteri cod post oherwydd gallant wrthod atgyfeiriad i chi 

oherwydd diffyg cyllid.  

 

Rydw i wedi cwestiynu fy nghallineb fy hun ar adegau. Rydw i’n gofyn i mi fy hun ‘ydw 

i mor ddrwg â hynny?’ Mae’r oedi cyn cael diagnosis mor hir yng Nghymru – yr amser 

aros hiraf o’r holl wledydd cartref, lle gallech fod yn aros am naw mlynedd ar 

gyfartaledd.  

 

Ni chefais gynnig cymorth iechyd meddwl nes i mi gael diagnosis o ME. A, bryd hynny, 

yr unig reswm y cafodd hynny ei gynnig i mi oedd oherwydd ei fod yn rhan o 

ganllawiau NICE ar y pryd. 

 

Rydw i’n hynod feirniadol o’m profiadau o’r GIG. Rydw i wedi siarad amdanynt ar y 

cyfryngau. Ond y rheswm rydw i’n gwneud hynny yw oherwydd fy mod i’n caru'r GIG 

ac rydw i am iddo gael ei ariannu'n well. Rydw i eisiau iddo ffynnu. Rydw i eisiau iddo 

gynnig y gwasanaethau sydd eu hangen ar gleifion mewn gwirionedd.”  
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Grwpiau ffocws 

 

Grŵp ffocws 1 

Nifer y cyfranogwyr: 12 

Thema: Endometriosis ac Adenomyosis 

 

Grŵp ffocws 2 

Nifer y cyfranogwyr: 10 

Thema: Amseroedd aros iechyd menywod 

 

Crynodeb: 

 

Trefnwyd dau grŵp ffocws ar 5 a 6 Ionawr mewn partneriaeth â Thriniaeth Deg i 

Fenywod Cymru (FTWW). Roedd y trafodaethau'n canolbwyntio ar faterion sy'n 

effeithio ar iechyd menywod yng Nghymru. Roedd Rhun ap Iorwerth AS yn bresennol 

yn y grŵp ffocws ar 5 Ionawr ac roedd Mike Hedges AS yn bresennol yn y grŵp 

ffocws ar 6 Ionawr.  

 

Y prif themâu: 

 

 Mae’r cyngor cynnar a chael diagnosis cychwynnol o Endometriosis yn 

wael iawn 

 

Soniodd sawl cyfranogwr am y cyngor cynnar gwael a roddwyd gan feddygon teulu, 

a oedd wedi arwain at beidio â chael diagnosis cywir o’u cyflwr. 

 

“Roedd y cyngor cynnar, fel mewn achosion eraill, yn wael iawn. Cefais fy ngwthio i 

fynd ar y bilsen, a oedd mewn gwirionedd yn cuddio fy endometriosis yn unig. Poen yn 

ystod profion ceg y groth a'm gwthiodd i gael diagnosis cywir. 2016 oedd y tro cyntaf i 

weithiwr iechyd proffesiynol ofyn i mi am y boen” 

 

“Bob tro dwi'n symud bwrdd iechyd mae'n rhaid i mi brofi fy hun bob tro, mae'n 

flinedig. Dywedodd y Pennaeth Gynaecoleg wrtha i: 'Dydw i ddim yn credu mewn 

Endo, nid oes angen iddynt gael lle llawdriniaeth'. Dywedon nhw wrtha i yr wythnos 

diwethaf fod yna 7 mlynedd a hanner o ôl-groniad, sy’n erchyll.” 
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“Nid yw endometriosis yn gyflwr iechyd prin, mae ganddo gymhareb un ym mhob deg, 

fel diabetes. Does dim llawer o arbenigwyr a dyw’r system ddim yn gadael inni gael 

mynediad iddynt – mae’n warthus” 

 

 

 

 Amseroedd aros hir iawn 

 

Dywedodd pob un o’r cyfranogwyr fod amseroedd aros ar gyfer gwasanaethau 

iechyd menywod yn waeth nag y buont ers amser maith, gyda’r rhwystredigaeth 

ychwanegol o’i chael hi’n anodd iawn darganfod pa mor hir ydyn nhw mewn 

gwirionedd, gyda llawer ond yn darganfod y gwir fanylion gan grwpiau cymorth ar-

lein. 

 

“Roedd angen gwthio fy apwyntiad dilynol gyda’m gynaecolegydd presennol yn ôl 

oherwydd bod cymaint o bobl yn aros i gael eu gweld ar frys.” 

 

“Roedd rhestrau aros yn hir iawn cyn Covid – rydw i nawr yn clywed eu bod yn 5, 6, 7 

mlynedd o hyd” 

 

'Roedd y rhestrau aros hyd at y pandemig yn enfawr. Nawr does dim esboniad – mae'n 

rhaid i chi eiriol dros eich hun drwy’r amser; mae'n flinedig i guro'ch pen ar wal frics” 

 

“Roeddwn i ar restr aros am apwyntiad niwroleg dilynol. Cefais lythyr yn dweud, 

oherwydd faint o amser oedd wedi pasio ers i mi gael fy ngweld ddiwethaf, doeddwn i 

ddim yn gallu cael apwyntiad arall. Yn ffodus, dwi'n adnabod y system a ffoniais y bobl 

iawn i egluro fy mod i'n dal i waedu ac angen triniaeth. Yn y pen draw, cefais fy rhoi yn 

ôl ar y rhestr aros, ac roedd amser aros o 12 mis o leiaf cyn cael apwyntiad. Allan nhw 

ddim tynnu pobl oddi ar restr aros oherwydd eu bod wedi bod yn aros am amser hir!” 

 

 

 Pobl ddim yn gwrando ar fenywod nac yn eu cymryd o ddifrif, gan 

arwain at beidio â thrin cyflwr mewn modd amserol 

 

Thema gyson ar draws y ddau grŵp ffocws oedd bod y cyfranogwyr wedi nodi nad 

oedd menywod yn cael eu cymryd o ddifrif wrth fynd at y GIG. Soniodd y 

cyfranogwyr am y rhwystredigaeth wrth ymdrin â'r GIG, gyda sawl un yn sôn am 

'ragfarn ar sail rhyw' ymddangosiadol. 

 

“Dywedon nhw wrtha i fod y cyfan yn fy mhen, ‘does dim byd o’i le arnoch chi’ – yn 17 

oed es i’n breifat a chefais ddiagnosis o Gam 4” 
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“Rydw i’n meddwl bod tuedd o ran poen rhwng y rhywiau hefyd – cafodd fy ngŵr 

gymorth i reoli poen ar unwaith, ond cefais fy anfon i ffwrdd gyda chyngor i gymryd 

paracetamol” 

 

“Dywedodd fy meddyg teulu fod y cyfan yn fy mhen” 

 

“Does neb yn gwrando ar fenywod… gallaf gerdded i mewn a rhestru fy symptomau a 

chael fy anwybyddu’n llwyr” 

“Rydw i’n credu mai’r thema ingol fwyaf cyffredin yw’r mater syml o beidio â gwrando 

ar fenywod, ac felly dydyn nhw ddim yn gallu cael mynediad at ofal iechyd priodol i 

drin eu cyflyrau mewn modd amserol” 

 

 

 Mae atgyfeiriadau rhwng byrddau iechyd a thros y ffin yn eithriadol o 

wael 

 

Roedd llawer o gyfranogwyr yn feirniadol o’r system atgyfeirio yng Nghymru, gyda 

sawl un yn gwneud sylwadau am y rhwystrau yr oeddent wedi’u hwynebu. 

 

“Mae’n ymddangos bod yna ddiwylliant yng Nghymru o beidio atgyfeirio pobl at 

arbenigwyr y tu allan i’r ardal ond mae pobol eisiau cael eu trin gan arbenigwr. Mae’r 

amharodrwydd yma yng Nghymru i gyfeirio at fyrddau iechyd eraill neu dros y ffin yn 

wael, does dim parch at y bobl sy’n gwneud atgyfeiriadau ac maen nhw’n cael eu 

diystyru.” 

 

“Mae achosion y tu allan i’r Byrddau Iechyd yn cael eu hanfon yn ôl drwy’r amser, 

mae’r cyfathrebu yn llanast. Rydw i'n rhedeg grŵp ac mae'r straeon yn gyson, mae 

cyfathrebu Bwrdd Iechyd Bae Abertawe yn ofnadwy, does dim byd yn cael ei wneud. 

Roedd y sefyllfa’n ddifrifol cyn hyn ond nawr… rydw i’n poeni am bawb sy’n gorfod 

delio â’r trawma meddygol hwn.” 

 

“Doeddwn i ddim yn teimlo’n dda, a dwi’n gwybod eu bod nhw’n cael pobl i mewn ar 

yr un diwrnod ym Mryste. Roedd diffyg gwasanaethau cydgysylltiedig ond y cyfan a 

ddywedodd y bwrdd iechyd oedd 'nid ydym wedi cael cyfarfod am hynny eto'. Mae 

angen gwasanaeth menywod arnom sy’n delio â’r materion y mae menywod yn eu 

hwynebu.” 

 

 Diffyg cymorth gan y GIG mewn meysydd allweddol fel iechyd meddwl 

Thema a oedd yn ymddangos dro ar ôl tro oedd y diffyg cymorth a roddir gan y GIG 

i iechyd meddwl cyfranogwyr. Soniodd llawer ohonynt am yr effaith feddyliol ddifrifol 

a gafodd eu profiadau arnynt. 
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“Rydw i’n 28 oed, ac mae fy ofarïau, y groth, y coluddyn ar y ffordd allan – mae’r 

afiechyd hwn wedi cymryd popeth a chefais i ddim cefnogaeth gan y GIG. Dim cymorth 

iechyd meddwl, ffisio, llawr y pelfis… gallwn i fynd ymlaen ac ymlaen” 

 

“Fe wnes i geisio cyflawni hunanladdiad oherwydd endometriosis, collais fy swydd, bu 

bron i mi golli fy nheulu – mae’n gyflwr mor boenus, mae’n rhaid ei rannu” 

“Mae anghydraddoldeb mynediad yng Nghymru a diffygion amlwg o ran cymorth 

iechyd meddwl – mae’r profiadau’n rhoi straen aruthrol ar y meddwl a’r corff.” 

  

 Mae’r trydydd sector yn darparu cymorth hanfodol nad yw’n cael ei roi o 

fewn y GIG ar hyn o bryd. 

 

Er bod y cyfranogwyr yn feirniadol o'r gefnogaeth a gawsant gan y GIG, roeddent yn 

awyddus i bwysleisio'r profiadau cadarnhaol a gawsant gyda sefydliadau trydydd 

sector, gyda sawl cyfranogwr yn nodi eu bod yn llenwi bwlch nad oedd y GIG yn ei 

ddarparu.  

 

“Mae fforymau FTWW ac Endometriosis UK yn eich cadw chi’n gall – mae’n teimlo fel 

petaen nhw’n gwneud gwaith y GIG o ran darparu cymorth” 

 

“Roedd y gefnogaeth eto’n wael, mae menywod Powys yn gorfod mynd dros y ffin ac 

yn cael eu siomi. Mae’n rhaid i chi fod yn arbenigwr eich hun, ac oni bai am 

gefnogaeth FTWW, wn i ddim beth fyddwn i’n ei wneud ac mae’n frawychus meddwl 

lle gallai rhai ohonom fod.” 

 

 

 Mae llawer o gyfranogwyr yn gorfod cael mynediad at driniaeth breifat 

  

Dywedodd llawer o’r cyfranogwyr, oherwydd y problemau yr oeddent yn eu hwynebu 

o ran cael cymorth gan y GIG, eu bod yn teimlo nad oedd ganddynt unrhyw ddewis 

heblaw chwilio am driniaeth breifat, a oedd yn aml yn achosi baich ariannol 

ychwanegol iddynt. 

 

“Yn y pen draw, gyda chymorth fy nhad, roedd yn rhaid i mi dalu 10.5k am 

lawdriniaeth breifat. Pe bawn i wedi gadael y broblem, duw a ŵyr beth fyddai wedi 

digwydd, gallwn i fod wedi datblygu twll yn fy ngholuddyn mawr a allai fod wedi fy 

lladd. Mae pobl yn aros am fisoedd a blynyddoedd, rydw i'n rhwystredig tu hwnt gyda’r 

system, roedd yn rhaid i mi dalu arian am ofal ysbyty yn Lloegr. Mae’n peri pryder i fi 

beth fydd cyflwr y GIG gydag endometriosis yng Nghymru, rydym ar ei hôl hi fel y mae 

ar hyn o bryd, ble fyddwn ni yn y dyfodol?” 
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“Cymerais fenthyciad personol i dalu am lawdriniaeth breifat a daethant o hyd i 

endometriosis cam 4. Doedd dim byd y gallwn i ei wneud wedyn gan fy mod i’n methu 

â fforddio triniaeth bellach. Rydyn ni’n dal i dalu’r benthyciad yn ôl nawr ac oherwydd 

y camddiagnosis cychwynnol, rydyn ni’n edrych ar esgeulustod.” 

 

“Cefais ddiagnosis posibl o ganser y fron a arweiniodd at fynd yn breifat. Ar ôl 

diagnosis cychwynnol, ffoniais yn ôl ar ôl 2 wythnos, ond yn anffodus cefais wybod bod 

ôl-groniad o 4 wythnos oherwydd Covid. Felly ar ôl 4 wythnos ffoniais yn ôl a dywedon 

nhw wrtha i bod 6-8 wythnos o aros bellach... roedd hyn yn anghynaladwy. Fe wnaeth 

waethygu fy meddwl a fy iechyd meddwl, mae pythefnos yn ddigon hir gyda diagnosis 

o ganser, yn enwedig wrth i'r prognosis waethygu a gwaethygu. Yn y pen draw, 

siaradais â rheolwr a ddywedodd mai’r amser aros oedd 12 wythnos – roedd yr amser 

yn cynyddu o hyd. Rhoddodd fy ngŵr ei droed i lawr a dweud ein bod yn mynd yn 

breifat” 

 

 

 Diffyg gwybodaeth am iechyd menywod yn y GIG 

 

Roedd llawer o’r cyfranogwyr yn teimlo bod diffyg gwybodaeth gwirioneddol am 

faterion iechyd menywod yn y GIG yng Nghymru.  

 

“Rydw i’n gwybod mwy am fy nghyflwr na fy meddyg teulu neu unrhyw gynaecolegydd 

rydw i wedi’i weld yng Nghymru. Maen nhw’n gwneud i fi deimlo fel rhywun sy’n 

chwilio am gyffuriau wrth ofyn am fwy o feddyginiaeth i leddfu poen, neu hyd yn oed 

pan rydw i’n dweud nad yw'r feddyginiaeth yn gwneud gwahaniaeth. Faint o bobl sy'n 

syrthio’n anymwybodol ac yn chwydu mewn poen sydd eisiau'r cyffuriau mewn 

gwirionedd? Dydyn ni ddim. Rydyn ni eisiau bywyd normal - byddai'n well gennym ni 

fod heb boen, felly pam gwneud i ni deimlo’n ofnadwy am ofyn amdano?” 

 

“Byddwn yn crynhoi fy mhrofiad fel hyn: wrth ymgynghori ag unrhyw weithiwr 

meddygol proffesiynol, rydw i wedi teimlo fel y person mwyaf gwybodus yn yr ystafell 

am fy nghyflwr. Does dim arbenigwyr yng Nghymru sy’n goruchwylio fy ngofal” 

 

 Diffyg arbenigwyr yng Nghymru 

 

Soniodd y cyfranogwyr yn aml am bwysigrwydd cael eu gweld gan arbenigwr ar yr 

amser iawn, a’r rhwystredigaethau o beidio â chael yr opsiwn hwnnw wrth siarad â 

meddyg teulu. 

 

“Rydw i wedi cael fy atgyfeirio ers 20 mlynedd, ond doeddwn i ddim yn gwybod bod 

arbenigwr hyd yn oed yn bodoli nes i mi siarad â phobl eraill. Doedd dim sôn am hyn 

gan y GIG dros y blynyddoedd ac roeddwn i’n tybio fy mod i’n cael y gofal gorau. 
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“Bob tro dwi'n symud bwrdd iechyd mae'n rhaid i mi brofi fy hun bob tro. Es i o Fwrdd 

Iechyd Bae Abertawe a dywedodd y meddyg wrtha i nad oedd unrhyw beth arall y 

gallai ei wneud i mi, gwrthododd fy atgyfeirio at fwrdd iechyd arall. Bu'n rhaid i mi 

frwydro a brwydro yn y pen draw i gael fy ngweld yng Nghaerdydd gan arbenigwr. 

Mae cael eich gweld gan arbenigwr ar yr amser iawn yn hollbwysig a does dim digon 

yng Nghymru.” 

Mae yna ddiffyg ymwybyddiaeth gwirioneddol o arbenigeddau...mae'n adrodd cyfrolau 

bod fy meddyg teulu yn gwbl ansicr ble i'm cyfeirio oherwydd diffyg arbenigedd, rydw 

i'n teimlo trueni dros bobl sy’n methu fforddio gofal preifat. Mae angen ailwampio'r 

system. Os oes gan Loegr ganolfan ragoriaeth, pam mae’r cymorth hwnnw’n cael ei 

wrthod i ni yng Nghymru? Rydych chi'n cael eich gadael yn teimlo nad ydych chi'n 

haeddu gofal, wedi'ch gadael ar eich pen eich hun ac mae eich bywyd cyfan yn cael ei 

effeithio" 

 

 Cyfathrebu’n gwaethygu yn ystod Covid-19 

 

Dywedodd sawl cyfranogwr bod cyfathrebu wedi bod yn ofnadwy o wael yn ystod 

cyfnod Covid-19. Fodd bynnag, cododd neges gyson bod cyfathrebu’n siomedig cyn 

y pandemig hefyd. 

 

“Mae apwyntiadau wedi mynd yn angof oherwydd Covid. Roeddwn i’n aros am 

apwyntiad â’r dermatolegydd, ond dydw i heb glywed ganddyn nhw ers dros ddwy 

flynedd. Rydw i'n cynnal grŵp cymorth o 60 o bobl sydd yn yr un cwch, a does neb 

wedi clywed dim byd – maen nhw fel y deinosoriaid yn marw – maen nhw wedi 

diflannu'n llwyr yn ddiweddar. Os cewch ddiagnosis o glefyd rhewmatig awto-imiwn 

prin yng Nghymru, mae’n sefyllfa amhosibl. Mae diffyg cydnabyddiaeth lwyr fod y 

salwch hwn yn ddigon difrifol i warantu gofal arbenigol.” 

 

“Mae’r staff yn gweithio’n galed iawn ac mae’n anodd bod yn feirniadol yn ystod 

pandemig, ond mae mwyafrif fy ngofal iechyd wedi bod yn wael cyn y pandemig. Mae 

cyfathrebu rhwng ymgynghorwyr a chleifion a meddygon teulu yn gadael y system i 

lawr bob tro” 
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MEMORANDWM CYDSYNIAD DEDDFWRIAETHOL ATODOL (MEMORANDWM RHIF 2) 

Y BIL IECHYD A GOFAL 

1. Gosodir y memorandwm cydsyniad deddfwriaethol hwn o dan Reol Sefydlog (“RhS”) 29.2. 

Mae Rheol Sefydlog 29 yn pennu bod yn rhaid gosod memorandwm cydsyniad deddfwriaethol, ac y 

ceir cyflwyno Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol, gerbron Senedd Cymru os yw Bil gan Senedd y DU 

yn gwneud darpariaeth mewn perthynas â Chymru at bwrpas sydd o fewn cymhwysedd 

deddfwriaethol Senedd Cymru neu sy’n addasu’r cymhwysedd hwnnw. 

2. Cyflwynwyd y Bil Iechyd a Gofal ("y Bil") yn Nhŷ'r Cyffredin ar 6 Gorffennaf 2021. Ar 18 

Tachwedd, cyflwynodd Llywodraeth y DU 54 o welliannau i'w hystyried yng Nghyfnod Adrodd Tŷ'r 

Cyffredin ac mae 24 o'r gwelliannau hyn yn gwneud darpariaeth sy'n dod o fewn cymhwysedd 

deddfwriaethol y Senedd. Cytunwyd ar bob un o'r gwelliannau hyn ar 23 Tachwedd ac maent yn 

rhan o'r Bil y dechreuwyd ei ystyried yn Nhŷ'r Arglwyddi ar 24 Tachwedd. Mae’r Bil fel y’i diwygiwyd 

ar gael yma: https://bills.parliament.uk/publications/44008/documents/1051 

3. Nid oedd yn bosibl gosod y Memorandwm hwn o fewn y pythefnos arferol a ragnodir yn 

Rheol Sefydlog 29, oherwydd cymhlethdod y gwelliannau a gyflwynwyd a'r trafodaethau parhaus 

gyda Llywodraeth y DU ar faterion a oedd heb eu datrys yr oeddwn wedi gobeithio y byddent yn cael 

eu datrys a'u cynnwys yn gadarnhaol yn y Memorandwm hwn. Mae'r Memorandwm hwn wedi'i 

osod cyn gynted â phosibl ar ôl cyflwyno'r gwelliannau hyn gan ganiatáu ar gyfer dadansoddi eu 

heffaith. Fodd bynnag, erys rhai materion heb eu datrys sy'n dal i fod yn destun trafodaethau gyda 

Llywodraeth y DU. 

Amcan(ion) Polisi 

4. Amcan datganedig Llywodraeth y DU yw deddfu polisïau a nodir yn argymhellion y GIG ar 

gyfer diwygio deddfwriaethol, gan ddilyn Cynllun Hirdymor y GIG, a'r Papur Gwyn ar gyfer 

Integreiddio ac Arloesi: cydweithio i wella iechyd a gofal cymdeithasol i bawb. Dywed Llywodraeth y 

DU fod y Bil yn adeiladu ar gynigion y GIG ei hun ar gyfer diwygio, gyda'r nod o'i wneud yn llai 

biwrocrataidd, yn fwy atebol, ac yn fwy integredig, gan ymgorffori gwersi a ddysgwyd o'r pandemig. 

Crynodeb o’r Bil 

5. Noddir y Bil gan yr Adran Iechyd a Gofal Cymdeithasol. 

6. Mae prif ddarpariaethau’r Bil yn ymdrin â nifer o feysydd, a nodir yn gryno isod. 

a) Mynd i'r afael â phryderon a godwyd gan GIG Lloegr, megis sefydlu Systemau Gofal 
Integredig (ICS) presennol ar sail statudol, gan uno NHS England ac NHS 
Improvement yn ffurfiol, a gwneud newidiadau i reolau caffael a chystadleuaeth sy'n 
ymwneud â gwasanaethau iechyd. Mae'r Bil hefyd yn cynnwys cynigion i roi pwerau 
i'r Ysgrifennydd Gwladol dros Iechyd a Gofal Cymdeithasol gyfarwyddo NHS 
England a phenderfynu sut y trefnir rhai gwasanaethau iechyd eraill. Mae'n rhoi 
pwerau i'r Ysgrifennydd Gwladol drosglwyddo swyddogaethau rhwng rhai o'r 'Cyrff 
Hyd Braich' sy'n arwain, yn cefnogi ac yn rheoleiddio gwasanaethau gofal iechyd yn 
Lloegr a phwerau i ddirprwyo swyddogaethau eraill yr Ysgrifennydd Gwladol i'r cyrff 
hynny mewn perthynas â'r gwasanaeth iechyd yn Lloegr, a hefyd i ymyrryd mewn 
newidiadau arfaethedig i'r ffordd y caiff gwasanaethau iechyd eu darparu. 

b) Nid yw'r Bil yn ymdrin â diwygiadau ehangach i'r systemau gofal cymdeithasol ac 
iechyd y cyhoedd, er ei fod yn darparu ar gyfer rhai newidiadau yn y meysydd hyn; 
Bwriedir i Systemau Gofal Integredig wella cydgysylltu rhwng y GIG a gwasanaethau 
awdurdodau lleol. Ar gyfer gofal cymdeithasol, mae'r Bil yn galluogi i'r Comisiwn 
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Ansawdd Gofal asesu sut y mae awdurdodau lleol yn Lloegr yn cyflawni eu 
swyddogaethau gofal cymdeithasol i oedolion a'i nod yw gwella'r broses o rannu 
data. Mae mesurau hefyd yn bodoli i symleiddio'r ffordd y mae pobl ag anghenion 
gofal parhaus yn cael eu rhyddhau o ysbytai. 

c) Mae mesurau iechyd y cyhoedd yn y Bil yn ymwneud â hysbysebu bwyd, gwybodaeth am 

fwyd i ddefnyddwyr a fflworideiddio dŵr. 

d) Mae'r Bil hefyd yn mynd i'r afael ag ymchwiliadau diogelwch ac yn sefydlu Corff 

Ymchwiliadau Diogelwch y Gwasanaethau Iechyd fel corff statudol, ac yn gwneud 

newidiadau i'r system archwilwyr meddygol. 

e) Ymhlith y materion eraill a gwmpesir gan y Bil mae rheoleiddio gweithwyr iechyd a gofal 

proffesiynol, casglu a rhannu data (gan gynnwys mesurau i gefnogi'r gwaith o ddatblygu 

cofrestrfeydd meddyginiaethau newydd), gofal iechyd rhyngwladol, a safonau bwyd mewn 

ysbytai. 

Diweddariad ar y sefyllfa ers cyhoeddi'r Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol cyntaf 

7. Gosododd Llywodraeth Cymru Femorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol mewn perthynas â'r 

Bil ar 1 Medi, yn seiliedig ar y fersiwn o'r Bil a gyflwynwyd i Senedd y DU ar 6 Gorffennaf. 

8. Nododd y Memorandwm, oherwydd bod nifer o gymalau’r Bil yn peri pryder i Lywodraeth 

Cymru, er gwaethaf rhinweddau rhai o'r cymalau, fod safbwynt terfynol Gweinidogion Cymru ar allu 

argymell cydsyniad yn ddarostyngedig i ganlyniad trafodaethau parhaus gyda Llywodraeth y DU 

ynghylch diwygio'r Bil. 

9. Ers cyhoeddi'r Memorandwm cyntaf, rydym wedi sicrhau gwelliannau gan Lywodraeth y DU 

sy'n mynd i'r afael â'r rhan fwyaf o'n pryderon. 

10. Mae Llywodraeth y DU hefyd wedi diwygio rhannau eraill o'r Bil ar ein cais, er mwyn newid 

darpariaethau presennol y Bil ar ran Cymru neu ymestyn darpariaethau newydd i Gymru. Nodir y 

rhain ym mharagraffau 36-54 isod. 

11. Cytunwyd ar y gwelliannau hyn yng Nghyfnod Adrodd Tŷ'r Cyffredin ar 23 Tachwedd 2021. 

12. Dylai’r Senedd nodi’r canlynol: 

Cymalau 88-94 (Cymalau 86-92 gynt): Trosglwyddo Swyddogaethau Cyrff Hyd Braich 

13. Yn dilyn trafodaethau adeiladol rhwng Llywodraeth Cymru ac Adran Iechyd a Gofal 

Cymdeithasol Llywodraeth y DU cytunodd Llywodraeth y DU ar welliannau a oedd yn mynd i'r afael 

â'm holl feysydd pryder ac yr oeddwn yn gwbl gefnogol iddynt. Fodd bynnag, ni chyflwynwyd 

gwelliant i'r ddarpariaeth hon i'w ystyried yng Nghyfnod Adrodd Tŷ'r Cyffredin ynghyd â'r 

gwelliannau eraill a gyflwynwyd, oherwydd er bod Llywodraeth y DU a phob un o'r tair Llywodraeth 

Ddatganoledig wedi cytuno ar rai agweddau ar y gwelliant, nid oedd Llywodraeth y DU yn gallu 

sicrhau cytundeb gan yr holl Lywodraethau Datganoledig i welliannau arfaethedig pellach i’r 

darpariaethau. 

14. Mae trafodaethau gydag Adran Iechyd a Gofal Cymdeithasol Llywodraeth y DU ar y mater 

hwn yn parhau i geisio sicrhau y cyrhaeddir sefyllfa sy’n dderbyniol i Gymru. 

15. Hyd nes y caiff y trafodaethau hyn eu datrys, ni allaf gefnogi cynnwys y cymalau hyn yn y Bil. 

Cymalau 149, 144 a 91 (cymalau 89, 125 a 130 gynt): Diwygiadau Canlyniadol i Ddeddfwriaeth y 

Senedd 
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16. Fel y nodir yn y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol cyntaf, mae'r cymalau hyn yn 

rhoi'r pwerau i'r Ysgrifennydd Gwladol, drwy reoliadau, i wneud darpariaeth sy'n ganlyniadol i'r Bil. 

Gall hyn gynnwys darpariaeth sy'n diwygio, yn diddymu, yn dirymu neu'n addasu fel arall unrhyw 

ddarpariaeth a wneir gan neu o dan Ddeddf neu Fesur gan Senedd Cymru. 

17. Yr wyf fi a'm swyddogion wedi cyfarfod â'r Gweinidog Argar a'i swyddogion ar sawl achlysur i 

drafod y darpariaethau hyn. Mae Llywodraeth y DU o'r farn mai cymalau safonol yw'r rhain a'n bod 

ni yn yr un modd yn defnyddio pwerau yn Neddfau'r Senedd i wneud diwygiadau canlyniadol i 

ddeddfwriaeth Llywodraeth y DU. 

18. Mae swyddogion Llywodraeth y DU wedi darparu enghreifftiau o sut y gellir defnyddio'r 

pwerau hyn – byddai'r diwygiadau'n debygol o fod yn rhai mân iawn, er enghraifft newid enw 

sefydliad yn Lloegr y cyfeirir ato yn neddfwriaeth Senedd Cymru lle mae swyddogaethau wedi'u 

trosglwyddo. Mae'r Gweinidog Argar hefyd wedi ymrwymo'n ysgrifenedig i wneud datganiad Blwch 

Dogfennau mewn perthynas â Chymal 149, sef y prif ddarpariaeth sy'n peri pryder yn hyn o beth, ar 

sut y gellid defnyddio'r pwerau hyn. 

19. Nid yw'r Gweinidog Argar wedi gwneud datganiad y Blwch Dogfennau eto. 

20. Unwaith y bydd y datganiad hwnnw wedi'i wneud, byddaf yn penderfynu a yw'r risg a 

gyflwynir gan y darpariaethau yn dderbyniol o ystyried yr holl sicrwydd a roddwyd gan Lywodraeth y 

DU. 

Newidiadau i'r Bil ers cyhoeddi'r Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol cyntaf y mae angen 

cydsyniad ar eu cyfer 

21. Mae'r cymalau canlynol, sy'n gwneud darpariaeth mewn perthynas â Chymru ac sydd o fewn 

cymhwysedd deddfwriaethol y Senedd, wedi'u diwygio gan Lywodraeth y DU yn ystod Cyfnod 

Adrodd Tŷ'r Cyffredin: 

Cymal 87 (Cymal 85 gynt): Systemau gwybodaeth meddyginiaethau 

22. Mewn perthynas â defnyddio data'n amhriodol, mae gwelliant 116 yn cyfyngu ar gwmpas y 

dibenion y gellir gwneud rheoliadau systemau gwybodaeth am feddyginiaeth ar eu cyfer o dan gymal 

87. Mae'r gwelliant yn darparu mai dim ond os oes cysylltiad â diogelwch penderfyniadau o'r fath 

sy'n ymwneud â meddyginiaethau dynol y gellir gwneud darpariaeth yn y rheoliadau at ddibenion 

sy’n ymwneud â gwneud penderfyniadau clinigol. 

23. Roedd gwelliant 118 yn ymdrin â phryderon Llywodraeth Cymru ynghylch argaeledd data i 

Weinidogion Cymru at ddibenion o fewn cymhwysedd datganoledig megis gwneud penderfyniadau 

clinigol, a phryderon pellach ynghylch gorgyffwrdd casglu data at ddibenion y Gofrestrfa â chasglu 

data presennol yng Nghymru. Roedd hefyd yn ymdrin â’r ymrwymiad i ymgynghori ar 

ddarpariaethau a wneir mewn rheoliadau a wneir o dan y darpariaethau. Mae gwelliant 118 yn ei 

gwneud yn ofynnol i is- ddeddfwriaeth a wneir oddi tano ddarparu ar gyfer casglu gwybodaeth gan 

Weinidogion Cymru neu berson a ddynodir ganddynt megis Iechyd a Gofal Digidol Cymru (DHCW), 

yn ddarostyngedig i eithriadau penodedig yn yr is- ddeddfwriaeth honno. Mae'r gwelliant yn sicrhau, 

lle y bo'n briodol, bod data ar gael i'w defnyddio gan Weinidogion Cymru. 

24. Yn olaf, yn ogystal â'r mesurau diogelu y cytunwyd arnynt ar wyneb y Bil fel y'i cyflwynwyd, 

mae gwelliannau 117 a 121 yn ei gwneud yn ofynnol i ymgynghori â Gweinidogion Cymru ar unrhyw 

reoliadau neu gyfarwyddydau sy'n ymwneud â systemau gwybodaeth am feddyginiaethau sy'n 

ymwneud â Chymru. 

Tudalen y pecyn 187



25. Gyda'i gilydd, rwy'n fodlon bod y gwelliannau a wnaed i'r darpariaethau hyn yn mynd i'r 

afael â phrif bryderon Llywodraeth Cymru ac o ganlyniad gallaf nawr gefnogi’r cymal hwn yn y Bil. 

Cymal 136 (Atodlen 120 gynt): Trefniadau gofal iechyd rhyngwladol 

26. Roedd gennym ddau bryder ynglŷn â'r cymal hwn fel y'i cyflwynwyd. 

27. Yn gyntaf, y ddarpariaeth i alluogi'r Ysgrifennydd Gwladol i roi swyddogaethau i Weinidogion 

Cymru ac awdurdodau cyhoeddus yng Nghymru a/neu i ddirprwyo swyddogaethau iddynt, wrth 

wneud rheoliadau i wneud darpariaeth at ddibenion rhoi effaith i gytundebau gofal iechyd. 

28. I ddatrys hyn, mae gwelliant 124 yn diwygio'r diffiniad o "awdurdod cyhoeddus perthnasol" 

y gall yr Ysgrifennydd Gwladol roi neu ddirprwyo swyddogaethau iddo wrth wneud rheoliadau 

ynghylch cytundebau gofal iechyd rhyngwladol o dan Ddeddf Gofal Iechyd (Trefniadau’r Ardal 

Economaidd Ewropeaidd a’r Swistir) 2019 ("HEEASA"), drwy eithrio Gweinidogion Cymru ac 

awdurdodau datganoledig eraill yng Nghymru o'r diffiniad hwnnw. Mae gwelliannau 122 a 123 yn 

dod â Byrddau Iechyd Lleol Cymru o dan gwmpas pwerau’r Ysgrifennydd Gwladol i wneud rheoliadau 

i sicrhau bod y swyddogaethau presennol sydd eisoes wedi'u rhoi iddo ynghylch ceisiadau gofal 

iechyd arfaethedig yn parhau. 

29. Ein hail bryder oedd y cynnig i ymgynghori yn unig â Gweinidogion Cymru ar y rheoliadau 

drafft sy'n cael effaith ar gytundebau gofal iechyd rhyngwladol, sy'n golygu, pe bai gan Lywodraeth 

Cymru bryderon ynghylch pwysau afresymol neu heb eu hariannu ar y GIG yng Nghymru sy'n deillio 

o gytundebau o'r fath, efallai na fyddai’r pryderon hynny bob amser yn cael eu hystyried. 

30. Bydd gwelliant 125 yn diwygio HEEASA i roi pwerau i Weinidogion Cymru i’w galluogi i 

wneud rheoliadau mewn meysydd datganoledig er mwyn cael effaith ar gytundebau gofal iechyd 

rhyngwladol, sy'n cynnwys y pŵer i ddirprwyo swyddogaethau i bob awdurdod datganoledig yng 

Nghymru a/neu i roi swyddogaethau iddynt. Bydd y rheoliadau’n amodol ar y weithdrefn negyddol. 

Os bydd Gweinidogion Cymru yn methu ag arfer y pŵer hwn i roi swyddogaethau perthnasol i'r 

Byrddau Iechyd Lleol ynghylch cytundebau gofal iechyd, caiff yr Ysgrifennydd Gwladol roi'r 

swyddogaethau hynny, fel y nodir yn y paragraff blaenorol. Rwyf o'r farn bod y gwelliant hwn yn 

mynd i'r afael â phryderon Llywodraeth Cymru am yr Ysgrifennydd Gwladol dros Iechyd yn deddfu 

mewn perthynas â meysydd datganoledig. 

31. Yr wyf yn ymwybodol nad yw gallu Gweinidogion Cymru i gael y pŵer i osod swyddogaeth 

gofal iechyd gyfatebol ar Fyrddau Iechyd Lleol ac awdurdodau datganoledig eraill yng Nghymru yn 

dileu'r gallu i Lywodraeth y DU ymrwymo i gytundebau gofal iechyd cyfatebol a allai arwain at 

bwysau ychwanegol ar GIG Cymru. Fodd bynnag, rwyf o'r farn bod y gwelliannau'n newid sylweddol 

o safbwynt y Bil fel y'i cyflwynwyd ac 

ynghyd â'r Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth ar ymgysylltu â'r Gweinyddiaethau Datganoledig wrth 

ddatblygu cytundebau gofal iechyd cyfatebol newydd a diwygiedig – y byddaf yn eu hanfon ymlaen 

at y Pwyllgor maes o law - yn diogelu'r setliad datganoli yn ddigonol. 

32. O ganlyniad, gallaf nawr gefnogi’r cymal hwn yn y Bil. 

Cymal 142 (Cymal 123 gynt): Rheoleiddio gofal iechyd a phroffesiynau cysylltiedig 

33. Er bod rheoleiddio gweithwyr gofal iechyd proffesiynol yn fater a gadwyd yn ôl, mae 

rheoleiddio personau nad ydynt yn weithwyr proffesiynol ond yn hytrach sy'n grwpiau o weithwyr 

sy’n ymwneud ag iechyd corfforol neu feddyliol unigolion yn dod o fewn cymhwysedd wedi ei 
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ddatganoli. Byddai'r cymal fel y'i cyflwynwyd yn y Bil wedi ymestyn pŵer yr Ysgrifennydd Gwladol i 

reoleiddio'r grwpiau ychwanegol hyn o weithwyr. 

34. Mae gwelliant 127 yn ei gwneud yn ofynnol i Weinidogion Cymru gydsynio i Orchymyn yn y 

Cyngor a wnaed o dan adran 60 o Ddeddf Iechyd 1999 sydd o fewn cymhwysedd deddfwriaethol y 

Senedd ac sy'n cyflwyno i reoliad grŵp o weithwyr nad ydynt yn weithwyr proffesiynol, ond sy'n 

ymwneud ag iechyd corfforol neu feddyliol unigolion. 

35. Rwy’n fodlon bod y gwelliant hwn yn mynd i'r afael â phryderon Llywodraeth Cymru mewn 

perthynas â'r ddarpariaeth hon ac o ganlyniad gallaf nawr gefnogi’r cymal hwn yn y Bil. 

Cymal 143: Archwilwyr Meddygol 

36. Mae gwelliant 128 yn diwygio Cymal 143 o'r Bil i fewnosod adran 18B newydd yn Neddf 

Crwneriaid a Chyfiawnder 2009 yng Nghymru a Lloegr, sy'n gosod pŵer i gyrff GIG Cymru benodi 

archwilwyr meddygol. Bydd dyletswydd hefyd ar Weinidogion Cymru i sicrhau bod digon o 

archwilwyr meddygol yn cael eu penodi yn y system gofal iechyd yng Nghymru, bod digon o arian ac 

adnoddau ar gael i archwilwyr meddygol i'w galluogi i gyflawni eu swyddogaethau craffu i nodi ac 

atal arferion gwael, ac i sicrhau bod eu perfformiad yn cael ei fonitro. 

37. Gwnaed y gwelliant hwn ar ein cais i alluogi penodi archwilwyr meddygol gan amrywiaeth o 

gyrff GIG Cymru yn hytrach na dim ond Byrddau Iechyd Lleol yng Nghymru (fel y nodir yn 

narpariaethau presennol Deddf 2009). Bydd hyn yn galluogi mwy o gydweithio ar draws cyrff GIG 

Cymru i sicrhau bod y cynllun archwilwyr meddygol yn cael ei gyflwyno'n effeithiol ac yn sicrhau bod 

darpariaethau'n cyd-fynd yn fras â'r sefyllfa yn Lloegr. 

Er bod pwnc Rhan 1 o Ddeddf 2009, sef ble y caiff y ddarpariaeth hon ei mewnosod, yn cael ei chadw 

yn ôl gan baragraff 167 o Atodlen 7A i Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006, mae angen cydsyniad er 

hynny oherwydd bod y gwelliant yn gosod swyddogaeth a gadwyd yn ôl ar gyrff GIG Cymru ac yn 

gosod dyletswyddau ar Weinidogion Cymru. 

38. Cefnogaf y gwelliant hwn gan ei fod wedi'i wneud ar ein cais. 

Cymalau 122-125: Profion Gwyryfdod 

39. Mae profion gwyryfdod yn golygu archwilio genitalia menywod at y diben, neu'r diben 

honedig, o bennu gwyryfdod. 

40. Safbwynt Sefydliad Iechyd y Byd a Choleg Brenhinol yr Obstetryddion a'r Gynaecolegwyr yw 

nad oes unrhyw sail wyddonol na chlinigol i brofion gwyryfdod, gan nad yw'n bosibl dweud a yw 

menyw wedi cael cyfathrach drwy'r math hwn o archwiliad. Nid yw'r weithdrefn yn cael ei chynnal ar 

y GIG gan nad yw'n cael ei chydnabod fel gweithdrefn feddygol. Mae'n ymddangos bod profion 

gwyryfdod yn cael eu cynnal yn bennaf mewn lleoliadau gofal iechyd preifat gan weithwyr gofal 

iechyd proffesiynol. Fodd bynnag, gall hefyd ddigwydd mewn lleoliadau eraill fel y cartref, lle gall 

aelodau o'r teulu neu arweinwyr cymunedol gynnal y prawf. 

41. Mae gwelliannau 36-39 yn gwneud cynnal profion gwyryfdod, yn ogystal â chynnig cynnal 

profion gwyryfdod neu gynorthwyo neu annog person i gynnal profion gwyryfdod, yn drosedd. Y 

gosb am gyflawni’r drosedd yw: 

 ar gollfarn ddiannod, carcharu am gyfnod nad yw'n fwy na'r cyfnod diannod uchaf ar 
gyfer troseddau neillog, neu ddirwy (neu'r ddau); 

 ar gollfarnu ar gyhuddiad, carcharu am gyfnod nad yw'n hwy na phum mlynedd, neu 
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ddirwy (neu'r ddau). 
42. Rydym wedi cytuno bod y ddarpariaeth hon yn ymestyn i Gymru, gan y byddai peidio â 

gwneud hynny yn golygu risg bod Cymru yn cael ei gadael ar ôl ar y mater pwysig hwn. Mae ein 

Rhaglen Lywodraethu yn ymrwymo i sicrhau mai Cymru yw'r lle mwyaf diogel yn Ewrop i fod yn 

fenyw a byddai hyn yn golygu bod gan fenywod a merched yng Nghymru lai o amddiffyniadau na'u 

cymheiriaid yn Lloegr. 

43. Mae’r gwelliannau hyn yn dod o fewn cymhwysedd deddfwriaethol y Senedd. Diben 

sylfaenol y gwelliant yw diogelu ac amddiffyn iechyd a lles menywod a merched. Mae diogelu ac 

iechyd a lles yn dod o fewn cymhwysedd deddfwriaethol y Senedd. 

44. Cefnogaf y gwelliant hwn gan ei fod wedi'i ymestyn i Gymru ar gais Llywodraeth Cymru. 

Cymal 135: Ad-daliad i Fferyllfeydd Cymunedol 

45. Mae gwelliant NC62 yn diwygio adran 88 o Ddeddf y GIG (Cymru) 2006, gan greu esemptiad 

lle nad oes angen ad-dalu contractwyr fferyllol am gynhyrchion meddyginiaethol a ddefnyddir ar 

gyfer brechlynnau ac imiwneiddio neu ar gyfer atal a thrin clefydau a allai droi’n bandemig, lle mae'r 

cynhyrchion hynny wedi'u caffael yn ganolog. 

46. Mae gwelliant 129 yn rhoi pŵer i Weinidogion Cymru wneud rheoliadau i ddod â'r 

diwygiadau i adran 88 o Ddeddf 2006 i rym. Mae gwelliant 132 yn rhoi pŵer i Weinidogion Cymru 

wneud darpariaeth drosiannol mewn cysylltiad â dod â'r gwelliannau i rym. Nid yw offeryn statudol a 

wneir wrth arfer y pwerau hyn yn ddarostyngedig i unrhyw un o weithdrefnau'r Senedd. 

47. Yn ystod argyfwng iechyd (fel y pandemig byd-eang presennol), nid yw'r trefniadau cyflenwi 

ac ad-dalu presennol ar gyfer cynhyrchion penodol yn addas i'r diben. Nid oes ‘cystadleuaeth’ go 

iawn yn y gadwyn gyflenwi gan nad oes digon o gynnyrch ar gyfer galw byd-eang ac mae prisiau'n 

codi wrth i sefydliadau iechyd ledled y byd geisio cael gafael ar yr un cynnyrch. Er mwyn sicrhau 

parhad y cyflenwad sy'n diogelu stoc y DU a fwriedir ar gyfer cleifion yn y DU, gall y llywodraeth 

brynu rhywfaint o stoc yn ganolog. Yn y sefyllfaoedd hyn, mae Llywodraeth Cymru am gael yr opsiwn 

i allu cyflenwi'r cynnyrch yn ‘uniongyrchol’ i fferyllfeydd, heb orfod gwerthu i'r gadwyn gyflenwi. Gall 

Llywodraeth Cymru ddefnyddio'r gadwyn gyflenwi fferyllol arferol fel darparwr gwasanaeth 

logistaidd i ddarparu'r feddyginiaeth (byddai angen i Lywodraeth Cymru eu talu am y gwasanaeth 

hwn) ond byddai Llywodraeth Cymru yn cadw teitl y feddyginiaeth. 

48. Gall hyn olygu cyflenwi i fferyllfeydd yn rhad ac am ddim. O dan yr amgylchiadau hyn, nid yw 

Llywodraeth Cymru am orfod ad-dalu fferyllfeydd, neu fel arall mae'n rhaid i'r llywodraeth dalu 

ddwywaith am y cynnyrch - unwaith i'w brynu yn y lle cyntaf ac eto wrth ad-dalu'r fferyllfa. 

49. Nid ydym am werthu'r meddyginiaethau hyn a sicrhawyd yn ganolog fel pe bai'n 

wneuthurwr i'r gadwyn gyflenwi i'w werthu i fferyllfeydd yn y ffordd arferol, gan y byddai hyn yn 

arwain at y cyfle i gyfanwerthwyr, unwaith y byddant yn berchen ar y stoc, ei allforio neu ei werthu 

am bris llawer uwch nag a delir fel arfer. 

50. Mae gwelliant 129 yn rhoi pŵer i Weinidogion Cymru wneud rheoliadau i ddod â'r 

diwygiadau i adran 88 i rym. Mae gwelliant 132 yn rhoi pŵer i Weinidogion Cymru wneud 

darpariaeth drosiannol mewn cysylltiad â dod â'r gwelliannau i rym. Nid yw offeryn statudol a wneir 

wrth arfer y pwerau hyn yn ddarostyngedig i unrhyw un o weithdrefnau'r Senedd. 

51. Rwyf wedi cytuno bod y gwelliannau hyn yn y Bil yn cael eu hymestyn i Gymru oherwydd, er 

bod y gwelliant yn ymwneud â deddfwriaeth Cymru, mae swyddogion o'r farn ei bod yn ddoeth ac yn 
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amserol cytuno i Lywodraeth y DU wneud y gwelliannau hyn drwy'r Bil, o ystyried bod y Bil eisoes yn 

cynnwys nifer o ddarpariaethau sy'n ymwneud â meddyginiaethau a materion datganoledig, ac mae 

angen sicrhau nad yw deddfwriaeth Cymru yn atal y cyflenwad heb ad-daliad. Mae'r pwerau i 

gychwyn y darpariaethau sy'n gymwys yng Nghymru yn galluogi cychwyn y diwygiadau hyn yn unol 

â'n hamserlenni ein hunain. 

52. Mae’r gwelliannau hyn yn dod o fewn cymhwysedd deddfwriaethol y Senedd. Er bod 

cynhyrchion meddyginiaethol, gan gynnwys gweithgynhyrchu, awdurdodiadau ar gyfer defnyddio a 

rheoleiddio prisiau yn cael eu cadw yn ôl o dan baragraff 147 o Atodlen 7A i Ddeddf Llywodraeth 

Cymru, mae diben y diwygiadau arfaethedig yn ymwneud ag iechyd a thaliadau cydnabyddiaeth am 

wasanaethau fferyllol, y mae'r ddau ohonynt yn faterion sydd wedi’u datganoli. 

53. Cefnogaf y gwelliannau hyn gan eu bod wedi'u hymestyn i Gymru ar ein cais. 

Safbwynt Llywodraeth Cymru ar y Bil fel y'i diwygiwyd 

54. Fel y nodwyd uchod, rydym wedi sicrhau cytundeb gyda Llywodraeth y DU ynghylch y rhan 

fwyaf o feysydd sy'n peri pryder. Yn ogystal, mae Llywodraeth y DU wedi diwygio'r Bil ar gais 

Llywodraeth Cymru i adlewyrchu'r sefyllfa yng Nghymru o ran Archwilwyr Meddygol, ac wedi 

ymestyn diwygiadau Llywodraeth y DU ynghylch Profion Gwyryfdod ac Ad- daliadau i Fferyllfeydd 

Cymunedol i Gymru. Rwyf yn cefnogi cydsyniad mewn perthynas â'r holl ddarpariaethau hyn. 

55. Fodd bynnag, ni chyflwynwyd y gwelliant y cytunwyd arno o ran Cyrff Hyd Braich ac, yn 

ogystal, nid yw'r Gweinidog Argar wedi gwneud datganiad Blwch Dogfennau hyd yma o ran pwerau i 

wneud diwygiadau canlyniadol. 

56. Hyd nes y caiff y materion uchod eu datrys, ni allaf argymell cydsyniad i'r holl gymalau yn y 

Bil sy'n ymwneud â meysydd o fewn cymhwysedd datganoledig fel y'i cyfansoddwyd ar hyn o bryd. 

Goblygiadau ariannol 

57. Bu trafodaethau parhaus gyda Llywodraeth y DU ynghylch costau, ac rwyf wedi cael 

rhywfaint o sicrwydd. Yn fras, mae'r Gweinidog Argar wedi cadarnhau y bydd Fformiwla Barnett yn 

berthnasol i gostau ychwanegol sy'n deillio o ddarpariaethau yn y Bil sy'n effeithio ar Gymru fel y 

nodir yn y Datganiad o Bolisi Ariannu. 

58. Mewn perthynas â gofal iechyd cyfatebol yn benodol, mae Llywodraeth y DU wedi 

cadarnhau y bydd yn parhau i ariannu costau triniaethau a ddarperir dramor i drigolion Cymru o dan 

unrhyw gytundebau gofal iechyd newydd. 

Casgliadau 

59. Croesawaf y gwelliannau y mae Llywodraeth y DU wedi'u gwneud i'r Bil i fynd i'r afael â'r 

rhan fwyaf o feysydd sy'n peri pryder i Lywodraeth Cymru a'r diwygiadau pellach a wnaed ar ein cais 

i adlewyrchu'r sefyllfa yng Nghymru o ran Archwilwyr Meddygol ac ymestyn gwelliannau 

Llywodraeth y DU ynghylch Profi Gwyryfdod ac Ad-dalu i Fferyllfeydd Cymunedol i Gymru. 

60. Fodd bynnag, hyd nes y caiff y pryderon ynghylch Cyrff Hyd Braich a'r pwerau i wneud 

diwygiadau canlyniadol eu datrys, ni allaf argymell cydsyniad i'r holl gymalau yn y Bil sy'n ymwneud â 

meysydd o fewn cymhwysedd datganoledig fel y'u drafftiwyd ar hyn o bryd. Byddaf yn nodi mwy o 

fanylion am sefyllfa Llywodraeth Cymru wrth i'r sefyllfa ddatblygu a bydd rhagor o wybodaeth ar 

gael. 
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61. Bydd Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol pellach yn cael ei gyflwyno os bydd 

angen. 

Eluned Morgan AS 

Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol 17 Rhagfyr 2021 
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MEMORANDWM CYDSYNIAD DEDDFWRIAETHOL ATODOL 
(MEMORANDWM RHIF 3) 

Y BIL IECHYD A GOFAL 

1. Gosodir y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol hwn o dan Reol
Sefydlog (“RhS”) 29.2. Mae RhS 29 yn rhagnodi bod yn rhaid gosod
Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol, ac y ceir cyflwyno Cynnig
Cydsyniad Deddfwriaethol, gerbron Senedd Cymru os yw Bil Seneddol y
DU yn gwneud darpariaeth mewn perthynas â Chymru at bwrpas sydd o
fewn cymhwysedd deddfwriaethol y Senedd neu sy’n addasu’r
cymhwysedd hwnnw.

2. Cyflwynwyd y Bil Iechyd a Gofal (y “Bil”) yn Nhŷ’r Cyffredin ar 6 Gorffennaf
2021. Mae'r Bil wedi cwblhau ei daith drwy Dŷ'r Cyffredin. Dechreuwyd
ystyried y Bil yn Nhŷ'r Arglwyddi ar 24 Tachwedd, a dechreuodd cam
Pwyllgor Tŷ’r Arglwyddi ar 11 Ionawr 2022. Mae'r Bil fel y'i cyflwynwyd i'r
Arglwyddi i'w weld yma:
https://bills.parliament.uk/publications/44008/documents/1051

3. Ar 24 Ionawr, cyflwynodd Llywodraeth y DU gyfres o welliannau mewn
perthynas â Throsglwyddo Swyddogaethau Cyrff Hyd Braich, Hymenoplasti
ac Adrodd Gorfodol, fel y nodir isod. Mae’r gwelliannau hynny’n gwneud
darpariaeth sy'n dod o fewn cymhwysedd deddfwriaethol y Senedd.

Amcan(ion) Polisi 

4. Mae Llywodraeth y DU wedi datgan mai ei hamcan yw gweithredu polisïau
a amlinellir yn argymhellion y GIG mewn perthynas â diwygio
deddfwriaethol, gan ddilyn Cynllun Hirdymor y GIG, a'r Papur Gwyn ar
Integreiddio ac Arloesi: cydweithio i wella iechyd a gofal cymdeithasol i
bawb. Dywed Llywodraeth y DU fod y Bil yn adeiladu ar gynigion y GIG ei
hun ar gyfer diwygio, gyda'r nod o'i wneud yn llai biwrocrataidd, yn fwy
atebol, ac yn fwy integredig, gan ymgorffori gwersi a ddysgwyd o'r
pandemig.

Crynodeb o’r Bil 

5. Noddir y Bil gan yr Adran Iechyd a Gofal Cymdeithasol.

6. Mae darpariaethau allweddol y Bil yn ymdrin â nifer o feysydd, a nodir yn
fyr isod.

a) Mynd i'r afael â phryderon a godwyd gan GIG Lloegr, megis sefydlu’r
Systemau Gofal Integredig (ICSs) presennol ar sail statudol, uno NHS
England a NHS Improvement yn ffurfiol, a gwneud newidiadau i reolau
caffael a chystadleuaeth sy'n gysylltiedig â gwasanaethau iechyd.
Mae'r Bil hefyd yn cynnwys cynigion i roi pwerau i'r Ysgrifennydd
Gwladol dros Iechyd a Gofal Cymdeithasol gyfarwyddo NHS England a

HSC(6)-10-22 Papur 10 / Paper 10

Tudalen y pecyn 193

https://bills.parliament.uk/publications/44008/documents/1051


phenderfynu sut y mae rhai gwasanaethau iechyd eraill yn cael eu 
trefnu. Mae'n rhoi pwerau i'r Ysgrifennydd Gwladol drosglwyddo 
swyddogaethau rhwng rhai o'r 'Cyrff Hyd Braich' sy'n arwain, yn 
cefnogi ac yn rheoleiddio gwasanaethau gofal iechyd yn Lloegr 
aphwerau i ddirprwyo swyddogaethau eraill yr Ysgrifennydd Gwladol i'r 
cyrff hynny mewn perthynas â'r gwasanaeth iechyd yn Lloegr, a hefyd i 
ymyrryd mewn newidiadau arfaethedig i'r ffordd y caiff gwasanaethau 
iechyd eu darparu. 

b) Nid yw'r Bil yn ymdrin â diwygiadau ehangach i'r systemau gofal 
cymdeithasol ac iechyd y cyhoedd, er ei fod yn darparu ar gyfer rhai 
newidiadau yn y meysydd hynny; bwriedir i Systemau Gofal Integredig 
wella'r cydgysylltu rhwng y GIG a gwasanaethau’r awdurdodau lleol. O 
ran gofal cymdeithasol, mae'r Bil yn darparu i'r Comisiwn Ansawdd 
Gofal (CQC) asesu sut mae awdurdodau lleol yn Lloegr yn cyflawni eu 
swyddogaethau gofal cymdeithasol i oedolion, a'i nod yw gwella'r 
broses o rannu data. Mae mesurau hefyd i symleiddio'r ffordd y mae 
pobl ag anghenion gofal parhaus yn cael eu rhyddhau o ysbytai.  

c) Mae mesurau iechyd y cyhoedd yn y Bil yn ymwneud â hysbysebu 
bwyd, gwybodaeth am fwyd i ddefnyddwyr a fflworideiddio dŵr. 

 
d) Mae'r Bil hefyd yn mynd i'r afael ag ymchwiliadau diogelwch ac yn 

sefydlu Corff Ymchwiliadau Diogelwch y Gwasanaethau Iechyd yn gorff 
statudol, ac yn gwneud newidiadau i'r system archwilwyr meddygol. 
 

e) Ymhlith y materion eraill yr ymdrinnir â nhw yn y Bil y mae rheoleiddio 
gweithwyr iechyd a gofal proffesiynol, casglu a rhannu data (gan 
gynnwys mesurau i gefnogi’r gwaith o ddatblygu cofrestrfa 
meddyginiaethau newydd), gofal iechyd rhyngwladol, safonau bwyd 
mewn ysbytai a, thrwy gyflwyno gwelliannau, gwneud profion 
gwyryfdod yn drosedd. 

 
Y diweddaraf am y sefyllfa ers cyhoeddi'r ail Femorandwm Cydsyniad 
Deddfwriaethol  
 

7. Gosodais ail Femorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ("Memorandwm Rhif. 
2") ar 17 Rhagfyr 2021, ar ôl i Lywodraeth y DU gyflwyno 54 o welliannau  
ar 18 Tachwedd. Roedd 24 ohonynt yn gwneud darpariaeth sy'n dod o 
fewn cymhwysedd deddfwriaethol y Senedd. Ar 23 Tachwedd, cytunwyd ar 
24 o welliannau Llywodraeth y DU yn ystod y cam adrodd yn Nhŷ'r 
Cyffredin ac maent bellach yn rhan o'r Bil fel y'i cyflwynwyd i Dŷ'r 
Arglwyddi. 

 
8. Roedd Memorandwm rhif 2 yn amlinellu’r meysydd y cafwyd cytundeb yn 

eu cylch rhwng Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU ar ôl i welliannau a 
negodwyd, ac y cytunwyd arnynt gan Dŷ'r Cyffredin, gael eu cyflwyno i’r Bil.  

 
9. Roedd hefyd yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf am feysydd lle'r oeddem yn 

dal i anghytuno â Llywodraeth y DU, sef Cymalau 88-94: Trosglwyddo 
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Swyddogaethau Cyrff Hyd Braich a Chymalau 149, 144 a 91: Diwygiadau 
Canlyniadol i Ddeddfwriaeth y Senedd. 

 
10. Ers i Femorandwm Rhif 2 gael ei gyhoeddi, rydym wedi sicrhau 

gwelliannau gan Lywodraeth y DU sy'n mynd i'r afael â'r materion yng 
Nghymalau 88-94: Trosglwyddo Swyddogaethau Cyrff Hyd Braich a oedd 
yn dal yn peri pryder inni, ac wedi cytuno â Llywodraeth y DU ar safbwynt 
ynglŷn â Chymalau 149, 144 a 91: Diwygiadau Canlyniadol i Ddeddfwriaeth 
y Senedd. 
 

11. Mae Llywodraeth y DU wedi cyflwyno gwelliannau hefyd, gan gynnwys 
cymalau newydd i'r Bil mewn meysydd eraill ac, ar ôl inni wneud cais i;’r 
perwyl hwnnw, mae wedi estyn y darpariaethau newydd i Gymru. Y 
meysydd dan sylw yw Gwneud Hymenoplasti’n Drosedd ac Adrodd 
Gorfodol. Fe’u hamlinellir ym mharagraffau 38-50 isod. 

 
12. Cyflwynwyd y gwelliannau hyn yng Ngham Pwyllgor Tŷ'r Arglwyddi ar 24 

Ionawr 2022. 
 

13. Bydd y Senedd am nodi: 
 

Memoranda Cyd-ddealltwriaeth sy'n sail i Gymalau sy'n ei gwneud yn 
ofynnol i'r Ysgrifennydd Gwladol Ymgynghori â Gweinidogion Cymru  
 

14. Mae tri maes yn y Bil lle mae'n ofynnol ar hyn o bryd i Lywodraeth y DU 
ymgynghori â Gweinidogion Cymru cyn gwneud Rheoliadau. : 

• Cymal 87: Systemau Gwybodaeth Meddyginiaethau 

• Cymalau 88-94: Trosglwyddo Swyddogaethau Cyrff Hyd Braich 

• Cymal 136: Trefniadau gofal iechyd rhyngwladol 
 

15. Nid yw Llywodraeth y DU wedi drafftio’r Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth 
ar Systemau Gwybodaeth Meddyginiaethau eto. Rydym wedi dweud wrth 
Lywodraeth y DU fod angen datblygu'r Memorandwm hwnnw cyn gynted â 
phosibl gyda golwg ar sicrhau ei fod yn ei le cyn i'r darpariaethau ddod i 
rym. 
 

16. Ni fydd angen y Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth ar Gyrff Hyd Braich 
mwyach os derbynnir y gwelliant1 a gyflwynwyd, ac a nodir isod ym 
mharagraffau 20 i 23. 

 
17. Rydym wedi mynd cryn dipyn o’r ffordd tuag at gytuno ar y Memorandwm  

Cyd-ddealltwriaeth ar Gytundebau Gofal Iechyd Rhyngwladol, a'n bwriad 
yw darparu drafft terfynol i Bwyllgorau'r Senedd er mwyn iddynt gael ei 
ystyried pan fyddant yn ystyried y memoranda cydsyniad deddfwriaethol 
sy’n gysylltiedig â’r Bil. 

 
Newidiadau i'r Bil ers cyhoeddi'r ail Femorandwm Cydsyniad 
Deddfwriaethol  

 
1 Gwelliant 231C* 
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18. Cyflwynwyd y cymalau a'r gwelliannau newydd a ganlyn, sy'n gwneud 

darpariaeth mewn perthynas â Chymru ac sydd o fewn cymhwysedd 
deddfwriaethol y Senedd, gan Lywodraeth y DU yn ystod cam Pwyllgor Tŷ'r 
Arglwyddi ar 24 Ionawr. 

 
Cymalau 88-94 (Cymalau 86-92 gynt): Trosglwyddo Swyddogaethau 
Cyrff Hyd Braich  
 

19. Roedd tri mater yn y cymalau hyn fel y'u cyflwynwyd yn peri pryder i 
Lywodraeth Cymru: 
 

20. Yn gyntaf, y ddarpariaeth sy’n caniatáu i'r Ysgrifennydd Gwladol, heb gael 
cydsyniad Gweinidogion Cymru, wneud rheoliadau a fyddai’n trosglwyddo 
swyddogaethau rhwng cyrff perthnasol neu'n darparu ar gyfer arfer 
swyddogaethau'r Ysgrifennydd Gwladol gan gorff perthnasol, sy’n gwneud 
darpariaeth a fyddai o fewn cymhwysedd deddfwriaethol y Senedd neu a 
fyddai’n addasu swyddogaethau sy'n arferadwy gan Weinidogion Cymru.  

 
21. Y cyrff y gallai darpariaethau'r Bil effeithio arnynt yn hyn o beth yw'r 

Awdurdod Ymchwil Iechyd, yr Awdurdod Meinweoedd Dynol a'r rhannau o 
GIG Digidol sy'n ymwneud â Systemau Gwybodaeth Feddygol/Systemau 
Gwybodaeth Dyfeisiau Meddygol (MDIS) ac sydd o fewn cymhwysedd 
datganoledig. 

 
22. I ddatrys hyn, mae Llywodraeth y DU bellach wedi cyflwyno gwelliant2 sy'n 

darparu ar gyfer gofyniad statudol i gael cydsyniad, lle mae angen 
cydsyniad Gweinidogion Cymru cyn y caiff yr Ysgrifennydd Gwladol wneud 
rheoliadau o dan gymalau 89 (Pŵer i drosglwyddo swyddogaethau rhwng 
cyrff) neu 90 (Pŵer i ddarparu ar gyfer arfer swyddogaethau'r Ysgrifennydd 
Gwladol) pan fo'r rheoliadau hynny'n cynnwys darpariaeth a fyddai o fewn 
cymhwysedd deddfwriaethol y Senedd pe bai wedi'i chynnwys mewn Deddf 
gan Senedd Cymru (ac nad yw ond yn gysylltiedig â darpariaeth, neu’n 
ganlyniad i ddarpariaeth, a fyddai y tu allan i'r cymhwysedd deddfwriaethol 
hwnnw) neu sy'n addasu swyddogaethau Gweinidogion Cymru (h.y. yn 
addasu eu cymhwysedd gweithredol). 

 
23. Gan fod y gwelliant, os caiff ei basio, yn ei gwneud yn ofynnol i'r 

Ysgrifennydd Gwladol gael cydsyniad Gweinidogion Cymru cyn gwneud 
rheoliadau perthnasol o dan adran 89 neu 90 yn hytrach nag ymgynghori 
(fel sydd ar wyneb y Bil), ni fydd angen Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth 
bellach ar gyfer y broses ymgynghori. 

 
24. Yr ail fater a oedd yn destun pryder oedd y ddarpariaeth yng Nghymal 92 i 

roi’r gallu i'r Ysgrifennydd Gwladol drosglwyddo eiddo, hawliau a 
rhwymedigaethau eraill oddi wrth Gyrff Hyd Braich i Weinidogion Cymru, 
Ymddiriedolaethau GIG Cymru ac Awdurdodau Iechyd Arbennig ar gyfer 
Cymru'n unig. 

 
2 Gwelliant 231C* 
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25. Er mwyn datrys hyn, mae Llywodraeth y DU bellach wedi cyflwyno 

gwelliannau3 sy'n dileu Gweinidogion Cymru, Ymddiriedolaethau GIG 
Cymru ac Awdurdodau Iechyd Arbennig Cymru o'r rhestr o “bersonau 
priodol” yn y cymal, gan fynd i'r afael yn llawn â phryderon Llywodraeth 
Cymru.  

 
26. Yn drydydd, Cymal 91, sy’n rhoi pwerau i'r Ysgrifennydd Gwladol wneud 

darpariaeth, drwy gyfrwng rheoliadau, sy'n ganlyniadol i gymalau 88 neu 90 
o'r Bil hwn. Mae hyn yn cynnwys darpariaeth sy'n diwygio, yn diddymu, yn 
dirymu neu'n addasu fel arall ddarpariaeth a wneir gan neu o dan Ddeddf 
neu Fesur gan y Senedd.   

 
27. Mae Llywodraeth y DU wedi mynd i'r afael â hyn bellach fel y nodir ym 

mharagraffau 29 i 37 isod. 
 

28. Gan fod Llywodraeth y DU bellach wedi mynd i’r afael â’n pryderon ynglŷn 
â Chymalau 88 i 94, rwyf bellach yn fodlon i’r cymalau hyn gael eu cynnwys 
yn y Bil. 

 
Cymalau 149, 144 a 91 (cymalau 89, 125 a 130 gynt): Diwygiadau 
Canlyniadol i Ddeddfwriaeth y Senedd 

 
29. Fel y nodwyd yn y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol cyntaf a 

osodais ar 1 Medi 2021, mae'r cymalau hyn yn rhoi'r pwerau i'r 
Ysgrifennydd Gwladol wneud darpariaeth, drwy gyfrwng rheoliadau, sy'n 
ganlyniadol i'r Bil. Mae hyn yn cynnwys darpariaeth sy'n diwygio, yn 
diddymu, yn dirymu neu'n addasu fel arall unrhyw ddarpariaeth a wneir gan 
neu o dan Ddeddf neu Fesur gan y Senedd. 
 

30. Rwyf i a'm swyddogion wedi cyfarfod sawl gwaith ag Edward Argar AS, y 
Gweinidog Gwladol dros Iechyd, a'i swyddogion i drafod y darpariaethau 
hyn. Mae Llywodraeth y DU o'r farn mai cymalau safonol yw'r rhain a'n bod 
ni, yn yr un modd, yn cymryd pwerau yn Neddfau’r Senedd i wneud 
diwygiadau canlyniadol i ddeddfwriaeth Llywodraeth y DU. 
 

31. Mae swyddogion Llywodraeth y DU wedi rhoi enghreifftiau o sut y gellid 
defnyddio'r pwerau hyn – mae’n debygol mai mân ddiwygiadau fyddai o 
dan sylw, er enghraifft, newid enw sefydliad yn Lloegr y cyfeirir ato yn 
neddfwriaeth y Senedd pan fo swyddogaethau wedi'u trosglwyddo – ac o 
ran Cymalau 91 a 149, sef y prif ddarpariaeth sy'n peri pryder yn hyn o 
beth, mae'r Gweinidog Argar hefyd wedi ymrwymo'n ysgrifenedig i wneud 
datganiad gerbron y Blwch Dogfennau ar sut y gellid defnyddio'r pwerau 
hyn. 

 
32. Mae cymal 144 yn cyfeirio at Atodlen 17 sy'n diwygio Deddf Cyfathrebu 

2003 er mwyn cyfyngu ar hysbysebu rhai cynhyrchion bwyd a diod mewn 
perthynas â'r DU. Ymdrinnir â'r Cymal a'r Atodlen yn y Memorandwm 

 
3 Gwelliant 227A*; Gwelliant 231A*; Gwelliant 231B* 

Tudalen y pecyn 197



Cydsyniad Deddfwriaethol cyntaf ar y Bil. Er bod darpariaethau yn y cymal 
hwn hefyd sy'n galluogi newid canlyniadol i ddeddfwriaeth y Senedd, nid 
yw Llywodraeth y DU wedi nodi bod y cymal hwn yn un y mae gofyn cael 
cydsyniad deddfwriaethol y Senedd ar ei gyfer ac ni fydd, felly, yn ei 
gynnwys yng ngeiriad y datganiad gerbron y Blwch Dogfennau. 

 
33. Fodd bynnag, ar sail y sicrwydd a roddwyd gan Lywodraeth y DU am y 

defnydd posibl o'r pwerau, rydym yn derbyn bod y diwygiadau canlyniadol 
a allai godi o Gymal 144 yn fân risg gyfansoddiadol sy’n dderbyniol. 

 
34. Mae Llywodraeth Cymru wedi cytuno â Llywodraeth y DU ar eiriad y 

datganiad a fydd yn cael ei wneud gerbron y Blwch Dogfennau.  
 

35. Mae Llywodraeth y DU wedi ymrwymo i wneud y datganiad cyn y ddadl ar 
y Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol yn y Senedd. 
 

36. Ar y sail bod y datganiad yn cael ei wneud, ac yng ngoleuni'r holl sicrwydd 
a roddwyd gan Lywodraeth y DU, rwyf o'r farn bod y risg sy’n gysylltiedig 
â’r darpariaethau yn dderbyniol. 
 

37. Gan fod Llywodraeth y DU wedi mynd i’r afael bellach â’n pryderon ynglŷn 
â Chymalau 149, 144 a 91, rwy'n fodlon i’r cymalau hynny gael eu cynnwys 
yn y Bil. 

 
Gwneud Hymenoplasti’n Drosedd 
 

38. Mae hymenoplasti, a elwir hefyd yn 'atgyweirio’r hymen', yn ymyriad 
llawfeddygol i ailgreu'r hymen. Gan amlaf, diben hymenoplasti yw bod 
menyw’n gwaedu y tro nesaf y bydd yn cael cyfathrach rywiol, er y dylid 
nodi nad yw hymen sydd heb fod yn gyfan o reidrwydd yn arwydd o 
weithgarwch rhywiol. Mae hymenoplasti yn fath o Lawdriniaeth Gosmetig ar 
Organau Cenhedlu Benywod. Nid yw'r GIG yn rhoi’r driniaeth hon fel mater 
o drefn ac mae’n gyfyngedig i glinigau preifat fel arfer.   
                                                                    

39. Mae'r arfer yn cael ei wrthwynebu gan gyrff fel Coleg Brenhinol yr 
Obstetryddion a'r Gynaecolegwyr (RCOG), Cymdeithas Gynaecoleg 
Pediatrig a Glasoed Prydain (BritSPAG), Cymdeithas Wrogynaecoleg 
Prydain (BSUG), a Chymdeithas Endosgopi Gynaecolegol Prydain 
(BSGE), sydd wedi galw ar Lywodraeth y DU i gyflwyno gwaharddiad ar 
brofion gwyryfdod (testun gwelliant blaenorol i'r Bil yr ymdriniwyd ag ef ym 
Memorandwm Rhif 2) a hymenoplasti. 

 
40. Mae'r gwelliannau a gyflwynwyd4 yn gwneud hymenoplasti, yn ogystal â 

chynnig cyflawni hymenoplasti neu helpu ac annog person i gyflawni 
hymenoplasti, yn drosedd. Y gosb am y drosedd yw:  

• ar gollfarn ddiannod, carchar am gyfnod heb fod yn fwy na'r cyfnod 
diannod uchaf ar gyfer troseddau neillog, neu ddirwy (neu'r ddau);  

 

 
4 231H*; 231J*; 231K*; 231L*; 313ZA*; 313ZB*; *; 313ZE*; 313ZJ*; 313ZK*; 313ZM* 

Tudalen y pecyn 198



• ar gollfarn ar dditiad, carchar am gyfnod heb fod yn fwy na phum 
mlynedd neu ddirwy (neu'r ddau). 

 
41. Rydym wedi cytuno bod y ddarpariaeth hon yn cael ei hestyn i Gymru ac y 

bydd yn gymwys yng Nghymru, oherwydd y byddai peidio â gwneud hynny 
yn golygu y byddai perygl i Gymru gael ei gadael ar ôl ar y mater pwysig 
hwn. Mae’n Rhaglen Lywodraethu yn ymrwymo i sicrhau mai Cymru yw'r lle 
mwyaf diogel yn Ewrop i fod yn fenyw; pe na bai'r troseddau hyn yn cael eu 
hestyn i Gymru, byddai'n golygu na fyddai menywod a merched yng 
Nghymru yn cael eu diogelu i’r un graddau â’u cymheiriaid yn Lloegr. 
 

42. Mae’r gwelliant o fewn cymhwysedd deddfwriaethol y Senedd. Y diben sy'n 
sail i'r gwelliant yw gwarchod a diogelu iechyd a lles menywod a merched. 
Mae diogelu, iechyd a lles o fewn cymhwysedd deddfwriaethol  y Senedd.  
 

43. Rwy’n cefnogi’r y gwelliant hwn oherwydd ei fod wedi cael ei estyn i Gymru 
ar gais Llywodraeth Cymru. 

 
Adrodd Gorfodol 
 

44. Mae Llywodraeth y DU wedi cyflwyno gwelliannau5 sydd, os cânt eu pasio, 
yn gwneud darpariaeth i'r Ysgrifennydd Gwladol wneud rheoliadau sy'n ei 
gwneud yn ofynnol i weithgynhyrchwyr neu gyflenwyr masnachol 
cynhyrchion gofal iechyd, neu bersonau sy'n gysylltiedig â hynny, gyhoeddi 
gwybodaeth am daliadau neu fuddion eraill (pa un a ydynt yn rhai ariannol 
ai peidio) y maent yn eu rhoi i ddarparwyr gofal iechyd, neu ddarparu 
gwybodaeth o'r fath i'r Ysgrifennydd Gwladol i'w chyhoeddi.  

 
45. Diben y darpariaethau yw sicrhau bod cleifion yn gallu gwirio (neu fod yn 

dawel eu meddwl) bod penderfyniadau am eu triniaeth yn cael eu gwneud 
ar sail yr hyn sydd orau iddynt yn glinigol, yn hytrach nag ar yr hyn sy'n 
broffidiol neu'n fuddiol i'w darparwr gofal iechyd. Bydd gwybodaeth a 
gesglir ar gael i'r cyhoedd gyda'r nod cyffredinol o wella ymddiriedaeth 
cleifion mewn darparwyr gofal iechyd. 
 

46. Rwyf o'r farn ei bod yn bwysig bod y polisi o gofnodi gwybodaeth am 
daliadau neu fuddion eraill yn gymwys ledled y DU. 

 
47. Mae'r gwelliant o fewn cymhwysedd deddfwriaethol y Senedd gan fod y 

diben yn ymwneud â darparu gofal iechyd sy’n fater wedi'i ddatganoli. 
 

48. Ar ôl trafodaethau gyda'r Llywodraethau Datganoledig, mae Llywodraeth y 
DU wedi cytuno bod yn rhaid i'r Ysgrifennydd Gwladol ofyn am gydsyniad 
Gweinidogion Cymru cyn gwneud darpariaeth mewn Rheoliadau a fyddai o 
fewn cymhwysedd deddfwriaethol y Senedd.  

 
49. Os na fydd Gweinidogion Cymru yn rhoi eu cydsyniad, mae'r gwelliant 

hefyd yn darparu y caiff yr Ysgrifennydd Gwladol, drwy gyfrwng rheoliadau, 

 
5 312B*; 312C*; 312D*, 313C*, 314ZB* 
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wneud darpariaeth wahanol ar gyfer rhannau gwahanol o'r DU yn y maes 
hwn, a allai ganiatáu ar gyfer trefniadau i eithrio gweithgynhyrchwyr yng 
Nghymru rhag adrodd os bydd angen. 

 
50. Rwy’n cefnogi’r gwelliant hwn oherwydd ei fod wedi cael ei estyn i Gymru 

ar gais Llywodraeth Cymru. 
 
Safbwynt Llywodraeth Cymru ar y Bil fel y'i diwygiwyd 
 

51. Fel y nodir uchod, rydym wedi dod i gytundeb â Llywodraeth y DU ar y 
meysydd a oedd yn dal i beri pryder inni, sef Trosglwyddo Swyddogaethau 
Cyrff Hir Braich a Diwygiadau Canlyniadol i Ddeddfwriaeth y Senedd.  
 

52. Yn ogystal, mae Llywodraeth y DU wedi cyflwyno gwelliannau i'r Bil sy'n 
cyflwyno darpariaethau i Wneud Hymenoplasti’n Drosedd ac Adrodd 
Gorfodol ac, ar ôl inni wneud cais i’r perwyl hwnnw, mae wedi estyn y 
darpariaethau hynny i Gymru. Rwy'n argymell cydsyniad mewn perthynas 
â'r ddau ddarpariaeth hyn. 
 

53. Felly, ar yr amod bod y gwelliannau a gyflwynwyd yn cael eu pasio gan 
Dŷ'r Arglwyddi a bod yr ymrwymiad i wneud Datganiad gerbron y Blwch 
Dogfennau yn cael ei wireddu, byddaf yn gallu argymell bod cydsyniad y 
Senedd yn cael ei roi i'r holl gymalau yn y Bil sy'n ymdrin â meysydd sydd o 
fewn cymhwysedd datganoledig.  

 
Goblygiadau ariannol 
 

54. Mae'r goblygiadau hyn i’w gweld ym Memorandwm Rhif 2.  
 

Casgliad 
 

55. Rwy’n croesawu’r gwelliannau y mae Llywodraeth y DU wedi'u gwneud i'r 
Bil er mwyn mynd i'r afael â'r meysydd a oedd dal yn destun pryder i 
Lywodraeth Cymru. Rwyf hefyd yn croesawu’r gwelliannau ychwanegol ar 
Wneud Hymenoplasti’n Drosedd ac ar Adrodd Gorfodol sydd, ar ôl inni 
wneud cais i’r perwyl hwnnw, yn cael eu hestyn i Gymru. 
 

56. Ar yr amod bod Tŷ'r Arglwyddi yn pasio’r gwelliannau a gyflwynwyd, a bod 
y Datganiad gerbron y Blwch Anfon yn cael ei wneud, gallaf argymell 
cydsyniad i'r holl gymalau yn y Bil sy'n ymdrin â meysydd o fewn 
cymhwysedd datganoledig fel y'i cyfansoddir ar hyn o bryd.   

 
 
Eluned Morgan AS 
Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol 
28 Ionawr 2022 
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