
 

 

Agenda - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a 

Gweinyddiaeth Gyhoeddus 
Lleoliad: 

Fideogynhadledd drwy Zoom 

Dyddiad: Dydd Mercher, 9 Mawrth 2022 

Amser: 09.00

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a: 

Fay Bowen 

Clerc y Pwyllgor 

0300 200 6565  

SeneddCCGG@senedd.cymru
------ 

Yn unol â Rheol Sefydlog 34.19, penderfynodd y Cadeirydd 

wahardd y cyhoedd o gyfarfod y Pwyllgor er mwyn diogelu iechyd 

y cyhoedd. Caiff y cyfarfod hwn ei ddarlledu'n fyw ar 

www.senedd.tv  

 

Rhag-gyfarfod preifat  

(09.00 - 09.15) 

1 Cyflwyniadau, ymddiheuriadau a dirprwyon 

(09.15)   

2 Papur i’w nodi 

(09.15 - 09.30)   

2.1 Craffu ar weinyddiaeth gyhoeddus: Llythyr gan Gymdeithas Llywodraeth Leol 

Cymru (31 Ionawr 2022) 

 (Tudalennau 1 - 2)  

2.2 Rhwystrau rhag gweithredu Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 

2015 yn llwyddiannus: Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cydraddoldeb a 

Chyfiawnder Cymdeithasol at y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol (15 

Chwefror 2022) 

 (Tudalen 3)  

2.3 Craffu ar Gyfrifon – Comisiwn y Senedd: Gohebiaeth ar ddefnyddio'r term 

BAME 

 (Tudalennau 4 - 7)  

------------------------Pecyn dogfennau cyhoeddus ------------------------



 

 

3 Materion llywodraethu ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Betsi 

Cadwaladr: Sesiwn dystiolaeth gyda'r Bwrdd Iechyd 

(09.30 - 11.00) (Tudalennau 8 - 51)  

Mark Polin – Cadeirydd, Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr 

Jo Whitehead – Prif Weithredwr, Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr 

Gill Harris – Dirprwy Brif Weithredwr / Cyfarwyddwr Gweithredol Nyrsio a 

Bydwreigiaeth, Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr 

Sue Hill – Cyfarwyddwr Gweithredol Cyllid a Pherfformiad, Bwrdd Iechyd 

Prifysgol Betsi Cadwaladr 

(Egwyl)  

(11.00 - 11.10) 

4 Trefniadau Uwchgyfeirio ac Ymyrryd Llywodraeth Cymru ar gyfer 

GIG Cymru 

(11.10 - 12.00) (Tudalennau 52 - 70)  

Judith Paget – Cyfarwyddwr Cyffredinol Iechyd/Prif Weithredwr y GIG 

Chris Jones - Dirprwy Brif Swyddog Meddygol/Cyfarwyddwr Meddygol, GIG 

Cymru 

Steve Elliot - Cyfarwyddwr Cyllid dros dro 

5 Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y 

cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer y busnes a ganlyn: 

(12.00)   

Eitem 6 

6 Materion llywodraethu ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Betsi 

Cadwaladr: Trafod y dystiolaeth a gafwyd 

(12.00 - 12.30)   



 

Dyddiad / Date: 31st January 2022 
Ebost / Email: daniel.hurford@wlga.gov.uk 

Mark Isherwood MS 
Chair 
Public Accounts and Public Administration Committee 
Welsh Parliament  
Cardiff Bay 
Cardiff 
CF99 1SN 

Dear Mark, 

Scrutinising public administration 

The establishment of the Public Accounts and Administration Committee is welcome 
and the wider remit to provides greater scope to scrutinise administrative matters 
relating to the Welsh Government and Sponsored Bodies. 

The remit of the predecessor Public Accounts Committee provided scope to examine 
broader administrative matters and the Committee previously undertook several 
inquiries into matters of relevance to local government and local service delivery. 

The Committee has received comprehensive evidence from several bodies who 
have a remit to review and report on public administration and governance within 
Wales, notably Audit Wales, the Public Services Ombudsman for Wales and the 
Future Generations Commissioner. The Committee therefore has a broad range of 
evidence, frameworks and principles upon which to draw to help shape and inform 
its programme of work and future inquiries. 

The Committee will also be aware that local authorities’ Audit Committees will be re-
established from May 2022, with a broader statutory remit to review matters relating 
to complaints and performance and will become Governance and Audit Committees. 
Local authorities will also be required to undertake annual self-assessments and 
commission Panel Performance Assessments once per term to consider how local 
authorities are meeting the new performance requirements set out by the Local 
Government and Elections (Wales) Act 2022. The new ‘performance requirements’ 
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refer to the extent to which the local authority: 

• is exercising its functions effectively 
• is using its resources economically, efficiently, and effectively 
• Its governance is effective for securing the above 

The Welsh Government statutory guidance on ‘Performance and governance of 
principal councils’ is available here and the WLGA has produced two supplementary 
notes, a Discussion Paper on ‘Self-assessment: Perspectives and Principles’ and an 
Advisory Note on ‘Developing and Embedding Self-Assessment Approaches’.  
 
Through its consultation, the Committee has already received a broad range of 
proposed priorities to consider for its forward work programme. Several of the 
priorities are ‘cross-cutting’ and will be of relevance to many of the Senedd’s Subject 
Committees, so there may be scope to under-take joint inquiries, should Standing 
Orders permit.  
 
Although there will be a UK Public Inquiry into the COVID Pandemic, the Committee 
may wish to consider any lessons to be learned from the Welsh Government’s and 
wider public service response to the pandemic, particularly relating to the 
development of One Public Service in Wales.  
 
The Committee’s ongoing work around the impact of the Wellbeing of Future 
Generations (Wales) Act 2015 will remain critical. It would be valuable, as part of the 
work, for the Committee to consider the Welsh Government’s approach to multi-year 
settlements and commitment to review of specific grants, both of which would 
support longer-term, more strategic financial planning in local government and better 
alignment with the Wellbeing of Future Generations (Wales) Act. 
 
The WLGA would welcome the opportunity to discuss with the Committee or its 
Secretariat as appropriate and looks forward to engaging constructively in the work 
of the Committee during the remainder of the term. 
 
 
Yours sincerely, 
  

 
 
Councillor Anthony Hunt  
WLGA Finance Spokesperson 
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15 Chwefror 2022 

Annwyl Jane 

Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol: Adolygiad o gyrff cyhoeddus sy'n ddarostyngedig i Ddeddf Llesiant 
Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 

Cynhaliwyd ein sesiwn graffu flynyddol gyda Chomisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol ar 7 Chwefror 2022. 

Un o'r meysydd y buom yn ei drafod gyda'r Comisiynydd oedd yr adolygiad cyfredol o gyrff cyhoeddus sy’n 
ddarostyngedig i Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 (y Ddeddf). Fel y nodwyd gennyf yn 
ystod y ddadl yn y Cyfarfod Llawn ar Gyllideb Ddrafft 2022-23, rydym yn pryderu o glywed am nifer y cyrff 
cyhoeddus ychwanegol sy'n cael eu hystyried ar hyn o bryd a'r effaith bosibl y byddai hyn yn ei chael ar 
gapasiti'r Comisiynydd. 

Mae'n bwysig bod yr adnoddau a ddyrennir i'r Comisiynydd yn gymesur â'r gwaith y disgwylir i'w swyddfa ei 
wneud. Felly, byddwn yn ddiolchgar pe gallech ddarparu rhagor o wybodaeth am yr adolygiad hwn, gan 
gynnwys nifer y cyrff sy'n cael eu hystyried, ac a allech hefyd roi'r wybodaeth ddiweddaraf inni am eich 
ystyriaeth o’r amcangyfrif o gyllideb y Comisiynydd, sy'n gwneud cais am gynnydd sylweddol yn adnoddau'r 
Comisiynydd.  

Yn ystod ein sesiwn graffu, mynegodd y Comisiynydd bryder am sylwadau a wnaed gan y cyn-Ysgrifennydd 
Parhaol wrth roi tystiolaeth i Bwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus y Bumed Senedd. Pan ofynnwyd iddi a oedd wedi 
gorfod herio Gweinidog ynghylch anghysondeb rhwng polisi neu ddull yr oedd Gweinidog yn dymuno ei 
gymryd a'r Ddeddf, dywedodd yr Ysgrifennydd Parhaol na allai feddwl am unrhyw enghreifftiau. A allech 
gadarnhau a ydych yn cytuno â'r asesiad hwn? Byddwn yn ddiolchgar pe gallech nodi pa systemau sydd gan 
Lywodraeth Cymru ar waith i sicrhau bod ei busnes a'i hymddygiad yn cydymffurfio â'r Ddeddf. 

Rwy'n anfon copi o'r llythyr hwn at Gomisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol, Cadeirydd y Pwyllgor Cyfrifon 
Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus a Chadeirydd y Pwyllgor Cyllid.  

Yn gywir, 

Jenny Rathbone 
Cadeirydd y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol 

Y Pwyllgor Cydraddoldeb  
a Chyfiawnder Cymdeithasol 
— 
Equality and Social Justice  
Committee 

Senedd Cymru 
Bae Caerdydd, Caerdydd, CF99 1SN 

SeneddCydraddoldeb@senedd.cymru 
senedd.cymru/SeneddCydraddoldeb  

0300 200 6565 

— 
Welsh Parliament 

Cardiff Bay, Cardiff, CF99 1SN 
SeneddEquality@senedd.wales 

senedd.wales/SeneddEquality  
0300 200 6565 Jane Hutt AS 

Y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol 
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https://business.senedd.wales/ieListDocuments.aspx?CId=740&MId=12606&Ver=4
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Croesewir gohebiaeth yn Gymraeg neu Saesneg. 
We welcome correspondence in Welsh or English. 

 

 

 

10 Rhagfyr 2021 

Annwyl Manon 

Defnyddio'r term BAME (Du, Asiaidd ac Ethnig Leiafrifol) 

Wrth i'r Pwyllgor drafod ei adroddiad drafft, Craffu ar Gyfrifon: Comisiwn y Senedd 2020-21, roedd 
nifer o gyfeiriadau at yr acronym BAME. Gofynnodd un Aelod i ni beidio â defnyddio’r term hwn am 
fod dinasyddion sy'n cynrychioli'r gymuned hon yn teimlo ei fod yn sarhaus. Roedd Aelodau'r 
Pwyllgor yn cytuno’n llwyr, ac oni bai am ddyfyniadau uniongyrchol o gyhoeddiadau neu Gofnod y 
Trafodion, newidiwyd pob cyfeiriad i ddweud 'cymunedau lleiafrifoedd ethnig' yn lle hynny. Rwy’n siŵr 
y byddwch wedi gweld yr ymadrodd hwn yn ein hadroddiad a gyhoeddwyd yn ddiweddar. 

Gofynnodd y Pwyllgor i mi ysgrifennu atoch yn gofyn i Gomisiwn y Senedd roi'r gorau i ddefnyddio'r 
term BAME. Cyhoeddodd y Comisiwn ar Wahaniaethau Hil ac Ethnig Adroddiad ym mis Ebrill 2021 ar 
gyfer Llywodraeth y DU a oedd yn ymchwilio i wahaniaethau hil ac ethnig yn y DU. Un o'r meysydd a 
ystyriwyd oedd defnyddio'r termau BAME a BME, ac ym mis Mawrth 2021, argymhellodd y Comisiwn 
ar Wahaniaethau Hil ac Ethnig y dylai Llywodraeth y DU roi'r gorau i ddefnyddio'r term BAME. Mae 
Llywodraeth y DU yn trafod ei hymateb i Adroddiad y Comisiwn ar hyn o bryd. 

Byddai'r Pwyllgor yn croesawu barn Comisiwn y Senedd ar y cais hwn unwaith y bydd wedi'i drafod 
yn llawn. 

Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a
 

Gweinyddiaeth Gyhoeddus 
— 
Public Accounts and Public 
Administration Committee

Senedd Cymru
Bae Caerdydd, Caerdydd, CF99 1SN

SeneddCCGG@Senedd.cymru
senedd.cymru/SeneddCCGG

0300 200 6565

— 
Welsh Parliament  

Cardiff Bay, Cardiff, CF99 1SN  
SeneddPAPA@senedd.wales

senedd.wales/SeneddPAPA
0300 200 6565Manon Antoniazzi 

Y Prif Weithredwr a’r Clerc 
Comisiwn y Senedd 
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https://www.gov.uk/government/publications/the-report-of-the-commission-on-race-and-ethnic-disparities/foreword-introduction-and-full-recommendations#full-recommendations


 

 
 
 

Rwy'n anfon copi o’r llythyr hwn at gadeiryddion pob Pwyllgor yn gofyn iddynt ystyried peidio â 
defnyddio'r term BAME yng ngohebiaeth a chyhoeddiadau eu pwyllgorau. 

Diolch. 

Yn gywir, 

 

 

Mark Isherwood AS 
Cadeirydd y Pwyllgor 
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15 Chwefror 2022 

Annwyl Mark 

Diolch am eich llythyr dyddiedig 10 Rhagfyr 2021 ynghylch defnydd Comisiwn y Senedd o’r 

acronym ‘BAME’. 

Yn gynnar yn ystod tymor yr hydref 2021, fe wnaeth swyddogion y Comisiwn ymgynghori â 

rhwydwaith cydraddoldeb Hil, Ethnigrwydd a Threftadaeth Ddiwylliannol (REACH) y Comisiwn 

ynghylch yr hyn y mae’n ei ffafrio. Mynegodd aelodau'r rhwydwaith nifer o safbwyntiau, a’r hyn yr 

oedd y rhwydwaith yn ei ffafrio yn gyffredinol oedd cadw'r acronym BAME. O ganlyniad i'ch llythyr, 

mae'r rhwydwaith wedi gweithio gyda thîm Amrywiaeth a Chynhwysiant y Comisiwn i ailedrych ar 

hyn. 

Fe wnaeth Comisiwn y Senedd drafod y defnydd o’r acronym ‘BAME’ yn ei gyfarfod ar 31 Ionawr. 

Trafododd y Comisiwn bapur a oedd yn nodi rhywfaint o’r ddadl ehangach ynghylch defnyddio’r 

acronym gan gydnabod ei bod yn anodd hoelio hanesion a diwylliannau cymhleth pobl o 

gefndiroedd lleiafrifoedd ethnig mewn un ymadrodd neu acronym. 

Cytunodd y Comisiynwyr y byddai’r Comisiwn yn: 

a. Cydnabod cyd-destun fel sbardun allweddol i ddefnyddio terminoleg a dewis bod yn

benodol wrth ddefnyddio terminoleg lle bynnag y mae hynny’n bosibl; 

b. Os nad yw’n bosibl bod yn benodol, defnyddio’r term(au) cyfunol ‘lleiafrif ethnig’ a

‘chymuned lleiafrifoedd ethnig’ yn lle’r acronym a'r term cyfunol B.A.M.E.; ac 

c. Adolygu'r defnydd o derminoleg yn rheolaidd a monitro trafodaethau mewnol ac allanol.

Yn ogystal, cytunwyd y dylai swyddogion y Comisiwn gynnig cwrdd â'r Aelodau hynny o’r Senedd 

sydd o gefndir ethnig lleiafrifol i drafod y mater ymhellach, ac y dylai’r wybodaeth yr oedd y 

Mark Isherwood AS 

Cadeirydd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus 

[drwy e-bost] 
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Comisiynwyr wedi’i hystyried fod yn sail i sesiwn friffio ar gyfer Aelodau, gan ddechrau gyda 

chadeiryddion pwyllgorau. 

 

Cytunodd y Comisiynwyr bod y canllawiau yn y papur yn cael eu cyhoeddi'n fewnol er mwyn helpu 

swyddogion y Comisiwn i ddrafftio dogfennau. 

 

Bydd Fforwm y Cadeiryddion yn trafod yr eitem ddydd Iau 17 Chwefror 2022. 

 

Fe wyddoch fod Strategaeth Amrywiaeth a Chynhwysiant y Comisiwn ar gyfer y Chweched Senedd 

yn destun ymgynghoriad ar hyn o bryd. Gofynnwyd i'r Aelodau ymgysylltu â'r broses ymgynghori 

drwy'r Arolwg Ymgysylltu â’r Aelodau, sy'n fyw ar hyn o bryd. Mae nifer o’r Aelodau wedi dweud y 

byddent yn croesawu trafodaeth bellach gyda swyddogion y Comisiwn, ac mae hyn yn cael ei 

drefnu ar hyn o bryd. Yn yr un modd, pe byddai ]Aelodau’r Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a 

Gweinyddiaeth Gyhoeddus yn credu y byddai sgwrs debyg yn ddefnyddiol, rhowch wybod i mi er 

mwyn i mi gael gwneud y trefniadau angenrheidiol.  

 

Yn gywir 

 

 

Manon Antoniazzi 

Prif Weithredwr a Chlerc y Senedd / Chief Executive and Clerk of the Senedd 

Croesewir gohebiaeth yn Gymraeg neu yn Saesneg. We welcome correspondence in Welsh or 

English. 
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1 

Adroddiad gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr (BIPBC) i’r 

Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus  

Pwrpas yr Adroddiad  

Pwrpas yr adroddiad hwn yw rhoi’r sefyllfa ddiweddaraf i’r Pwyllgor Cyfrifon 
Cyhoeddus (PAC) mewn perthynas â’r canlynol:  

 cynnydd yn erbyn argymhelliad PAC ar gyfer y Bwrdd Iechyd a gynhwyswyd
yn ‘Adolygiad Llywodraethu Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr :
Gwersi a Ddysgwyd’ Mai 2019 (argymhelliad 1)

 cynnydd yn erbyn y gofynion a osodwyd yn y Fframwaith Gwella Ymyrraeth
wedi’i Thargedu

 camau gweithredu sydd ar y gweill i sicrhau gwelliant yn unol ag
adroddiadau allanol diweddar, gan gynnwys llawdriniaeth fasgwlaidd a
gwasanaethau iechyd meddwl

Diweddariad ar yr argymhelliad i’r Bwrdd Iechyd yn adroddiad Mai 2019 
“Adolygiad Llywodraethu Bwrdd iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr : Gwersi a 
Ddysgwyd”  

Gwnaeth yr Adroddiad un argymhelliad i’r Bwrdd Iechyd, fel y ganlyn - 

Argymhelliad 1. Nid ydym wedi’n hargyhoeddi bod adnoddau digonol yn cael eu 

neilltuo ar gyfer gweithredu gweddnewid ac er bod y Bwrdd wedi penodi 

Cyfarwyddwr Gweddnewid, rydym yn argymell y dylai’r Bwrdd ystyried dod ag 

arbenigedd gweddnewid allanol ychwanegol i mewn i gynorthwyo â hyn.  

Yn Adroddiad Mai 2019, nodwyd bod Cadeirydd y Bwrdd Iechyd wedi comisiynu 

adolygiad allanol o gynllun ariannol y Bwrdd a’i gapasiti i sicrhau arbedion digonol i 

sicrhau cynnydd tuag at gynllun ariannol cytbwys. Cadarnhaodd y gwaith hwn y 

diffyg ariannol sylfaenol a wynebir gan y Bwrdd Iechyd a nododd yr angen am 

arbedion sy’n rhyddhau arian o £35m i’w cyflawni yn 2019/20 er mwyn cyflawni’r 

diffyg cyfanswm rheolaeth o £25m a bennwyd gan Lywodraeth Cymru.  

Mewn ymateb i’r adroddiad hwn, rhoddodd y Bwrdd Iechyd strwythur diwygiedig ar 

waith yn gyflym er mwyn cyflawni adferiad ariannol. Arweiniwyd hyn gan 

Gyfarwyddwr Adfer allanol profiadol. Buddsoddodd y Bwrdd Iechyd mewn capasiti a 

gallu ychwanegol gan Swyddfa Rheoli’r Rhaglen i lywio’r rhaglen arbedion a 

chefnogi llywodraethu ariannol gwell.  

Sefydlwyd Rhaglen Adfer Ariannol gynhwysfawr ym mis Gorffennaf 2019. 

Goruchwyliwyd hyn gan Grŵp Adfer Ariannol, a gadeirwyd gan y Prif Weithredwr, â 

mewnbwn gan Gyfarwyddwyr Gweithredol a’r Cyfarwyddwr Adfer. Roedd y grŵp 

hwn hefyd  wedi elwa ar arbenigedd Cynghorydd Ariannol Annibynnol i’r Bwrdd. 

Goruchwyliodd y Grŵp raglen o weithgareddau wythnosol a oedd yn ceisio cyfleoedd 
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newydd am arbedion, yn sicrhau cyflawniad y cynlluniau hynny a nodwyd, ac yn 

herio lle’r oedd pryderon ynghylch perfformiad, gan sicrhau bod y camau adferol ar 

waith. Ar draws y sefydliad, roedd Uwch Adrannau’n cymryd rhan mewn adolygiad 

bob pythefnos o’r modd y maent wedi nodi a chyflawni arbedion. Sefydlwyd cyfres o 

Grwpiau Gwella a arweiniwyd gan Weithredwyr i yrru mentrau arbedion ar draws y 

Bwrdd iechyd yn eu blaen, gydag adolygiadau tebyg o gynnydd bob pythefnos.  

Gwelwyd effaith gyfunol y cymorth allanol a gomisiynwyd a phenodiad y 

Cyfarwyddwr Adfer yn nhwf y rhaglen arbedion o fis 4 ymlaen, fel y dangosir isod:  

  

Erbyn diwedd y flwyddyn ariannol roedd y rhaglen arbedion wedi creu arbedion sy’n 

rhyddhau arian o £34.9m, yn unol â’i tharged, gydag arbedion cylchol o £24.6m. Yn 

ogystal â chreu arbedion yn ystod y flwyddyn, roedd y rhaglen hefyd yn adeiladu 

cynllun dros y cyfnod o dair blynedd i gefnogi’r ymdrech i gyflawni cynaliadwyedd 

ariannol.  

Yn ogystal â chanolbwyntio ar arbedion, roedd yr adolygiad allanol hefyd yn cynnwys 

adolygiad o linell sylfaen ariannol y Bwrdd a rheolaethau gwariant allweddol a oedd 

yn angenrheidiol i gyflawni llywodraethu ariannol cadarn. Roedd yr adolygiad yn 

cynnwys 54 o argymhellion a gwnaed cynnydd da yn 2019/20 o ran gweithredu, fodd 

bynnag roedd y broses o’u cwblhau’n llawn wedi’i pheryglu gan ddechrau’r pandemig 

COVID-19 ym mis Chwefror 2020, a ddargyfeiriodd adnoddau i ffrydiau gwaith eraill 

â blaenoriaeth. Mae crynodeb o weithrediad yr argymhellion ym mis Mehefin 2020 

i’w weld isod:  

 

 

 

 

Cyfeiriad Adroddiad Nifer yr Argymhellion  Argymhellion 
wedi’u cyflawni 

Argymhellion  
i’w cyflawni 

%  a  gwblhawyd 

Llinell Sylfaen Ariannol 32 26 6 81 

Gafael a Rheolaeth- Tâl 16 13 3 81 

Gafael a Rheolaeth- Di-Dâl 6 6 0 100 

Cyfanswm 54 45 9 83 
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Cafodd gweithredu’r Rhaglen Adfer Ariannol a’r rheolaethau gwell a oedd yn ei 

chefnogi effaith sylweddol ar draws y Bwrdd Iechyd. Gwellodd perfformiad ariannol y 

Bwrdd yn 2019/20, gyda’r diffyg yn gostwng £1.6m o’r lefel a welwyd yn 2018/19, fel 

y dangosir isod:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ers dechrau 2020, mae effaith y pandemig ar weithgareddau a blaenoriaethau’r 

Bwrdd Iechyd wedi bod yn sylweddol iawn. Yn unol â Byrddau iechyd eraill, mae’r 

ffocws ar arbedion wedi lleihau, ond sicrhawyd arbedion o £18.4m yn 2020/21 a’r 

arbedion a ragwelir ar gyfer 2021/22 yw £18m. Yn 2020/21 cyflawnodd y Bwrdd 

Iechyd sefyllfa ariannol gytbwys ar ôl derbyn adnoddau cymorth strategol gan 

Lywodraeth Cymru, ac mae’n rhagweld balans ar gyfer 2021/22.  

Mae gwelliannau mewn rheolaeth ariannol gyffredinol wedi cael effaith gynyddol yn y 

blynyddoedd diwethaf. Gwnaeth Asesiad Strwythuredig Archwilio Cymru 2021 (Cam 

2) y sylwadau a ganlyn sy’n adlewyrchu sefyllfa sy’n gwella: 

“Mae adroddiadau cyllid yn darparu gwybodaeth ddigonol ac amserol am y 

sefyllfa ariannol, perfformiad ariannol, arbedion cost a chynnydd yn erbyn y 

rhaglen gyfalaf. Edrychir yn ddwfn i feysydd gwariant penodol yn gyfnodol er 

mwyn cefnogi dealltwriaeth a chraffu. Lle mae contractau a chytundebau 

newydd neu ddiwygiedig sydd â goblygiadau ariannol i’r Bwrdd Iechyd, mae’r 

Pwyllgor Cyllid a Pherfformiad yn cael ei hysbysu’n briodol ac yn darparu her 

briodol.”  

“Dros y chwe mis diwethaf, rydym yn gweld pwyslais cynyddol ar werth, elw o 

fuddsoddiad ac effeithlonrwydd ar lefelau uwch o fewn y sefydliad. Mae hyn 

yn dod yn fwy amlwg yn y Pwyllgor Cyllid a Pherfformiad, yn enwedig mewn 

achosion busnes newydd ac mae’n ddatblygiad i’w groesawu.”  

Mae’r sylwadau uchod yn adlewyrchu amgylchedd sy’n datblygu ar gyfer rheolaeth a 

llywodraethu ariannol effeithiol o fewn y Bwrdd Iechyd, ond mae’n amlwg bod angen 

gweithredu dull mwy trawsnewidiol o gyflawni arbedion, wedi’i adeiladu ar ffocws 

cynyddol ar effeithlonrwydd a gwerth.  

 

Blwyddyn Ariannol 
Diffyg       

£m 

Diffyg fel % o’r  

Dyraniad  

Adnoddau  

Refeniw 

Arbedion 
a  

gyflawnwyd      
£m 

2014/2015 £26.60 2.10% 34.90 

2015/2016 £19.50 1.50% 34.50 

2016/2017 £29.80 2.20% 33.50 

2017/2018 £39.00 2.70% 41.70 

2018/2019 £41.28 2.77% 38.35 

2019/2020 £38.70 2.39% 34.93 

2020/2021 0 0.00% 18.39 

2021/2022 (Rhagolwg M9) 0 0.00% 17.95 
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Wrth i’r Bwrdd Iechyd baratoi i ddychwelyd i amgylchedd gweithredu mwy sefydlog 

yn 2022/23, mae’n hollbwysig bod y trylwyredd a’r ddisgyblaeth sicrhawyd yn achos 

y broses adfer ariannol yn cael eu cynnal, er bod hynny yng nghyd-destun dull 

ehangach o wella ansawdd a thrawsnewid.  Bydd rhoi sylw i weithrediad effeithiol 

rheolaethau allweddol o ran gwariant ar gyflogau a gwariant nad yw’n ymwneud â 

chyflogau, wedi’i ategu gan drefniadau atebolrwydd cryf a her mewn perthynas â 

chyflawni perfformiad, yn allweddol i sicrhau llwyddiant.  Bydd hyn yn cael ei 

ymgorffori ym model gweithredu newydd y Bwrdd Iechyd o fis Ebrill 2022 ymlaen. 

Mae gwaith y Bwrdd Iechyd wrth ddatblygu ei Gynllun Tymor Canolig Integredig 

(IMTP) ar gyfer 2022/2025 yn adlewyrchu’r dull hwn.  Gan gydnabod arsylwadau 

blaenorol a wnaed mewn perthynas â chapasiti i gyflawni, mae'r Bwrdd Iechyd wedi 

sefydlu Uned Trawsnewid a Gwella, a fydd yn ychwanegu mwy o gapasiti a gallu. 

Trwy gyflawni rhaglenni trawsnewid, bydd ffocws ar sicrhau gwell gwasanaethau a 

chanlyniadau i gleifion, ac ar yr un pryd, cynhyrchu buddion ariannol diriaethol a 

chynaliadwy.  

Yn ogystal â datblygu'r Uned Trawsnewid a Gwella, mae Tîm Gwella Cyllid yn cael ei 

sefydlu drwy ailstrwythuro ac ailddyrannu adnoddau o'r timau presennol.   Bydd hyn 

yn darparu mwy o gapasiti a gallu o fewn y gyfarwyddiaeth gyllid i gefnogi'r rhaglen 

arbedion, gyda ffocws ar sicrhau arbedion effeithlonrwydd ac arbedion cost 

cynaliadwy a chylchol ar draws y Bwrdd Iechyd.   

Mae'r IMTP drafft yn cynnwys gofyniad i gyflawni arbedion gwerth £35m ym mhob un 

o'r tair blynedd nesaf, sef cyfanswm o £105m dros y cyfnod cynllunio.  Mae hyn 

wedi’i lywio gan ddadansoddiad y Bwrdd Iechyd o ddata meincnodi a data cyfeirio 

allanol arall.  Mae'r dadansoddiad hwn yn dangos y cyfle i gyflawni gwelliannau a 

allai sicrhau buddion ariannol yn amrywio o £70m i £114m, dros gyfnod o 3 blynedd.  

Mae'r ystod o werthoedd yn seiliedig ar gyfleoedd sydd wedi'u hasesu'n flaenorol fel 

rhai â lefel hyder sy'n amrywio o uchel i ganolig yn ansawdd y meincnodi.   Crynhoir 

y cyfleoedd yn y tabl isod - 

 

 
 

*Sylwer – Mae eraill yn cynnwys rheoli meddyginiaethau gofal sylfaenol, gofal iechyd parhaus a’r 
gweithlu  

 

Bydd dadansoddiad pellach yn cael ei ymgorffori wrth i'r rhaglen ddatblygu, gan 
wneud y defnydd gorau o wybodaeth meincnodi cenedlaethol a chymheiriaid i 

Low 

Opportunity 

£m

High 

Opportunity 

£m

Planned Care 19.8 36.7

Unscheduled Care 11.8 18.7

Mental Health 3.8 5.5

Other * 35.3 53.3

Opportunity Range 70.7 114.2

Transformation Area
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gyfeirio ffocws i feysydd lle mae dangosyddion yn dangos gwasanaethau lleol fel 
allanolynnau perfformiad.  Bydd hyn yn arwain at nodi meysydd ar gyfer newid llwybr 
posibl, gwella gwasanaethau ar raddfa fawr a gwaith gwerth a fydd yn cael ei 
ddatblygu gyda chymorth gan y Tîm Trawsnewid.    
 

 

Cynnydd yn erbyn y gofynion a bennwyd yn y Fframwaith Gwella Ymyrraeth 
wedi'i Thargedu  
 

Ym mis Tachwedd 2020, yn dilyn cyngor ac argymhelliad gan gyfarfod tridarn GIG 

Cymru, Archwilio Cymru ac Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru, symudodd Llywodraeth 

Cymru y Bwrdd Iechyd i lawr o ‘Fesurau Arbennig’ i ‘Ymyrraeth wedi’i Thargedu’.  

Mae'r Bwrdd Iechyd yn destun Ymyrraeth wedi'i Thargedu yn y pedwar maes 

canlynol: 

 Rheoli Gwasanaethau Iechyd Meddwl (oedolion a phlant)  

 Strategaeth, Cynllunio a Pherfformiad 

 Arweinyddiaeth (gan gynnwys Llywodraethu, Trawsnewid a Diwylliant) 

 Ymgysylltu 

Mae'r Fframwaith Gwella Ymyrraeth wedi'i Thargedu yn defnyddio dull matrics 

aeddfedrwydd i ddangos cynnydd yn y meysydd sy'n peri pryder. Mae matrics 

aeddfedrwydd ar ffurf tabl ac mae’n disgrifio elfennau allweddol o arfer da ar hyd yr 

echelin y, a graddiadau ‘aeddfedrwydd’ ar hyd yr echelin x; cânt eu defnyddio i 

ddarparu iaith gyson a chyffredin ar gyfer rhaglen drawsnewid ac i amlygu 'beth yn 

union yw da' mewn map trywydd gwella syml sy’n seiliedig ar dystiolaeth.   

Mae'r dull matrics aeddfedrwydd yn dibynnu ar broses hunanasesu effeithiol sy'n 

herio tystiolaeth o gynnydd yn drylwyr.  O fewn y Bwrdd Iechyd, mae ‘model 

sicrwydd tair llinell amddiffyn’ wedi’i fabwysiadu i gefnogi hunanasesu a gwneud 

penderfyniadau ynghylch cynnydd.  Y llinell amddiffyn gyntaf yw'r tîm gweithredol yn 

cyflwyno'r dystiolaeth i'r Uwch Swyddog sy'n Gyfrifol am y parth (Cyfarwyddwr 

Gweithredol). Mae'r ail linell amddiffyn yn cynnwys gwirio a herio gan ein Tîm 

Ymyrraeth wedi'i Thargedu canolog, cyn cael ei chyflwyno i'r Grŵp Tystiolaeth neu'r 

Grŵp Canlyniadau fel y drydedd linell, sy'n rhoi sicrwydd i'r Bwrdd.    

Rôl y Grŵp Tystiolaeth yw rhoi sicrwydd ar sail tystiolaeth bod camau gweithredu o 

fewn y matricsau wedi’u cyflawni; rôl y Grŵp Canlyniadau yw rhoi sicrwydd ar sail 

tystiolaeth bod effaith y camau gweithredu fel y’i bwriedir er mwyn cyflawni’r 

canlyniadau gofynnol a ddiffinnir yn y Fframwaith Gwella Ymyrraeth wedi’i Thargedu.  

Caiff y Grwpiau Tystiolaeth a Chanlyniadau eu cadeirio gan Gyfarwyddwr 

Gweithredol sy'n annibynnol (o’r broses) ac mae ganddynt gynrychiolaeth o blith staff 

ar draws y Bwrdd Iechyd ynghyd â chynrychiolwyr allanol, gan gynnwys y Cyngor 

Iechyd Cymuned.    

Bydd y Grŵp Llywio Ymyrraeth wedi'i Thargedu yn gwirio ac yn cymeradwyo'r 

dystiolaeth cyn cynnig argymhellion i'r Bwrdd.  Yn ychwanegol, mae pedwar Aelod 
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Annibynnol wedi’u nodi fel Aelodau Cyswllt, i weithredu fel “cyfeillion beirniadol” yn 

ystod y broses wirio a herio, a byddant yn derbyn diweddariadau misol ac yn 

cyfrannu eu gwybodaeth a’u profiad at y broses casglu tystiolaeth ac asesu.  Mae’r 

Bwrdd hefyd wedi creu’r amser a’r cyfle mewn gweithdai i drafod a herio’r dystiolaeth 

yn fanwl cyn i’r hunanasesiad ffurfiol gael ei ystyried yn gyhoeddus gan y Bwrdd.    

Crynhoir y broses hon ar gyfer darparu tystiolaeth a sicrwydd i’r Bwrdd yn y diagram 

isod:  

 

 

 

Mae fframwaith gwneud penderfyniadau yn cael ei ddatblygu, er mwyn sicrhau 

cysondeb wrth lunio barn ar effeithiolrwydd camau gweithredu a gaiff eu cwblhau 

wrth i ni symud drwy'r matricsau.    

Mae'r Fframwaith Gwella Ymyrraeth wedi'i Thargedu yn ceisio tystiolaeth o 

welliannau dros amser, fel yr adlewyrchir yn y cynnydd drwy'r matricsau 

aeddfedrwydd.  Cynhaliodd y Bwrdd Iechyd asesiad sylfaenol ym mis Mai 2021 ac 

yna cyhoeddodd ei asesiad cyntaf o gynnydd ym mis Tachwedd 2021.  Cyflwynwyd 

yr asesiadau hyn yn llawn i gyfarfodydd cyhoeddus y Bwrdd Iechyd a dangosir y 

canlyniadau yn y diagram isod, ynghyd â’r targedau a bennwyd ar gyfer yr asesiad 

nesaf ym mis Mai 2022:  
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Fel y gwelir o’r uchod, bu tystiolaeth o gynnydd rhwng Mai 2021 a Thachwedd 2021, 

gyda phob parth wedi’i nodi fel Lefel 1 ym mis Tachwedd. Gan edrych ymlaen at fis 

Mai 2022, mae’r Bwrdd Iechyd yn disgwyl y bydd pob parth wedi symud ymlaen i 

Lefel 2. O fewn y lefel hon, mae gwahaniaeth rhwng sgôr arferol, fel y dangosir ar 

gyfer arweinyddiaeth, a sgôr uchel, fel y dangosir ar gyfer y tair elfen arall. Mae hwn 

yn wahaniaeth hollbwysig ac mae'n adlewyrchu'r angen i wahaniaethu rhwng 

tystiolaeth o weithredu a thystiolaeth o effaith. Mae'r gallu i ddangos tystiolaeth o 

effaith y newidiadau a wneir yn hanfodol i'r daith wella ac yn rhagofyniad ar gyfer 

sgôr uchel. 

Mae enghreifftiau o gynnydd a nodwyd rhwng Mai '21 a Thachwedd ’21 wedi’u 

crynhoi isod: 

Iechyd Meddwl Pob Oedran 

 CAMHS - Sefydlwyd Gwasanaeth Ymarferydd Lles Teuluol, sy’n cefnogi 

darparu gwasanaeth ymyrraeth gynnar yn seiliedig ar ofal sylfaenol i 

deuluoedd plant a phobl ifanc sy’n cyflwyno pryderon am les emosiynol a 

phroblemau ymddygiad.   

 Polisi pontio yn ei le, sy’n disgrifio’r prosesau i’w dilyn pan fo ar unigolyn ifanc 

o fewn Gwasanaethau Iechyd Meddwl Arbenigol Plant angen gofal parhaus 

gan Iechyd Meddwl Oedolion neu wasanaethau eraill e.e. anhwylderau bwyta 

neu gamddefnyddio sylweddau. 

 Iechyd Meddwl Oedolion: Fframwaith Gwasanaeth ar gyfer Trin Pobl sydd â 

Phroblemau Iechyd Meddwl a Chamddefnyddio Sylweddau yn ei le, sy'n 

dangos perthynas agosach rhwng Bwrdd Gweithredol y Bwrdd Cynllunio 

Ardal a Bwrdd Partneriaeth Law yn Llaw at Iechyd Meddwl.  

 

Strategaeth, Cynllunio a Pherfformiad 
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 Sefydlwyd Grŵp Gorchwyl a Gorffen Ysgol Gwyddorau Meddygol ac Iechyd 

Gogledd Cymru mewn partneriaeth â Phrifysgol Bangor i oruchwylio 

datblygiad ymateb y Bwrdd Iechyd i argymhellion Grŵp Gorchwyl a Gorffen 

Ysgolion Meddygol Gogledd Cymru Llywodraeth Cymru. 

 Agwedd at Gynllunio: Adroddiad ar y Gwersi a Ddysgwyd wedi’i ddatblygu, 

gan adlewyrchu ar broses gynllunio 2021/22, i lywio prosesau cynllunio’r 

dyfodol o lefel y Bwrdd a lefel strategaeth hyd at lefel y rhaglen a lefel 

weithredol. Argymhellion wedi’u gwneud ar gyfer cynllunio’r blynyddoedd i 

ddod, sicrhau bod y strategaeth yn cyd-fynd ag IMTP 2022/25, a gwella 

ymgysylltiad o fewn y sefydliad.  

 

Arweinyddiaeth, Llywodraethu a Diwylliant 

 Mae cam darganfod Mewn Undod Mae Nerth wedi’i gwblhau, gan ymgysylltu 

â dros 1900 o gydweithwyr ar draws y sefydliad. Mae adborth trwy ein 

Cymuned Mewn Undod Mae Nerth a chyd-ddylunio ein dyfodol trwy ein 

gwaith Strategaeth Pobl a Datblygu Sefydliadol ar y gweill. 

Egwyddorion dylunio i wella ‘Sut rydym yn trefnu ein hunain’ wedi eu cytuno 

ac ymgysylltu wedi hen ddechrau ar strwythur/model gweithredu a ffafrir ar 

gyfer y sefydliad. 

 Rhaglen Datblygu'r Bwrdd yn ei lle, wedi'i chynllunio i gyd-fynd ag allbynnau 

Darganfod o dan Mewn Undod mae Nerth, gyda chefnogaeth Cronfa'r Brenin 

a'r Sefydliad Llywodraethu Da. Mae'r elfennau allweddol yn cynnwys:  

o Myfyrio ar gyfraniad y Bwrdd i’r cyflwr presennol a’i ymrwymiad i’r 

dyfodol.  

o Ailgysylltu â diben y sefydliad a sut mae hyn yn cyd-fynd â strategaeth 

genedlaethol ac anghenion lleol. 

o Cydnabod yr angen i symud ffocws y Bwrdd, er mwyn gosod y 

weledigaeth ar gyfer y sefydliad, a’r strategaethau sydd eu hangen ar 

gyfer gwireddu’r weledigaeth hon.  

o Nodi a chyflawni newidiadau i'w ffyrdd o weithio i greu'r amgylchedd ar 

gyfer gwella. 

o Cydnabod pwysigrwydd gwneud y mwyaf o arddulliau, profiad a 

gwybodaeth y Bwrdd yn hytrach na chanolbwyntio ar swyddogaeth yn 

unig. 

 Dechreuwyd gweithredu’r fframwaith llywodraethu newydd ar draws y 

sefydliad ar 1 Medi 2021 gyda’r nod o:  

o Cydbwyso'r ffocws ar strategaeth, diwylliant ac atebolrwydd. 

Tudalen y pecyn 46



9 
 

o Gwella’r llinell atebolrwydd strwythurol a’r llif sicrwydd rhwng y grwpiau 

sylfaenol, y tîm gweithredol, y pwyllgorau, a’r Bwrdd h.y. o’r ‘llawr i’r 

Bwrdd’.  

o Gwella ffocws ar agendâu pobl a thrawsnewid. 

 

Ymgysylltu 

 Sefydlu grŵp Covid-19 Hir, gan gynnwys gweithwyr proffesiynol iechyd a 

chleifion, fel dull cydweithredol o ddatblygu model aml-lwybr i gael mynediad 

at adferiad a thriniaeth ar gyfer Covid-19 Hir.  Mae cleifion yn y grŵp yn 

cymryd rhan weithredol mewn grwpiau cymorth allanol Covid-19 Hir ac maent 

wedi bod yn flaenllaw wrth rannu gwybodaeth ar eu rhan. 

 Sefydlwyd rhaglen Gwydnwch Rhieni a Chymorth i'r Naill a'r Llall (PRAMS).  

Gall teuluoedd gael cymorth; un-i-un; Therapi Siarad; grwpiau wyneb yn 

wyneb neu rithwir.  Mae’n darparu amrywiaeth o wasanaethau ar hyd y llwybr 

mamolaeth gan ddechrau gyda sesiynau ‘Chi a’ch Bwmp’ a ‘Chi a’ch Babi’ 

sy’n parhau ar gyfer teuluoedd â phlant hyd at 16 mlwydd oed. Yn seiliedig ar 

lwyddiant yn Sir y Fflint, rydym yn bwriadu ymestyn y rhaglen ar draws 

Gogledd Cymru. 

 Ymgysylltiad Staff gydag Iechyd Meddwl Oedolion: Cynhaliwyd yr arolwg ar 

alwad ar draws yr Uwch Adran i gael adborth gan staff ynghylch y trefniadau Ar 

Alwad presennol yn yr Uwch Adran. Mae'r adborth a'r themâu wedi'u defnyddio 

i ddatblygu gwerthusiad opsiynau ar gyfer ymgynghoriad, wedi'i ategu gan 

drafodaethau yng nghyfarfod y Grŵp Partneriaeth ar y Cyd Iechyd Meddwl ac 

Anableddau Dysgu gyda chynrychiolwyr ochr y staff. 

 

Mae gwaith gwella a datblygu bellach yn mynd rhagddo i alluogi tystiolaeth o 

gynnydd pellach mewn perthynas â’r hunanasesiad ffurfiol nesaf ym mis Mai ’22. 

Mae’r canlynol yn enghreifftiau o gamau gweithredu allweddol y disgwylir iddynt 

effeithio ar y sgôr a aseswyd: 

 

Iechyd Meddwl Pob Oedran 

 Iechyd Meddwl Oedolion; Parhau i wella ansawdd gwasanaethau yn unol â'r 

rhaglen Achredu Wardiau a chyflwyno mwy o Ddigwyddiadau Addysgu ar 

draws yr Uwch Adran. 

 Defnyddio cyllid datblygu fel blaenoriaeth uchel yn unol â Chynllun y Bwrdd.  

 CAHMS; Parhau i wella ansawdd gwasanaethau yn unol â'r ffrydiau gwaith 

Mynediad ac Argyfwng. 

 Pontio; Rhaglen hyfforddi ar y cyd i symud ymlaen ymhellach. 
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Strategaeth, Cynllunio a Pherfformiad 

 Datblygu rhaglen rithwir Gofal Iechyd Seiliedig ar Werth (VBHC) i barhau i 

nodi a hyrwyddo mentrau ag egwyddorion VBHC cryf, sy'n cyd-fynd â 

methodoleg Gofal Iechyd Darbodus. 

 Datblygu’r IMTP a’r cynllun blynyddol cysylltiedig gyda blaenoriaethau clir a 

thargedau fforddiadwy y gellir eu cyflawni. 

 Datblygu Strategaeth Gwasanaethau Clinigol lefel uchel sy'n cyd-fynd â'r 

Strategaeth Byw'n Iach Aros yn Iach a'r IMTP diwygiedig. 

 

Arweinyddiaeth 

 Parhau â rhaglen ddatblygu'r Bwrdd a gwreiddio'r Model Llywodraethu ar lefel 

Bwrdd, Pwyllgorau a Gweithredol. 

 Rhoi model gweithredu a threfniadau llywodraethu cysylltiedig ar waith ar ffurf 

gysgodol o 01 Ebrill 2022 

 Lansio rhaglen Hyd Eithaf ein Gallu, er mwyn ei gwneud yn haws cael y 

sgiliau a'r capasiti sydd eu hangen arnom o'r tu mewn ac o'r tu allan i gefnogi 

ein gwaith 

 

Ymgysylltu 

 Gweithio gyda phartneriaid y sector cyhoeddus a'r trydydd sector i gwmpasu a 

chyd-gynllunio fforwm ymgysylltu ar gyfer Gogledd Cymru gyfan, i gefnogi'r 

Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol a Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus trwy 

ymagwedd gydgysylltiedig tuag at ymgysylltu â'r cyhoedd. 

 Cynnal adolygiad o brosesau ac ymarferion ymgysylltu ar draws y Bwrdd 

Iechyd, i ganfod ystod a chwmpas gwaith ymgysylltu sy'n cael ei gynnal ar 

hyn o bryd a'i effaith, cynlluniau yn y dyfodol a'r cymorth sydd ei angen i 

wasanaethau sicrhau bod gwaith ymgysylltu'n cael ei brif ffrydio i fusnes 

craidd. 

 Defnyddio safle mewnrwyd newydd BIPBC i ganiatáu rhannu pecynnau offer 

ymgysylltu a straeon cleifion yn eang yn ogystal ag ehangu'r ystod o gymorth i 

staff ar-lein, wedi'u hategu gan gynigion o gymorth pwrpasol, yn ôl yr angen. 

 Adolygu sut rydym yn cyhoeddi ac yn rhannu newyddion ar-lein, gan gynnwys 

edrych yn ôl ar berfformiad ein sianeli a'n cynnwys cyfathrebu digidol i wella 

effaith yn y dyfodol 

 

Camau gweithredu parhaus i sicrhau gwelliannau yn unol ag adroddiadau 

allanol diweddar 

Dros yr wythnosau diwethaf, mae'r Bwrdd Iechyd wedi derbyn a chyhoeddi tri 

adroddiad allanol sy'n tynnu sylw at ddiffygion o ran ansawddd y gofal a roddir i 

gleifion. Mae'r Bwrdd Iechyd wedi sicrhau bod y dogfennau hyn ar gael i'r cyhoedd 
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cyn gynted â phosibl, gan adlewyrchu'r ffordd agored a thryloyw y bydd y Bwrdd yn 

mynd i'r afael â'r pryderon hyn. Mae camau gweithredu i fynd i'r afael â 

chanfyddiadau'r adroddiadau hyn wedi'u hamlinellu isod. 

Llawfeddygaeth Fasgwlaidd  

Ddiwedd mis Ionawr 2022, derbyniodd y Bwrdd Iechyd yr ail o ddau adroddiad yn 

deillio o'r adolygiad trwy wahoddiad yr oedd wedi'i gomisiynu gan Goleg Brenhinol y 

Llawfeddygon (RCS) mewn perthynas â gwasanaethau fasgwlaidd. Cyhoeddodd y 

Bwrdd Iechyd yr adroddiad ar 3 Chwefror ac mae'n derbyn y canfyddiadau a 

amlygwyd yn yr adroddiad yn llwyr. Mae ansawdd profiad a chanlyniadau i gleifion a 

ddisgrifiwyd yn yr adroddiad yn annerbyniol ac mae holl Aelodau'r Bwrdd yn 

ymrwymedig erbyn hyn i sicrhau bod y gwasanaeth yn datblygu, ar garlam, yn y 

ffordd a ragwelwyd yn wreiddiol. 

Mae'r timau Gweithredol a Chlinigol yn canolbwyntio ar fynd i'r afael â'r materion y 

tynnwyd sylw atynt yn fwyaf diweddar ond hefyd ar sicrhau diogelwch a 

chynaliadwyedd hirdymor y gwasanaeth, wedi'i ategu yn y tymor byr gan 

gydberthynas waith agosach gydag Ymddiriedolaeth GIG Ysbytai Prifysgol Lerpwl a 

thrwy rai newidiadau i arweinyddiaeth glinigol leol y gwasanaeth. Mae 

Ymddiriedolaeth GIG Ysbytai Prifysgol Lerpwl wedi ymrwymo mewn egwyddor i 

weithio i gefnogi cyfarfodydd ein Tîm Amlddisgyblaethol (MDT) a chaiff y trefniadau 

hyn eu ffurfioli'n fuan iawn trwy Femorandwm Cyd-ddealltwriaeth rhwng ein 

sefydliadau. 

Mae'r cynllun gweithredu sydd wedi cael ei lunio mewn ymateb i Ran 2 o adolygiad 

RCS, gan adeiladu ar y Cynllun Gwella Fasgwlaidd presennol, yn glir am yr angen i 

geisio sicrwydd ar hyd a lled y methiannau, yn enwedig mewn perthynas â chadw 

nodiadau a chydsyniad, ar draws y Bwrdd Iechyd. 

Mae'r cynllun yn dangos sut y caiff sicrwydd cadarn o ran effeithiolrwydd a 

chynaliadwyedd y camau gweithredu eu rheoli a'u hadrodd wrth y Bwrdd a'i 

Bwyllgorau. Yn ogystal, mae'r cynlluniau'n destun proses sicrwydd ansawdd 

annibynnol yn y sefydliad ar hyn o bryd er mwyn sicrhau cysondeb gyda'n 

methodoleg gwella ansawdd ehangach a meysydd Ymyrraeth wedi'i Thargedu (TI). 

Mae sicrhau ymagwedd gyson tuag at drawsnewid a gwella ansawdd yn allweddol i 

sicrhau bod modd gweithredu’r gwaith hanfodol hwn ac effeithiau ehangach mewn 

modd cynaliadwy ar draws y Bwrdd Iechyd. 

Ar hyn o bryd, mae'r Bwrdd Iechyd yn ffurfio Panel Ansawdd Fasgwlaidd i adolygu'r 

44 o achoson yn adolygiad y Coleg Brenhinol i sicrhau bod canlyniadau priodol i 

gleifion yn cael eu cyflawni a bod cyfathrebu clir ac agored gyda chleifion a'u 

teuluoedd. Mae Cylch Gorchwyl y panel hwn wedi cael ei ddatblygu i sicrhau bod 

adolygiadau thematig ehangach yn cael eu cynnal lle bo angen ac mae Cadeirydd 

annibynnol ar gyfer y panel hwn wedi'i benodi. 

Caiff y cynlluniau gweithredu eu monitro trwy'r Grŵp Llywio Fasgwlaidd (VSG) misol, 

dan gadeiryddiaeth y Cyfarwyddwr Meddygol Gweithredol. Mae aelodaeth â VSG yn 

cynnwys cynrychiolwyr o'r Cyngor Iechyd Cymuned a chynrychiolaeth gan gleifion. 

Tudalen y pecyn 49



12 
 

Mae VSG yn adrodd wrth y Pwyllgor Ansawdd, Diogelwch a Phrofiad Cleifion ac wrth 

bob cyfarfod o'r Bwrdd Cyhoeddus. 

 

Iechyd Meddwl  

Ar 25 Chwefror, cyhoeddwyd dau adroddiad allanol, a gomisiynwyd gan y Bwrdd 
Iechyd, yn ymwneud â marwolaethau a ddigwyddodd mewn unedau iechyd meddwl 
yng Ngogledd Cymru. Bu farw Claf D yn Uned Hergest, Ysbyty Gwynedd ym mis 
Ebrill 2021, tra bu i Glaf A farw yn Uned Ddiogelwch Canolig Tŷ Llywelyn, 
Llanfairfechan ym mis Hydref 2021. Mae'r ddau achos hyn yn hynod drasig ac mae'r 
Bwrdd Iechyd wedi ymddiheuro i deuluoedd y ddau glaf am y methiannau o ran eu 
gofal.  
 
Derbyniwyd argymhellion yr adolygiadau hyn ac mae'r Bwrdd Iechyd yn benderfynol 

o fynd i'r afael â'r sefyllfa'n drylwyr er mwyn dysgu gwersi o'r digwyddiadau hyn. Mae 

pob un o'r argymhellion ar y trywydd cywir i gael eu rhoi ar waith o fewn terfynau 

amser priodol. 

Ym mis Rhagfyr 2021, gwnaeth Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru gyhoeddi ei 

hadroddiad yn dilyn ymweliadau nas cyhoeddwyd ymlaen llaw ag Uned Hergest ym 

Mangor. Gwnaeth yr adroddiad hwn dynnu sylw at rai meysydd lle bo angen 

gweithredu ar unwaith a gwnaeth gyfres o argymhellion yn ymwneud â meysydd i'w 

gwella. Roedd y meysydd hyn yn cynnwys cynllun a ffabrig yr adeilad, staff a'r arfer o 

nyrsio carfanau cymysg o oedolion a phobl hŷn ar yr un ward.  Cafodd cynllun 

gweithredu manwl ei ddatblygu a'i gyhoeddi ochr yn ochr â'r adroddiad ac mae hwn 

yn mynd rhagddo. 

Mae'r themâu yn yr adroddiadau hyn yn cydfynd ag adroddiadau blaenorol a 

materion a ddaeth i'r amlwg ar ôl digwyddiadau eraill. Yng ngoleuni hyn, 

penderfynodd y Cadeirydd a'r Prif Weithredwr fod angen un rhaglen weithredu i yrru 

gwelliannau yn eu blaen ar draws gwasanaethau iechyd meddwl. Cynhaliwyd 

uwchgynhadledd ym mis Rhagfyr 2021, a oedd yn cynnwys Cadeirydd ac Is-

gadeirydd y Bwrdd, y Prif Weithredwr, Cyfarwyddwyr Gweithredol ac uwch dîm 

arwain yr Uwch Adran. 

Roedd yr uwchgynhadledd yn gyfle i gael trafodaeth thematig am adroddiadau a 

digwyddiadau blaenorol, gan arwain at ganfod rhaglen wella sydd â'r bwriad o arwain 

at newid. Mae'r meysydd ar gyfer gwella a ganfuwyd fel a ganlyn - 

 Rhoi rhaglen achredu wardiau ar waith yn barhaus ar gyfer yr holl wardiau 

cleifion mewnol 

 Gweithredu i roi terfyn ar yr arfer o gael carfanau cymysg o oedolion a phobl 

hŷn yn Uned Hergest 

 Gweithredu i ymgorffori methodolegau gwella mewn timau ar draws yr Uwch 

Adran, trwy hyfforddiant a chymorth i staff 

 Mabwysiadu dysgu yn weithredol ar draws yr Uwch Adran, gyda thystiolaeth 

o'i effaith 
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 Datblygu asesiadau hyfforddiant a galluoedd mewn meysydd fel atal 

hunanladdiad ac asesiadau risg; wedi'u hategu gan archwiliadau o 

weithredu'n effeithiol 

 Rhannu dysgu o ddigwyddiadau ac adolygiadau, gan archwilio effaith 

 Ymyriadau diwylliannol i gefnogi staff, gan adeiladu ar raglen Mewn Undod 

Mae Nerth y Bwrdd Iechyd 

 Gwell llywodraethu yn yr Uwch Adran a chysylltiadau â systemau'r Bwrdd 

cyfan 

 

Caiff cynnydd yn erbyn yr ymyriadau hyn ei fonitro bob mis trwy gyfarfodydd 

rheolaidd o'r uwchgynhadledd, a chaiff arweinyddiaeth ar lefel y Bwrdd ei chynnal er 

mwyn cael sicrwydd o effeithiau positif ar ddarpariaeth gwasanaeth. Caiff y camau 

gweithredu hyn eu hadlewyrchu yn nhrefniadau monitro'r Fframwaith Gwella 

Ymyrraeth wedi'i Thargedu. 

 

Mae'r Bwrdd Iechyd yn mabwysiadu ymagwedd gyson tuag at ymateb i bob un o'r 

adolygiadau hyn ar wahân ac mae gwaith yn parhau i ddatblygu hyn yn broses 

safonol i fynd i'r afael â meysydd lle bo pryder ynghylch ansawdd ar draws yr holl 

wasanaethau. Bydd hyn yn ymestyn o ganfod sbardunau i dynnu sylw at bryderon yn 

gynnar, asesu goblygiadau pryderon a'r math o ymateb sydd ei angen (gan gynnwys 

adolygiadau), mabwysiadu proses wella safonedig i yrru newid yn ei flaen a'i 

ddangos, cyfathrebu â staff a chymunedau, adrodd ar gynnydd a'i fonitro. Caiff arfer 

gorau sydd wedi'i gydnabod yn rhyngwladol, yn deillio o ddysgu gan y Sefydliad 

Gwella Gofal Iechyd (IHI) ei ddefnyddio i ddylunio'r broses safonol hon, a bydd 

hyfforddiant a datblygiad ar gael i glinigwyr a staff eraill sicrhau bod modd ei 

fabwysiadu'n gyson ac yn llwyddiannus. 
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Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus  

Trefniadau Uwchgyfeirio ac Ymyrryd GIG Cymru  

Mawrth 2022 

Papur Tystiolaeth, a gyflwynwyd gan Lywodraeth Cymru 

Mae Llywodraeth Cymru yn croesawu ymchwiliad y Pwyllgor i effaith trefniadau 
Uwchgyfeirio ac Ymyrryd GIG Cymru. Mae'r papur tystiolaeth hwn yn amlinellu'r 
trefniadau uwchgyfeirio ac ymyrryd presennol yn GIG Cymru ac yn rhoi'r wybodaeth 
ddiweddaraf am y cynnydd a wnaed ers pedwerydd a phumed ymchwiliad y Senedd i 
faterion llywodraethu a'r gwersi a ddysgwyd ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Betsi 
Cadwaladr.  

Trefniadau Uwchgyfeirio ac Ymyrryd GIG Cymru 

1. Gweithredwyd Fframwaith Uwchgyfeirio ac Ymyrryd presennol y GIG ym mis 

Mawrth 2014 mewn ymateb i’r argymhellion yn adroddiad PAC 2013 

(https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2019-04/trefniadau-dwysau-ac-

ymyrryd-gig-cymru.pdf)  

 
2. Mae pedair lefel i'r trefniadau uwchgyfeirio ac ymyrryd: 

 

I. Trefniadau Arferol – mae hyn yn nodi nad oes unrhyw drefniadau monitro 

uwch nac ymyrraeth ar waith, a bydd arferion rheolaidd/arferol yn parhau. 

II. Monitro Uwch – Disgrifir y cam hwn fel un rhagweithiol i roi proses 

effeithiol ar waith i ysgogi gwelliant mewn meysydd a nodwyd gan y grŵp 

teirochrog. 

III. Ymyrraeth wedi'i Thargedu – Yn ystod y cyfnod hwn bydd camau 

gweithredu cydgysylltiedig a/neu unochrog wedi'u cynllunio i gryfhau 

capasiti a gallu corff y GIG i ysgogi gwelliant. 

IV. Mesurau Arbennig – Mae angen newid y trefniadau presennol yn 

sylweddol, a gallai hyn olygu y bydd rhaid i Weinidogion Cymru ymyrryd. 

Bydd hyn yn cael ei ystyried mewn amgylchiadau eithriadol.  

 
3. Yr egwyddorion sy'n llywodraethu’r broses uwchgyfeirio yw: 

 

 Mae'r trefniadau cyfunol yn seiliedig ar rannu gwybodaeth yn effeithiol ac 

yn rheolaidd rhwng Llywodraeth Cymru a chyrff adolygu allanol a 

ddefnyddir i benderfynu a oes pryderon difrifol 

 Bydd Llywodraeth Cymru a chyrff adolygu allanol yn rhoi gwybod i gorff y 

GIG am y rhesymau dros gymryd camau uwchgyfeirio ac ymyrryd lle 

bynnag y bydd hynny’n digwydd. 

 Bydd ffurf a graddau'r camau a gymerir yn gymesur â difrifoldeb y mater 

a'r angen i sicrhau gwelliant yn amserol ac yn effeithiol.  

 Fel arfer, bydd disgwyl i gorff y GIG wneud y gwelliannau angenrheidiol ei 

hun.  
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 Bydd disgwyl i gyrff y GIG ddarparu ymatebion cywir ac amserol i 

geisiadau am wybodaeth, a chydweithredu â'r camau a gymerwyd o dan y 

trefniadau cyfunol hyn.  

 Bydd Llywodraeth Cymru a chyrff adolygu allanol yn ceisio cydlynu 

ceisiadau am wybodaeth er mwyn osgoi rhoi baich gormodol ar gyrff y 

GIG. 

 Nid yw'r trefniadau cyfunol hyn wedi'u cynllunio i ymdrin â chwynion 

unigol. Y llwybr ar gyfer hyn yw drwy sianeli sy'n bodoli eisoes fel Gweithio 

i Wella. 

 Bydd Llywodraeth Cymru a chyrff adolygu allanol yn adolygu gweithrediad 

y trefniadau cyfunol hyn yn rheolaidd. 

 
4. Bydd Llywodraeth Cymru a chyrff adolygu allanol yn ystyried y cynnydd mewn 

cyfarfodydd teirochrog rheolaidd. Mae partneriaid teirochrog wedi cyfarfod 

ddwywaith y flwyddyn a hefyd wedi cynnal pedwar cyfarfod arbennig i roi gwybod 

i'r Gweinidog am lefelau uwchgyfeirio’r cyrff iechyd yng Nghymru. Cynhaliwyd y 

cyfarfod teirochrog cyntaf o dan y trefniadau hyn ym mis Gorffennaf 2014 a 

chynhaliwyd y cyfarfod diweddaraf ym mis Chwefror 2022. 

 

5. Yn dilyn pob cyfarfod teirochrog, mae'r Cyfarwyddwr Cyffredinol yn gwneud 

argymhellion i'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ar lefelau 

uwchgyfeirio byrddau iechyd, ymddiriedolaethau ac awdurdodau iechyd 

arbennig yn seiliedig ar y trafodaethau a gynhaliwyd yn ystod y cyfarfod. 

Rhoddir gwybod i’r holl sefydliadau am eu statws uwchgyfeirio yn dilyn pob 

cyfarfod. Pan wneir penderfyniadau i newid y sefyllfa uwchgyfeirio, neu os 

rhennir pryderon, yna gellir cyhoeddi datganiad ysgrifenedig neu lafar hefyd. 

(https://llyw.cymru/datganiad-ysgrifenedig-lefel-uwchgyfeirio-ym-mwrdd-iechyd-

prifysgol-betsi-cadwaladr) 

 

 
Y Trefniadau Uwchgyfeirio Presennol ar gyfer Cyrff y GIG yng Nghymru 

6. Yn dilyn y cyfarfod teirochrog ar 11 Chwefror 2022, mae lefelau uwchgyfeirio 
byrddau iechyd, ymddiriedolaethau ac awdurdodau iechyd arbennig fel a ganlyn: 
 

Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin 

Bevan 
Trefniadau arferol 

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi 

Cadwaladr 

Ymyrraeth wedi'i thargedu ar gyfer 

iechyd meddwl, arweinyddiaeth, 

ymgysylltu a strategaeth a chynllunio 

Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r 

Fro 
Trefniadau arferol 
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Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf 

Morgannwg 

Mesurau arbennig ar gyfer mamolaeth, 

ymyrraeth wedi'i thargedu ar gyfer 

ansawdd a llywodraethu 

Iechyd a Gofal Digidol Cymru Trefniadau arferol 

Addysg a Gwella Iechyd Cymru Trefniadau arferol 

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda Monitro uwch 

Bwrdd Iechyd Addysgu Powys Trefniadau arferol 

Iechyd Cyhoeddus Cymru  Trefniadau arferol 

Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae 

Abertawe Monitro uwch 

Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol 

Felindre 
Trefniadau arferol 

Gwasanaethau Ambiwlans Cymru Trefniadau arferol 

 

7. Mae'r gwasanaeth mamolaeth ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg 
mewn Mesurau Arbennig ar hyn o bryd, ac mae ansawdd a llywodraethu'r 
sefydliad yn destun camau Ymyrraeth wedi'i Thargedu. Cafodd Bwrdd Iechyd 
Prifysgol Betsi Cadwaladr ei isgyfeirio o Fesurau Arbennig ym mis Hydref 2020 
ac mae bellach yn destun Ymyrraeth wedi'i Thargedu ar gyfer iechyd meddwl, 
arweinyddiaeth, ymgysylltu a strategaeth a chynllunio.  

 
8. Rhoddwyd Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro, Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae 

Abertawe (Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg gynt) a Bwrdd 
Iechyd Prifysgol Hywel Dda ar y lefel uwchgyfeirio Ymyrraeth wedi'i Thargedu ym 
mis Gorffennaf 2016. Cafodd Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro ei 
isgyfeirio i lefel Monitro Uwch ym mis Ionawr 2019 ac yna i lefel Trefniadau Arferol 
ym mis Awst 2019. Mae Byrddau Iechyd Prifysgol Bae Abertawe a Hywel Dda yn 
parhau i fod o dan drefniadau Monitro Uwch ar ôl cael eu hisgyfeirio ym mis Medi 
2020. 

 
9. Ers cyflwyno'r fframwaith presennol, mae'r partneriaid teirochrog, ynghyd â 

sefydliadau iechyd, wedi dysgu gwersi drwy gyflwyno a gweithredu'r trefniadau. 

Mae llawer o bethau wedi newid o ganlyniad i'r hyn a ddysgwyd. Mae rhywfaint o 

dystiolaeth bod y trefniadau presennol yn dangos rhywfaint o dystiolaeth o 

welliant yn y byrddau iechyd hynny sydd wedi’u huwchgyfeirio.  

Cynnydd a wnaed ers 4ydd a 5ed ymchwiliad y Senedd  

10. Cyflwynodd Llywodraeth Cymru ymateb manwl i'r 27 o argymhellion a geir yn 
adroddiad 'Materion ehangach sy'n deillio o adolygiad llywodraethu Bwrdd Iechyd 
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Prifysgol Betsi Cadwaladr'. Cafodd yr ymateb ei ategu gan ymatebion Arolygiaeth 
Gofal Iechyd Cymru (AGIC) a Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr. Mae 
crynodeb o rai o'r pwyntiau a amlinellir yn yr ymateb hwnnw yn cynnwys: 
 

11. Presenoldeb Aelod Annibynnol yn y Bwrdd: Mae cofnod o bresenoldeb yng 
nghyfarfodydd y Bwrdd a chyfarfodydd pwyllgor yn rhan o'r dystiolaeth ar gyfer 
trafodaethau yng nghyfarfodydd y Cadeirydd ac Aelodau Annibynnol ac yn yr 
adolygiadau perfformiad. Mae Rheoliadau Byrddau Iechyd Lleol (Cyfansoddiad, 
Aelodaeth a Gweithdrefnau) (Cymru) 2009 a'r rheoliadau aelodaeth priodol ar gyfer 
cyrff eraill y GIG yn nodi y terfynir penodiadau os nad yw presenoldeb yn cyd-fynd 
â'r safon ofynnol.   

 
12. Arferion Llywodraethu Da: Penodir Prif Weithredwyr fel swyddogion cyfrifyddu 

sydd â chyfrifoldeb dirprwyedig am sicrhau trefniadau llywodraethu, 
arweinyddiaeth ac atebolrwydd effeithiol. Mae gan bob corff Ysgrifennydd Bwrdd 
sydd â rôl hanfodol o ran sicrhau datblygiad parhaus a chynnal fframwaith 
llywodraethu cryf o fewn cyrff y GIG. Yn annibynnol i’r Bwrdd, mae Ysgrifennydd y 
Bwrdd yn gweithredu fel gwarcheidwad gan sicrhau llywodraethu da o fewn y corff. 
Cyhoeddwyd ail argraffiad y Canllaw Llywodraethu Da yn 2017 ac mae hwn ar gael 
i holl Aelodau Annibynnol y Byrddau fel rhan o'u cyfnod cynefino. 
 

13. Mae pob Aelod Annibynnol sydd newydd ei benodi yn cymryd rhan mewn rhaglen 
gynefino yn lleol o fewn eu sefydliad. Mae hefyd yn orfodol iddynt fynychu'r rhaglen 
gynefino genedlaethol a hwylusir gan Academi Cymru.   
 

14. Adolygiadau Annibynnol: Os yw’r cyrff yn comisiynu adolygiadau annibynnol o 
faterion sy'n deillio o bryderon difrifol, rydym yn disgwyl iddynt rannu'r canlyniad 
gyda Llywodraeth Cymru a, lle bo'n briodol, gyda'r gymuned ehangach, 
rhanddeiliaid a'r cyhoedd. Rydym wedi cadarnhau hyn gyda Byrddau Iechyd. 
 

15. Pryderon a chwynion: Mae Gweithio i Wella yn ffordd systematig o ymchwilio i 
gwynion a phryderon unigol. Mae Uned Gyflawni'r GIG a Llywodraeth Cymru yn 
monitro ansawdd a pherfformiad yn fisol ac yn trafod unrhyw bryderon gyda 
byrddau iechyd unigol mewn cyfarfodydd rheolaidd.  

 
16. Gohebiaeth Weinidogol: Mae gan Lywodraeth Cymru gronfa ddata llywodraeth 

gyfan (o'r enw CABS) sy'n cofnodi ac yn olrhain yr holl ohebiaeth a dderbynnir gan 
y Gweinidogion. Mewn perthynas â gohebiaeth ar faterion iechyd, cyfeirir unrhyw 
ohebiaeth sy'n codi pryderon am ansawdd a diogelwch at y tîm Ansawdd a 
Diogelwch Cleifion a'r tîm polisi perthnasol. Mae hyn yn sicrhau y gall swyddogion 
Llywodraeth Cymru nodi a gweithredu ar unrhyw dueddiadau sy'n dod i'r amlwg 
mewn perthynas â chwynion neu bryderon. 

 
17. Telerau Gadael ar gyfer Uwch Reolwyr: Mae byrddau iechyd lleol ac 

ymddiriedolaethau, gan weithredu fel cyflogwyr, yn ystyried yr holl amgylchiadau 
ac opsiynau yn erbyn hawliau cyflogaeth unigolion a rhwymedigaethau cytundebol 
cyn gwneud unrhyw benderfyniad ynghylch telerau gadael ar gyfer unigolion mewn 
swyddi gweithredol ac uwch swyddi. At hynny, os cynigir taliad terfynu, mae'n 
ofynnol iddynt ymgynghori â Llywodraeth Cymru ymlaen llaw. 
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18. Ailbenodi Aelodau Annibynnol: Mae Llywodraeth Cymru yn adolygu'r prosesau 
ail-benodi ar gyfer aelodau annibynnol yn barhaus. Caiff pob cais ei ystyried fesul 
achos gyda chyngor gan y Cadeirydd. Mae manteision ail-benodi bob amser yn 
cael eu cydbwyso yn erbyn manteision cyflwyno safbwyntiau newydd i gorff 
cyhoeddus a sicrhau parhad o fewn y bwrdd, yn ogystal â'r cymysgedd sgiliau a 
phrofiad ar y bwrdd a fydd eu hangen yn y dyfodol. Bydd y Gweinidog Iechyd a 
Gwasanaethau Cymdeithasol yn cymeradwyo’r ail-benodiadau yn seiliedig ar 
gyngor gan swyddogion, ar ôl ystyried yr uchod.  
 

19. Cynllunio ariannol: Mae'r fframwaith statudol a ddarperir yn Neddf Cyllid y GIG 
(Cymru) 2014 yn ei gwneud yn ofynnol i fyrddau iechyd baratoi Cynlluniau Tymor 
Canolig Integredig tair blynedd, yn flynyddol, sy'n sicrhau cydbwysedd ariannol 
dros y tair blynedd. Mae'r dull integredig yn hanfodol ac mae'r gofynion cynllunio 
yn cwmpasu mwy na chynlluniau ariannol yn unig. Mae’r gwell canllawiau, a 
datblygiad Fframwaith Cynllunio GIG Cymru wedi cefnogi dealltwriaeth gynyddol o 
beth yw cynllunio integredig a sut y gall gynnal a darparu gwasanaethau nawr ac 
yn y dyfodol.  

 
20. Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr: Nodwyd tri argymhelliad clir yn yr 

Adolygiad Llywodraethu Gwersi a Ddysgwyd. Mae pob un wedi datblygu fel y nodir 

isod: 

 

21. Cefnogaeth trawsnewid ar gyfer Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr: Yn 

y cyfnod o dan Fesurau Arbennig, darparwyd cymorth ychwanegol sylweddol, sef 

cyfanswm o dros £80 miliwn i'r bwrdd iechyd, gan gynnwys buddsoddiad i wella 

gwasanaethau iechyd meddwl a mamolaeth a chyllid rheolaidd o £2.3 miliwn y 

flwyddyn tuag at strwythurau gofal gweithredol. Ers hynny mae'r bwrdd iechyd wedi 

cael ei isgyfeirio o Fesurau Arbennig ac mae bellach yn y cam Ymyrraeth wedi'i 

Thargedu. Mae angen gwella nifer o feysydd allweddol, yn enwedig y rhai mewn 

perthynas â'r canlynol: 

 

 Iechyd Meddwl (oedolion a phlant) 

 Strategaeth, cynllunio a pherfformiad  

 Arweinyddiaeth (gan gynnwys llywodraethu, trawsnewid a diwylliant)  

 Ymgysylltu (cleifion, y cyhoedd, staff a phartneriaid) 

 

22. Bydd y dull gweithredu mewn perthynas ag Ymyrraeth wedi'i Thargedu yn seiliedig 
ar ddull matrics aeddfedrwydd, er mwyn olrhain gwelliant a dangos tystiolaeth o'r 
gwelliant hwnnw. Mae Ymyrraeth wedi'i Thargedu yn cynnwys pecyn buddsoddi 
ariannol a gyhoeddwyd ar 27 Hydref 2020 gwerth cyfanswm o £297m hyd at 
ddiwedd 2023/24 
 

23. Cyhoeddi Adroddiadau: Pan gyhoeddir adroddiadau ar fethiannau mewn gofal, 
dylid sicrhau mai’r prif bryder yw anghenion y rhai yr effeithir arnynt ac mae angen 
inni sicrhau eu bod yn cael cefnogaeth briodol. Arfer safonol yw dilyn cynllun 
cyhoeddi a chyfathrebu sy'n rhoi copïau o'r adroddiad a gwybodaeth friffio 
arbenigol i'r rhai yr effeithir arnynt, a rhoi cyfle iddynt holi'r awduron. Ein nod hefyd 
yw darparu cymorth technegol ac emosiynol arall gan gynnwys, lle bo angen, llinell 
gymorth neu fynediad at gwnselwyr. Yn unol â'r arfer safonol, mae newyddiadurwyr 
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yn derbyn copïau o adroddiadau a gwybodaeth friffio ar yr un pryd â’r rhai hynny 
yr effeithir arnynt mewn gwahanol leoliadau. Rhennir adroddiadau hefyd gydag 
Aelodau Senedd Cymru a rhanddeiliaid eraill sydd â diddordeb.  

 
24. Mae angen dysgu gwersi bob amser o'r profiad o ymdrin â chyhoeddi adroddiadau 

a sicrhau ein bod yn agored ac yn dryloyw, gan fod yn sensitif ar yr un pryd i 
anghenion y bobl dan sylw. Mae hyn yn cynnwys sicrhau eu bod yn cael yr 
wybodaeth briodol a'r cymorth technegol ac emosiynol cywir i ddiwallu eu 
hanghenion. Adlewyrchwyd hyn yn y modd y cafodd teuluoedd a staff eu cynnwys 
yn y gwaith o gyhoeddi adroddiad y Colegau Brenhinol ar wasanaethau mamolaeth 
yng Nghwm Taf.   
 

25. Sefydlir adolygiadau a gomisiynir i fethiannau o fewn unrhyw Fwrdd Iechyd 
yng Nghymru yn annibynnol ar y Bwrdd Iechyd dan sylw: Mae'r argymhelliad 
hwn wedi arwain at gymryd camau i sicrhau nad yw adolygiadau a gomisiynwyd i 
fethiannau yn cael eu harwain gan y Bwrdd Iechyd dan sylw. Enghraifft o hyn yw 
pan ofynnodd y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol am gomisiynu 
adolygiad gan y Colegau Brenhinol ar wasanaethau mamolaeth ym Mwrdd Iechyd 
Prifysgol Cwm Taf ac adrodd i Lywodraeth Cymru ar y casgliadau, er mwyn osgoi 
unrhyw wrthdaro buddiannau ac i gynnal annibyniaeth. 

 

Effeithiolrwydd y fframwaith uwchgyfeirio presennol 

26. Yn ystod yr wyth mlynedd diwethaf, mae'r partneriaid teirochrog, Llywodraeth 
Cymru, Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru ac Archwilio Cymru, ynghyd â chyrff 
iechyd, wedi dysgu gwersi drwy gyflwyno a gweithredu'r trefniadau. Mae llawer o 
bethau wedi newid o ganlyniad i’r hyn a ddysgwyd ac mae'r fframwaith wedi 
esblygu yn unol â hynny.  
 

27. Mae'r gallu i gynnull cyfarfodydd arbennig wedi galluogi'r system i ymateb i 
faterion uniongyrchol a chymryd camau priodol.  
 

28. Uwchgyfeiriwyd byrddau iechyd o ganlyniad i ystod eang o bryderon ac mae 
natur yr uwchgyfeirio wedi helpu i'w cefnogi i wneud y newidiadau priodol yn y 
system. 
 

29. Fodd bynnag, nid yw cadw sefydliadau mewn Mesurau Arbennig am gyfnod hir 
yn ddymunol. Po hiraf y bydd sefydliad yn aros ar lefel uwchgyfeirio uchel, po 
fwyaf y daw hyn y 'norm’. 
 

30. Nid yw'r fframwaith fel y'i drafftiwyd yn glir ynghylch pa ffactorau fyddai'n 
sbarduno newid yn statws sefydliad. Tueddwyd i ehangu'r materion a gynhwysir o 
dan y drefn uwchgyfeirio yn hytrach na dilyn y broses briodol ac uwchgyfeirio 
materion yn y dull y cytunwyd arno. 
 

Adolygu’r trefniadau 

31. Dros y 12 mis diwethaf, ystyriodd Llywodraeth Cymru effeithiolrwydd y trefniadau 

presennol, fel y nodwyd mewn ymateb i rai o'r materion a godwyd yn gynharach 
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yn y papur hwn. Mae hyn yn arbennig o wir o ran yr angen am eglurder ynghylch 

y sbardunau ar gyfer isgyfeirio neu uwchgyfeirio.  

 

32. Mae'r gwaith o adolygu'r trefniadau wedi dechrau. Yn gyntaf, gyda sgwrs â 

phartneriaid teirochrog mewn dau gyfarfod yn 2020 (Ionawr ac Awst) ac yn ail 

cynhaliwyd adolygiad a oedd yn cynnwys yr holl fyrddau iechyd ac 

ymddiriedolaethau yn 2021. Yr ydym hefyd wedi cynnal adolygiad allanol ar 

effeithiolrwydd y trefniadau uwchgyfeirio. 

 
33. Mae'r gwaith a wnaed hyd yma yn dangos bod angen diwygio ac adnewyddu'r 

fframwaith uwchgyfeirio presennol. Bydd y gwaith hwn yn dechrau yn y flwyddyn 

ariannol nesaf a bydd yn cyd-fynd â'n trefniadau ar gyfer sefydlu Gweithrediaeth y 

GIG. 
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