
 

Agenda - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus 
Lleoliad: 

Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel 

Dyddiad: Dydd Llun, 12 Mawrth 2018 

Amser: 14.00

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a: 

Fay Bowen 

Clerc y Pwyllgor 

0300 200 6565  

SeneddArchwilio@cynulliad.cymru
------ 

(Cytunodd y Pwyllgor ar 5 Mawrth 2018 ar gynnig o dan Reol 

Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod 

hwn.)  

 

1 Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau 

(14.00)   

2 Papur(au) i'w nodi 

(14.00 - 14.10) (Tudalennau 1 - 2)  

2.1 Arlwyo a Maeth Cleifion mewn Ysbytai: Llythyr oddi wrth Llywodraeth Cymru 

(22 Chwefror 2018) 

 (Tudalennau 3 - 5)  

2.2 Ymchwiliad i drefn reoleiddio Cymdeithasau Tai: Gohebiaeth y pwyllgor 

 (Tudalennau 6 - 14)  

2.3 Gweithredu Deddf Cyllid y GIG (Cymru) 2014: Llythyr oddi wrth Llywodraeth 

Cymru (26 Chwefror 2018) 

 (Tudalennau 15 - 17)  

2.4 Diogelwch Cymunedol yng Nghymru: Llythyr oddi wrth Llywodraeth Cymru 

(27 Chwefror 2018) 

 (Tudalennau 18 - 20)  

3 Cyllid cychwynnol Llywodraeth Cymru ar gyfer prosiect 

Cylchffordd Cymru: Gohebiaeth y pwyllgor 

(14.10 - 15.10) (Tudalennau 21 - 35)  

PAC(5)-08-18 Papur 1- Llythyr gan Lywodraeth Cymru 

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



PAC(5)-08-18 Papur 2 - Materion allweddol 

4 Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru: Adroddiad Archwilydd 

Cyffredinol Cymru 

(15.10 - 15.40) (Tudalennau 36 - 147)  

Papur briffio gan y Gwasanaeth Ymchwil 

PAC(5)-08-18 Papur 3 – Adroddiad Archwilydd Cyffredinol Cymru 

PAC(5)-08-18 Papur 4 - Ymateb Llywodraeth Cymru i Adroddiad Archwilydd 

Cyffredinol Cymru (Ionawr 2018) 

PAC(5)-08-18 Papur 5 - Ymateb Llywodraeth Cymru i Adroddiad Archwilydd 

Cyffredinol Cymru (Mawrth 2018) 

 

 

5 Addasiadau Tai: Adroddiad Archwilydd Cyffredinol Cymru 

(15.40 - 16.00) (Tudalennau 148 - 246)  

Papur briffio gan y Gwasanaeth Ymchwil 

PAC(5)-08-18 Papur 6 – Adroddiad Archwilydd Cyffredinol Cymru 

6 laenraglen Waith - Haf 2018 

(16.00 - 17.00) (Tudalennau 247 - 259)  

PAC(5)-12-18 Papur 7 - Blaenraglen Waith  



 

 

Cofnodion cryno - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus 

Lleoliad: 

Ystafell Bwyllgora 3 - Senedd 

Dyddiad: Dydd Llun, 5 Mawrth 2018 

Amser: 13.15 - 15.59

Gellir gwylio’r cyfarfod ar Senedd TV yn: 

http://senedd.tv/cy/4509 

 
------ 

Yn bresennol 

Categori Enwau 

Aelodau’r Cynulliad: 

Nick Ramsay AC (Cadeirydd) 

Mohammad Asghar (Oscar) AC 

Neil Hamilton AC 

Vikki Howells AC 

Rhianon Passmore AC 

Adam Price AC 

Tystion: 

Jonathan Hopkins, Llywodraeth Cymru 

Sue Moffatt, Llywodraeth Cymru 

Andrew Slade, Llywodraeth Cymru 

Swyddfa Archwilio 

Cymru: 

Huw Vaughan Thomas - Archwilydd Cyffredinol Cymru 

Matthew Mortlock 

Dave Thomas 

Staff y Pwyllgor: 

Fay Bowen (Clerc) 

Meriel Singleton (Ail Glerc) 

Claire Griffiths (Dirprwy Glerc) 
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1 Rheoli Meddyginiaethau: Trafod yr adroddiad drafft  

1.1 Gwnaeth yr Aelodau drafod a derbyn yr adroddiad drafft. 

  

2 Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau  

2.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.  

2.2 Cafwyd ymddiheuriadau gan Lee Waters AC. Ni chafwyd dirprwy ar ei ran. 

  

3 Papur(au) i'w nodi  

3.1 Cafodd y papurau eu nodi. 

  

3.1 Caffael Cyhoeddus: Gwybodaeth ychwanegol gan Gomisiynydd Cenedlaethau'r 

Dyfodol (14 Chwefror)  

3.2 Caffael Cyhoeddus: Gwybodaeth ychwanegol gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili 

(19 Chwefror)  

4 Caffael Cyhoeddus: Sesiwn Dystiolaeth 4  

4.1 Derbyniodd yr Aelodau dystiolaeth gan Andrew Slade, Cyfarwyddwr Cyffredinol, 

Economi, Sgiliau ac Adnoddau Naturiol; Sue Moffatt, Cyfarwyddwr Masnachol, 

Llywodraeth Cymru a Chyfarwyddwr - Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol; a Jonathan 

Hopkins, Pennaeth Caffael, Llywodraeth Cymru fel rhan o'u hymchwiliad i gaffael 

cyhoeddus. 

4.2 Cytunodd Andrew Slade i anfon rhagor o wybodaeth ar nifer o bwyntiau a godwyd. 

  

5 Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd 

o'r cyfarfod ar gyfer y busnes canlynol:  

5.1 Derbyniwyd y cynnig. 

  

6 Caffael Cyhoeddus: Trafod y dystiolaeth a ddaeth i law  

6.1 Trafododd yr Aelodau y dystiolaeth a ddaeth i law.  
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Cyfarwyddwr Cyffredinol Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol/ 

Prif Weithredwr GIG Cymru 
Grŵp Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol 

Director General Health and Social Services/ 
NHS Wales Chief Executive 
Y Grŵp Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol 

Parc Cathays ● Cathays Park 
Caerdydd ● Cardiff 

CF10 3NQ 

Ffôn  ● Tel 02920 801182/1144 

Andrew.Goodall@llyw.cymru 

Gwefan ● website: www.wales.gov.uk 

Nick Ramsay AC 
Cadeirydd 
Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus 

 22 Chwefror 2018 

Annwyl Mr Ramsay 

Arlwyo a Maeth Cleifion mewn Ysbytai 

Ymhellach i'ch llythyr 30 Ionawr 2018, rwyf yn ysgrifennu i roi i'r Pwyllgor yr wybodaeth 
bellach y gofynnwyd amdani mewn perthynas â System TG Arlwyo a Maeth i Gymru 
(NNCIS) a TG System Wybodaeth Gofal Cymunedol Cymru (WCCIS). 

System TG Arlwyo a Maeth i Gymru (NNCIS) 

Fel yr amlinellwyd yn fy llythyr 3 Ionawr 2018, mae Partneriaeth Cydwasanaethau GIG 
Cymru ((NWSSP), Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru (NWIS) a'r Byrddau a'r 
Ymddiriedolaethau Iechyd yn gweithio ar y cyd i gaffael a gweithredu System TG Arlwyo a 
Maeth i Gymru.  

Erbyn hyn mae Anthony Hayward, Cyfarwyddwr Cynorthwyol yr Uned Genedlaethol ar 
Gomisiynu Cydweithredol, bellach wedi'i benodi'n Brif Berchennog Cyfrifol (SRO) ar gyfer y 
prosiect ac mae Ian Rose, o Bartneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru, wedi'i benodi'n 
Gyfarwyddwr y Prosiect.    

Mae'r cerrig milltir allweddol sy'n arwain at bennu manylion terfynol manyleb y system ym 
Medi 2018 fel a ganlyn. 

- Ionawr – Chwefror 2018 – sefydlu llywodraethiant y prosiect a phenodi SRO
- Mawrth 2018  – manyleb i ymgynghorydd allanol ddatblygu manyleb y system yn

cael ei chytuno gan Fwrdd y Prosiect
- Ebrill 2018 – penodi ymgynghorydd allanol a chynnal gweithdai gofynion defnyddwyr
- May 2018 – sefydlu ffyrdd o weithio/prosesau, cynnal asesiadau o'r effaith ariannol a

thechnegol a chynnal asesiad o'r farchnad.
- Mehefin 2018 – rhannu'r canfyddiadau â'r byrddau iechyd i'w dilysu
- Gorffennaf 2018 – cyflwyno'r canfyddiadau i Fwrdd y Prosiect ar gyfer penderfyniad
- Awst 2018 – llwybr caffel yn cael ei gadarnhau ar sail canfyddiadau

Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus / Public Accounts Committee 
PAC(5)-08-18 PTN1 
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Mae'r uchod yn adlewyrchu'r cynllun lefel uchel presennol. Caiff hwn ei adolygu yn 
rheolaidd wrth i gynnydd gael ei wneud, gyda chynlluniau manwl yn cael eu datblygu gam 
wrth gam, yn unol â Prince2. 
 
Yn dilyn cyngor gan y tîm caffael, mae tîm y prosiect wedi dewis dros dro i ddilyn y 
weithdrefn deialog gystadleuol. Seilir y penderfyniad hwn ar gymhlethdod unrhyw ateb a 
gynigir a'r cyfle cyfyngedig i fabwysiadau system ‘un dull sy'n addas i bawb’ wrth gymryd y 
gwahanol grwpiau rhanddeiliaid, amrywiaeth prosesau presennol ar draws GIG Cymru a'r 
amrywiant posibl yng ngofynion defnyddwyr terfynol. 
 
Mae'r amser a ganiateir ar gyfer y caffael yn gydnaws â defnyddio'r weithdrefn deialog 
gystadleuol. Gwneir penderfyniad terfynol ynghylch priodoldeb y weithdrefn hon yn Awst 
2018.  
 
 
 
System Wybodaeth Gofal Cymunedol Cymru (WCCIS) 
 
Fel y gwyddoch, rhoddodd yr Adolygiad Gateway o WCCIS, a gomisiynwyd gan Uwch 
Berchnogion Cyfrifol y rhaglen, Asesiad Hyder Cyflawni lefel Oren, ac mae gwaith cynllunio 
wedi mynd rhagddo i sicrhau bod y prif gamau gweithredu sy'n cael eu hargymell yn yr 
adroddiad hwn yn cael eu rhoi ar waith yn brydlon. Cydnabu'r adroddiad o'r adolygiad mai 
rhaglen gymhleth iawn sy'n torri tir newydd yw'r rhaglen hon. Mae'r rhaglen yn gofyn am 
gyfranogiad pob un o'r saith bwrdd iechyd a'r 22 o adrannau gwasanaethau cymdeithasol 
ledled Cymru ac fe nododd yr adroddiad y cynnydd sylweddol sydd wedi'i wneud i gael cyrff 
yn fyw ar y system newydd (naw adeg yr adolygiad), 
 
Roedd yr adroddiad yn cydnabod cymhlethdod a her rhaglen o'r fath, gan danlinellu'r 
materion allweddol a fyddai, o'u datblygu a'u rheoli'n dda, yn hwyluso llwyddiant wrth 
ddarparu'r rhaglen. Yn eu plith: 
 

 Y gwahaniaethau diwylliannol rhwng gofal cymdeithasol a gofal iechyd cymunedol yn 
ogystal â'u gwahanol fannau cychwyn ar gyfer TGCh; 

 Yr her o reoli rhaglen sydd wedi'i hadeiladu ar gonsensws; 
 Graddfa a chymhlethdod strwythurau llywodraethu presennol; 
 Yr adnoddau cyfyngedig; 
 Yr angen am eglurder ar lefel y rhaglen ar y cyfeiriad at y dyfodol ac ar y prosesau ar 

gyfer sicrwydd a phrosesau llywodraethu gwybodaeth; 
 Materion swyddogaethol (y system newydd) sy'n deillio o gyflwyno'r system, a sut a 

phryd y maent yn cael eu rheoli; 
 Cydnabod yr angen i newid y broses fanteisio ar y cyfleoedd a gynigir gan y 

dechnoleg a'r ymdrech a'r arweinyddiaeth y mae eu hangen i reoli'r broses newid 
honno. 

 Yr angen am adnodd cyfathrebu penodedig. 

Mae'n bwysig bod y tîm adolygu wedi penderfynu y gellid disgwyl materion fel hyn o raglen 
mor heriol â hyn, gan nodi bod modd eu datrys a bod gwaith yn mynd rhagddo eisoes i fynd 
i'r afael â hwy.  
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Mae'r canfyddiadau a'r argymhellion yn cynnig barn gytbwys o ble y mae cynnydd wedi'i 
wneud a'r gwaith gofynnol at y dyfodol. Mae'n galonogol bod cymhlethdod y rhaglen a'r 
cynnydd hyd yn hyn wedi'u cydnabod a derbynnir yn llawn bod llawer i'w wneud o hyd i 
wireddu manteision y datblygiad hwn.   
 
Mae'r SROs wedi derbyn canfyddiadau ac argymhellion yr adolygiad; maent yn cynnig 
llwybr clir a ddylai hwyluso cynnydd ac a ddylai gynyddu hyder yn y rhaglen uchelgeisiol 
hon. Mae'r argymhellion hyn yn cael eu trin fel blaenoriaeth ac mae cynllun gweithredu yn ei 
le i sicrhau yr eir i'r afael â hwy erbyn diwedd Gwanwyn 2018. Mae gwaith ar y rhaglen yn 
mynd rhagddo eisoes, a hynny o dan gyfarwyddyd Bwrdd Arweinyddiaeth WCCIS.  
 
Mae'r SROs wedi rhannu canfyddiadau'r adolygiad â nifer o uwch-randdeiliaid, gan 
gynnwys Cadeiryddion y Byrddau Partneriaeth Rhanbarthol, Cyfarwyddwyr Gwasanaethau 
Cymdeithasol yng Nghymru a Phrif Weithredwyr Byrddau Iechyd GIG Cymru. 
 
Gobeithio bod y llythyr hwn yn rhoi'r wybodaeth ofynnol i chi. 
 
Yn gywir 
 

 
Dr Andrew Goodall 
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Amanda Davies – Prif Weithredwr, 

Grŵp Pobl,  

Exchange House,  

Yr Hen Swyddfa Bost,  

Stryd Fawr,  

Casnewydd  

NP20 1AA 

17 Rhagfyr 2017

Annwyl Amanda,  

Yn gynharach eleni, fe wnaethoch ymddangos gerbron y Pwyllgor Cyfrifon 

Cyhoeddus i roi tystiolaeth fel rhan o ymchwiliad y Pwyllgor i drefn reoleiddio 

Cymdeithasau Tai.  Yn ystod y sesiwn dystiolaeth, cawsoch eich holi gan y  

Pwyllgor am ddatgelu taliadau colli swydd yn natganiadau ariannol Grŵp Gwalia ar 

gyfer 2015 -16. Gofynnodd y Pwyllgor ichi egluro pam yr ymddengys nad oedd 

rhywfaint o daliadau colli swydd wedi’u datgelu ar ôl creu Grŵp Pobl. 

Fe wnaethoch ateb y cwestiwn hwn drwy ddweud y byddai bwrdd Gwalia wedi rhoi 

taliad colli swydd i unigolyn a oedd wedi bod yn gweithio i’r sefydliad am gryn 

amser, a hynny’n unol â’i ymrwymiadau cytundebol.1  Fodd bynnag, er i’r Pwyllgor 

ddweud nad oedd y taliad wedi'i ddatgelu yn y datganiadau ariannol, roeddech 

chi’n meddwl ei fod wedi’i ddatgelu ac y byddech yn cadarnhau hynny, gan 

ychwanegu na fyddai unrhyw reswm dros beidio â gwneud hynny.2  

Yn anffodus, ers y cyfarfod, ni chawsom eglurhad ar y mater, ac rydym hefyd wedi 

sylwi, ers hynny, fod cyfrifon 2014-15 a 2015-16 a baratowyd gan Grŵp Gwalia 

yn cynnwys gwybodaeth am daliadau i ‘uwch swyddogion gweithredol’. 

1 Cofnod y Trafodion, Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus, 13 Chwefror 2017, paragraff 185 

2 Ibid, paragraff 191 

Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus / Public Accounts Committee 
PAC(5)-08-18 PTN2 
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Mae Nodyn 10 yng nghyfrifon 2014-15 (tudalen 37) yn nodi bod "£35,000 o 

daliadau colli swydd wedi’u rhoi i uwch swyddogion gweithredol yn ystod y 

flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Mawrth 2015 ". 

Fel y gwyddoch, rwy’n siŵr, cyfrifon 2015-16 oedd y rhai cyntaf a oedd yn gorfod 

cydymffurfio â’r safonau cyfrifyddu newydd (fel y nodir yn Safon Adrodd Ariannol 

102).  Mae naratif ar dudalen 15 o'r nodiadau sy’n rhan o gyfrifon 2015-16 yn 

nodi bod "y wybodaeth ariannol .... ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 

Mawrth 2015 wedi'i hailddatgan ar gyfer addasiadau perthnasol ar fabwysiadu FRS 

102 yn y flwyddyn gyfredol ".   

Ein dehongliad ni o hyn yw na fydd y ffigurau ar gyfer 2014-15, sydd wedi’u 

cynnwys yng nghyfrifon 2015-16, yr un fath â'r ffigurau yng nghyfrifon 2014-15 

gan y byddant wedi’u hailddatgan (diwygio) o bosibl i gyd-fynd â’r gofynion 

cyfrifyddu newydd ar gyfer 2015-16.   

Rydym wedi adolygu'r addasiadau ond nid ydym wedi dod o hyd i unrhyw beth 

sy’n ymwneud yn benodol â gwybodaeth am daliadau colli swydd.   

Mae Nodyn 11 yng nghyfrifon 2015-16 (tudalen 43) yn nodi mai’r taliadau colli 

swydd yn ystod y flwyddyn hyd at 31 Mawrth 2016  i "gyfarwyddwyr sy'n aelodau 

o’r staff gweithredol" oedd sero.  Mae'r cyfrifon yn cynnwys taliadau colli swydd 

gwerth £406,000 yn ystod y flwyddyn flaenorol (hyd at 31 Mawrth 2015).   

Rydym yn nodi bod Cyfarwyddwyr yn cael eu diffinio, yn y troednodyn i Nodyn 11, 

fel "aelodau'r Bwrdd, y Prif Weithredwr ac unrhyw un arall sy'n aelod o'r Tîm Rheoli 

Gweithredol".     

Fodd bynnag, nid ydym yn glir a yw'r diffiniad hwn yn wahanol i'r hyn a 

fabwysiadwyd yn 2014-15, ar gyfer 'uwch swyddog gweithredol' ac felly, a oes 

modd cymharu’r wybodaeth yn 2014-15 a 2015-16 yn uniongyrchol.  Ar wahân i 

nodi'r disgrifiadau gwahanol a fabwysiadwyd, nid ydym wedi gallu dod o hyd i 

unrhyw wybodaeth i esbonio'r berthynas rhwng y symiau taladwy fel iawndal am 

golli swydd yn ystod 2014-15 (neu'r gwahaniaeth rhwng y ffigurau) fel y’u nodir 

yng nghyfrifon 2014-15 a 2015-16 (£35,000 a £406,000 yn y drefn honno). 

Rydym hefyd wedi adolygu'r datganiadau ariannol Pobl Group Limited ar gyfer 

2016-17 ac nid ydym wedi gweld unrhyw wybodaeth arall am symiau taladwy i 

uwch swyddogion mewn perthynas ag iawndal am golli swydd.   
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Yn olaf, rydym wedi adolygu'r cyfrifon a baratowyd ar gyfer is-gwmnïau blaenorol 

Gwalia (Tai Cymdogaeth Cyf, Tai Cartrefi Cyf, Gofal a Chymorth Gwalia Cyf, Tai 

Gŵyr Cyf ac Ymddiriedolaeth Tai Gawlia).  Mae'r rhain i gyd yn croesgyfeirio at y 

cyfrifon cyfunol neu’r cyfrifon Grŵp ar gyfer 2016-17 hy y rhai a baratowyd gan 

People Group Limited.  Felly, nid oes dim gwybodaeth berthnasol i’w chael yn y 

rhain chwaith.  Nid ydym wedi dod o hyd i gyfrifon yr is-gwmnïau hyn ar gyfer 

2015-16 ar wefan Grŵp Gwalia. 

O ystyried y wybodaeth uchod, byddwn yn ddiolchgar pe gallech gadarnhau’r 

symiau taladwy i gyfarwyddwyr ac uwch swyddogion gweithredol fel iawndal colli 

swydd wrth uno Gwalia a Seren i ffurfio Grŵp Pobl ar 1 Ebrill 2016, ynghyd â 

nodyn yn rhoi dyddiad y taliadau, sut y cafodd y rhain eu trin a’u cofnodi yn 

natganiadau ariannol y grŵp(iau) a'i is-gwmnïau. 

Byddwn hefyd yn ddiolchgar pe gallech egluro'r sefyllfa’n ymwneud â'r symiau 

taladwy fel iawndal colli swydd ar gyfer cyfnodau cyfrifyddu 2014-15 a 2015-16, 

gan gynnwys esboniad am y gwahaniaeth rhwng y symiau taladwy ar gyfer 2014-

15 fel y'u nodir yng nghyfrifon 2014-15 a 2015-16 (£35,000 a £406,000 yn y 

drefn honno). 

Yn gywir, 

 

Nick Ramsay AC 

Cadeirydd 
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Nick Ramsay AM 

Chair 

Public Accounts Committee 

National Assembly for Wales 

Cardiff Bay 

Cardiff  

CF99 1NA 

 

26 January 2018 

 

Dear Nick,  

 

Thank you for your letter dated 18th December.  I have already explained that 

I only saw your letter last week. Apologies.  I have now had the chance to look 

into the questions you raise and can now clarify matters. 

 

Starting with the accounting period 2014/15. The sum of £35k reported in the 

statutory account relates to the redundancy of a Gwalia Director of IT. The 

larger sum reported in the 2015/16 financial year of £406k relates to a 

significant restructuring programme which took place in Grŵp Gwalia called 

‘Fit for the Future’.  

 

The aim of the programme was to significantly reduce costs in the Group, 

targeting some £3 million of efficiencies. The £406k payment for loss of office 

related to the redundancy cost of four members of the Executive team 

reducing the size of the Executive from 7 to 3 new posts.  I am advised that the 

payments were made in line with their contractual entitlements and Gwalia’s 

redundancy policy.  Some of these Executives had over 26 years of service.  Of 

the £406k, £167k relates to payment in lieu of outstanding contractual notice 

period. The decision that senior executives are not required to work their notice 

periods, leaving the business, is common practice and was wholly appropriate 

given the circumstances at the time.  The removal of these posts realised 

recurring annual savings in excess of £350k. 

 

In terms of the payment to Mr Williams and its disclosure, I have taken the 

opportunity to talk with our auditors Mazars about its treatment in the financial 

statements. Mr Williams was a very long serving member of staff with 33 years’ 

service to Grŵp Gwalia.  Mr Williams was made redundant by Grŵp Gwalia as 

a consequence of the decision to form the Pobl Group. The role of Pobl Group 

CEO was subject to a competitive process (with the full involvement of the 

Housing Regulator) and Mr Williams was not appointed. As a result, he was 

entitled to a redundancy payment under the Grŵp Gwalia redundancy 

policy.   His redundancy payment was paid to him on 15th April 2016 as agreed 

between the respective legal advisors.  

 

 

Saesneg yn unig
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Mr Williams received a redundancy payment of £119k, he was also paid 9 

months contractual notice of £114k and was owed holiday pay of £10k. All of 

these payments were agreed by the Grŵp Gwalia Board and shared with the 

regulator. As I stated at the PAC every penny paid to Mr Williams was in line 

with his contractual entitlement. In terms of the commercial gain to the new 

group the payback on this cost was less than 18 months. 

 

The Pobl Group, in producing its first set of accounts followed FRS 102 by 

including a Directors note in the parent rather than within subsidiary company 

accounts. Michael Williams was an employee of Grŵp Gwalia which became 

a subsidiary of Seren Group (under the new name Pobl Group).  

 

In line with the accounting standards Mr Williams’ loss of office payment was 

not included in the parent accounts as he was not a Director of Pobl Group. 

Although this is technically a correct treatment, it doesn’t reflect the fact that 

we would want to be open about Mr William’s exit arrangements. During the 

PAC inquiry, we were in the process of producing the first set of Group 

accounts and, not being an expert in FRS 102, I had no reason to assume that 

the payments would not be fully disclosed.  

 

We value transparency and at every step of the merger have been open 

about our plans and intentions. I am disappointed that this has happened and 

have asked Mazars to amend the disclosure note in Pobl Group’s accounts to 

include the costs in relation to Michael Williams’ loss of office. Our accounts will 

be re-issued on the Pobl Group website within the next working week. 

 

If you wish to discuss this or any other matter further I would be more than 

happy to meet. 

 

Yours sincerely, 

 

 
Amanda Davies 

Group Chief Executive 

 

Cc Wendy Bourton, Pobl Group Chair 
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Amanda Davies – Prif Weithredwr,  

Grŵp Pobl,  

Exchange House,  

Yr Hen Swyddfa Bost,  

Stryd Fawr,  

Casnewydd, NP20 1AA 

 

 

 

8 Chwefror 2018 

Datgelu'r iawndal sy'n daladwy i gyfarwyddwyr a chyn-gyfarwyddwyr 

Annwyl Amanda 

Diolch am eich llythyr ar 26 Ionawr 2018, sy'n nodi'ch ymateb i'r materion a 

godwyd yn fy llythyr dyddiedig 18 Rhagfyr 2018.  Ceisiais eglurhad a gwybodaeth 

mewn perthynas â thaliadau i uwch-weithredwyr am golli eu swyddi.   Roedd hyn 

yn dilyn tystiolaeth a roddwyd gennych i'r Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus yn ystod ei 

ymchwiliad i Reoleiddio Cymdeithasau Tai. 

 

Yn eich ymateb, rydych yn nodi'r rhesymau dros y symiau gwahanol a adroddwyd 

yn daladwy i gyfarwyddwyr am golli eu swyddi yn 2014-15 fel y'u nodwyd yn y 

cyfrifon am y flwyddyn honno ac yn y cyfrifon ar gyfer 2015-16.  Rydych yn nodi 

bod y taliadau'n ymwneud â phenderfyniad i leihau maint y Tîm Gweithredol a'u 

bod wedi'u gwneud yn unol â hawl cytundebol y staff.   

 

Rwy'n deall bod safonau cyfrifyddu yn ei gwneud yn ofynnol, pan fo ffigurau a 

adroddir ar gyfer y flwyddyn flaenorol yn cael eu hailddatgan (neu eu diwygio), 

bod hyn wedi'i nodi'n glir yn y cyfrifon. Hefyd, mae safonau cyfrifyddu yn mynnu 

bod y cyfrifon yn cynnwys esboniadau ar gyfer diwygiadau.  Gellid dadlau nad 

oedd y cynnydd yng ngwerth y taliadau i gyfarwyddwyr am golli eu swyddi yn 

2014-15 (o £35,000 i £406,000) yn sylweddol yng nghyd-destun cyfanswm 
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gwariant Grŵp Gwalia am y flwyddyn honno.  Fodd bynnag, o gofio sensitifrwydd 

y taliadau a diddordeb posibl y cyhoedd ynddynt, byddwn wedi disgwyl i 

ddatgeliadau priodol gael eu gwneud yng nghyfrifon 2015-16 Grŵp Gwalia.  Fodd 

bynnag, nid ydym wedi nodi unrhyw wybodaeth sy'n ymwneud â'r ailddatganiad 

yn y cyfrifon hynny. 

 

Rydych hefyd yn nodi'r sefyllfa mewn perthynas â'r taliad i'r Athro Williams, Prif 

Weithredwr blaenorol Grŵp Gwalia.  Fel rwy'n deall, mae safonau cyfrifyddu yn ei 

gwneud yn ofynnol i sefydliadau gydnabod rhwymedigaethau yn eu cyfrifon, a 

gwneud y datgeliadau cysylltiedig, pan fydd ganddynt rwymedigaeth bresennol i 

weithredu neu berfformio mewn ffordd benodol.   

 

Rydych yn nodi, fel y cytunwyd rhwng y cynghorwyr cyfreithiol priodol, y talwyd y 

taliad diswyddo i'r Athro Williams ar 15 Ebrill 2016.   Nid yw'n glir o'r wybodaeth 

rydych wedi'i darparu o ba ddyddiad yr oedd gan Grŵp Gwalia rwymedigaeth i'r 

Athro Williams ac felly, p'un a ddylai'r taliad diswyddo gael ei gynnwys a'i ddatgelu 

yn y cyfrifon ar gyfer 2015-16 neu 2016-17.  Cyn belled ag y gallwn weld, ni 

ddatgelwyd y taliad yng nghyfrifon 2015-16 Grŵp Gwalia.  Rydych yn cadarnhau - 

gan nad oedd yr Athro Williams yn gyfarwyddwr y Grŵp Pobl - na chafodd y taliad 

ei ddatgelu yn ei gyfrifon ar gyfer 2016-17 ychwaith.   

 

Croesawaf eich cadarnhad eich bod yn gwerthfawrogi tryloywder.  Gan roi o'r 

neilltu unrhyw ofynion cyfrifyddu technegol mewn perthynas â pha flwyddyn y 

cydnabuwyd a datgelwyd y swm a oedd yn daladwy i'r Athro Williams, byddai'n 

amlwg yn anfoddhaol ac yn ddiffygiol o ran tryloywder pe na bai'r taliad diswyddo 

yn cael ei ddatgelu yng nghyfrifon Grŵp Gwalia na'r Grŵp Pobl.   

 

Mae eich llythyr yn nodi, i ymateb i'm llythyr, eich bod wedi siarad â'ch archwilydd 

allanol, Mazars.  Rydych yn nodi eich bod yn siomedig nad yw cyfrifon y Grŵp Pobl 

ar gyfer 2016-17 o yn cynnwys datgeliad mewn perthynas â'r taliad i'r Athro 

Williams.  Er bod y Bwrdd yn gyfrifol yn y pen draw, y Grŵp Gweithredol sy'n 

paratoi'r cyfrifon.  Drwy wneud hynny, rhaid iddo sicrhau bod y cyfrifon yn unol â'r 
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gyfraith a'r rheoliadau perthnasol, ac yn cynnwys yr holl ddatgeliadau priodol.  Nid 

cyfrifoldeb yr archwilydd allanol ydyw.  

 

Croesawaf eich penderfyniad i ddiwygio ac ail-gyhoeddi cyfrifon 2016-17 ar gyfer 

y Grŵp Pobl fel eu bod yn cynnwys gwybodaeth am y taliad i'r Athro Williams.  

Byddwn yn ddiolchgar pe gallech roi gwybod bod y broses ddyledus wedi'i dilyn 

yn hyn o beth.  Byddwn hefyd yn croesawu eich sicrwydd bod camau priodol 

wedi'u cymryd i sicrhau bod gwybodaeth ddigonol a phriodol yn cael ei chynnwys 

yn y cyfrifon am daliadau sensitif yn y dyfodol, fel y rhai ar gyfer colli swyddi, a 

thrwy hynny sicrhau tryloywder [a galluogi gwaith craffu]. 

 

Yn gywir 

 

Nick Ramsay AC 

Cadeirydd 
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Nick Ramsay AM 

Chair, Public Accounts Committee 

National Assembly for Wales 

Cardiff Bay 

Cardiff  

CF99 1NA 

 

21 February 2018 

 

Dear Nick  

 

Thank you for your letter dated 8th February. I have tried to contact your office for a 

discussion before drafting this response.  

 

I want to confirm again that the disclosures in both the Grŵp Gwalia financial 

statements and in the Pobl Group financial statements are absolutely in accordance 

with the accounting standards which were in force at the time. This has been 

scrutinised in detail by our external auditors Mazars following your first letter.  I have 

asked the question again and this has been reiterated by them and also by Pobl’s 

Executive Director of Resources. 

 

I think we agree that this is not necessarily an issue around the technical accounting 

treatment of such payments but equally importantly it’s about ensuring transparency. 

When I said at the PAC that Mr Williams’ payment for loss of office would be disclosed 

in the accounts, I said this in good faith having no reason to think that it wouldn’t be. 

The confluence of the timing of the merger, the shift to FRS 102 (given the disclosure 

rules under FRS 102 differ from UK GAAP) and the timing of Mr Williams’ exit from Pobl 

mean that the disclosure was caught up in the change. This is unfortunate and as you 

are aware we have updated the Pobl Group accounts to include the additional 

information. I wish I had spotted it at the time but sadly I didn’t. 

 

In terms of your request to me to ‘advise that due process has been followed’, I can 

confirm that both the Group Chair and the Chair of our Group Audit Committee have 

been part of the decision to add the additional disclosure into the accounts. Our 

auditors have confirmed they are happy with the inclusion and that, in their opinion, 

the change doesn’t in anyway impact on the ‘true and fair’ view of the accounts.  We 

will also be minuting the decision to voluntarily add the information at the next 

meeting of the Group Audit Committee and also at the next Pobl Group AGM. 

 

As I have already said I am disappointed about the situation and I’m satisfied that it 

has now been dealt with.  

 

Yours sincerely  

 
Amanda Davies    

Group Chief Executive 

 

Cc Wendy Bourton, Pobl Group Chair 

Saesneg yn unig
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Cyfarwyddwr Cyffredinol Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol / 
Prif Weithredwr GIG Cymru 
Grŵp Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol 

Director General Health and Social Services/ 
NHS Wales Chief Executive 
Health and Social Services Group 

Parc Cathays ● Cathays Park 
Caerdydd ● Cardiff 

CF10 3NQ 

Ffôn  ● Tel 02920 823289 

Andrew.Goodall@wales.gsi.gov.uk 

Gwefan ● website: www.wales.gov.uk 

Nick Ramsay AC  
Cadeirydd 
Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus 

Ein Cyf: AG/AWL/SB 

26 Chwefror 2018 

Annwyl Mr Ramsay 

Deddf Cyllid y GIG (Cymru) 2014 

Ymhellach i'ch llythyr dyddiedig 30 Ionawr 2018, yn dilyn fy llythyr cynharach dyddiedig 
22 Rhagfyr 2017, gweler yr ymateb isod i'r materion a godwyd: 

 Adolygiad yn Seiliedig ar Sero

Nododd BIP Hywel Dda fod y ffordd y mae gwasanaethau gofal iechyd BIP
Hywel Dda wedi'u trefnu ar hyn o bryd yn llyffethair strwythurol a oedd yn
cyfyngu ar ei allu i gyflwyno Cynllun Tymor Canolig Integredig cynaliadwy,
cytbwys y gellir ei gymeradwyo.  Fel rhan o'r trefniadau Ymyriadau wedi'u
Targedu, comisiynodd Llywodraeth Cymru yr adolygiad i asesu'n annibynnol
gostau "gormodol" y ffordd yr oedd gwasanaethau gofal iechyd BIP Hywel Dda
wedi'u trefnu yn erbyn cymharydd priodol.  Comisiynwyd yr adolygiad i fynd i'r
afael â mater penodol a godwyd gan Hywel Dda ac nid oes bwriad i gynnal
adolygiadau tebyg mewn byrddau iechyd eraill, er bod gwersi i'w dysgu o'r
broses, yn enwedig o ran proffiliau demograffig, megis dosbarthiad oedran,
rhywedd ac amddifadedd wrth inni barhau i ddatblygu fformiwla dyrannu ar gyfer
y dyfodol.

 Adolygiadau Llywodraethu Ariannol

Cynhaliwyd pedwar Adolygiad Llywodraethu Ariannol yn y byrddau iechyd a
oedd yn destun Ymyriadau wedi'u Targedu neu Fesurau Arbennig.  Rhannwyd yr
adroddiadau llawn gyda'r Byrddau priodol ac, yn dilyn adolygiad manwl gan eu
Pwyllgorau priodol, mae'r argymhellion a'r cynlluniau gweithredu wedi eu cytuno
gan y Bwrdd mewn cyfarfodydd cyhoeddus.

Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus / Public Accounts Committee 
PAC(5)-08-18 PTN3 
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Er bod canfyddiadau pob adolygiad yn unigryw, ceir rhai themâu cyffredin yn yr 
adroddiadau.  Mae'r rhain yn cynnwys:  

 
o Yr angen am ddull mwy soffistigedig o gynllunio ariannol gyda mwy o 

fanylion o ran y rhagdybiaethau 
o Dylai trawsnewid gwasanaethau fod wrth wraidd cynllunio ariannol, gyda 

dull mwy strategol o gyflawni arbedion effeithlonrwydd 
o Yr angen am strategaeth drosfwaol sy'n dwyn ynghyd strategaeth glinigol, 

Cynllun Tymor Canolig Integredig, cynllun ariannol, arbedion 
effeithlonrwydd a mentrau strategol eraill 

o Swyddfa Rheoli Rhaglenni -  
 yr angen i adolygu a diffinio galluoedd, capasiti a ffocws 
 angen cymryd rôl fwy canolog wrth lunio a chyflawni'r broses o 

drawsnewid gwasanaeth 
o Angen diffinio ffocws adran gyllid fodern i gynorthwyo gyda llunio rhaglen 

ddatblygu ffurfiol i gefnogi moderneiddio 
o Dylai sefydliadau fod yn cynllunio i fantoli'r gyllideb o leiaf. 
o Mae angen cryfhau'r prosesau adrodd ariannol 
o Dylid cynnal adolygiad manwl a thrylwyr o gyllid ar lefel pwyllgor a dylai' 

prosesau craffu'r Byrddau fod yn fwy manwl  
o Mae angen arallgyfeirio a datblygu sgiliau aelodau annibynnol a gweithwyr 

proffesiynol nad ydynt yn gweithio yn y maes cyllid 
o Mae angen diffinio'n gliriach y paramedrau y mae timau gweithredol 

gwasanaethau yn gweithio o'u mewn   
o Mae angen sicrhau'r cydbwysedd cywir o ran rheoli perfformiad rhwng 

dwyn timau gweithredol i gyfrif a'u cefnogi 
o Mae angen buddsoddi'n sylweddol mewn datblygu arweinyddiaeth, yn 

enwedig fel offeryn i wella ymgysylltiad meddygol 
o Mae angen i dimau arweinyddiaeth weithredol gael gwybodaeth fwy craff 

am berfformiad er mwyn gweithredu adrannau, cyfarwyddiaethau ac 
unedau yn effeithiol. 

o Mae'r adolygiadau hyn yn gweithredu fel pwynt cyfeirio lleol i'r Bwrdd 
mewn perthynas â gwella  

 
Y tu hwnt i'r adroddiadau lleol, mae'r canfyddiadau a'r gwersi cyffredinol wedi 
cael eu rhannu gan Deloitte drwy GIG Cymru drwy weithdai a drefnwyd ar gyfer: 

 
o Cadeiryddion a Phrif Weithredwyr 
o Cyfarwyddwyr Cyllid a'u huwch dimau cyllid 

 

 Arbedion Effeithlonrwydd y GIG 
 

Fel y manylir yn yr ymateb i'r Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon, 
mae dull Grŵp Effeithlonrwydd, Gwerth Gofal Iechyd a Gwella GIG Cymru yn 
canolbwyntio ar ledaenu arferion da, ac mae hefyd yn bwrw ymlaen â mentrau 
penodol megis datblygu Fframwaith Effeithlonrwydd ar gyfer GIG Cymru, rheoli 
meddyginiaethau, amrywiad clinigol, ac i ategu a chefnogi rhaglenni 
effeithlonrwydd lleol.  Mae'r gwaith diweddar a gyflwynwyd yn y Grŵp yn 
cynnwys 
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o Atlas Amrywiad - datblygu rhaglen o atlasau o amrywiad clinigol i alluogi 
clinigwyr i ddeall a herio amrywiad di-alw-amdano ac i newid diwylliant ac 
ymddygiad clinigwyr 

o Rhaglen Enghreifftiau o Arloeswyr Bevan - sut i ddileu a systemoli 
manteision prosiectau enghreifftiol llwyddiannus ar draws GIG Cymru. 

o Caffael Prosthesis Cluniau - dull caffael darbodus ar gyfer cluniau newydd 
i'r GIG yng Nghymru drwy weithredu argymhellion i safoni'r defnydd o 
brosthesis cluniau 

o Gwaith Canolfan Arloesi Clwyfau Cymru i gefnogi proses gaffael sy'n 
seiliedig ar werth mewn perthynas â chontract Rheoli Gwelyau i GIG 
Cymru.   

 
Mae'r Grŵp Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wrthi'n ystyried canfyddiadau 
ac argymhellion yr Adolygiad Seneddol diweddar ac, mewn ymateb i hynny, 
mae'n datblygu cyngor i Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau 
Cymdeithasol ar gynllun hirdymor ar gyfer iechyd a gofal cymdeithasol.  Bydd y 
pwyntiau a godwyd ynglŷn ag effeithlonrwydd, cydgysylltu ag ymdrechion 
cenedlaethol eraill a rhaglen gyffredinol yn cael eu hystyried yn yr ymateb hwn.   

 
 
Yn gywir 

 
Dr Andrew Goodall 
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Y Grŵp Addysg a Gwasanaethau Cyhoeddus 
Education and Public Services Group 

Parc Cathays ● Cathays Park 

Caerdydd ● Cardiff 

CF10 3NQ 

Ffôn  ● Tel  03000 250913 

reg.kilpatrick@wales.gsi.gov.uk 

Gwefan ● website: www.wales.gov.uk 

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.  

Nick Ramsay AC  
Cadeirydd 
y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus 
Cynulliad Cenedlaethol Cymru 
Bae Caerdydd 
CAERDYDD    CF99 1NA 

27 Chwefror 2018 

Annwyl Mr Ramsay 

DIOGELWCH CYMUNEDOL YNG NGHYMRU 

Diolch am eich llythyr dyddiedig 30 Ionawr 2018 yn dilyn ystyriaeth y Pwyllgor o Adolygiad 

Gweithio gyda'n Gilydd i greu Cymunedau Mwy Diogel Llywodraeth Cymru a'r adroddiad 

terfynol fis diwethaf.  

Fel y gwyddoch, cafodd Grŵp Trosolwg ei sefydlu y llynedd sy'n cynnwys rhanddeiliaid 

allweddol o asiantaethau datganoledig a heb eu datganoli, ac adrannau Llywodraeth Cymru 

a Llywodraeth y DU. Bwriad y grŵp hwn yw llywio'r adolygiad. Cynhaliwyd cyfarfod rhwng 

Ysgrifennydd y Cabinet dros Lywodraeth Leol a Gwasanaethau Cyhoeddus a'r grŵp fis 

diwethaf i ystyried y ffordd orau o fynd i'r afael â'r camau gweithredu a'r ymrwymiadau 

amrywiol a gafodd eu hamlinellu yn y rhaglen Cymunedau Mwy Diogel (fel y disgrifir ar 

dudalennau 83-86).  

Bellach, mae'r grŵp yn datblygu cynllun gweithredu ar y cyd ac yn ystyried amserlenni 

arfaethedig ar gyfer rhoi'r rhaglen ar waith. Bydd rhai agweddau o'r rhaglen yn cael eu 

cyflawni yn y tymor byr, a bydd eraill yn ddarnau o waith mwy hirdymor. Fodd bynnag, mae 

Ysgrifennydd y Cabinet wedi herio'r grŵp i ddarparu cynllun gweithredu clir sy'n gwneud 

gwahaniaeth gwirioneddol i gymunedau lleol, a hynny "yn gyflym".  

Byddaf yn hapus i anfon copi o'r cynllun gweithredu atoch chi, ynghyd ag amserlenni 

manwl, pan fyddant wedi'u cadarnhau gan y Grŵp Goruchwylio a'r Ysgrifennydd Cabinet.  

Mae'r trydydd cam gweithredu y cytunwyd arno, sef 'datblygu perthynas a dull strategol 

gwahanol gyda phartneriaid diogelwch cymunedol annatganoledig sy'n sefydlu rôl arwain 

Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus / Public Accounts Committee 
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fwy effeithiol i Lywodraeth Cymru', eisoes ar waith. Er enghraifft, mae hyn cael ei ddatblygu 

bellach drwy: y penderfyniad i barhau â'r Grŵp Trosolwg gan gynnwys Ysgrifennydd y 

Cabinet yn uniongyrchol; sefydlu Grŵp Strategaeth Cyfiawnder yng Nghymru gan ddwyn 

ynghyd swyddogion Llywodraeth Cymru a'r Weinyddiaeth Gyfiawnder; a rhoi ffocws o'r 

newydd i'r Grŵp Cynghori'r Swyddfa Gartref gyda thrafodaethau cynnar am bolisi rhwng 

swyddogion Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU.  

 

Mae'r Grŵp Trosolwg hefyd wedi cychwyn archwiliad cyflym o'r holl fyrddau strategol 

presennol sy'n gyfrifol am amrywiaeth o elfennau thematig diogelwch cymunedol er mwyn 

rhesymoli a symleiddio'r dirwedd lle bo hynny'n bosibl. Mae hynny'n cynnwys, er enghraifft, 

dilyn model treialon llwyddiannus diweddar o gyfarfodydd 'cefn wrth gefn' Bwrdd Cyfiawnder 

Troseddol Cymru Gyfan a Bwrdd Rheoli Integredig Troseddwyr Cymru.  

 

Mae'r trydydd cam gweithredu hwn hefyd yn ymwneud yn agos â'r cyntaf gan y bydd 

gweithio gyda'r Comisiwn Cyfiawnder yn helpu i ddatblygu'r berthynas wahanol honno, 

ynghyd â'r dull strategol. I'r perwyl hwnnw, bydd Llywodraeth Cymru yn mynd ati maes o 

law i: amlinellu'r canlyniadau y byddai'n dymuno eu gweld gan y Comisiwn; gofyn i'r 

Comisiwn edrych ar sut i gyflawni dull mwy integredig ac ataliol o fynd i'r afael â 

chyfiawnder, gan dynnu ar y blaenoriaethau a'r ffyrdd o weithio a nodir yn Ffyniant i Bawb; a 

gwahodd y Comisiwn i gynghori ar gamau gweithredu penodol a fyddai'n hyrwyddo 

canlyniadau gwell ar gyfer y tymor hwy.  

 

Fel y gwyddoch, bydd yr amserlen ar gyfer gwaith y Comisiwn yn para tan dymor yr hydref 

flwyddyn nesaf pan fydd disgwyl iddo adrodd ar ei ganfyddiadau a'i argymhellion.  

 

Gallaf gadarnhau nad yw Llywodraeth Cymru yn bwriadu datblygu strategaeth genedlaethol 

bendant ar gyfer diogelwch cymunedol yng Nghymru, fel yr argymhellwyd yn flaenorol gan 

yr Archwilydd Cyffredinol. Yn wir, fe welwch fod ymateb Llywodraeth Cymru i'r argymhelliad 

hwn ar gael yn ein hadroddiad ar dudalen 54:  

 

"Fodd bynnag, mae’r fframwaith cynllunio strategol a ddisgrifir yn y tri argymhelliad 

cyntaf yn adroddiad 2016 yn hynod annhebygol o gyflawni’r cynnydd sy’n ofynnol ac 

– yn waeth byth – ni fyddai’n ateb y gofynion o ran trefniadau partneriaeth integredig 

a chydweithredol ar gyfer gwasanaethau cyhoeddus a gyfarwyddir gan Ddeddf 

Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol."  

 

Mae Deddf 2015 yn gofyn am gynllunio mwy integredig a chydweithredol sy'n berthnasol i'r 

saith nod llesiant, gan gydnabod rhyngddibyniaethau fel a ddangosir yn strategaeth Ffyniant 

i Bawb Llywodraeth Cymru. Ein dadl yw bod 'strategaeth diogelwch cymunedol' 

cenedlaethol annibynnol yn mynd yn groes i'r ffordd fwy cydweithredol ac integredig hon o 

weithio, a bod perygl y byddai'n ynysu diogelwch cymunedol drwy atgyfnerthu meddylfryd 

seilo sydd wedi dyddio.  

 

Rydym yn credu ei bod yn bwysicach sefydlu ein gweledigaeth ar y cyd ar gyfer diogelwch 

cymunedol yng Nghymru – fel sy'n cael ei nodi ar dudalen 2 ein hadroddiad – a chefnogi'r 

weledigaeth hon i gael ei gweithredu ar lefel leol drwy ddarparu canllawiau ac Tudalen y pecyn 19



 

arweinyddiaeth fwy effeithiol, gan gynnwys gweithio'n agosach gyda gweithredwyr heb eu 

datganoli i liniaru effeithiau negyddol gweithredu polisi trosedd a chyfiawnder heb eu 

datganoli o fewn tirwedd lle mae'r meysydd datganoledig yn cynyddu o hyd.  

 
Nid yw'r maes gwrthderfysgaeth wedi'i ddatganoli, ond er mwyn gweithredu CONTEST yn 
llwyddiannus, sef strategaeth wrthderfysgaeth Llywodraeth y DU, bydd angen i Lywodraeth 
Cymru a Llywodraeth y DU gydweithio a chydweithredu. Nod CONTEST yw lleihau'r risg i'r 
DU ac i fuddion y DU dramor rhag terfysgaeth fel bod modd i bobl fyw eu bywydau yn rhydd 
a chyda hyder.  
 
Caiff CONTEST ei drefnu o amgylch pedwar ffrwd gwaith: Erlid – i stopio ymosodiadau 
terfysgol; Atal – i stopio pobl rhag mynd yn derfysgwyr neu gefnogi terfysgaeth; Amddiffyn – 
i gryfhau ein hamddiffyniad rhag ymosodiad terfysgol; Paratoi – i leihau effaith ymosodiad 
terfysgol.  
 
Yng Nghymru, mae gennym strwythurau wedi'u hen sefydlu ar gyfer CONTEST ac rydym 
yn gweithio'n agos gyda'r Swyddfa Gartref ar lefel Cymru a'r DU. Mae ein Bwrdd CONTEST 
ac Eithafiaeth Cymru wedi'i sefydlu i roi arweinyddiaeth strategol ar CONTEST yng 
Nghymru. Mae'n cael ei gadeirio ar y cyd ar lefel uwch gan Lywodraeth Cymru ac Uned 
Eithafiaeth a Gwrthderfysgaeth Cymru. Mae uwch-swyddogion y Swyddfa Gartref yn 
cefnogi'r Bwrdd, ac mae'r aelodau'n cynnwys cadeiryddion y byrddau rhanbarthol ledled 
Cymru yn ogystal ag ystod eang o bartneriaid allweddol.  
 
Mae'r Bwrdd yn ystyried pryd i weithredu'r Ddyletswydd Atal a gyflwynwyd o dan Ddeddf 
Gwrthderfysgaeth 2015. Mae'r Ddyletswydd yn gofyn i nifer o 'awdurdodau penodol', gan 
gynnwys awdurdodau datganoledig, ystyried yr angen i atal pobl rhag cael eu denu at 
derfysgaeth. Mae cyngor, canllawiau a hyfforddiant ar gael i'r awdurdodau sy'n cael eu 
cynnwys yn y ddyletswydd, gan gynnwys y maes iechyd, awdurdodau lleol ac addysg. Yna, 
mae cymorth ar gael yn wirfoddol drwy'r Rhaglen Channel i'r bobl hynny sydd mewn perygl 
o gael eu radicaleiddio. Wrth gwrs, rydym yn cydnabod nad yw'n bosibl cael gwared ar y 
perygl o derfysgaeth yn gyfan gwbl. Mae'r Bwrdd wedi cymeradwyo rhaglen uchelgeisiol o 
hyfforddiant ac ymarferion gwrthderfysgaeth. Bwriad y rhaglen yw lleihau effeithiau 
digwyddiad terfysgol os byddai un yn digwydd yng Nghymru. Bydd Bwrdd Cymru yn parhau 
i ystyried a herio unrhyw risg fydd yn codi ac wrth wneud hynny, bydd yn helpu i sicrhau 
diogelwch dinasyddion a chymunedau yng Nghymru.  
 
Yn ogystal â darparu copi o'r cynllun gweithredu rhaglen Cymunedau Mwy Diogel a'r 

amserlenni, pan fyddant ar gael, byddaf yn fwy na bodlon rhoi diweddariad i chi ar y 

cynnydd yn hwyrach eleni.  

 

Yn gywir 

 
REG KILPATRICK 
Cyfarwyddwr Llywodraeth Leol / 
Director for Local Government   
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Shan Morgan  
Ysgrifennydd Parhaol 
Permanent Secretary 

Parc Cathays ● Cathays Park 

Caerdydd ● Cardiff 

CF10 3NQ 

Ffôn  ● Tel 0300 025 3289 

PS.PermanentSecretary@gov.wales 

Gwefan ● Website: www.llyw.cymru 

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 

Mr N Ramsay 
Cadeirydd, Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus 
Cynulliad Cenedlaethol Cymru 
Bae Caerdydd 
Caerdydd 
CF99 1NA 05 Mawrth 2018 

Annwyl Mr Ramsay 

Cyllid Cychwynnol Llywodraeth Cymru ar gyfer Prosiect Cylchffordd Cymru 

Ar ôl imi fod yng nghyfarfod y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus ar 5 Chwefror 2018, mae’r 

Pwyllgor wedi gofyn y cwestiynau isod:  

 A roddwyd gwybod i'r cwmni cyn i'r Cabinet wneud penderfyniad fod problem

gyffredinol gyda maint y warant ac mai dim ond pe bai gwarant Llywodraeth

Cymru o leiaf 50 y cant yn llai y byddai modd datrys y sefyllfa?

 A oedd swyddog y trysorlys a roddodd gyngor i'r swyddogion a oedd yn

cynghori'r Cabinet ar 20 Mehefin yn gwybod ac wedi rhoi gwybod, yn

ysgrifenedig neu fel arall, mai dim ond pan fyddai'r prosiect wedi'i gwblhau y

byddai'r warant yn dechrau?

 Ystyried a ellir rhannu gyda'r Pwyllgor y nodiadau am y cyfarfod crynhoi a

gynhaliwyd rhwng Llywodraeth Cymru a'r cwmni ar 30 Mehefin.

 Cadarnhau a gadarnhaodd Swyddogion Llywodraeth Cymru wrth brif swyddogion

Cylchffordd Cymru ar y dydd Gwener cyn penderfyniad y Cabinet nad oedd

unrhyw faterion heb eu datrys.

Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus / Public Accounts Committee 
PAC(5)-08-18 P1  
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Rwyf i hefyd wedi cael cytundeb Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid ac Ysgrifennydd y 

Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth imi anfon copi o'r llythyr hwn at Adam Price AC 

er mwyn ymateb i'r cwestiynau a gododd yn y Cyfarfod Llawn ar 7 Chwefror 2018, gan 

fod cysylltiad agos rhwng ei gwestiynau ef a’r rhai uchod. Dyma'i gwestiynau ef: 

 

 Felly, a ddywedwyd wrth y cwmni, cyn penderfyniad y Cabinet, ynglŷn â'r 

asesiad a ddisgrifiodd yr Ysgrifennydd Parhaol o ran yr angen i leihau'r warant 

ymhellach?  

 

 A hefyd, a ddywedwyd wrthynt y dydd Gwener blaenorol, cyn penderfyniad y 

Cabinet, nad oedd unrhyw broblemau sylweddol?  

 

 Yn benodol, unwaith eto, a gaf fi ofyn i Ysgrifennydd y Cabinet a oedd y swyddog 

neu'r swyddogion yn Nhrysorlys Cymru a roddodd y cyngor hwnnw ar 

ddosbarthiad ar 20 Mehefin yn ymwybodol, ar y pryd, nad oedd y warant ond yn 

dechrau wedi i'r prosiect gael ei gwblhau? 

 

Mae Mr Adam Price AC hefyd wedi gofyn nifer o Gwestiynau Ysgrifenedig y Cynulliad 

am y meysydd yr ymdrinnir â nhw uchod ac atebwyd y cwestiynau hynny gan 

ddefnyddio’r broses arferol ar gyfer ymdrin â chwestiynau o'r fath.  Mae'r ymatebion i'r 

cwestiynau hynny i'w gweld yn Atodiad 1. 

  

Mae'r ymatebion i gwestiynau dilynol y Pwyllgor ac i'r cwestiynau a ofynnwyd gan Mr 

Adam Price AC yn y Cyfarfod Llawn i'w gweld yn Atodiad 2 i'r llythyr hwn. 

 

Ar ôl meddwl yn ofalus am drawsgrifiad y sesiwn tystiolaeth lafar ar 5 Chwefror, credaf y 

byddai o gymorth i'r Pwyllgor pe bawn yn cynnig eglurhad ac esboniadau pellach a allai 

helpu i leddfu rhai o'r pryderon a fynegwyd gan aelodau yn ystod y gwrandawiad 

hwnnw. 

 

Er bod y mater o gategoreiddio, a chyfrifoldeb Llywodraeth Cymru i reoli risg mewn 

ffordd ddarbodus mewn maes sy’n un hynod gymhleth, wedi chwarae rhan bwysig wrth 

asesu a ddylid cefnogi menter Cylchffordd Cymru ai peidio, nid y materion hynny, o bell 

ffordd, oedd yr unig ystyriaethau wrth gynnal yr asesiad hwnnw. Yn wir, roedd materion 

eraill mwy masnachol eu natur yn destun pryder. Manylir ar y materion hynny yn yr 

adroddiadau diwydrwydd dyladwy a gyhoeddwyd am y prosiect hwn, e.e. yr hyn a oedd 

yn cael ei hawlio o ran nifer y swyddi a fyddai’n cael eu creu neu o ran hyfywedd y 

model busnes. Felly, nid ar sail dehongliad cul o'r rheolau cyfrifyddu, a hynny’n unig, y 

penderfynodd Llywodraeth Cymru beidio â chefnogi'r cynllun hwn. 

 

Yn ystod y sesiwn graffu, dywedodd yr Ysgrifennydd Parhaol: 
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Ministers gave the project promoters a great deal of time and support to try and make this project 

work. There were a number of very different iterations of that project, which required different 

amounts of funding from the Welsh Government, which responded to concerns that were raised 

between 2011 and, in fact, last summer. So, we're talking about a period of more than six years of 

considering this project. Why was that? Because we felt that there was a potentially huge 

opportunity—a major private sector investment in a part of Wales that's received very little private 

sector investment in recent years—therefore, the Welsh Government was prepared to put a great 

deal of time into trying to develop a successful project. We applied very comprehensive due 

diligence to the final proposal. A summary of some of that due diligence has been published.27 

It was assessed to be a very high-risk project with most of the risk, in fact, being borne by the Welsh 

Government. It was also assessed that the benefits of the project, in particular the estimate of jobs 

created by the initial circuit element of the proposal, were, at best, very uncertain. As Andrew has 

indicated, there was a very strong likelihood as well that the asset and the associated debt, which 

was around £370 million, would be classified to the Welsh Government.  

(Trawsgrifiad sydd ar gael yn Saesneg yn unig). 

Risgiau ariannol yn bennaf a fyddai wedi dod i ran Llywodraeth Cymru. Pe na bai Circuit 

of Wales Ltd (CoW), ar unrhyw adeg ar ôl i'r gwaith adeiladu gael ei gwblhau, yn gallu 

cwrdd â holl gost neu unrhyw ran o gost y cyllid a ddarparwyd gan y cyllidwr allweddol, 

byddai Llywodraeth Cymru wedi bod yn atebol am unrhyw symiau na fyddent yn cael eu 

talu. Yn yr un modd, roedd risg na fyddai CoW yn gallu talu'r ffi a fyddai'n daladwy i 

Lywodraeth Cymru am gynnig gwarant. Pe na bai'r ffi honno’n cael ei thalu'n llawn, 

gallai hynny hefyd arwain at fwy o risg o her o dan y rheolau cymorth gwladwriaethol. 

Mae'n fwyaf tebygol mai'r hyn a fyddai'n arwain at sefyllfa lle na fyddai CoW yn gallu 

talu'r cyllidwr allweddol na Llywodraeth Cymru, fyddai methiant ar ran Cylchffordd 

Cymru i greu'r incwm angenrheidiol, neu pe bai'r cwmni'n mynd yn fethdalwr.   

 

Roedd risg ychwanegol hefyd mewn perthynas â nifer o agweddau nad oeddent yn rhai 

ariannol. Wrth roi contract y warant ac yn ystod y gweithrediadau dilynol, roedd risg o 

her o dan y rheolau cymorth gwladwriaethol, er mai'r cwmni ac nid Llywodraeth Cymru 

fyddai'n ysgwyddo effaith ariannol unrhyw gosb o dan y rheolau hynny. Risg pwysig 

arall oedd y posibilrwydd na fyddai'r prosiect yn esgor ar y manteision economaidd 

disgwyliedig i Gymru. Unwaith y byddai'r gylchffordd yn weithredol, pe nai bai'r buses yn 

perfformio yn ôl y disgwyl, gallai hynny hefyd effeithio ar swyddi uniongyrchol a swyddi 

yn y gadwyn gyflenwi ac ar yr economi dwristiaeth ehangach pe bai nifer y gwylwyr yn 

llai na'r disgwyl. Dylid nodi bod disgwyl i'r rhan fwyaf o'r swyddi a'r effaith economaidd 

ddeillio o'r parc technoleg fodurol nad oedd yn rhan o'r cam hwn o'r prosiect. 
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Wrth asesu'r risgiau sy'n gysylltiedig â chategoreiddio unrhyw ddyled, mae angen 

asesu'r risg sy'n gysylltiedig â'r ddyled honno. Yr hyn a olygir wrth ddyled isradd, neu 

ddyled eilradd, yw'r rhwymedigaethau hynny sy'n is o ran blaenoriaeth na'r holl 

fenthyciadau a gwarannau eraill y gellir hawlio ar eu cyfer o asedau cwmni. Os yw'r 

benthyciwr yn methu ag ad-dalu'r ddyled, ni fydd credydwyr sydd â dyled isradd yn cael 

eu digolledu tan i'r holl gyrff eraill y mae arian yn ddyledus iddynt gael eu talu'n llawn. 

Felly, mae dyled eilradd yn fwy o risg ac, o'r herwydd, rhaid ad-dalu mwy arni. 

 

Roedd y cymorth yr oedd Llywodraeth Cymru yn bwriadu ei roi i Gylchffordd Cymru yn 

eilradd i'r offerynnau cyllido eraill heblaw ecwiti. Yn unol â’r Llawlyfr Dyledion a Diffygion 

Llywodraethau (MGDD) (2016) (a gyhoeddir gan Eurostat), mae'n ofynnol addasu 

offerynnau dyled sydd â mwy o risg ynghlwm wrthynt (megis dyled eilradd neu isradd) 

yn ôl maint y risg. Er bod y ddarpariaeth hon sy'n ymwneud â risg i'w gweld yn y bennod 

o'r Llawlyfr sy'n ymdrin â Phartneriaethau Cyhoeddus-Preifat, ac er nad oedd 

Cylchffordd Cymru yn bartneriaeth o'r fath, rhybuddiodd Trysorlys ei Mawrhydi 

Lywodraeth Cymru y dylai ystyried yr egwyddor honno wrth iddi fynd ati i ddadansoddi. 

Gan gadw'r cyngor hwnnw mewn cof, nid oedd Llywodraeth Cymru o'r farn y byddai'n 

ddoeth rhagdybio na fyddai Eurostat yn cymhwyso'r ddarpariaeth hon i gynlluniau nad 

oeddent yn Bartneriaethau Cyhoeddus-Preifat. Ar ôl addasu cymorth Llywodraeth 

Cymru er mwyn rhoi ystyriaeth i’r risg gymharol a oedd yn gysylltiedig â'r ddyled, 

byddai'r warant yn fwy na 49% o gyfanswm costau'r prosiect, hyd yn oed o fabwysiadu 

agwedd haelfrydig i gyfanswm costau'r prosiect, fel y'u cyflwynwyd gan y cwmni. Roedd 

risg sylweddol hefyd y byddai'r benthyciadau yn cael eu hystyried yn rhan o gyllidebau 

Llywodraeth Cymru. 

 

Er bod gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol (ONS) broses ffurfiol ar gyfer gwneud 

penderfyniadau ar gategoreiddio, nid oes unrhyw ofyniad gorfodol i ymgynghori â'r ONS 

am faterion o'r fath. Yn wir, nid yw ond yn iawn ac yn briodol bod swyddogion yn cynnal 

eu hasesiadau eu hunain ar sail y canllawiau perthnasol. Dim ond pe byddai'r 

dogfennau perthnasol bron ar eu ffurf derfynol a phe bai penderfyniad wedi'i wneud 

mewn egwyddor i gynnig cymorth oddi wrth y Llywodraeth y byddid wedi ceisio cyngor 

ffurfiol yr ONS am Gylchffordd Cymru. 

  

Swyddogion Trysorlys Cymru oedd yn gyfrifol am baratoi'r cyngor ar gategoreiddio, ac 

fe’i lluniwyd gyda chymorth y tîm categoreiddio yn Nhrysorlys ei Mawrhydi. Er nad yw'n 

ofynnol i Lywodraeth Cymru ymgynghori â Thrysorlys ei Mawrhydi, oherwydd bod y 

cynnig yn un mor gymhleth, a chan gydnabod bod gan Drysorlys ei Mawrhydi fwy o 

arbenigedd yn y maes o dan sylw, trafodwyd y mater gyda swyddogion Trysorlys ei 

Mawrhydi nifer o weithiau. Defnyddiwyd y cyngor a gafwyd oddi wrth Drysorlys Cymru 

ac mewn adroddiadau diwydrwydd dyladwy allanol wrth baratoi papur y Cabinet. 

Craffwyd yn ffurfiol ar y papur hwnnw a chynhaliwyd proses sicrwydd a chymeradwyo ar 

lefel uchel arno, cyn iddo gael ei gyflwyno i'r Cabinet. 
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Gobeithio y bydd yr wybodaeth ychwanegol hon yn rhoi sicrwydd ichi fod y prosesau yr 

ymgymerwyd â nhw wrth ystyried cynnig Cylchffordd Cymru yn rhai trylwyr a chadarn. 

Er bod cryn sylw wedi'i roi i sut y byddid yn ymdrin â'r ddyled ar y fantolen, hoffwn 

ddatgan unwaith eto mai un yn unig o'r rhesymau dros wrthod y cais am gyllid ar gyfer y 

prosiect cymhleth hwn oedd hwnnw.  

 

 

 

 

 

 

Shan Morgan  

Ysgrifennydd Parhaol/ Permanent Secretary 

Llywodraeth Cymru / Welsh Government  

 

 

Cc: Adam Price AC 
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Atodiad 1 

 

Relevant Welsh Assembly Questions Reponses 

 

WAQ75888 

Adam Price (Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr):  A wnaiff Llywodraeth Cymru gyhoeddi 

ei nodyn o'r cyfarfod gyda'r Heads of the Valleys Development Company ar 30 Mehefin 

2017 os nad yw'r cwmni yn gwrthwynebu? WAQ75888  

 

Ken Skates: Mae fy swyddogion wrthi’n trafod y mater gyda’r cwmni ar hyn o bryd. 

Bydd y nodiadau’n cael eu cyhoeddi os ceir cytundeb y cwmni. 

 

WAQ75889 

Adam Price (Carmarthen East and Dinefwr ):  Was the Welsh Treasury official who 

gave advice on 20 June 2017 on the balance sheet classification issue regarding the 

Circuit of Wales aware at that time that the Welsh Government guarantee did not cover 

any element of the project revenue? WAQ75889 

 

Ken Skates: Welsh Treasury officials who advised on the balance sheet classification 

issue regarding the Circuit of Wales were aware at that time of the information relevant 

to that issue.  

 

WAQ75890 

Adam Price (Carmarthen East and Dinefwr):  Was the Welsh Treasury official who 

gave advice on the balance sheet classification issue regarding the Circuit of Wales on 

20 June 2017 aware that 100 per cent of the construction risk was held by the private 

sector at the time the advice was given? WAQ75890  

Ken Skates: Welsh Treasury officials who provided advice on classification were aware 

of the relevant details of the proposal at the time of providing that advice. Whether the 

guarantee only commenced after the construction was complete would not have made a 

difference to the assessment of classification risk.   

 

 

WAQ75891 

Adam Price (Carmarthen East and Dinefwr):  Did the Welsh Treasury official who 

provided advice on the balance sheet classification issue on the Circuit of Wales on the 
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20 June 2017 apply weightings to the financial risk based on the subordination and not 

the risk of exposure? WAQ75891  

Ken Skates: Weighting was applied to the share of costs guaranteed by Welsh 

Government, given its subordinate nature in the capital structure and hence greater 

exposure to risk. 

 

WAQ75892  

Adam Price (Carmarthen East and Dinefwr):  What was the reason for the removal of 

the developer's equity in the calculations of the balance sheet classification risk relating 

to the Circuit of Wales by the Welsh Treasury official who gave advice on 20 June 

2017? WAQ75892  

Ken Skates: Developers’ equity was not removed in the calculations of the balance 

sheet classification risk.  

 

WAQ75893 

Adam Price (Carmarthen East and Dinefwr):  Did Welsh Government share with UK 

Treasury the paper produced for it showing all the mitigating steps available to Circuit of 

Wales such as capex deferral, asset sales, operational cost reduction, refinancing, 

commercial renegotiation and lifecycle cost deferral that would preserve earnings to 

satisfy the loan exposed to the guarantee? WAQ75893  

Ken Skates: Officials shared relevant information with UK Treasury on this matter. 

However, officials do not recognise the paper you refer to in your question. 
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Atodiad 2 

 

Ymateb Llywodraeth Cymru i Gwestiynau'r Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus ac 

Adam Price 

 

Cwestiwn 1 

 

A roddwyd gwybod i'r cwmni cyn i'r Cabinet wneud penderfyniad fod problem gyffredinol 

gyda maint y warant ac mai dim ond pe bai gwarant Llywodraeth Cymru o leiaf 50 y 

cant yn llai y byddai modd datrys y sefyllfa? 

 

Adam Price AC 

Felly, a ddywedwyd wrth y cwmni, cyn i'r Cabinet wneud penderfyniad, am yr asesiad a 

ddisgrifiodd yr Ysgrifennydd Parhaol o ran yr angen i leihau'r warant ymhellach?  

 

Ymateb Llywodraeth Cymru 

Ni ddaeth Llywodraeth Cymru i gasgliad ffurfiol ynghylch pa lefel o warant na fyddai'n 

arwain at risg sylweddol o ran categoreiddio. O ystyried maint y buddsoddiad a'r risg 

fasnachol a ddeuai i ran Llywodraeth Cymru o dan y trefniant arfaethedig, byddai angen 

gwarant lawer llai er mwyn lliniaru'r risg o gategoreiddio anffafriol – gostyngiad posibl o 

fwy na 50%. Fodd bynnag, nid oedd modd cadarnhau rhif diffiniol heb wybodaeth cwbl 

bendant. 

 

Felly, ni roddodd Llywodraeth Cymru wybod i HOVDC, cyn i'r Cabinet wneud y 

penderfyniad, y byddai angen gostyngiad o 50% o leiaf yn y warant y gofynasid i'r 

llywodraeth ei rhoi. Heblaw hynny, ni fyddai lleihau'r risg o ran categoreiddio'r ddyled 

wedi golygu o reidrwydd y byddai'r prosiect yn un addas i Lywodraeth Cymru roi 

cymorth ar ei gyfer. Nid yw risg o ran categoreiddio yr un peth â risg fasnachol. O 

leihau'r risg o ran categoreiddio drwy leihau maint y warant yn sylweddol, byddai proffil 

risg a manteision y prosiect yn wahanol iawn i'r un y gofynnwyd i Lywodraeth Cymru ei 

ystyried.   

 

 

Cwestiwn 2 

 

A oedd swyddog y trysorlys a roddodd gyngor i'r swyddogion a oedd yn cynghori'r 

Cabinet ar 20 Mehefin yn gwybod ac wedi rhoi gwybod, yn ysgrifenedig neu fel arall, 

mai dim ond pan fyddai'r prosiect wedi'i gwblhau y byddai'r warant yn dechrau? 

 

Adam Price AC 

Yn benodol, unwaith eto, a gaf fi ofyn i Ysgrifennydd y Cabinet a oedd y swyddog neu'r 

swyddogion yn Nhrysorlys Cymru a roddodd y cyngor hwnnw ar ddosbarthiad ar 20 
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Mehefin yn ymwybodol, ar y pryd, nad oedd y warant ond yn dechrau wedi i'r prosiect 

gael ei gwblhau? 

 

Ymateb Llywodraeth Cymru 

Roedd y swyddogion yn Nhrysorlys Cymru a roddodd gyngor ar gategoreiddio i'r 

swyddogion yng Ngrŵp yr Economi, Sgiliau a Chyfoeth Naturiol a ddrafftiodd y papur ar 

gyfer y Cabinet yn gwybod am fanylion perthnasol y cynnig pan roddasant y cyngor 

hwnnw ar 20 Mehefin. Nid oedd y ffaith na fyddai’r warant ond yn dechrau pan fyddai'r 

prosiect wedi'i gwblhau, ai peidio, yn berthnasol oherwydd mai'r prif faen prawf yn yr 

asesiad oedd y gyfran o gyfanswm y costau a fyddai’n dod o dan y warant, nid pryd y 

gallai’r warant gael ei defnyddio. Felly, ni fyddai amseriad y warant wedi gwneud 

unrhyw wahaniaeth wrth asesu'r risg o ran categoreiddio. 

 

 

Cwestiwn 3 

 

Ystyried a ellir rhannu gyda'r Pwyllgor y nodiadau am y cyfarfod crynhoi a gynhaliwyd 

rhwng Llywodraeth Cymru a'r cwmni ar 30 Mehefin. 

 

Ymateb Llywodraeth Cymru 

Paratôdd swyddogion nodiadau am y cyfarfod ar 30 Mehefin i'w cadw fel rhan o gofnod 

mewnol Llywodraeth Cymru am y prosiect. Yn unol â'r hyn sy'n arferol ar gyfer 

dogfennau mewnol, ni chafodd y nodiadau eu rhannu'n allanol ar y pryd. Fodd bynnag, 

cafodd y nodiadau eu cylchredeg yn fuan ar ôl y cyfarfod i'r swyddogion yn Llywodraeth 

Cymru a oedd yn bresennol yn y cyfarfod, a chytunwyd bod y nodyn yn gofnod teg o'r 

cyfarfod. 

 

Yng ngoleuni'r ffaith y gallai nodyn mewnol Llywodraeth Cymru am y cyfarfod gael ei 

ddatgelu, mae wedi cael ei rannu gyda chynrychiolwyr HOVDC a oedd yn bresennol.  

Mae’r nodiadau gwreiddiol am y cyfarfod, a gymeradwywyd gan Swyddogion 

Llywodraeth Cymru at ddefnydd mewnol yn unig, i'w gweld yn Atodiad 3.  Yr wybodaeth 

sy'n cael ei chuddio yw enwau swyddogion iau ac enwau prif gyllidwyr y prosiect, 

oherwydd sensitifrwydd masnachol. Ni chafwyd cytundeb HOVC am y nodiadau. 

 

Cwestiwn 4 

 

Cadarnhau a gadarnhaodd Swyddogion Llywodraeth Cymru wrth brif swyddogion 

Cylchffordd Cymru ar y dydd Gwener cyn penderfyniad y Cabinet nad oedd unrhyw 

faterion heb eu datrys. 

 

Adam Price AC 

A hefyd, a ddywedwyd wrthynt y dydd Gwener blaenorol, cyn penderfyniad y Cabinet, 

nad oedd unrhyw broblemau sylweddol? 
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Ymateb Llywodraeth Cymru 

Cynhaliwyd cyfarfod anffurfiol gyda HOVDC ddydd Gwener 23 Mehefin, a hynny'n rhan 

o'r rhaglen o gyfarfodydd rheolaidd a drefnwyd ymlaen llaw i drafod cynnydd.  Ni 

chadarnhaodd swyddogion wrth HOVDC nad oedd unrhyw broblemau mawr na 

materion heb eu datrys. Fodd bynnag, cadarnhaodd swyddogion nad oedd rhagor o 

wybodaeth yn cael ei geisio oddi wrth HOVDC cyn i'r Cabinet ystyried ei benderfyniad. 
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Atodiad 3 

 
Notes of meeting with HOVDC to discuss Balance sheet issue re Circuit of Wales 

30 June 2017 
 
Attendees:  Mick McGuire (MMcG) – Welsh Government 
  Andrew Jeffreys (AJ) - Welsh Government 
  XXXXXXXXX (XX) – Treasury, Welsh Government 
  XXXXXXXXXX   – Welsh Government 
  Richard Parry-Jones (RPJ) – HOVDC 
  Gheeve Changizi (GC) – HOVDC 
  Martin Whittaker (MW) – HOVDC 
  Michael Carrick (MC) – HOVDC 
 
1. AJ and XX introduced their roles within WG treasury. 

 
2. MMcG stated that the primary reason of the meeting is to discuss issues arising 

from the likely classification of the Circuit of Wales (CoW) project. The discussions 
at the meeting are to be treated as confidential. 

 
3. HOVDC stated that they were disappointed and disenchanted in the decision not to 

support the project. They had previously worked with Treasury on balance sheet 
treatment of similar projects.  They had asked for the meeting to better understand 
the WG decision and to discuss if this can be taken forward.  They also stated their 
disappointment in the lack of communication on the way forward. 

 
4. WG – Economic activity is recorded and classified in the national accounts based 

on rules provided by Eurostat. The budgetary treatment flows from whether this 
activity is classified to the public or private sector.  ONS would classify the 
company.  Its debt would be classified to the public or private sector accordingly. 
WG have had concerns on whether the debt would be classified to the public sector 
for some time.  AJ has been aware of the project for some time and of potential 
issues with classification since around spring 2016.  AJ met with MC at that time, 
when classification was discussed.  At that time the guarantee was bigger than the 
recent proposal.  Classification was not therefore a new concern.  MC 
acknowledged their earlier meeting and said he was confident then that it would not 
be classified on balance sheet and he remains bullish today. 

 
5. MW – In July 16 there was a meeting where HOVDC talked about the balance 

sheet concerns and shared examples of projects underwritten by government where 
the debt was not on the balance sheet.  HOVDC have always understood that the 
project costs for the CoW needed to be off the Welsh Government balance sheet.  
HOVDC still cannot see how the current proposal could be on the balance sheet.  
They need to understand what parts of the proposal in terms of contracts and the 
risks that means the debt will end up on the Welsh Government balance sheet.  
HOVDC needs to understand that if they have different views on this than WG what 
can be done to take the project forward. 
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6. WG – There has been no ONS decision at this time as they will only give a 
classification decision on an actual contractual proposition.  This process could take 
between two or three months. It would take longer if a decision were referred to 
Eurostat, which AJ thought was possible given the novel nature of the proposition, 
and its high public profile. AJ said that advice had been sought by Ministers on 
whether there was a risk that CoW would be classified to the public sector; and that 
advice had been given, i.e.,  that there is significant risk that CoW and its debt 
would be classified to the public sector and hence hit the Welsh Government 
budget. 

 
7. WG confirmed that advice had been sought from UK Treasury, and that discussions 

around the relevant guidance had been taking place with the ONS and Eurostat for 
some time.  The UK Treasury’s view is that elements of the proposal did give rise to 
a risk that the debt will be classified to the public sector.   

 
8. Eurostat has recently reissued the PPP guidance on classification as set out in the 

Manual on Government Deficit and Debt (MGDD, 2016).  Guidance on other types 
of transactions is not as comprehensive, although Eurostat will now begin the work 
of revising other chapters in the MGDD.  Advice has been received that the 
guidelines on PPP classification can to some extent be used as a benchmark for 
classifying other types of transaction – applying a relevant risk weighting to debt 
that is exposed to a higher level of risk being a case in point. Whilst the WG 
guarantee can be seen as technically less than 50% applying a risk weighting to 
reflect the junior nature of this debt in the capital structure would increase the 
percentage to over 50%. 

 
9. Whilst the equity is the riskiest bit of the capital structure, the WG guaranteed 

tranche of £210m is riskier than the XXXXXX and non-guaranteed XXXX funding. 
As the guarantee is more junior to this latter funding, this will increase the risk 
weighting.  It doesn’t need to be weighted very heavily to get the risk-weighted 
percentage funding over the 50% limit. 

 
10. Furthermore, there were concerns that, even without applying a risk weighting, the 

guarantee was over 50% of the project costs. The project costs appeared to double 
count certain elements of funding as the equity appeared to be sourced from the 
senior debt, rather than being additional. It was possible therefore that the ONS 
would discount certain things, possibly reducing the project costs to £373m, so 
£210m out of £373m is more than 50% (56%).  Risk weighting would exacerbate 
this. 

 
11. WG stated that the MGDD has different sections within it eg guarantees, PPP.  

Eurostat have updated the guidance on PPP, and whilst CoW is not a PPP some of 
the key principles can be applied to an assessment of the classification of its debt.  
It is believed that there is a significant risk that CoW could be classified to the public 
sector as public corporation. 

 
12. HOVDC stated there was no governance or control by the WG, no risk of the 

delivery of construction.  There are lots of examples out there which are not on 
balance sheet. They were astonished that the PPP guidance is being applied for 
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something that is very different. There are lots of projects where this treatment does 
not apply. The key criteria is that it’s less than 50%. 

 
13. WG stated that a guarantee equating to less than 50% could mean, other things 

equal, that it would not be classified to the public sector as a public corporation. But 
this was not a question where the WG or the UK had discretion. The approach was 
rules based. Officials’ role is to provide advice to Ministers on risk in the context of 
those rules. HOVDC could reduce the classification risk by reducing the amount 
being guaranteed or by increasing the ranking of the debt such as it was genuinely 
pari passu with the most senior debt, or a combination of the two. 

 
14. RPJ – HOVDC have calculated the percentage as 49.8%  

 
15. WG – The numbers aren’t necessarily approached in this manner for reasons 

already cited.  Equity is funded by the debt so it is arguably double counted – 
borrowing is recycled back into the funding package, so the equity element appears 
to give an inflated figure for the cost of the project. Need to focus on the capital cost 
of the project primarily.  But even if the value of equity were included in the project 
cost, f the risk weighting of the guaranteed tranche still will make the total 
percentage greater than 50%.   

 
16. The due diligence work on the project enabled WG to see the figures in some detail 

for the purposes of classification for the first time – a reliable assessment could not 
be made until the DD process was completed. The assessment made on the basis 
of these figures, for the reasons already cited, is that there is a significant risk that 
CoW would be classified to the public sector. However ONS is the ultimate arbiter of 
these decisions, and a formal decision cannot be taken unless the relevant 
documents are submitted to the ONS for assessment.  

 
17. HOVDC stated their exposure to the funding and the return on the equity should not 

be discounted. The level of security is an issue. 
 

18. WG stated the only element of the funding considered is the value of the guarantee 
and not the likelihood of it being called. 

 
19. RPJ stated that if the guarantee is called then the repayment is over a long period 

of time. 
 

20. WG stated the assessment is on what the guidelines state.  No discounting process 
is required under the guidelines for the purposes of establishing the relevant 
percentage of government financing in the form of a guarantee. 

 
21. HOVDC stated that the Ernst and Young report states that the process being 

discounted is key. 
 

22. WG restated that discounting is not a factor for the classification assessment. This 
was more about the treatment of the debt covered by the guarantee in the national 
accounts.  
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23. RPJ said in the worse case scenario and the guarantee is called on the day after 
the construction is completed.  Is the classification based on the DCF value or the 
nominal value? 

 
24. WG stated it doesn’t matter if the guarantee is called – ONS is only working out 

whether the debt is in the private or public sector.  As the debt is repaid the debt on 
the Government’s balance sheet would reduce. 

 
25. HOVDC stated that this is an inflexible process.  If the project is a success and the 

guarantee is not called or the guarantee is bought out are WG still saying that the 
guarantee would still be on the balance sheet? 

 
26. WG – the UK government is very compliant with the Eurostat rules.  The purpose of 

the rules is to make sure it is clear whether Government is liable for the debt or not.  
The classification is not a permanent arrangement – if there is a significant change 
in the capital structure then it would be possible to seek to change a classification 
decision. It was reiterated that ONS could only take a decision at a point in time on 
the contractual conditions agreed at that point in time – if contracts are varied then 
reclassification would be required.  The ONS cannot make a decision based on 
outcomes that might or might no come about. 

 
27. WG – our assessment is that there is a risk that CoW debt would go on the balance 

sheet with a real opportunity cost for WG. 
 

28. HOVDC stated the guarantee does not contractually start for 27 months.  So why do 
we need to worry about the classification now and why can’t we wait until then? 

 
29. WG stated that it is not a simple as that.  The fact that WG was obliged to 

guarantee the debt associated with the company would still need to be considered 
now. The fact that the guarantee is a contingent liability in terms of its being called 
did not mean it was not also a contractual obligation which means it needs to be 
dealt with at the start.  It is not up to WG how the debt is classified – ONS would 
need to make the decision. 

 
30. HOVDC stated they need to sit down with their advisors to work this through.  

HOVDC are still on a different page on this and believe this is not consistent with 
how other projects are being classified. 

 
31. WG disagreed with this comment. 

 
32. HOVDC – what would the impact be if the guarantee is reduced to £100m and 

equity was significantly increased? 
 

33. WG – WG would need to consider the impact on classification if such a proposition 
were made. 

 
34. HOVDC stated that this process has taken 7 years but without a steer on this point. 

There have been massive costs and they don’t understand why this opinion was not 
provided previously.  HOVDC appreciated the additional insight to the decisions 
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made – whilst they did not agree at least they understood the rationale. The issues 
identified need to be addressed and a way forward needs to be found.  HOVDC 
asked for another meeting, face 2 face, to take this forward. 

 
35. MMcG would discuss this request with the Minister and will come back once a 

decision has been made 
. 
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Mae’r Archwilydd Cyffredinol yn annibynnol o’r Cynulliad Cenedlaethol ac o lywodraeth. Mae’n 
archwilio ac yn ardystio cyfrifon Llywodraeth Cymru a’r cyrff cyhoeddus sy’n gysylltiedig â hi ac a 
noddir ganddi, gan gynnwys cyrff y GIG. Mae ganddo’r pŵer i gyflwyno adroddiadau i’r Cynulliad 
Cenedlaethol ar ddarbodaeth, effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd y defnydd a wna’r sefydliadau hynny 
o’u hadnoddau wrth gyflawni eu swyddogaethau, a sut y gallent wella’r defnydd hwnnw.
Mae’r Archwilydd Cyffredinol hefyd yn archwilio cyrff llywodraeth leol yng Nghymru, mae’n cynnal 
astudiaethau gwerth am arian mewn llywodraeth leol ac yn arolygu cydymffurfiaeth gydag anghenion 
Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2009.
Mae’r Archwilydd Cyffredinol yn ymgymryd â’i waith gan ddefnyddio staff ac adnoddau eraill a 
ddarperir gan Swyddfa Archwilio Cymru, sydd yn fwrdd statudol wedi’i sefydlu ar gyfer y nod hwnnw 
ac i fonitro a chynghori’r Archwilydd Cyffredinol.
© Archwilydd Cyffredinol Cymru 2017
Cewch ailddefnyddio’r cyhoeddiad hwn (heb gynnwys y logos) yn rhad ac am ddim mewn unrhyw 
fformat neu gyfrwng. Os byddwch yn ei ailddefnyddio, rhaid i chi ei ailddefnyddio’n gywir ac nid 
mewn cyd-destun camarweiniol. Rhaid cydnabod y deunydd fel hawlfraint Archwilydd Cyffredinol 
Cymru a rhaid rhoi teitl y cyhoeddiad hwn. Lle nodwyd deunydd hawlfraint unrhyw drydydd parti bydd 
angen i chi gael caniatâd gan ddeiliaid yr hawlfraint dan sylw cyn ei ailddefnyddio.
Am fwy o wybodaeth, neu os ydych angen unrhyw un o’n cyhoeddiadau mewn ffurf ac/neu iaith 
wahanol, cysylltwch â ni drwy ffonio 029 2032 0500 neu drwy e-bostio post@archwilio.cymru. Rydym 
yn croesawu galwadau ffôn yn Gymraeg a Saesneg. Gallwch ysgrifennu atom hefyd, yn Gymraeg 
neu’n Saesneg, a byddwn yn ymateb yn yr iaith rydych chi wedi ei defnyddio. Ni fydd gohebu yn 
Gymraeg yn arwain at oedi.
This document is also available in English. 
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Rwyf wedi paratoi a chyhoeddi’r adroddiad hwn yn unol  
â Deddfau Llywodraeth Cymru 1998 a 2006.

Roedd tîm yr astudiaeth yn Swyddfa Archwilio Cymru yn cynnwys Mark Jeffs, Rachel Harries, 
Seth Newman, Emma Giles a Verity Winn o dan gyfarwyddyd Matthew Mortlock.

Huw Vaughan Thomas
Archwilydd Cyffredinol Cymru

Swyddfa Archwilio Cymru
24 Heol y Gadeirlan

Caerdydd
CF11 9LJ
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Cynnwys

 Crynodeb 6
 Argymhellion 20

1 Mae gan y GIG weledigaeth glir ar gyfer cofnod electronig am  
gleifion ond mae ambell wendid o bwys yn y trefniadau i  
gefnogi a goruchwylio’r cyflawni 25
Mae’r weledigaeth lefel-uchel ar gyfer gwybodeg y GIG yn glir  
ond, er gwaethaf nifer o ddatblygiadau’n ddiweddar, mae dal  
angen mwy o gyfarwyddyd ynghylch blaenoriaethau ‘Unwaith  
i Gymru’ a mynd i’r afael â’r rhwystrau y rhag gwyddys eu bod  
yn atal cynnydd 27
Er gwaethaf rhywfaint o gynnydd, mae lle o hyd i gryfhau’r  
arweiniad ym maes gwybodeg drwy’r GIG 36
Mae gwendidau sylweddol yn nhrefniadau llywodraethu  
Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru, gan gynnwys diffyg  
craffu annibynnol ac adroddiadau anghytbwys am gynnydd 41
Mae angen i Lywodraeth Cymru benderfynu a ddylid, ac os  
dylid, sut y dylid darparu’r arian ychwanegol sylweddol sydd  
ei angen er mwyn gwireddu’r weledigaeth a’r gwaith yn y GIG  
i gryfhau’r cydgynllunio ariannol ar gyfer gwybodeg 46

2 Mae elfennau allweddol cofnod electronig am gleifion wrthi’n 
cael eu rhoi ar waith ond mae oedi sylweddol a phroblemau 
gyda nodweddion y system yn achosi rhwystredigaeth ac nid  
yw’n glir a yw’r manteision a fwriadwyd yn cael eu gwireddu 54
Mae llawer o flociau adeiladu’r cofnod electronig am gleifion  
wedi cael eu lledaenu, neu wrthi’n cael eu lledaenu, ond mae  
cryn ffordd i fynd eto nes iddo gael ei roi ar waith yn llawn ac  
nid oes gan y Gwasanaeth Gwybodeg ddull clir i flaenoriaethu  
ei waith 56
Am wahanol resymau, mae llawer o systemau cenedlaethol  
wedi wynebu oedi sylweddol ac mae hyn yn achosi  
rhwystredigaeth fawr 59
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Adroddiad cryno

Crynodeb
1 Gall Gwybodeg (Blwch 1) helpu’r GIG i sicrhau gwell canlyniadau i gleifion 

a defnyddio adnoddau ariannol a dynol yn fwy effeithlon ac effeithiol. Mae 
pwysigrwydd gwybodeg i gynaliadwyedd GIG Cymru yn y dyfodol wedi’i 
gydnabod yn fwyaf diweddar yn yr Adolygiad Seneddol o Iechyd a Gofal 
yng Nghymru1 a chan y Sefydliad Iechyd.2

Blwch 1: gwybodeg iechyd

Bob dydd yn y sector iechyd, bydd gwybodaeth yn cael ei chasglu, ei rheoli, ei defnyddio 
a’i rhannu. Mae gofal da i gleifion yn dibynnu ar sicrhau bod modd i’r wybodaeth hon lifo’n 
gyflym ac yn gywir.

Mae a wnelo gwybodeg iechyd â sicrhau bod y wybodaeth hon yn cyrraedd yr unigolyn 
iawn ar yr adeg iawn. Mae’n hanfodol darparu gwybodaeth i weithwyr iechyd proffesiynol a 
chleifion er mwyn iddynt ddarparu gofal. Mae a wnelo hefyd â defnyddio gwybodaeth i reoli 
a gwella gwasanaethau, er enghraifft, casglu data am batrymau’r galw a gweithgarwch er 
mwyn rhagweld tueddiadau neu drefnu’r ffordd y darperir gwasanaethau’n well.

Ffynhonnell: Swyddfa Archwilio Cymru/Health Education England

2  Mae’r dystiolaeth ryngwladol yn dangos bod systemau gofal iechyd sydd 
â systemau gwybodeg o safon a’r rheini’n bwydo i gofnod electronig am 
gleifion yn y pen draw yn sicrhau gwell canlyniadau i’r cleifion hynny. Mae 
peryglon sylweddol ynghlwm wrth barhau i ddibynnu ar gofnodion papur 
ysgrifenedig a nodiadau atgyfeirio nad ydynt bob tro ar gael yn hwylus 
i glinigwyr. Gall systemau rhagnodi electronig cynhwysfawr helpu i atal 
sefyllfa lle bydd cleifion yn cael cyffuriau y mae ganddynt alergedd iddynt 
neu rai sy’n adweithio’n wael gyda meddyginiaethau eraill. Mae gadael 
i glinigwyr mewn gofal eilaidd weld cofnodion cleifion meddygon teulu’n 
gallu eu galluogi i wneud diagnoses a phenderfyniadau gwell am driniaeth 
ac, unwaith eto, yn help i sicrhau llai o ddigwyddiadau niweidiol. 

3 Gall systemau gwybodeg da hefyd helpu i wneud y GIG yn fwy effeithlon; 
gan olygu bod clinigwyr yn treulio llai o amser ar dasgau gweinyddol. 
Hefyd, mae data cynhwysfawr am gyflyrau cleifion a’u triniaeth yn 
allweddol er mwyn deall y galw’n well a chynllunio ar gyfer gwella 
gwasanaethau ar draws y GIG.

1 Adolygiad Seneddol o Iechyd a Gofal Cymdeithasol yng Nghymru, Adroddiad interim, 
Gorffennaf 2017

2 Y Sefydliad Iechyd, The Path to Sustainability, Funding projection for the NHS in Wales 
to 2019-20 and 2030-31, Hydref 2016

Tudalen y pecyn 80



Systemau Gwybodeg yn GIG Cymru 7

3 Llywodraeth Cymru,  Hysbysu Gofal Iechyd, Rhagfyr 2003
4 Llywodraeth Cymru, Iechyd a Gofal Gwybodus – Strategaeth Iechyd a Gofal 

Cymdeithasol Ddigidol ar gyfer Cymru, Rhagfyr 2015 
5 Drwy’r adroddiad, byddwn yn cyfeirio at y gwahanol gymwysiadau a gwasanaethau 

cenedlaethol gyda’i gilydd fel ‘systemau’

4  Mae lledaenu a chynnal systemau gwybodeg ar draws y GIG yn heriol yn 
ei hanfod. Mae GIG Cymru’n system fawr a chymhleth sy’n ymestyn ar 
draws llu o sefydliadau, a’i staff yn gweithredu mewn ysbytai, practisau 
meddygon teulu ac yn y gymuned. Er mwyn rhoi syniad o’i maint: mae gan 
GIG Cymru ryw 90,000 o ddefnyddwyr unigol yn gweithio oddi ar 60,000 o 
ddyfeisiau. Bydd 7 miliwn o negeseuon e-bost yn cael eu hanfon i mewn i 
GIG Cymru ac allan ohono bob mis a 70 miliwn arall o negeseuon e-bost 
mewnol. Mae System Rheoli Gwybodaeth Labordy Cymru (WLIMS), sy’n 
rheoli canlyniadau profion, megis profion gwaed, yn cynhyrchu 2.4 miliwn 
o ganlyniadau bob mis.

5 Mae gan y GIG yng Nghymru weledigaeth ers tro o ddarparu cofnod 
electronig am gleifion. Disgrifiwyd y weledigaeth hon i ddechrau yn 
strategaeth Hysbysu Gofal Iechyd3 2003. Mae’r weledigaeth wedi’i 
mireinio rywfaint er 2003. Mae strategaeth newydd 2015 ar gyfer iechyd 
a gofal cymdeithasol digidol (strategaeth 2015)4 yn ei gwneud yn glir 
bod y GIG yng Nghymru yn dal i weithio tuag at y nod o ddarparu cofnod 
electronig cynhwysfawr am gleifion. Nid yw’r weledigaeth yn cynnwys 
creu un system ddigidol sy’n dal yr holl wybodaeth am glaf. Yn hytrach, 
mae’r weledigaeth yn golygu creu cofnod electronig am gleifion drwy 
ddwyn ynghyd yr holl wybodaeth a gedwir ar lu o wahanol systemau. 
Bydd clinigwyr, a lle bo hynny’n briodol, cleifion, yn gallu cael gafael ar y 
wybodaeth drwy ‘gymwysiadau cofnodion am gleifion’ sy’n gallu cyfathrebu 
â’i gilydd a’r cymwysiadau arbenigol a’r gwasanaethau ategol sy’n sail 
iddynt5.

6  Mae Blwch 2 a Ffigur 1 yn dangos sut y bwriedir i’r weledigaeth weithio’n 
ymarferol. Mae Blwch 2 yn disgrifio’r pedwar prif gymhwysiad cofnodion 
am gleifion y gellir eu defnyddio i gael gafael ar wybodaeth mewn gofal 
sylfaenol, cymunedol ac eilaidd. Mae Ffigur 1 yn dangos y pedwar 
cymhwysiad cofnodion ar gyfer cleifion a’r cymwysiadau a’r gwasanaethau 
ategol y bwriedir iddynt alluogi creu cofnod cyffredinol am gleifion. Mae 
hyn yn gallu effeithio ar bron bob rhan o GIG Cymru, ac mae’r newidiadau 
i systemau gweinyddol a chlinigol yn golygu bod angen ffyrdd newydd 
a gwell o weithio i roi diagnosis i gleifion a’u trin. Mae datblygu system 
wybodaeth gofal yn y gymuned wedi’i fwriadu hefyd i alluogi newidiadau i’r 
ffordd y bydd gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol yn cydweithio.
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Blwch 2: cymwysiadau cofnodion am gleifion a ddefnyddir i weld gwybodaeth ar fwy 
nag un system

Porthol Clinigol Cymru (WCP)

Pan gaiff ei roi ar waith yn llawn, bydd y porthol yn dangos gwybodaeth am gleifion oddi 
ar nifer o systemau a chronfeydd data cyfrifiadurol sy’n cael eu defnyddio ledled Cymru, 
gan ganiatáu i staff gofal iechyd mewn ysbytai fynd at fan gwaith personol sy’n cynnwys 
eu rhestrau cleifion hwy eu hunain, archebu profion a gweld canlyniadau. Mae rhagor o 
nodweddion yn cael eu hychwanegu at y porthol wrth i amser fynd heibio ac mae llawer 
o ysbytai bellach wedi uwchraddio i gynnwys trawsgrifio meddyginiaethau, e-Ryddhau a 
mynediad at Gofnod Meddygon Teulu Cymru. 

Systemau Practisau Meddygon Teulu

Ar hyn o bryd, mae dau ddarparwr systemau practisau meddygon teulu yng Nghymru. Mae’r 
systemau hyn golygu bod meddygon teulu yn gallu gweld eu cofnodion lleol yn ogystal â 
chanlyniadau profion yn yr ysbyty a gwybodaeth o fathau eraill megis nodiadau rhyddhau. 

Mae’r cyfathrebu rhwng gofal sylfaenol ac ysbytai’n cael ei hwyluso drwy Gofnod Meddygon 
Teulu Cymru. (WGPR). Mae’n crynhoi’r wybodaeth bwysig o gofnod meddygol llawn claf 
y meddyg teulu a fydd ar gael drwy Borthol Clinigol Cymru. Pan gaiff ei roi ar waith yn 
llawn, bydd modd i weithwyr iechyd proffesiynol sy’n gofalu am glaf weld y cofnod, ym 
mha le bynnag y bydd y claf yng Nghymru. Bydd claf yn cydsynio i’r gweithiwr gofal iechyd 
proffesiynol weld y cofnod bob tro y bydd angen gwneud hynny, a bob tro y bydd rhywun yn 
edrych ar WGPR, bydd hynny’n cael ei fonitro’r awtomatig.

System Gwybodaeth Gofal Cymunedol Cymru (WCCIS)

Bydd hon yn golygu bod modd rhannu gwybodaeth hollbwysig rhwng gwasanaethau 
iechyd a chymdeithasol yng Nghymru drwy un system. Bydd yn golygu bod modd i ofalwyr 
ar y rheng flaen, therapyddion, gweithwyr iechyd meddwl a nyrsys cymunedol gydlynu 
achosion cleifion drwy gofnod gofal electronig a rennir gyda’r nod o wella’r driniaeth. Bydd 
hyn yn golygu na fydd angen dwy gronfa ddata a ddelir ar wahân gan fyrddau iechyd ac 
awdurdodau lleol. Nid yw’n glir eto i ba raddau y bydd WCCIS yn borthol i gofnodion eraill ac 
mae angen trafod i ba raddau y dylai gweithwyr gofal cymdeithasol, er enghraifft, gael gweld 
cofnodion clinigol claf mewn gofal sylfaenol ac eilaidd. Mae rhaglen WCCIS wedi sefydlu 
Grŵp Cyflawni Llywodraethu Gwybodaeth ac mae’n gweithio gyda Bwrdd Llywodraethu 
Gwybodaeth GIG Cymru a Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth gyda golwg ar rannu 
gwybodaeth.

Fy Iechyd Ar-lein

Ar hyn o bryd, mae Fy Iechyd Ar-lein yn golygu bod cleifion meddygon teulu’n gallu archebu 
presgripsiwn neu bresgripsiwn amlroddadwy a threfnu apwyntiadau gyda’u meddyg teulu ar 
lein. Serch hynny, yn ystod cyfnod nesaf Fy Iechyd Ar-lein, bwriedir galluogi cleifion i weld yn 
uniongyrchol rywfaint o’r cofnodion a gedwir gan eu meddyg teulu. 

Ffynhonnell: Swyddfa Archwilio Cymru
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Ffynhonnell: Swyddfa Archwilio Cymru

Ffigur 1: Prif rannau cydrannol o’r cofnod cleifion electronaidd

Sylwer: nid yw hyn yn cynnwys y seilwaith a ddarperir gan Wasanaeth Gwybodeg GIG Cymru a 
chyrff y GIG a’r cymwysiadau corfforaethol, megis Microsoft Office a systemau Cyllid/Adnoddau 
Dynol nad ydynt yn ffurfio rhan uniongyrchol o’r cofnod am gleifion. 

Cymwysiadau 
Cofnodion am
Gleifion

Systemau 
Practisau 
Meddygon Teulu

System 
Gwybodaeth
Gofal Cymunedol
Cymru (WCCIS)

Porthol Clinigol
Cymru (WCP) Fy Iechyd Ar-lein

Cymwysiadau 
a 
gwasanaetha
u sy’n sail
iddynt

Cymwysiadau arbenigol: mae'r rhain yn cynnwys gwybodaeth am gleifion sy'n 
berthnasol i rannau penodol o'r system iechyd, er enghraifft data o adrannau
achosion brys, y fferyllfa, a phrofion gwaed.

Gwasanaethau mynegeio: mae'r rhain yn darparu system fynegeio sy'n golygu bod
modd adnabod data penodol am gleifion a'u cysylltu â chofnodion.

Gwasanaethau ystorfa: mae'r rhain yn cadw data sydd wedi'u harchifo, er 
enghraifft, canlyniadau profion pelydr-x a phrofion eraill y gellir eu hadalw os bydd
gofyn.

Gwasanaethau rhyngweithredu: mae'r rhain yn cysylltu'r gwahanol systemau â'i
gilydd, er enghraifft, galluogi data am gleifion i lifo rhwng gwahanol feddygon teulu a 
rhwng gofal sylfaenol a gofal eilaidd.
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Blwch 3: Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru (NWIS)

Sefydlodd Llywodraeth Cymru’r Gwasanaeth Gwybodeg yn 2010 i ddatblygu a 
chefnogi gwasanaethau gwybodaeth a thechnoleg ar gyfer gofal iechyd yng Nghymru. 
Ymddiriedolaeth GIG Felindre yw cartref y gwasanaeth. Dygwyd sawl sefydliad ynghyd 
i ffurfio’r gwasanaeth. Y rhain gynt oedd yn gyfrifol am ddarparu’r gwasanaeth rheoli 
a thechnoleg gwybodaeth yng Nghymru. Mae’r Gwasanaeth Gwybodeg yn darparu 
gwasanaethau ar draws pedwar prif maes: 
• Meddalwedd: Mae’r Gwasanaeth Gwybodeg yn datblygu, yn cefnogi ac yn cynnal 

systemau cymwysiadau megis radioleg (RadIS2) gweinyddu cleifion (Myrddin), canser 
(CaNISC), a systemau fferylliaeth ysbytai, Porthol Clinigol Cymru, y Cofnod Iechyd Unigol 
ac Iechyd Plant 2000.

• Caffael: Mae’r Gwasanaeth Gwybodeg yn caffael ceisiadau, systemau a gwasanaethau 
cenedlaethol ar ran GIG Cymru ac mae’n cefnogi eu rhoi ar waith a’u lletya’n genedlaethol 
(er enghraifft, Fy Iechyd Ar-lein a LIMS).

• Gwybodaeth: Mae’r Gwasanaeth Gwybodeg yn darparu warysau data a gwasanaethau 
cudd-wybodaeth busnes gyda dosbarthiad clinigol cenedlaethol, safonau data a safonau 
ansawdd data yn cael eu darparu’n gefn iddynt.

• Seilwaith: Mae’r Gwasanaeth Gwybodeg yn darparu cefnogaeth 24 awr ar gyfer 
gwasanaethau e-bost a ffôn, cyfathrebu dros rwydweithiau, gweinyddion, cronfeydd data, 
systemau cyfathrebu a mynediad i’r rhyngrwyd.

7 Bydd Llywodraeth Cymru, Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru (NWIS) a 
chyrff y GIG yn cydweithio i ddarparu systemau gwybodeg ar gyfer y GIG. 
Bydd Llywodraeth Cymru’n darparu cyfeiriad strategol, goruchwyliaeth 
a chyllid. Ochr yn ochr â swyddogaethau eraill, bydd y gwasanaeth 
gwybodeg yn datblygu ac yn darparu systemau cenedlaethol penodol 
yn ogystal ag agweddau penodol ar y seilwaith TGCh cenedlaethol, 
megis gwasanaethau e-bost a theleffoni (Blwch 3). Bydd cyrff y GIG yn 
darparu’r caledwedd a’r seilwaith sy’n angenrheidiol er mwyn darparu 
gwasanaethau i staff a chleifion yn ogystal â rhywfaint o systemau 
lleol sydd wedi’u teilwra’n arbennig. Mae’n gyfrifoldeb ar gyrff y GIG i 
gefnogi datblygu systemau newydd a sicrhau eu bod yn barod i dderbyn 
a lledaenu systemau cenedlaethol yn lleol. Maent hefyd yn gyfrifol am 
sicrhau bod y newidiadau ehangach sydd eu hangen i wasanaethau a 
phrosesau’n cael eu gwneud er mwyn i’r systemau gwybodeg newydd 
weithio ar eu gorau.
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8 Mae sawl un o’n hadroddiadau dros y blynyddoedd diwethaf wedi sylwi 
ar broblemau gyda systemau gwybodeg y GIG. Er enghraifft, mae 
ein hadroddiadau am amserau aros ar gyfer triniaeth wedi’i threfnu, 
apwyntiadau dilynol i gleifion allanol a gwasanaethau mamolaeth 
wedi nodi pryderon am y brif system gweinyddu cleifion (Myrddin). 
Soniwyd am bryderon am e-ragnodi yn ein hadroddiad 2016 am reoli 
meddyginiaethau6. Yn ein gwaith archwilio lleol yn ystod 2016, sylwyd 
hefyd ar bryderon am systemau i gefnogi gwasanaethau radioleg. 

9 Ar ran yr Archwilydd Cyffredinol, adolygwyd y trefniadau ar gyfer darparu 
gwasanaethau gwybodeg cenedlaethol. Canolbwyntiwyd ar a yw GIG 
Cymru mewn sefyllfa dda i wireddu’r manteision y bwriedir eu sicrhau 
drwy fuddsoddi i ddiweddaru systemau gwybodeg clinigol. At ddibenion 
yr astudiaeth hon, rydym yn cynnwys Adran Iechyd a Gwasanaethau 
Cymdeithasol Llywodraeth Cymru yn rhan o GIG Cymru. Canolbwyntiwyd 
yn benodol ar y trefniadau yng Ngwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru 
i ddarparu systemau cenedlaethol. Edrychwyd ar chwech o systemau 
penodol yn fanylach fel dangosyddion ar gyfer yr ymagwedd ehangach 
at wybodeg (Blwch 4). Roedd y gwaith hwn yn cynnwys edrych ar sut yr 
oedd y byrddau iechyd yn ymgysylltu â darparu systemau cenedlaethol. 

6 Yn Atodiad 1, rhoddir cyfeiriadau llawn yr adroddiadau blaenorol hyn.

Blwch 4: systemau gwybodeg yr edrychwyd arnynt yn fanwl

• Systemau radioleg (RADIS a’r Gwasanaethau Archifo Lluniau - PACS)
•  System Labordy (System Rheoli Gwybodaeth Labordy Cymru - WLIMS)
• Myrddin - y prif system gweinyddu cleifion
• Systemau yn y gymuned - Fy iechyd Ar-lein (system meddygon teulu ar gyfer 

apwyntiadau a phresgripsiynau amlroddadwy) a Dewis Fferyllfa
Mae rhagor o fanylion am y systemau hyn yn Atodiad 2. Mae Atodiad 3 yn rhestru’r holl 
brosiectau ‘byw’ sy’n cael eu rheoli gan y Gwasanaeth Gwybodeg ar hyn o bryd.

10 Yn ystod cyfnod ein hadolygiad, adolygodd Gwasanaethau Archwilio 
Mewnol Cymru agweddau ar lywodraethu a chyflawni’r Gwasanaeth 
Gwybodeg. Lle mae hynny’n briodol, rydym yn defnyddio canfyddiadau’r 
gwaith hwnnw i lunio ein casgliadau ni. Rydym hefyd yn ymwybodol bod yr 
Adolygiad Seneddol o Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn debygol o gynnig 
argymhellion am ddyfodol gwybodeg yn GIG Cymru.
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12 Mae’r weledigaeth gyffredinol yn glir, sef creu cofnod electronig am 
gleifion sy’n cynnwys nifer o wahanol rannau ac fe’i seiliwyd ar resymwaith 
cadarn. Dysgodd GIG Cymru wersi yn sgil problemau yn Lloegr, ac yn y 
fan honno, ceisiwyd datblygu system yn cynnwys yr holl ddata am glaf 
ar un system. Serch hynny, yn y degawd ers i GIG Cymru fabwysiadu 
ei hymagwedd gyntaf, mae’r farchnad wybodeg fyd-eang wedi newid yn 
sylweddol. Mae twf wedi bod mewn technoleg ffynhonnell agored, sydd 
ar gael i’w defnyddio a’i datblygu am ddim, a hefyd mwy o gydweithio 
rhwng gwahanol ddarparwyr cymwysiadau er mwyn sicrhau eu bod yn 
gallu cyfathrebu â’i gilydd. felly, mae’n bwysig bod GIG Cymru’n adolygu ei 
gweledigaeth o hyd yng ngoleuni newidiadau yn y farchnad.

Strategaeth: Mae’r weledigaeth lefel-uchel ar gyfer gwybodeg y GIG yn glir 
ond, er gwaethaf nifer o ddatblygiadau’n ddiweddar, mae dal angen mwy o 
gyfarwyddyd ynghylch blaenoriaethau ‘Unwaith i Gymru’ a mynd i’r afael â’r 
rhwystrau y gwyddys eu bod yn atal cynnydd 

11 Drwyddi draw, gwelsom, er bod y weledigaeth ar gyfer cofnod 
electronig am gleifion yn glir a bod y prif elfennau’n cael eu rhoi 
ar waith, bod cryn oedi wedi bod wrth eu cyflawni. Er bod nifer o 
ddatblygiadau pwysig wedi bod yn ystod cyfnod ein hadolygiad, 
mae nifer o wendidau pwysig yn y trefniadau o hyd i gefnogi a 
goruchwylio’r cyflawni a sicrhau bod y systemau’n sicrhau’r buddion 
a fwriedid. Mae’r GIG wedi sylweddoli’n ddiweddar y bydd angen 
arian ychwanegol sylweddol i wireddu’r weledigaeth, ond mae 
gofyn gwneud rhagor o waith ar y cynlluniau manwl a chadarnhau’r 
trefniadau ariannu. 
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7 Mae a wnelo’r prif anawsterau ag a yw Unwaith i Gymru yn golygu ei bod yn rhaid i gyrff y 
GIG gael yr un system genedlaethol ym mhob man ynteu systemau gwahanol sy’n gallu 
rhyngweithredu â’i gilydd - yn gallu cyfathrebu â’i gilydd - drwy fabwysiadu’r un safonau drwy 
GIG Cymru. Mae paragraffau 1.7 i 1.15 yn rhestru’r anawsterau’n fwy manwl.

13 Mae Strategaeth Llywodraeth Cymru 2015 a’r gwaith cynllunio a oedd yn 
sail i’r gweithredu wedi ychwanegu rhywfaint o eglurdeb ynghylch costau 
ac amserlenni gwireddu’r weledigaeth. Serch hynny, yn ein barn ni, mae 
rhywfaint o fylchau pwysig o hyd. Yn benodol, gwelsom fod:

• y GIG heb fod yn glir am y blaenoriaethau strategol ar gyfer gwybodeg, 
gan ychwanegu rhagor o flaenoriaethau heb gael gwared ar ddim; 
er bod datblygiadau wedi bod yn ddiweddar i wella’r broses gosod 
blaenoriaethau;

• mae anghytundebau wedi bod rhwng rhai o gyrff y GIG a’r Gwasanaeth 
Gwybodeg am ystyr y strategaeth datblygu a chaffael systemau 
‘Unwaith i Gymru’, er bod y GIG yn gwneud cynnydd o ran gwneud hyn 
yn fwy eglur7;

• ni chytunwyd ar gynllun sydd wedi’i gynllunio’n llawn eto ar gyfer 
gwireddu’r weledigaeth; ac

• mae llawer o’r rhwystrau rhag gwneud cynnydd wedi’u nodi wrth 
adolygu gwasanaethau gwybodeg yn y gorffennol.

14 Mae’r GIG yn cymryd camau i fynd i’r afael â llawer o’r bylchau, drwy 
bedair ffrwd gwaith newydd sydd wedi’u sefydlu i fwrw ymlaen i wireddu 
Strategaeth 2015. Dylai’r pedair ffrwd gwaith arwain at flaenoriaethau 
eglurach a chyflawni mwy effeithiol os byddant yn gwireddu eu hamcanion. 
Mae’n rhy fuan inni asesu, ar hyn o bryd, a ydynt yn debygol o sicrhau’r 
effaith a fwriadwyd.
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8 Adroddiad y Grŵp Cynghori Cenedlaethol am Dechnoleg Gwybodaeth Iechyd yn Lloegr, 
Making IT work: harnessing the power of health information technology to improve 
care in England, Medi 2016. Cadeirydd y Grŵp Cynghori Cenedlaethol oedd yr Athro 
Robert Wachter.

15 Mae’r arweiniad wedi’i gryfhau, yn enwedig ar y lefel genedlaethol. Ar 
ôl adolygiad yn 2013, sefydlodd y GIG Fwrdd Gwybodeg GIG Cymru 
(NIMB), sy’n darparu arweiniad uchel ei broffil ac sydd ar hyn o bryd yn 
cael ei gadeirio gan Brif Weithredwr GIG Cymru. Fe’i cadeiriwyd gynt gan 
y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol. Cymerwyd camau 
cadarnhaol hefyd i sefydlu arweiniad clinigol cenedlaethol dros wybodeg, 
drwy gyfrwng Cyngor Gwybodeg Glinigol Cymru (WCIC), sy’n cael ei 
gefnogi gan y Gwasanaeth Gwybodeg. Serch hynny, gwelsom y gallai’r 
ddau fforwm weithredu’n fwy effeithiol: NIMB drwy wneud penderfyniadau 
anodd gyda’i gilydd am y blaenoriaethau ar gyfer cyflawni, er bod 
newidiadau diweddar i’r Bwrdd wedi’u bwriadu i hwyluso blaenoriaethu 
eglurach; ac WCIC drwy ganolbwyntio llai ar faterion technegol manwl sy’n 
gysylltiedig â newidiadau i systemau.

16 Yn lleol, mae cryn le i gryfhau’r arweiniad. Mae GIG Cymru yn llusgo 
ar ôl y sector preifat o ran sicrhau cynrychiolaeth o’r maes gwybodeg 
ac arbenigedd ym maes TGCh ar lefel y Bwrdd. Mae angen datblygu 
arweiniad clinigol lleol hefyd ym maes gwybodeg. Mae clinigwyr yn 
straffaglu i ddod o hyd i amser oddi wrth eu gwaith beunyddiol i gefnogi 
ac arwain cyflawni’n lleol, ac mae hyn yn llesteirio dylunio, profi a darparu 
systemau ledled Cymru. Sylwodd adolygiad Wachter8 o wybodeg yn y GIG 
yn Lloegr ar broblemau tebyg gan alw am ddatblygu corff o ‘wybodegwyr-
clinigol’ a oedd yn meddu ar wybodaeth am faterion clinigol a TG i arwain 
datblygu a gwireddu newid.

Arweiniad: Er gwaethaf rhywfaint o gynnydd, mae lle o hyd i gryfhau’r 
arweiniad ym maes gwybodeg drwy’r GIG
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Llywodraethu a goruchwylio: Mae gwendidau sylweddol yn nhrefniadau 
llywodraethu Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru, gan gynnwys diffyg craffu 
annibynnol ac adroddiadau anghytbwys am gynnydd 

Cyllid: Mae angen i Lywodraeth Cymru benderfynu a ddylid ac os felly, sut y 
dylid darparu’r arian ychwanegol sylweddol sydd ei angen er mwyn gwireddu’r 
weledigaeth a’r gwaith yn y GIG i gryfhau’r cydgynllunio ariannol ar gyfer 
gwybodeg 

17 Credwn fod y trefniadau sydd ar waith i oruchwylio’r Gwasanaeth 
Gwybodeg, er gwaethaf rhai gwelliannau, yn wan. Mae gan y Gwasanaeth 
Gwybodeg statws ffurfiol annelwig. Ymddiriedolaeth GIG Felindre yw 
cartref y gwasanaeth. Mae Ymddiriedolaeth GIG Felindre yn atebol am 
agweddau ar lywodraethu’r Gwasanaeth Gwybodeg, megis materion 
ariannol a chydymffurfio â rheolau sefydlog, ond nid am ei strategaeth 
a’i berfformiad. Yn y meysydd allweddol hynny, mae’r Gwasanaeth 
Gwybodeg yn atebol i Lywodraeth Cymru. Yn ein barn ni, mae’r trefniadau 
hyn yn anfoddhaol ac mae angen egluro a chryfhau’r llinellau atebolrwydd 
rhwng y Gwasanaeth Gwybodeg a Phrif Weithredwr GIG Cymru ac 
Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon. 

18 Gwelsom hefyd fod yr adroddiadau am gynnydd a pherfformiad y 
Gwasanaeth Gwybodeg i Lywodraeth Cymru a’r cyhoedd wedi tueddu 
i fod yn bleidiol ac yn or-gadarnhaol. Enghreifftiau o hyn yw dethol 
gwybodaeth am berfformiad a chynnydd i sôn amdano heb gyd-
destun ac amodau allweddol. Nodwn fod yr adroddiadau i’r NIMB wedi 
gwella rhywfaint yn ddiweddar. Serch hynny, credwn y byddai o fudd i’r 
Gwasanaeth Gwybodeg wynebu mwy o her a chraffu annibynnol gan 
roi ei benderfyniadau mewnol a’i adroddiadau am gynnydd yn y parth 
cyhoeddus. 

19 Yn ôl ein hamcangyfrif ni, mae’r GIG yn gwario llai na 2% o’i gyllid ar 
TGCh. Mae hynny’n sylweddol lai na’r 4% a argymhellwyd flynyddoedd 
lawer yn ôl gan Syr Derek Wanless. Yn 2016, am y tro cyntaf, mae GIG 
Cymru wedi nodi’r costau dangosol a’r amserlenni ar gyfer gwireddu 
ei strategaeth. Amcangyfrifir yn fras mai’r gost dros bum mlynedd fydd 
£484 miliwn ar ben y cyllidebau sy’n bodoli eisoes. Yn ein barn ni, gallai’r 
amcangyfrifon hyn o’r costau fod yn optimistig ac mae angen gwneud 
rhagor o waith i’w cadarnhau. 
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9 Enghreifftiau o hyn yw Porth Cyfathrebu Clinigol Cymru, sy’n galluogi anfon gwybodaeth 
rhwng gofal sylfaenol a gofal eilaidd a’r System Archwilio Integredig Ddeallus Genedlaethol 
sy’n olrhain pwy yn union sy’n mynd at ddata am gleifion.

20 Mae Llywodraeth Cymru yn awr yn wynebu nifer o ddewisiadau anodd 
wrth benderfynu a all fforddio’r costau ychwanegol, ac os felly, sut. Mae’r 
byrddau iechyd hefyd yn wynebu her o ran blaenoriaethu’r cyllid ar gyfer 
gwybodeg. Yn y gorffennol, nid yw’r maes hwn wedi bod yn flaenoriaeth 
glir iddynt, ac mae’r rhan fwyaf o’r byrddau iechyd wedi tocio’u gwariant ar 
TGCh mewn termau real rhwng 2010-11 a 2013-14. Yn ein barn ni, mae’n 
bwysig bod Llywodraeth Cymru a chyrff y GIG yn gwneud y dewisiadau 
ariannol hyn, gan roi sylw dyladwy i werth am arian ond gan wneud 
hynny’n gymharol gyflym er mwyn i’r GIG allu cynllunio’n effeithiol ar gyfer 
y camau angenrheidiol er mwyn gwireddu’r systemau newydd sydd wedi’u 
diweddaru yn ystod y cyfnod dan sylw.

21 Mae’r symudiad at gynllunio tair blynedd ar draws y GIG yn cynnig y 
potensial i gynllunio’n ariannol ar gyfer gwybodeg mewn ffordd fwy 
cydlynol. Mae nifer o heriau ymarferol wrth geisio cysoni amseru’r 
cynllunio, er mwyn i’r Gwasanaeth Gwybodeg a chyrff y GIG gael 
cynlluniau clir a chyson ar gyfer cyllido gwybodeg. Hefyd, mae lle i 
Lywodraeth Cymru gynnig mwy o sicrwydd am gynlluniau gwario yn y 
dyfodol ym maes gwybodeg, dros gyfnod o dair blynedd fan leiaf. 

Rheoli rhaglenni: Mae llawer o flociau adeiladu’r cofnod electronig am gleifion 
wedi cael eu lledaenu, neu wrthi’n cael eu lledaenu, ond mae cryn ffordd i 
fynd eto nes iddo gael ei roi ar waith yn llawn ac nid oes gan y Gwasanaeth 
Gwybodeg ddull clir i flaenoriaethu ei waith

22 Mae rhaglen y Gwasanaeth Gwybodeg yn cynnwys blociau adeiladu’r 
cofnod electronig am gleifion, ac mae llawer o’r rheini’n cael eu lledaenu 
neu fe ddisgwylir i hynny ddigwydd dros y pum mlynedd nesaf os bydd 
y cyllid ar gael. Ers datblygu’r weledigaeth ar gyfer cofnod electronig 
am gleifion gyntaf yn 2003, mae cynnydd wedi bod o ran rhoi systemau 
electronig ar waith ar gyfer meddygon teulu. Mae proses ledaenu sawl 
system genedlaethol yn mynd rhagddi’n dda erbyn hyn, gan gynnwys 
system y labordy cenedlaethol a system radioleg genedlaethol. Mae 
Porthol Clinigol Cymru, a fydd yn galluogi staff ysbytai i weld cofnodion 
meddygon teulu a mathau eraill o ddata, ar waith yn rhannol. Mae ystod 
eang o wasanaethau ategol a seilwaith ar waith neu’n rhannol ar waith 
hefyd, i helpu i wireddu’r cofnod electronig i gleifion maes o law9. Serch 
hynny, mae rhywfaint o fylchau sylweddol yn dal i fod, lle bydd cofnodion 
papur yn dal i gael eu defnyddio ac mae llawer o systemau gwybodaeth 
ledled y GIG nad ydynt yn cyfathrebu â’i gilydd o hyd nac ychwaith â’r 
systemau cenedlaethol.
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23 Mae rhyw 10% o adnoddau’r Gwasanaeth Gwybodeg yn cael eu 
defnyddio ar gyfer ‘prosiectau’ newydd a’r gweddill yn cael ei neilltuo i 
gynnal systemau cenedlaethol sydd ar waith eisoes a’i swyddogaethau 
craidd eraill (Blwch 3). Ers mis Mai 2017, mae gan y Gwasanaeth 
Gwybodeg 30 o brosiectau byw yn ei raglen (Atodiad 3). Nid oes gan y 
Gwasanaeth Gwybodeg ffordd strategol glir o flaenoriaethu pa systemau 
newydd i’w cynnwys yn ei raglen nac o flaenoriaethu adnoddau i’r rheini 
sydd eisoes yn rhan ohoni. I raddau, mae cynlluniau’r Gwasanaeth 
Gwybodeg yn adlewyrchu’r blaenoriaethau a nodwyd gan gyrff y GIG yn 
eu proses gynllunio tair blynedd. O safbwynt ymarferol, gyda’i gapasiti 
cyfyngedig, bydd y Gwasanaeth Gwybodeg yn blaenoriaethu ei adnoddau 
ar sail anghenion gweithredol ac er mwyn ddatblygu prosiectau a thasgau i 
osgoi oedi mewn meysydd eraill.
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Rheoli prosiectau: Am amrywiol resymau, mae llawer o systemau 
cenedlaethol wedi wynebu cryn oedi sy’n achosi rhwystredigaeth helaeth

24 Am amrywiaeth o resymau, mae llawer o’r systemau cenedlaethol wedi 
wynebu oedi sylweddol ac mae’n debyg eu bod yn costio mwy na’r 
disgwyl. Mae union faint a chost yr oedi’n anodd eu mesur. O blith y 30 
prosiect y mae’r Gwasanaeth Gwybodeg wrthi’n eu lledaenu ar hyn o 
bryd, dim ond saith sydd ar y trywydd iawn i gyrraedd eu cerrig milltir. Mae 
rhai o’r saith ar y trywydd iawn o’u cymharu ag amserlenni sydd wedi’u 
diwygio, ond mae oedi sylweddol wedi bod o’u cymharu â’r amserlenni 
gwreiddiol. Rydym yn ymwybodol bod rhai prosiectau wedi wynebu 
blynyddoedd lawer o oedi. Mae rhywfaint o rwystredigaeth hefyd bod 
rhai prosiectau, megis presgripsiynau electronig, heb gyrraedd y cam 
adroddiadau oherwydd nad oes achos busnes wedi’i gymeradwyo, er bod 
y syniad wedi’i drafod ers degawd bron. Dyma rai o’r rhesymau dros yr 
oedi:

• diffyg blaenoriaethu ar lefel genedlaethol a lleol sy’n golygu bod y 
Gwasanaeth Gwybodeg yn ymestyn ei adnoddau ar draws gormod o 
brosiectau.

• problemau capasiti staff, ac mae swyddi gwag yn y Gwasanaeth 
Gwybodeg. Er bod ganddo lawer o gynlluniau i ddenu recriwtiaid 
newydd, mae’r cyfyngiadau ar lefelau cyflog cenedlaethol a’r galw mawr 
am sgiliau datblygwyr yn y sector preifat yn gallu ei gwneud yn anodd 
recriwtio a chadw uwch ddatblygwyr meddalwedd a staff dadansoddi 
busnes i weithio gyda chyrff y GIG.

• anawsterau yng nghyrff y GIG eu hunain, gan gynnwys y seilwaith 
TGCh y mae angen ei uwchraddio i ymdopi â systemau cenedlaethol 
neu broblemau technegol gwaelodol yn systemau cyrff y GIG eu 
hunain.

• anawsterau’n ymgysylltu â chlinigwyr a chael cyfarwyddyd clir ganddynt 
i ddatblygu a phrofi systemau ac uwchraddio, sy’n arwain at oedi ac 
sydd hefyd yn gallu golygu bod angen ail-weithio pethau os na fydd 
y systemau a ddatblygir yn cyfateb i’r hyn y mae’r defnyddwyr yn ei 
ddisgwyl.
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Rheoli buddion: Mae pryderon ynghylch ansawdd rhai o’r prif systemau 
cenedlaethol a diffyg data monitro sy’n golygu ei bod yn aneglur a yw’r rhain yn 
sicrhau’r buddion a fwriedid

25 Gwelsom fod rhai pryderon am ansawdd a nodweddion llawer o’r 
systemau cenedlaethol a bod diffyg monitro’n golygu nad yw’n glir a yw’r 
buddion a ddisgwylid yn cael eu gwireddu. Mynegodd staff y byrddau 
iechyd rywfaint o bryder am nodweddion yr holl systemau yr edrychwyd 
arnynt, ac roedd rhai’n hynod o rwystredig nad oeddent yn diwallu eu 
hanghenion. Maent yn poeni’n benodol nad yw’r systemau’n darparu’r 
wybodaeth reoli bwysig sydd ei hangen er mwyn cynllunio gwasanaethau. 
Mae’r Gwasanaeth Gwybodeg yn darparu Byrddau Cynghori am 
Newidiadau ar gyfer y rhan fwyaf o’i systemau, gyda golwg ar gynnwys 
staff y GIG er mwyn eu gwella, ond credwn fod y rhain yn rhy fiwrocrataidd 
ac nad ydynt yn gweithio mor effeithiol ag y dylent. Roedd un bwrdd 
iechyd wedi canfod nad yw anghenion staff y GIG yn cael eu diwallu gan 
y systemau cenedlaethol, ond eu bod wedyn yn datblygu ffyrdd o ddatrys 
hyn, megis cael eu cronfeydd data personol eu hunain, sy’n achosi risgiau 
o ran diogelwch gwybodaeth a’i llywodraethu.

26 Ar gyfer pob un o’r chwe system yr edrychwyd arni, gwelsom fod y 
buddion a fwriadwyd wedi’u nodi’n glir yn yr achos busnes. Serch hynny, 
nid yw’n glir pwy sy’n gyfrifol am ddarparu a monitro’r buddion, ac fe 
ddywedodd y Gwasanaeth Gwybodeg a chyrff y GIG ill dau wrthym mai’r 
llall oedd yn gyfrifol. Oherwydd y diffyg monitro, gwelwyd ei bod yn anodd 
olrhain y buddion a fwriedid o ddechrau prosiect drwodd i’w wireddu. Er 
bod adroddiadau’n cael eu paratoi am y buddion, mae’r rhain yn tueddu 
i fod yn bleidiol gan adrodd stori gadarnhaol, yn hytrach na  disgrifio’r 
cynnydd yn wrthrychol o’u cymharu â’r buddion a fwriadwyd yn wreiddiol. 
Yr eithriad nodedig oedd y prosiect Dewis Fferyllfa, sydd wedi’i adolygu’n 
fanwl o ran ei fuddion gwirioneddol a’i ddarpar fuddion. 
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Argymhellion

Strategaeth

A1 Mae’r weledigaeth ar gyfer gwybodeg, sef creu cofnodion electronig am gleifion fesul 
cam yn glir ac roedd y rhesymwaith ar ei chyfer yn glir pan gafodd ei sefydlu gyntaf ar 
ôl strategaeth 2003. Fodd bynnag, mae’r farchnad a’r gymuned wybodeg wedi symud 
ymlaen yn sylweddol ers hynny. Dylai Llywodraeth Cymru, gan gydweithio â’r 
Gwasanaeth Gwybodeg a chyrff y GIG, adolygu’r farchnad wybodeg i brofi a yw’n 
cynnig cyfleoedd newydd i wireddu nodau’r Strategaeth.

A2 Mae GIG Cymru wedi sefydlu grŵp gorchwyl a gorffen i geisio egluro ystyr ymagwedd 
‘Unwaith i Gymru’ at ddatblygu a lledaenu systemau gwybodeg. Dylai Llywodraeth 
Cymru, gan gydweithio â’r Gwasanaeth Gwybodeg a chyrff y GIG:

 a ddiffinio’n glir y cydbwysedd rhwng systemau cenedlaethol dan arweiniad y 
Gwasanaeth Gwybodeg a systemau sy’n cael eu harwain yn lleol, a beth yw 
cyfrifoldebau’r naill a’r llall; 

 b sicrhau bod cynlluniau gweithredu lleol a chenedlaethol yn cael eu diweddaru 
i adlewyrchu unrhyw oblygiadau ar gyfer cyllido, datblygu a lledaenu 
systemau gwybodeg yn sgil yr ymagwedd fwy eglur at Unwaith i Gymru; a

 c blaenoriaethu datblygu set o safonau cyffredin er mwyn sicrhau bod 
systemau a gafaelir neu a ddatblygir yn lleol yn gydnaws â systemau lleol 
eraill a’r systemau cenedlaethol.

A3 Gwelsom nad yw’r GIG wedi sefydlu blaenoriaethau clir ar gyfer gwybodeg. Dylai 
Llywodraeth Cymru, y Gwasanaeth Gwybodeg a chyrff y GIG gytuno ar set glir 
o flaenoriaethau y mae modd eu cyflawni ar gyfer gwybodeg genedlaethol gan 
ochel rhag ychwanegu blaenoriaethau newydd heb ddadflaenoriaethu rhywbeth 
arall neu heb ychwanegu adnoddau newydd.

Argymhellion
27 Rydym yn ymwybodol bod gwaith yn mynd rhagddo i adolygu agweddau 

ar yr ymagwedd at gyflawni cofnod electronig am gleifion, gan gynnwys 
‘Unwaith i Gymru’, llywodraethu’r Gwasanaeth Gwybodeg a lefel y cyllid 
ar gyfer gwybodeg. Bwriad yr argymhellion isod yw helpu i gefnogi GIG 
Cymru i adolygu ei hymagwedd ac, yn y pen draw, i gyrraedd y nodau a 
restrwyd yn strategaeth 2015. 

28 Rydym yn gwneud nifer o argymhellion penodol sy’n seiliedig ar y 
weledigaeth gyfredol o ddatblygu systemau newydd fesul cam a bod 
y Gwasanaeth Gwybodeg y darparu seilwaith cenedlaethol. Rydym yn 
sylweddoli y gall unrhyw newidiadau i’r trefniadau hynny olygu bod yr 
argymhellion hyn yn llai perthnasol mewn ambell achos.
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Argymhellion

A4 Mae llawer o’r problemau a’r ystyriaethau ynglŷn â rhwystrau rhag gwneud cynnydd a 
welsom yn ystod ein gwaith maes yn rhai y sylwyd arnynt ers tro.  Dylai Llywodraeth 
Cymru, cyrff y GIG a’r Gwasanaeth Gwybodeg gynhyrchu asesiad agored 
a gonest o’r hyn sydd wedi gweithio a’r hyn sydd heb weithio hyd yn hyn a 
chynhyrchu cynllun clir a gyd-berchnogir er mwyn goresgyn y rhwystrau 
y gwyddys eu bod yn atal cynnydd. Dylai’r dogfennau hyn fod yn y parth 
cyhoeddus er mwyn i staff y GIG allu gweld bod eu pryderon wedi’u cydnabod 
a’u bod yn cael sylw.

Arweiniad
A5 Gwelsom fod cryn le i gryfhau arweiniad cenedlaethol a lleol ym maes gwybodeg ar 

draws y GIG. Dylai Llywodraeth Cymru:
 a gydweithio â chyrff y GIG i ddatblygu opsiynau ar gyfer cryfhau’r 

gynrychiolaeth o’r maes gwybodeg ar lefel y bwrdd, gan gynnwys adolygu 
rhagoriaethau rôl Uwch Swyddog Gwybodaeth Clinigol ar lefel y bwrdd (neu 
rywun mewn rôl gyfatebol);

 b gweithio gyda chyrff y GIG i ddatblygu cynllun gweithredu clir er mwyn 
datblygu corff o uwch staff gwybodeg-glinigol, yn unol ag argymhellion 
adolygiad Wachter yn Lloegr; a

 c sylwi ar gyfleoedd i gryfhau’r llais gwybodeg ar y lefel uchaf yn yr Adran 
Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, gan gynnwys adolygu a ddylid, ac os 
felly, sut y dylid, cryfhau rolau Prif Swyddog Gwybodaeth GIG Cymru a Phrif 
Swyddog Gwybodeg Cymru ym mhroses benderfynu strategol GIG Cymru.
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Argymhellion

Llywodraethu

A6 Gwelsom fod y trefniadau llywodraethu ar gyfer goruchwylio a herio’r Gwasanaeth 
Gwybodeg yn wan. Er bod Llywodraeth Cymru wedi ysgrifennu at Ymddiriedolaeth 
GIG Felindre’n gofyn iddi gryfhau’r trefniadau llywodraethu ar gyfer y 
Gwasanaeth Gwybodeg, credwn y dylai Llywodraeth Cymru werthuso’r 
opsiynau’n ehangach i gryfhau trefniadau llywodraethu a goruchwylio’r 
Gwasanaeth. Dylai’r trefniadau terfynol sicrhau bod:

 a y perfformiad a’r cynnydd yn destun craffu annibynnol;

 b bod y broses yn fwy tryloyw, gyda phapurau a chofnodion trafodaethau’n cael 
eu rhoi yn y parth cyhoeddus; a

 c bod llinellau atebolrwydd clir rhwng y Gwasanaeth Gwybodeg a Phrif 
Weithredwr GIG Cymru a’r Ysgrifennydd Cabinet.

A7 Gwelsom nad yw’r adroddiadau cynnydd y bydd y Gwasanaeth Gwybodeg yn eu 
cyhoeddi ar gyfer Llywodraeth Cymru a’r cyhoedd yn cynnig darlun cyflawn na 
chytbwys. Dylai Llywodraeth Cymru gydweithio â’r Gwasanaeth Gwybodeg 
i wella’r adroddiadau am berfformiad er mwyn cynnig stori fwy cytbwys am 
yr hyn sy’n dda, ymhle mae yna anawsterau a pham. Dylai’r adroddiadau am 
berfformiad gynnwys gwybodaeth o’i gymharu â chynlluniau cychwynnol 
prosiectau, boddhad defnyddwyr a’u pryderon am wasanaethau cenedlaethol 
sydd ar gael eisoes yn ogystal â’r systemau newydd hynny sy’n cael eu lledaenu.

Cyllid

A8 Mae angen i Lywodraeth Cymru benderfynu a ddylid a sut y dylid darparu’r cyllid 
ychwanegol y mae cyrff y GIG a’r Gwasanaeth Gwybodeg wedi amcangyfrif y mae 
ei angen arnynt i wireddu’r weledigaeth ar gyfer cofnod electronig am gleifion. Dylai 
Llywodraeth Cymru gynnal dadansoddiad cost-budd llawn o’r buddsoddiad 
arfaethedig, gan gynnwys i ba raddau y gallai arbedion ariannol yn sgil systemau 
newydd ei gwneud yn bosibl ailgyfeirio cyllid oddi wrth wasanaethau sydd ar 
gael eisoes i’w fuddsoddi mewn systemau gwybodeg newydd.

A9 Er gwneud cynnydd yn ddiweddar, mae lle o hyd i integreiddio cynllunio ariannol tymor 
canol ar gyfer gwybodeg ledled y GIG. Dylai Llywodraeth Cymru, drwy gydweithio 
â chyrff y GIG a’r Gwasanaeth Gwybodeg, osod cynlluniau ariannu clir y cytunir 
arnynt ar gyfer y tymor canol ar gyfer rhaglenni TGCh lleol a chenedlaethol. 
Dylai hyn gynnwys cydweithio rhwng cyrff y GIG a’r Gwasanaeth Gwybodeg 
cyn i gyrff y GIG gwblhau eu drafft cyntaf o’u cynlluniau tair blynedd treigl. Dylai 
hefyd ystyried unrhyw benderfyniad yn y dyfodol am y cyllid y bydd ei angen i 
wireddu’r strategaeth.
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Argymhellion

Rheoli prosiectau 

A10 Mae’r Gwasanaeth Gwybodeg yn defnyddio’r dull Hyblyg fwyfwy wrth ddatblygu 
meddalwedd. Gallai defnyddio’r dull hwn fod o fudd o ran cwblhau gwaith o ansawdd 
yn brydlon, ond mae’n dibynnu ar ymgysylltu’n ddwfn â chlinigwyr a defnyddwyr eraill. 
Mae wedi bod yn anodd sicrhau bod hyn yn digwydd. Dylai’r Gwasanaeth Gwybodeg 
a chyrff y GIG gydweithio er mwyn:

 a cryfhau’r berthynas rhwng datblygwyr a chlinigwyr, yn enwedig wrth gynllunio 
a phrofi systemau a swyddogaethau newydd, er mwyn sicrhau gwell cyd-
ddealltwriaeth o’r hyn sy’n ddymunol a’r hyn sy’n bosibl; ac

 b ymgysylltu â rheolwyr i gael gwybod beth yw eu hanghenion o ran 
gwybodaeth, yn ogystal â beth yw anghenion clinigwyr.

A11 Mae’r Gwasanaeth Gwybodeg wrthi’n datblygu cynllun gweithlu ond nid oes ganddo 
gynllun llawn eto, ac mae’n dweud ei fod yn straffaglu i recriwtio a chadw uwch 
ddatblygwyr oherwydd cystadleuaeth o du’r sector preifat. Dylai Llywodraeth Cymru, 
y Gwasanaeth Gwybodeg a chyrff y GIG gydweithio i archwilio opsiynau er mwyn 
sicrhau’r staff a’r datblygwyr TGCh profiadol sydd eu hangen ar y Gwasanaeth 
o fewn cyd-destun cynllun gweithlu cynhwysfawr a chan ystyried y staff TGCh 
sydd ar gael i gyrff y GIG.
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Argymhellion

Rheoli buddion:

A12 Gwelsom fod diffyg eglurdeb ynghylch pwy sy’n gyfrifol am wireddu’r buddion a fwriedir 
yn sgil systemau gwybodeg cenedlaethol a diffyg monitro. Dylai Llywodraeth Cymru, 
cyrff y GIG a’r Gwasanaeth Gwybodeg gydweithio i sicrhau bod:

 a y cyfrifoldeb am wireddu’r buddion yn cael ei ddyrannu’n glir; a

 b bod cyfrifoldebau a phrosesau clir ar waith ar gyfer monitro’r cynnydd ac 
adrodd yn ei gylch wrth wireddu’r buddion hynny.  

A13 Gwelsom fod llawer o’r staff yn y GIG yn rhwystredig ynglŷn â rhai o nodweddion 
ac ansawdd systemau gwybodeg cenedlaethol. Mae gan y Gwasanaeth Gwybodeg 
broses ar gyfer diweddaru systemau cenedlaethol, ond mae pryderon am yr arafwch 
a’r diffyg adborth ac fe allai’r Byrddau Cynghori am Newidiadau eu hunain weithio’n 
fwy effeithiol. Dylai’r Gwasanaeth Gwybodeg adolygu ei broses ar gyfer rheoli 
ceisiadau am newidiadau ac os oes angen, dylid newid pethau er mwyn:

 a rhoi adborth eglurach i’r gwasanaeth am sut yr ymdriniwyd â’u ceisiadau ac a 
ellir disgwyl newidiadau a pha bryd;

 b parhau i fod yn agored i fân newidiadau a allai gael effaith sylweddol ar wella’r 
ffordd y bydd defnyddwyr yn defnyddio’r systemau a’u barn amdanynt; a

 c darparu agendâu a rhaglenni gwaith ar gyfer y Byrddau Cynghori am 
Newidiadau i sicrhau eu bod yn canolbwyntio rhagor ar alluogi gwelliannau i 
systemau sy’n cael effaith.
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Main part heading...

Rhan 1

Mae gan y GIG weledigaeth glir ar 
gyfer cofnod electronig am gleifion 
ond mae ambell wendid o bwys yn y 
trefniadau i gefnogi a goruchwylio’r 
cyflawni
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1.1 Mae’r rhan hon o’r adroddiad yn edrych ar y cyfeiriad strategol ar gyfer 
gwybodeg y GIG a’r trefniadau sydd ar waith i gefnogi a goruchwylio 
gwireddu’r strategaeth honno. 

Y prif faterion yr edrychwyd arnynt

Pwnc Sut y byddem yn diffinio ‘da’?

Strategaeth Gweledigaeth glir ynghylch yr hyn y mae'r strategaeth yn ceisio'i gyflawni 
a sut y bydd yr adnoddau sydd ar gael yn cael eu blaenoriaethu er mwyn 
symud o'r cyflwr presennol i'r sefyllfa y dymunir ei gweld.

Arweiniad Hyrwyddo'r strategaeth mewn ffordd uchel ei phroffil a gweladwy ar draws 
yr holl system.

Llywodraethu 
a goruchwylio:

Systemau clir ar waith i graffu ar y cyflawni a'i herio, gan gynnwys 
adroddiadau tryloyw am gynnydd ac adolygu annibynnol.

Cyllid Dealltwriaeth glir am gostau gwireddu'r strategaeth a chynllun ar gyfer sut 
y telir y costau hynny dros gyfnod y strategaeth.
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Mae’r weledigaeth lefel-uchel ar gyfer gwybodeg y 
GIG yn glir ond, er gwaethaf nifer o ddatblygiadau’n 
ddiweddar, mae dal angen mwy o gyfarwyddyd ynghylch 
blaenoriaethau ‘Unwaith i Gymru’ a mynd i’r afael â’r 
rhwystrau y rhag gwyddys eu bod yn atal cynnydd 
Mae’r GIG wedi gosod gweledigaeth glir yn ‘Iechyd a Gofal 
Gwybodus’ ar gyfer datblygu cofnod electronig am gleifion fesul cam 
drwy ddefnyddio portholion

1.2 Yn 2003, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru ei strategaeth Hysbysu Gofal 
Iechyd (strategaeth 2003) gan egluro’i gweledigaeth i drawsnewid gofal 
iechyd drwy dechnoleg gwybodaeth. Roedd strategaeth 2003 yn esbonio 
bod darnau bach o wybodaeth yn aml yn cael eu dal gan lawer o weithwyr 
proffesiynol mewn llawer o leoliadau ond nad oedd neb ohonynt yn gallu 
gweld y cofnod cyfan, ac anaml y gallai’r cleifion hyd yn oed weld y darnau 
hynny. Casgliad strategaeth 2003 oedd bod hyn yn cael effaith niweidiol 
ar ganlyniadau cleifion yn ogystal â llesteirio darparu gofal iechyd a 
chymdeithasol integredig. Gwnaeth strategaeth 2003 hi’n glir bod cynllun 
i greu ‘un cofnod’ er mwyn goresgyn y problemau darnio hyn er nad oedd 
yn dweud yn benodol ar ba ffurf y byddai’r un cofnod hwnnw. 

1.3 Ym mis Rhagfyr 2015, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru  Iechyd a Gofal 
Gwybodus: Strategaeth Iechyd a Gofal Cymdeithasol Ddigidol ar 
gyfer Cymru (Strategaeth 2015). Roedd strategaeth 2015 yn ailddatgan 
yr ymrwymiad i’r weledigaeth a ddatblygwyd drwy strategaeth 2003. 
Cydnabyddir nad oedd y GIG eto wedi cyflawni’r uchelgais o greu un 
cofnod am gleifion gan ddweud mai’r bwriad oedd adeiladu ar y gwaith a 
oedd wedi’i wneud eisoes er mwyn parhau i fwrw ymlaen â’r weledigaeth 
gyffredinol hon. 
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1.4 Roedd strategaeth 2015 yn dweud bod technoleg newydd wedi’i 
mabwysiadu fesul cam yng Nghymru ac mai’r nod oedd bod yn gydsyniol. 
Mae’r GIG yng Nghymru wedi ceisio dysgu gwersi gan Loegr, lle y 
gwelwyd problemau wrth ddatblygu un cofnod integredig ar un system10. 
Roedd y weledigaeth yn wahanol ar gyfer Cymru. Yn hytrach nag 
un system, byddai’r wybodaeth yn cael ei dal ar nifer o systemau, er 
enghraifft, systemau ar gyfer pelydr-x neu brofion gwaed, y gellid eu gweld 
a’u dwyn ynghyd drwy ‘bortholion’ y gallai clinigwyr fynd atynt ble bynnag 
yr oeddent, ac ar unrhyw bryd. Bydd meddygon teulu’n gallu cael gafael ar 
wybodaeth drwy eu systemau hwy, a bydd clinigwyr mewn ysbytai’n gallu 
cael gafael ar y wybodaeth drwy Borthol Clinigol Cymru. Nid yw’n glir eto i 
ba raddau y bydd y system gofal cymdeithasol a’r system gofal cymunedol 
ar y cyd yn borthol i alluogi mynd at yr holl wybodaeth am gleifion.

1.5 Credwn fod y weledigaeth gyffredinol, sef un cofnod, sy’n cynnwys nifer 
o wahanol rannau y gall clinigwyr ac o bosibl cleifion eu gweld, yn glir. Yn 
ein harolwg, roedd Cyfarwyddwyr Cynorthwyol Gwybodeg yn cytuno’n 
gryf iawn â’r datganiad bod Llywodraeth Cymru wedi gosod cyfeiriad clir 
a chyson ar gyfer systemau TGCh clinigol ledled Cymru. Credwn hefyd 
fod mynd ati i wireddu’r weledigaeth mewn ffordd ochelgar wedi’i seilio ar 
resymwaith cadarn. Roedd y farchnad wybodeg ym maes gofal iechyd yn 
llai aeddfed ar y pryd ac roedd llu o enghreifftiau o systemau newydd nad 
oeddent yn gweithio fel y bwriadwyd iddynt weithio. Yn benodol, roedd 
y GIG yng Nghymru yn iawn i ddysgu gwersi yn sgil y drefn a ddilynwyd 
mewn mannau eraill, yn enwedig ymagwedd Lloegr at un system a oedd 
yn cadw’r holl wybodaeth am glaf.

1.6 Serch hynny, mae’n bwysig bod GIG Cymru yn agored o hyd i 
ddiweddaru’r weledigaeth yng ngoleuni cynnydd a newidiadau yn y 
farchnad wybodeg. Mae’n ddegawd a mwy ers i GIG Cymru fabwysiadu ei 
weledigaeth. Yn ystod y cyfnod hwnnw, mae’r farchnad wybodeg fyd-eang 
wedi newid yn sylweddol. Yn yr Unol Daleithiau, gwelwyd cynnydd cyflym 
iawn wrth ledaenu cofnodion iechyd electronig, er bod hynny wedi digwydd 
mewn system gofal iechyd sy’n wahanol iawn. Yn fwy cyffredinol, mae twf 
wedi bod mewn technoleg ffynhonnell agored, sydd ar gael i’w defnyddio 
a’i datblygu am ddim, a hefyd mwy o gydweithio rhwng gwahanol 
ddarparwyr cymwysiadau er mwyn sicrhau eu bod yn gallu cyfathrebu â’i 
gilydd. 

10 Gweler er enghraifft, y Swyddfa Archwilio Genedlaethol, The National Programme for IT in 
the NHS: an update on the delivery of detailed care records systems, Mai 2011
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Mae’r GIG ar hyn o bryd yn camu ymlaen i egluro ystyr ‘Unwaith i 
Gymru’ ond mae angen iddo gytuno o hyd ar beth yw ystyr rhai o’r 
prif fanylion o safbwynt ymarferol

1.7 Mae strategaeth 2015 yn defnyddio cysyniad ‘Unwaith i Gymru’ yn ffordd 
o ddwyn ynghyd adnoddau lleol a chenedlaethol a’u rhoi ar waith. Mae 
Gweinidogion sy’n gyfrifol am GIG Cymru wedi pwysleisio pwysigrwydd 
cysyniad Unwaith i Gymru. Mae strategaeth 2015 yn dweud y bydd 
dull ‘Unwaith i Gymru yn creu llwyfan cadarn ar gyfer safonau cyffredin 
a rhyngweithio rhwng systemau a mynediad at gofnodion electronig 
strwythuredig ym mhob lleoliad gofal i gydgysylltu a chyd-drefnu gofal i 
defnyddwyr gwasanaethau, cleifion a gofalwyr’. Mae’r strategaeth yn nodi 
bwriad Llywodraeth Cymru, sef ‘adeiladu llwyfan technegol mwy ‘agored’ 
i ganiatáu mwy o hyblygrwydd wrth ddatblygu cymwysiadau newydd, yn 
seiliedig ar safonau cenedlaethol clir, rhyng-weithredu rhwng systemau 
a chynnal y dull partneriaeth sydd wedi bod yn nodwedd amlwg o’n 
llwyddiant hyd yma’.

1.8 Er bod cefnogaeth gyffredinol o blaid egwyddor Unwaith i Gymru, mae 
anghytundeb o fewn y GIG ynghylch ystyr hyn yn ymarferol. Mae’r 
disgrifiad o Unwaith i Gymru a’r gallu i ryng-weithredu yn strategaeth 2015 
yn amwys ac mae gwahanol ddehongliadau sy’n cystadlu â’i gilydd ar 
draws y GIG. Ar y naill law, barn rhai yw mai ystyr Unwaith i Gymru yw ei 
bod yn rhaid i bob sefydliad dderbyn systemau cenedlaethol a ddatblygir 
neu a gafaelir gan y Gwasanaeth Gwybodeg. Serch hynny, barn eraill yw 
bod y pwyslais ar y gallu i ryng-weithredu yn golygu y gall sefydliadau 
unigol ddatblygu neu gaffael eu systemau eu hunain, a bwrw eu bod yn 
gydnaws â’r systemau cenedlaethol a’r systemau mewn sefydliadau eraill.

1.9 Mae dadleuon dilys ar y ddwy ochr. Er enghraifft, mae’r Gwasanaeth 
Gwybodeg yn dadlau mai cael un system ym mhob bwrdd iechyd yw’r 
ffordd orau o fynd ati oherwydd bod y gallu i ryng-weithredu’n gynhenid 
fwy cymhleth a drud i’w gyflawni, ac yn dod yn fwyfwy felly dros gyfnod 
wrth i systemau ymwahanu. Gellid arbed costau o bosibl drwy brynu 
system unwaith ar gyfer y GIG i gyd, yn hytrach na bod pob corff yn y 
GIG yn caffael ei system ei hun. Mae’r Gwasanaeth Gwybodeg yn dadlau 
hefyd bod cael un system yn fwy diogel o safbwynt clinigol oherwydd y 
bydd pob clinigydd yn gyfarwydd â hi. Yn benodol, mae’n dweud y bydd 
llawer o glinigwyr, yn enwedig locymau, yn gweithio mewn gwahanol 
ysbytai ac y byddai gorfod bod yn gyfarwydd â gwahanol systemau’n creu 
cymhlethdod a risg.
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1.10 Mae eraill yn dweud bod modd sicrhau mwy o hyblygrwydd, perchnogaeth 
leol a symud yn gyflymach drwy gael gwahanol systemau sydd, er hynny, 
yn gydnaws â’i gilydd. Maent yn sôn hefyd am newidiadau yn y farchnad 
ar gyfer systemau gofal iechyd digidol, lle bydd cyflenwyr yn gweithio’n 
gynyddol agored ac yn rhannu eu cod er mwyn galluogi systemau i 
gyfathrebu â’i gilydd. Mae rhai’n poeni hefyd bod y dull Unwaith i Gymru 
yn cyfyngu ar hyblygrwydd y Gwasanaeth Gwybodeg a chyrff y GIG 
a’u gallu i ddefnyddio’r dechnoleg ddiweddaraf. Roedd sawl un o staff y 
byrddau iechyd ac aelodau’r byrddau’n poeni bod cyflymder newidiadau 
technolegol, o’i gymharu â chyflymder cyflawni systemau Cymru gyfan, yn 
golygu bod GIG Cymru wedi ymrwymo i raglen waith nad oedd yn gyfoes 
bellach.

1.11 Nid yw’r ddadl ynghylch annibyniaeth leol o’i chymharu â chyfarwyddyd 
o’r canol yn unigryw i Gymru. Yn Lloegr, casgliad adolygiad Wachter oedd 
y dylai’r GIG ddysgu, ond nid gorddysgu, y gwersi yn sgil y dull canolog 
blaenorol. Canfu fod rhai amgylchiadau lle y gall canoli fod yn fuddiol, 
megis ymdrechion i wneud systemau’n fwy defnyddiol, datblygu’r achosion 
busnes, contractio a gwarantu’r gallu i ryng-weithredu.

1.12 Yng nghanol 2017, sefydlodd GIG Cymru grŵp gorchwyl a gorffen er 
mwyn cytuno ar ddiffiniad clir ar gyfer Unwaith i Gymru a chyfleu’r diffiniad 
hwnnw. Bydd y grŵp hefyd yn cytuno pa systemau a fydd yn rhan o’r 
system genedlaethol graidd y bydd yn rhaid i gyrff eu mabwysiadu, ac 
yn cychwyn ar waith i sefydlu set o safonau cyffredin er mwyn galluogi 
integreiddio a’r gallu i ryng-weithredu. Mae’r grŵp gorchwyl a gorffen wedi 
cytuno ar ddiffiniad cyffredinol o ystyr Unwaith i Gymru ar gyfer cleifion, 
clinigwyr a datblygu gwasanaethau, a’r diffiniad hwnnw wedi’i gymeradwyo 
gan y NIMB. Yn ôl diffiniad y grŵp, ystyr Unwaith i Gymru yw bod pob parti 
sy’n ymwneud ag iechyd a gofal yng Nghymru’n cydweithio i ychwanegu 
gwerth a gwireddu’r strategaeth ar gyfer un cofnod electronig am gleifion, 
gan sicrhau bod gwybodaeth yn cael ei chofnodi unwaith a’i bod ar gael i 
bawb y mae ei hangen arnynt, ar yr adeg ac yn y man lle mae ei hangen.
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1.13 Mae’r grŵp gorchwyl a gorffen yn cydnabod bod gofyn gwneud rhagor 
o waith er mwyn cytuno’n union pa gymwysiadau y dylid eu darparu ar 
sail genedlaethol a hefyd i ddiffinio safonau cyffredin. Ar ben hynny, mae 
gofyn gwneud rhagor o waith i bennu’r meini prawf er mwyn penderfynu 
pa systemau y dylid eu datblygu a’u caffael yn y dyfodol ar gyfer Unwaith i 
Gymru. Cytunai’r grŵp fod cael un system ar waith ledled Cymru yn cynnig 
manteision, yn enwedig i’r rheini sy’n gweithio ar draws ffiniau sefydliadau. 
Serch hynny, mae’n nodi bod angen ystyried ffactorau eraill hefyd, megis 
cyflymder y cyflawni, oes ddefnyddiol y systemau a’r prisiau. Yn hynny o 
beth, nid yw’r tyndra rhwng systemau lleol a systemau cenedlaethol wedi’i 
ddatrys yn llwyr, ond mae fframwaith mwy clir ar gael yn awr ar gyfer 
trafod.

1.14 Wrth gamu ymlaen, mae’n bwysig bod y safbwynt y cytunwyd yn ei 
gylch ar gyfer Unwaith i Gymru’n cael ei drosi’n gyfeiriad strategol ac yn 
gynllunio manwl ar gyfer cyflawni’r system, ei chyllido a’r capasiti staffio. 
Mae’n bosibl y bydd penderfyniadau ynglŷn ag Unwaith i Gymru yn 
effeithio ar rôl y Gwasanaeth Gwybodeg yn y dyfodol a’r adnoddau ar ei 
gyfer, yn enwedig os bydd y penderfyniadau hyn yn cynnwys symud oddi 
wrth ymagwedd genedlaethol at gymwysiadau.  

1.15 Bydd dull mwy hyblyg hefyd yn golygu y bydd angen cyflymu ymdrechion 
ar frys i osod safonau cyffredin ar draws cyrff y GIG (Blwch 5). Er 
gwaetha’r pwyslais ar y gallu i ryngweithredu ers dros ddegawd, ar hyn 
o bryd, nid oes safonau cyffredin i sicrhau bod y systemau a ddatblygir 
neu a gaffaelir gan gyrff y GIG yn gallu cyfathrebu â’r prif systemau eraill, 
yn enwedig y systemau cenedlaethol. Yn unol ag argymhellion y grŵp 
gorchwyl a gorffen, mae Llywodraeth Cymru yn bwriadu sefydlu bwrdd 
cenedlaethol i fwrw ymlaen â gwaith ar ddatblygu safonau cyffredin er 
mwyn galluogi datblygu’r cofnod electronig am gleifion. 

Blwch 5: sut mae safonau cyffredin yn galluogi systemau i ryng-weithredu

Er mwyn i wahanol systemau gwybodeg allu cyfathrebu â’i gilydd, mae angen sefydlu set 
gyffredin o safonau. Mae safonau’n galluogi dau fath pwysig o allu i ryng-weithredu:

Gallu i ryng-weithredu’n dechnegol - sef y broses o symud data rhwng dwy system. Nid 
yw’n dibynnu ar y math o wybodaeth sy’n cael ei symud na’r pellter rhwng y systemau; mae 
a wnelo â throsglwyddo gwybodaeth mewn ffordd ddibynadwy rhwng systemau.

Gallu i ryng-weithredu’n semantaidd - sef y broses o sicrhau bod un system yn gallu 
deall y wybodaeth a geir gan system arall. Rhaid sicrhau bod modd defnyddio a dehongli 
gwybodaeth heb amwysedd. Un elfen hanfodol o hyn yw bod angen cysoni modelau data yn 
ogystal â therminoleg. 
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Mae’r GIG yn dechrau llenwi rhai o’r bylchau sydd yn strategaeth 
2015 ond mae angen o hyd inni weld cyfeiriad strategol eglurach ar 
gyfer rhoi’r gwersi a ddysgwyd yn sgil problemau a blaenoriaethau 
yn y gorffennol ar waith

1.16 Llywiwyd datblygu strategaeth 2015 yn sgil ymarfer cloriannu Llywodraeth 
Cymru ar y Rhaglen Hysbysu Gofal Iechyd. Yn yr ymarfer hwn, gwelwyd 
y byddai angen rhyw bedair i bum mlynedd er mwyn gwireddu’r cynlluniau 
ar gyfer cofnod iechyd electronig ac fe nodwyd nifer o wendidau hefyd yr 
oedd angen mynd i’r afael â hwy. 

1.17 Wrth ddatblygu strategaeth 2015, aeth Llywodraeth Cymru ati hefyd i 
ymgysylltu’n helaeth ar draws y GIG. Casglodd swyddogion Llywodraeth 
Cymru safbwyntiau gan Brif Weithredwyr, Arweinwyr Gweithredol a 
Chyfarwyddwyr Cynorthwyol Gwybodeg am y cynnydd sydd wedi’i wneud 
hyd yn hyn a’r prif ystyriaethau wrth symud ymlaen. Gyda’i gilydd, roedd 
yr ymarfer cloriannu a safbwyntiau cyfun uwch swyddogion gweithredol ar 
draws y GIG yn cynnig golwg ar y problemau a oedd yn llesteirio cynnydd 
a darlun cymharol glir o’r hyn yr oedd angen ei wneud wrth symud ymlaen. 
Dyma rai o’r prif negeseuon:

 a roedd cefnogaeth o blaid y dull cenedlaethol ond roedd tensiynau 
ynghylch yr hyn yr oedd angen ei ddarparu’n genedlaethol a sicrhau 
bod dal lle i arloesi’n lleol;

 b rhwystredigaeth ynghylch cyflymder y cyflawni;

 c roedd y Gwasanaeth Gwybodeg wedi addo gormod a heb gyflawni 
digon; roedd eu hadnoddau’n brin ac felly roedd angen iddynt sefydlu 
blaenoriaethau clir i ganolbwyntio ar gyflawni llai o bethau’n gyflymach 
a bod yn fwy tryloyw wrth adrodd am yr amserlenni a’r cynlluniau 
cyflawni;

 ch colli ffocws clir ar y cofnod unigol am gleifion;

 d dim hyblygrwydd i wneud mân newidiadau a fyddai’n gwneud gwaith 
clinigwyr yn haws; a

 dd phryder am y diffyg eglurdeb ynghylch gwneud penderfyniadau  am 
systemau cenedlaethol, gan arwain at y risg bod y rhai uchaf eu cloch 
yn cael mwy o ddylanwad.
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1.18 Serch hynny, nid yw strategaeth derfynol 2015 ei hun yn sôn am y 
rhwystrau a ddynodwyd gan Swyddogion Gweithredol y GIG na’r materion 
a godwyd wrth gloriannu ac nid yw’n dweud sut y gall y GIG fynd i’r afael 
â hwy. Mae ambell fwlch pwysig hefyd yn y strategaeth, yn enwedig o ran 
blaenoriaethau, amserlenni ac adnoddau. Fel rhan o broses datblygu’r 
strategaeth, dywedodd llawer o uwch weithredwyr y GIG fod gan y 
Gwasanaeth Gwybodeg ormod o flaenoriaethau yr oedd yn straffaglu i’w 
cyflawni. Serch hynny, yn hytrach na blaenoriaethu’n glir adnoddau sydd 
eisoes dan bwysau, roedd y strategaeth yn ychwanegu blaenoriaethau 
newydd, heb ddileu dim. 

1.19 Ac eithrio ymrwymiadau tymor byr mewn nifer fach o feysydd, nid yw’r 
strategaeth y pennu amserlen cyflawni mewn unrhyw fanylder. Mae’r 
strategaeth yn dweud nad cynllun cyflawni yw hyn ond bod mwy o 
eglurdeb ynghylch amserlenni’n un o’r manteision yr oedd y strategaeth 
ddiwygiedig wedi bwriadu eu cynnig. Er bod sylwadau swyddogion 
gweithredol y GIG wedi sôn am y cyfyngiadau ar adnoddau a wynebai’r 
Gwasanaeth Gwybodeg, nid oedd dadansoddiad ariannol manwl yn sail i’r 
strategaeth ac nid yw’n cyfeirio at gyllid.  

1.20 Mae’r GIG yn awr yn symud tuag at fwy o eglurder ynghylch rhai o’r 
meysydd hyn drwy gynllunio’r gweithredu’n fwy manwl. Mae pob un o 
gyrff y GIG wedi cynhyrchu Cynllun Strategol Bras, sy’n dangos pa waith 
y bydd gofyn ei wneud o hyd er mwyn gwireddu gweledigaeth cofnod 
electronig am gleifion yn lleol. Yn ystod haf 2016, cyhoeddodd y GIG 
adroddiad gweithredu a oedd yn cyfuno’r cynlluniau lleol ochr yn ochr â 
chynlluniau’r Gwasanaeth Gwybodeg ar gyfer systemau cenedlaethol sy’n 
ategu’r cynlluniau lleol. 

1.21 Mae’r adroddiad gweithredu’n cynnig rhywfaint o wybodaeth am gyllid 
ac amserlenni (paragraff 1.49), gan bennu’r costau dangosol ar gyfer 
cyflawni dros bum mlynedd. Nid yw’r amcangyfrifon ynghylch costau 
wedi’u cwblhau eto oherwydd nad yw Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo 
i ddarparu’r cyllid angenrheidiol ac mae rhagor o waith ar y gweill i 
fireinio’r cynllun. Bydd y gwaith parhaus hwn yn llywio cynhyrchu cynllun 
cenedlaethol newydd GIG Cymru ar gyfer gwybodeg, am y cyfnod 2018 
tan 2021.
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1.22 Er bod yr adroddiad gweithredu’n gam ymlaen, nid oedd yn mynd i’r afael 
â’r materion sydd wedi llesteirio’r cynnydd hyd yn hyn. Er bod rhywfaint 
o flaenoriaethu wedi bod i bob golwg, nid oes gwybodaeth ategol ar 
gael am sut a pham mae rhai camau wedi’u blaenoriaethu yn hytrach na 
chamau eraill, ac felly, nid yw’n glir a yw’r cynllun wedi’i seilio ar faterion 
ymarferol gweithredol ynteu ar ddull mwy strategol. Yn ein barn ni, nid oes 
cyfarwyddyd digon clir eto ynghylch sut mae symud o’r sefyllfa bresennol i 
gyrraedd y nod yn y pen draw. 

1.23 Dros y misoedd diwethaf, mae’r GIG wedi sefydlu pedair ffrwd waith ar 
gyfer cyflawni ar sail y themâu yn Strategaeth 2015 (Ffigur 2). Mae’r 
pedair ffrwd gwaith wedi datblygu mapiau drafft a dylai hyn arwain at 
flaenoriaethau eglurach a chyflawni mwy effeithiol os byddant yn cyflawni 
eu hamcanion. Mae’n rhy fuan asesu, ar hyn o bryd, a ydynt yn debygol 
o sicrhau’r effaith a fwriadwyd. Yn ein barn ni, yn ogystal â chynlluniau 
manwl a mapiau, mae angen cydnabod mewn ffordd lawn, agored a 
thryloyw y gwersi sydd i’w dysgu ynglŷn â’r rhwystrau rhag cynnydd a 
chynllun clir y cytunwyd arno ar gyfer eu goresgyn. Roedd llawer o’r 
materion y gwyddys eu bod wedi atal cynnydd yn y gorffennol yn dal i gael 
sylw yn yr adroddiadau a gawsom yn ystod ein hadolygiad.
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Ffigur 2: Ffrydiau gwaith er mwyn bwrw ymlaen i gyflawni Strategaeth 2015

Nodyn: Mae’r Tasglu Gwybodaeth y cyfeiriwyd ato o dan ffrwd gwaith 3 wedi’i sefydlu i 
ddatblygu canllawiau ynglŷn â sut i ddefnyddio data iechyd a gofal yn well.. Ym mis Hydref 2017 
cyhoeddwyd Datganiad o Fwriad am Ddefnyddio data iechyd a gofal yn well er mwyn darparu 
gofal diogel ac effeithiol a gwasanaethau effeithlon.

Ffynhonnell: Papurau’r Bwrdd Rheoli Gwybodeg Cenedlaethol

Ffrwd waith 1: Gwybodaeth i Chi

Amcan: canolbwyntio ar leihau dyblygu rhwng prosiectau/sefydliadau a sicrhau bod ffordd 
‘electronig’ glir a syml i gleifion symud drwy wasanaethau iechyd a gofal.

Ffrwd waith 2: Cefnogi’r Gweithiwr Proffesiynol

Amcan: canolbwyntio ar fecanweithiau i helpu ymgysylltu clinigol lleol a chenedlaethol 
gwybodus ynglŷn â TGCh, cydweithredu wrth ddatblygu systemau cenedlaethol a hybu 
mwy o ddefnydd ar y systemau hyn.

Ffrwd waith 3: Gwella ac Arloesi

Amcan: cyflawni nodau’r Tasglu Gwybodaeth, gyda seilwaith a chynlluniau arloesi’n gefn i’r 
gwaith:

• fframwaith i rannu a defnyddio gwybodaeth, datblygu datrysiadau digidol newydd, 
sicrhau bod gennym adnoddau medrus, a gwella ansawdd data;

• seilwaith i alluogi rhannu gwybodaeth a’u chadw’n ddiogel, e.e. cyfrifiadura yn y 
cwmwl a seibrddiogelwch; a

• sefydlu Ecosystem i hybu arloesi a darparu hyblygrwydd wrth gaffael/datblygu 
cymwysiadau digidol newydd.

Ffrwd waith 4: Dyfodol sydd wedi’i Gynllunio

Canolbwyntio ar fecanweithiau i wella’r cynllunio ym maes gwybodeg, gwaith partneriaeth 
ac ymgysylltu â rhanddeiliaid ar lefel leol, ranbarthol a chenedlaethol er mwyn helpu i 
sicrhau bod y cyfleoedd yn y strategaeth yn cael eu blaenoriaethu a’u cyflawni’n cael ei 
gynllunio’n effeithiol. Pwrpas y ffrwd waith felly yw cyflymu cyflawni nodau’r gwasanaeth/
busnes y cytunwyd arnynt er mwyn galluogi a chefnogi’r nodau hynny.
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Er gwaethaf rhywfaint o gynnydd, mae lle o hyd i gryfhau’r 
arweiniad ym maes gwybodeg drwy’r GIG
Mae’r Bwrdd Rheoli Gwybodeg Cenedlaethol yn galluogi trefn gyd-
arwain gryfach ond mae lle iddo roi rhagor o gyfarwyddyd a herio 
mwy yng nghyswllt blaenoriaethau

1.24 Ar ôl adolygu gwybodeg y GIG yn 201311, a oedd yn nodi bod diffyg cyd-
arwain, sefydlodd Llywodraeth Cymru Fwrdd Gwybodeg GIG Cymru 
(NIMB) yn 2015. Ar y dechrau, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau 
Cymdeithasol oedd cadeirydd y Bwrdd ond Prif Weithredwr GIG Cymru 
yw’r cadeirydd erbyn hy. Mae aelodau’r bwrdd yn cynnwys arweinwyr 
gweithredol sy’n gyfrifol am wybodeg o gyrff y GIG, ac uwch swyddogion 
y Gwasanaeth Gwybodeg a Llywodraeth Cymru. Mae’r Bwrdd yn 
goruchwylio Rheoli Gwybodaeth a Thechnoleg yn GIG Cymru ac mae’n 
sbarduno’r agenda strategol ar gyfer system seiliedig ar ddata, sy’n gallu 
helpu pobl yn gael gwell mynediad at wybodaeth ac yn cyflwyno ffyrdd 
newydd o ddarparu gofal drwy dechnolegau digidol. Mae’r Bwrdd wedi 
chwarae rhan bwysig yn darparu arweiniad ym maes gwybodeg. Yn 
benodol, mae wedi bod yn sbardun pwysig i ddatblygu’r cynllunio manwl i 
helpu i weithredu’r strategaeth (paragraff 1.20). 

1.25 Dywedodd sawl un o’r staff y cyfarfuom â hwy yn ystod ein hymweliadau 
â’r byrddau iechyd fod cyfarfodydd y NIMB yn dod yn fwy effeithiol. Eu 
barn oedd, yn ystod y cyfnod y cadeiriwyd y cyfarfodydd gan y Gweinidog, 
fod hynny wedi bod yn help iddynt ddilyn trywydd eglurach o ran rhai 
blaenoriaethau a hefyd wedi helpu’r Gweinidog i ddeall y materion 
ymarferol dan sylw Serch hynny, roedd rhai’n poeni a oedd cyrff y GIG yn 
teimlo’u bod yn gallu bod yn gwbl ddi-flewyn-ar-dafod am broblemau o 
flaen y Gweinidog. Teimlent, gan fod Prif Weithredwr y GIG yn gadeirydd 
erbyn hyn, fod mwy o barodrwydd i drafod materion anodd. Barn y 
Gwasanaeth Gwybodeg yw ei bod yn bendant bod y Bwrdd bellach yn 
trafod mwy am flaenoriaethau ond roedd yn teimlo’n rhwystredig wrth 
weld bod y trafodaethau hyn gan amlaf yn arwain at sefyllfa lle’r oedd y 
Gwasanaeth Gwybodeg yn gorfod ysgwyddo mwy o flaenoriaethau, yn 
hytrach na llai.

11  Mel Evans, Review of NHS Informatics in Wales, Tachwedd 2013 heb ei gyhoeddi
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1.26 Buom yn arsylwi ar gyfarfod o’r NIMB ym mis Medi 2016. Sylwyd ar lawer 
o agweddau cadarnhaol yn y cyfarfod, gan gynnwys yr ystod eang o 
faterion a drafodwyd a’r cyfle i edrych ar gynnydd ar draws y GIG cyfan. 
Serch hynny, yn ein barn ni, mae lle i ganolbwyntio’n fwy penodol ar gyd-
ddatrys materion anodd. Mae ein sylwadau’n awgrymu bod pryderon y 
Gwasanaeth Gwybodeg ar y pryd yn ddilys, sef bod y NIMB yn ychwanegu 
mwy o flaenoriaethau yn hytrach na’i fod yn  nodi’r pethau y dylid eu 
dadflaenoriaethu. Serch hynny, ers inni arsylwi ar y cyfarfod yn 2016, 
mae’r trefniadau ar gyfer y Bwrdd wedi’u diwygio, gan lunio cylch gorchwyl 
newydd a chanolbwyntio ar oruchwylio’r pedair ffrwd waith sy’n bwrw 
ymlaen i gyflawni’r Strategaeth (paragraff 1.20). Bwriad y Bwrdd Rheoli 
Gwybodeg Cenedlaethol yw bod y gwaith hwn yn cynnig mwy o eglurder 
am flaenoriaethau.

Mae’r arweiniad clinigol cenedlaethol ar gyfer gwybodeg wedi’i 
gryfhau ond efallai fod lle i sicrhau rhagor o gynrychiolaeth i faes 
gwybodeg glinigol yn Adran Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol 
Llywodraeth Cymru

1.27 Mae arweiniad clinigol yn hanfodol er mwyn sicrhau bod cofnod 
electronig am gleifion yn cael ei gyflawni’n llwyddiannus. Mae systemau 
gwybodeg da yn galluogi clinigwyr i sicrhau bod dulliau newydd o weithio 
a chyfathrebu â’u cydweithwyr yn bwrw gwreiddiau. Yn aml, bydd gan 
glinigwyr yn yr un maes wahanol ddulliau o weithio, o fewn byrddau 
iechyd a rhwng gwahanol fyrddau iechyd. Felly, mae arweiniad clinigol yn 
angenrheidiol wrth safoni prosesau er mwyn datblygu systemau TGCh 
sy’n diwallu anghenion clinigwyr, yn hytrach na’u bod yn gofyn i glinigwyr 
newid eu harferion i gydweddu â’r TGCh. Mae’r Gwasanaeth Gwybodeg 
yn dweud bod clinigwyr yn cwyno am systemau sydd wedi’u datblygu 
heb fawr o ymgysylltu clinigol a systemau nad ydynt yn teimlo fawr ddim 
perchnogaeth arnynt, a’u bod yn gyndyn o’u defnyddio.
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1.28 Gan gydnabod yr heriau hyn, mae’r Gwasanaeth Gwybodeg wedi 
cefnogi datblygu arweiniad clinigol cryfach ym maes gwybodeg. Yn 2015, 
penododd y Gwasanaeth Gwybodeg Gyfarwyddwr Meddygol newydd 
a ddaeth hefyd yn Brif Swyddog Gwybodaeth Glinigol GIG Cymru, i 
arwain ymgysylltu clinigol. Cyfeiriodd cyrff y GIG yn gadarnhaol at rôl 
ac ymgysylltu cynyddol clinigwyr yn sgil hynny. Mae rôl gyfatebol y Prif 
Swyddog Gwybodaeth Glinigol yn wahanol yn Lloegr ac yn yr Alban. 
Yn Lloegr, mae gan y Prif Swyddog Gwybodaeth Glinigol le amlwg 
yn strwythur uwch reoli GIG Lloegr, ond yng Nghymru mae’r rôl yn y 
Gwasanaeth Gwybodeg, er bod llinell atebolrwydd uniongyrchol at y Prif 
Swyddog meddygol12. Mae Llywodraeth yr Alban wrthi’n penodi ei Phrif 
Swyddog Gwybodaeth Glinigol cyntaf, a fydd yn uwch was sifil. Yn ein 
barn ni, mae lle i Lywodraeth Cymru ystyried a oes gwersi i’w dysgu gan 
rannau eraill o’r Deyrnas Unedig. 

1.29 Sefydlwyd Cyngor Gwybodeg Glinigol Cymru (WCIC) yn 2015 gan 
Gyfarwyddwr Meddygol/Prif Swyddog Gwybodaeth Glinigol  y Gwasanaeth 
Gwybodeg. Mae’r Cyngor yn dwyn ynghyd uwch glinigwyr sydd â 
rhywfaint o gyfrifoldeb am wybodeg yn eu sefydliadau. Rhai o’i nodau 
yw cynghori’r Gwasanaeth Gwybodeg a chynnig canllawiau am faterion 
y bydd ymarferwyr yn fwy gwybodus yn eu cylch; er enghraifft, safonau 
proffesiynol a gofynion ym maes gwybodaeth, yn ogystal â chyfathrebu 
ag eraill yn eu sefydliad am yr hyn y gellir ei ddisgwyl yn ystod pob cam o 
ddatblygu a gweithredu system newydd. 

1.30 Er bod llawer o gefnogaeth i’r Cyngor mewn egwyddor, mae rhai’n poeni 
nad yw’n cyflawni ei botensial i ddarparu arweiniad clinigol strategol. Yn 
rhannol, y rheswm dros hyn yw bod y Cyngor hefyd yn gweithredu fel 
Bwrdd Cynghori ynglŷn â Newidiadau13 ar gyfer Porthol Clinigol Cymru.  
Mae rhai o aelodau’r Cyngor yn meddwl ei fod yn treulio gormod o’i amser 
yn rheoli ceisiadau technegol am newidiadau i systemau yn hytrach na 
chanolbwyntio ar yr heriau mawr a’r materion anodd sy’n berthnasol i 
gyfraniadau clinigol at gynllunio systemau, eu datblygu a’u cyflawni.

12  Mae cymharu’n uniongyrchol â Lloegr yn gymhleth oherwydd bod y trefniadau llywodraethu’n 
wahanol iawn. Mae uwch reolwyr GIG Lloegr yn rhan o strwythur rheoli annibynnol o’u 
cymharu â’r sefyllfa yng Nghymru lle maent yn rhan o Adran Iechyd a Gwasanaethau 
Cymdeithasol Llywodraeth Cymru.

13  Trafodir rôl y Byrddau Cynghori am Newidiadau yn fanylach ym Mharagraff 2.30
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14  Ceir pum rôl Cyfarwyddwyr Gweithredol gorfodol yn Ymddiriedolaethau’r GIG

1.31 Mae angen hefyd egluro lle’r Cyfarwyddwr y Gwasanaeth Gwybodeg, 
sydd hefyd yn Brif Swyddog Gwybodaeth GIG Cymru, yn strwythur arwain 
GIG Cymru. Nid yw’r rôl yn cael ei chynrychioli ar Fwrdd Arweinyddion 
Gweithredol GIG Cymru, sy’n cynnwys holl Brif Weithredwyr y GIG. 
Yn hytrach, mae gwybodeg yn cael ei chynrychioli gan Brif Weithredwr 
Ymddiriedolaeth GIG Felindre fel y Prif Weithredwr sy’n bennaf gyfrifol am 
wybodeg. O dan y trefniadau blaenorol, a sefydlwyd yn 2010, ar ôl ffurfio’r 
byrddau iechyd gyntaf, roedd y Prif Swyddog Gwybodaeth ar y pryd yn 
aelod o’r corff a oedd yn cyfateb i Fwrdd Arweinyddion Gweithredol GIG 
Cymru i gyfrannu arbenigedd ac arweiniad ym maes gwybodeg wrth 
drafod a gwneud penderfyniadau strategol o bwys.  

Yng nghyrff y GIG, nid yw gwybodeg wedi’i chynrychioli’n dda ar 
lefel y Bwrdd ac mae angen cryfhau arweiniad clinigol lleol ym maes 
gwybodeg

1.32 Mae Llywodraeth Cymru’n gofyn i fyrddau iechyd gael naw o 
Gyfarwyddwyr Gweithredol ar lefel y Bwrdd ar gyfer meysydd sydd wedi’u 
diffinio14. Nid yw’r naw maes hyn yn cynnwys gwybodeg. Felly, nid oes 
gan yr un o gyrff y GIG yng Nghymru swydd Cyfarwyddwr Gweithredol 
neilltuol ym maes TG. Mae’r cyfrifoldeb am wybodeg bob tro’n ychwanegol 
at agweddau eraill ar bortffolio cyfarwyddwr, felly, gall y flaenoriaeth a 
roddir i wybodeg amrywio, fel y gall cefndir y rheini sy’n gyfrifol. Er bod 
gan bob bwrdd iechyd Aelod anweithredol o’r Bwrdd sy’n gyfrifol am TG, 
mae’r rôl a’r cyfrifoldebau penodol yn amrywio. Mae fel rheol yn rhan fach 
o gylch gwaith y Bwrdd anweithredol perthnasol ac nid oes gan y rhain o 
anghenraid arbenigedd penodol yn y maes hwn.
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1.33 Ar draws GIG Cymru, y gwahanol Gyfarwyddwyr Gweithredol sy’n gyfrifol 
am arwain TG gan gynnwys y Cyfarwyddwr Meddygol, y Cyfarwyddwr 
Gofal Sylfaenol ac Iechyd Meddwl, y Prif Swyddog Gweithredol, y 
Cyfarwyddwr Cyllid. Mae Arweinyddion Gweithredol ac Anweithredol yn 
cael eu cefnogi a’u briffio gan y Cyfarwyddwr Cynorthwyol Gwybodeg. 
Serch hynny, nid yw hyn yn gwneud y tro yn lle bod arbenigedd ar gael yn 
ystod trafodaethau’r bwrdd. Yn y sector preifat, mae gan nifer gynyddol o 
gwmnïau Brif Swyddogion Gwybodaeth, neu swyddogion cyfatebol, sy’n 
aelodau o’r Bwrdd.

1.34 Mae rhwystredigaeth o fewn cyrff y GIG a’r Gwasanaeth Gwybodeg am 
fod clinigwyr yn rhy brysur yn eu swyddi beunyddiol i ymgysylltu’n llawn 
â phroses cynllunio, profi a lledaenu systemau. Er y gall y Gwasanaeth 
Gwybodeg wneud iawn yn ariannol i fyrddau iechyd am ddefnyddio amser 
clinigwyr i helpu gyda systemau cenedlaethol, nid yw’r taliadau’n ddigon 
i dalu gwir gostau darparu rhywun i wneud eu gwaith yn eu lle. Mae nifer 
fach iawn o glinigwyr ledled Cymru sy’n ymwneud yn ddwys iawn â’r 
broses, ac mae hyn yn beth cadarnhaol, ond mae risg bod yr agenda 
gwybodeg wedyn yn cael ei sbarduno gan fuddiannau neu flaenoriaethau 
penodol grŵp cyfyng. 

1.35 Nid yw’r her hon, sef her arweiniad clinigol, yn unigryw i Gymru. Yn Lloegr, 
cyfeiriodd adolygiad Wachter yn 2016 o wybodeg yn y GIG yn Lloegr at 
broblemau tebyg gan alw am ddatblygu corff o ‘wybodegwyr-clinigol’ a 
oedd yn meddu ar wybodaeth am faterion clinigol a TG i arwain datblygu 
a gwireddu newid. Mae’r adolygiad yn nodi, heb y bobl a’r sgiliau iawn, fod 
gofal iechyd digidol yn debygol o fethu, neu beidio â gwireddu ei botensial 
llawn. Yn ein barn ni, mae’r gwersi a ddysgwyd yn sgil adolygiad Wachter 
yr un mor berthnasol i Gymru. Mae cryn waith i’w wneud i alluogi grŵp o 
glinigwyr i ymffurfio sydd â’r amser a hefyd sydd wedi’u hyfforddi ym maes 
gwybodeg i arwain yn lleol a helpu i gyflawni systemau cenedlaethol. 
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15 Mae’r GIG yng Nghymru yn dilyn proses rheoli pryderon a elwir yn Gweithio i Wella. Nod 
y broses hon yw ei gwneud yn haws i bobl godi pryderon ac i’r GIG archwilio’r pryderon 
hynny’n well, ymateb iddynt a dysgu yn eu sgil.

Mae gwendidau sylweddol yn nhrefniadau llywodraethu 
Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru, gan gynnwys diffyg 
craffu annibynnol ac adroddiadau anghytbwys am gynnydd 
Mae statws ffurfiol y Gwasanaeth Gwybodeg yn amwys ac mae 
diffyg craffu annibynnol arno

1.36 Mae gan y Gwasanaeth Gwybodeg ei hunaniaeth a’i strwythur rheoli 
ei hun ond nid oes ganddo statws annibynnol ffurfiol. Nid sefydliad 
annibynnol mohono sydd â’i fwrdd a’i strwythurau llywodraethu ei 
hun. Yn 2011, cytunodd Llywodraeth ac Ymddiriedolaeth GIG Felindre 
y byddai’r Gwasanaeth Gwybodeg yn gorff a ‘letyir’ yn Felindre. 
Rhaid i’r Gwasanaeth Gwybodeg gydymffurfio â rheolau sefydlog yr 
Ymddiriedolaeth a pholisïau Adnoddau Dynol ac adroddiadau i bwyllgor 
archwilio’r Ymddiriedolaeth. Mae’r Ymddiriedolaeth yn cael arian gan 
Lywodraeth Cymru i gyflawni’r gwaith hwn. Serch hynny nid yw rôl yr 
Ymddiriedolaeth yn cynnwys dal y Gwasanaeth Gwybodeg yn atebol am 
ei strategaeth, ei berfformiad na’i gyflawni. Dirprwy Gyfarwyddwr, Iechyd a 
Gofal Digidol, sy’n gyfrifol o ddydd i ddydd am y rôl oruchwylio hon. Mae’r 
Gwasanaeth Gwybodeg hefyd yn cael ei ddal yn atebol drwy gyfarfodydd 
adolygu ddwywaith y flwyddyn dan gadeiryddiaeth Cyfarwyddwr 
Gofal Sylfaenol ac Arloesi Llywodraeth Cymru. Er bod y Bwrdd Rheoli 
Gwybodaeth Genedlaethol yn edrych ar gynnydd ar draws y GIG, nid ei 
rôl ef yw dal y Gwasanaeth Gwybodeg yn atebol. Ddiwedd 2016, casgliad 
Llywodraeth Cymru oedd bod sefyllfa’r Gwasanaeth Gwybodeg fel rhan o 
Ymddiriedolaeth GIG Felindre yn golygu bod ei statws ffurfiol yn amwys 
gyda golwg ar ddatblygiadau llywodraethu o bwys, megis yr agenda 
‘Gweithio i Wella’ i reoli digwyddiadau a phryderon difrifol15.

1.37 Yn ein barn ni, mae statws amwys y Gwasanaeth Gwybodeg yn 
anfoddhaol ac mae perygl iddo greu dryswch am atebolrwydd. Nid yw’r 
Gwasanaeth Gwybodeg yn meddu ar rai o brif elfennau llywodraethu da 
sy’n dod yn sgil statws mwy ffurfiol. Nid yw’n gallu manteisio ar yr her 
agored sy’n dod yn sgil cael aelodau annibynnol o’r bwrdd i graffu ar ei 
berfformiad a’i strategaeth. Bydd y Gwasanaeth Gwybodeg yn dewis 
pa bapurau i’w rhoi yn y parth cyhoeddus, ac ychydig o adroddiadau 
cyhoeddus cyfyngedig iawn a roddir am ei gynnydd a’i berfformiad 
(paragraffau 1.40 i 1.42). Hefyd, yng nghyrff eraill y GIG, mae cadeirydd y 
sefydliad yn atebol i Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau 
Cymdeithasol. Heb gadeirydd annibynnol, nid yw’r cysylltiad rhwng y 
Gwasanaeth Gwybodeg a’r Ysgrifennydd Cabinet yn glir.
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1.38 Mae Llywodraeth Cymru wedi cymryd ambell gam i gryfhau ei 
goruchwyliaeth dros y Gwasanaeth Gwybodeg. Yn 2015, gofynnodd 
Llywodraeth Cymru i’w swyddogaeth archwilio fewnol ei hun i edrych ar 
oruchwyliaeth y Gwasanaeth Gwybodeg, gan ganolbwyntio’n benodol ar 
fonitro perfformiad y Gwasanaeth. Yn ogystal â hyn, ac yn unol â chais 
Llywodraeth Cymru, comisiynodd y Gwasanaeth Gwybodeg wasanaethau 
archwilio mewnol GIG Cymru i adolygu ei gyllid a’i drefniadau i sicrhau 
gwerth am arian. Mae adroddiad archwilio mewnol GIG Cymru yn 
adlewyrchu ein canfyddiadau ni’n hunain mewn meysydd pwysig, gan 
gynnwys yr angen i gryfhau trefniadau goruchwylio. Mae Ymddiriedolaeth 
GIG Felindre a’r Gwasanaeth Gwybodeg wrthi’n cytuno ar gynllun 
gweithredu er mwyn mynd i’r afael ag argymhellion yr adolygiad. Ym mis 
Gorffennaf 2017, ar ôl cyfarfod o’r Cyd-Dîm Gweithredol, ysgrifennodd 
Llywodraeth Cymru at Ymddiriedolaeth GIG Felindre yn dweud bod gofyn 
cael trefniadau eglurach ar gyfer llywodraethu’r Gwasanaeth Gwybodeg. 

Nid yw adroddiadau’r Gwasanaeth Gwybodeg am ei berfformiad 
a’i gynnydd yn gytbwys ac mae wedi tueddu i greu darlun 
gorgadarnhaol

1.39 Bydd y Gwasanaeth Gwybodeg yn cynhyrchu adroddiad misol i 
swyddogion Llywodraeth Cymru a’r Ysgrifennydd Cabinet, sy’n crynhoi 
cynnydd pob prosiect. Gan ymateb i’r adolygiadau gan Lywodraeth 
Cymru a gwasanaethau archwilio mewnol GIG Cymru, mae’r 
Gwasanaeth Gwybodeg wedi diwygio’i adroddiadau cynnydd. Mae wedi 
cynnwys rhywfaint o ddata ychwanegol am gyllid, risgiau a’i ymateb i 
ddigwyddiadau ac awgrymiadau gan staff y GIG.
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16 Mae paragraff 2.39 yn cynnig rhagor o fanylion mwy diweddar am yr adroddiadau ynghylch 
buddion Fy Iechyd ar-lein.

1.40 Yn ein barn ni, mae lle i gryfhau’r adroddiadau cynnydd eto i ddarparu 
darlun mwy cytbwys o’r cynnydd. Mae’r adroddiadau’n defnyddio system 
COG (coch, oren, gwyrdd). Serch hynny, nid yw statws y lliwiau hyn bob 
tro’n cael eu hesbonio’n glir. Mewn ambell achos, bydd prosiectau’n cael 
eu nodi’n ‘wyrdd’ ar gyfer cyrraedd cerrig milltir er eu bod flynyddoedd 
ar ei hôl hi. Mae’r anghysondeb ymddangosiadol hwn oherwydd bod y 
Gwasanaeth Gwybodeg wedi diwygio’i amserlenni er mwyn adlewyrchu’r 
cynnydd gwirioneddol ac wedi gosod amserlen mwy realistig. Mae’r 
diweddariadau hyn yn mynd drwy broses rheoli newid go iawn. Serch 
hynny, nid yw’r broses hon a’r newidiadau hyn wedi’u hesbonio’n llawn yn 
yr adroddiadau. Er bod yr adroddiadau’n cynnwys rhywfaint o ddata am 
y perfformiad gweithredol, maent yn canolbwyntio’n bennaf ar brosiectau 
sy’n cael eu lledaenu ar hyn o bryd, a dim ond rhyw 10% o adnoddau’r 
Gwasanaeth Gwybodeg a werir ar y rhain. Felly, nid ydynt yn adlewyrchu 
rhai o’r pryderon a’r materion sy’n codi ynghylch systemau cenedlaethol yr 
adroddir yn eu cylch i’r Gwasanaeth Gwybodeg.

1.41 Mae adroddiadau perfformiad yn y parth cyhoeddus yn tueddu i gyfleu 
darlun cadarnhaol a gobeithiol. Er enghraifft, mae cynllun tair blynedd 
y Gwasanaeth Gwybodeg ar gyfer 2016-2019 yn adrodd am y cynnydd 
sy’n digwydd o ran cyflawni cynllun 2015-16 ond dim ond canlyniadau 
cadarnhaol sy’n cael eu rhestru. Nid yw’n sôn am i ba raddau y mae’r 
cynllun blaenorol wedi’i gyflawni nac yn dweud a oes camau gweithredu 
sydd heb eu cyflawni o hyd. Lle y rhoddir ffigurau manwl, mae’r cyd-
destun sy’n ofynnol er mwyn deall y data ar goll. Er enghraifft, mae’r 
cynllun yn adrodd bod nifer y cleifion sydd wedi’u cofrestru ar Fy Iechyd 
Ar-lein yn fwy na 170,000, ond nid yw hynny’n dangos mai dim ond 5.6% 
o boblogaeth Cymru yw hyn a’i fod yn sylweddol is na’r nod gwreiddiol 
sef 872,000 o gleifion16. Dim ond ar agweddau cadarnhaol hefyd y mae 
adolygiad blynyddol y Gwasanaeth Gwybodeg yn canolbwyntio. Mae’r 
adolygiad yn disgrifio pob un o’r prif brosiectau y mae’r Gwasanaeth 
Gwybodeg yn eu datblygu a’u cyflawni, ond nid yw’n rhoi dim gwybodaeth 
na chyd-destun a fyddai’n gymorth i’r darllenydd werthuso i ba raddau y 
mae’r prosiectau’n mynd rhagddynt yn llwyddiannus. 
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1.42 Yn ein barn ni, byddai’r Gwasanaeth Gwybodeg yn elwa o arddel safbwynt 
mwy cytbwys at adrodd am ei berfformiad. Ni chredwn fod y wybodaeth 
yn rhoi digon o wybodaeth gytbwys i’r rhai sy’n gyfrifol am oruchwylio’r 
Gwasanaeth Gwybodeg  er mwyn iddynt ddeall pa gynnydd sydd wedi’i 
wneud. Mae’r diffyg gwybodaeth gytbwys hefyd yn cyfrannu at risgiau 
i’w enw da. Mae staff y GIG sy’n defnyddio systemau’r Gwasanaeth 
Gwybodeg yn ymwybodol iawn o enghreifftiau o systemau’n cymryd mwy 
o amser i’w cyflawni, neu systemau sydd heb wireddu’r holl fuddion y 
bwriedid iddynt eu gwireddu. Mae’r ffaith nad yw’r materion hyn yn cael 
eu hadlewyrchu yn asesiad y Gwasanaeth Gwybodeg o’i berfformiad ei 
hun yn cyfrannu at rwystredigaeth a chanfyddiad nad yw’r Gwasanaeth 
Gwybodeg yn gwrando. Byddai arddull adrodd mwy cytbwys yn caniatáu 
i’r Gwasanaeth Gwybodeg, Llywodraeth Cymru a’r GIG yn ehangach gael 
sgwrs fwy adeiladol am y materion sy’n effeithio ar berfformiad a’r cyflawni 
a sut mae eu datrys. Nodwn fod yr adroddiadau cynnydd mwyaf diweddar 
i’r NIMB wedi gwella er mwyn rhoi darlun mwy cytbwys o’r cynnydd a’r 
ffordd y defnyddir systemau mewn gwirionedd.    

Mae Llywodraeth Cymru wedi cryfhau ei goruchwyliaeth dros 
achosion busnes o blaid systemau gwybodeg cenedlaethol newydd

1.43 Mae’r Gwasanaeth Gwybodeg yn dilyn y dull Pum Achos17 wrth ddatblygu 
achosion busnes o blaid systemau cenedlaethol. Bydd y dull hwn yn 
cael ei ddefnyddio’n aml yn y sector cyhoeddus ac rydym wedi sôn am 
ei ddefnyddio mewn adroddiadau eraill18. Adolygwyd achosion busnes 
y Gwasanaeth Gwybodeg ar gyfer nifer o systemau a gweld eu bod 
yn gyffredinol glir ac yn unol â’r cyfarwyddyd am amcangyfrif costau, a 
chaniatáu ar gyfer optimistiaeth, gan nodi’r buddion a fwriedir a chymharu 
gwahanol opsiynau. Mewn ambell achos, roedd yr opsiynau’n cynnwys y 
costau a’r buddion cymharol sydd ynghlwm wrth gaffael gwasanaeth neu 
ei ddatblygu’n fewnol. 

17 Y pum ‘achos’ yw: strategol, ariannol, economaidd, masnachol, rheoli.
18 Gweler adroddiadau Archwilydd Cyffredinol Cymru am Lywodraeth Cymru yn Caffael a 

Pherchnogi Maes Awyr Caerdydd, Ionawr 2016, a’r Rhaglen Addysg ac Ysgolion ar 
gyfer yr 21ain Ganrif, Mai 2017
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1.44 Er bod elfennau cyllido cyfalaf yr achosion busnes yn gyffredinol glir, 
credwn y gallai’r Gwasanaeth Gwybodeg fod yn fwy clir am y goblygiadau 
refeniw. Yn benodol, roedd yr achosion busnes a adolygwyd gennym 
gyda golwg ar y chwe chynnyrch yn gyffredinol aneglur o ran maint, a 
chost staff y Gwasanaeth Gwybodeg wrth iddynt ddatblygu a chefnogi’r 
systemau newydd. Roeddent hefyd yn aneglur o ran faint o amser staff yr 
oedd gofyn ei neilltuo yn y byrddau iechyd i helpu i ledaenu’r systemau’n 
lleol. Dywedodd staff y byrddau iechyd wrthym fod yr amser yr oeddent 
yn gorfod ei dreulio’n helpu i ledaenu system newydd yn fwy o lawer na’r 
disgwyl. 

1.45 Yn y gorffennol, mae prosesau cymeradwyo achosion busnes y 
Gwasanaeth Gwybodeg wedi amrywio. Oherwydd yr amserlenni dan 
sylw, cafodd y rhan fwyaf o’r systemau y buom yn canolbwyntio arnynt eu 
paratoi flynyddoedd lawer yn ôl Roedd rhai wedi cael eu datblygu fesul 
cam, gan ddefnyddio cyllid cyfalaf dewisol y Gwasanaeth Gwybodeg ei 
hun, ac felly, nid oedd gofyn cael cymeradwyaeth Llywodraeth Cymru. 
Hefyd, cyllidwyd rhai prosiectau drwy wahanol gynlluniau, gan gynnwys 
Buddsoddi i Arbed, a’r rheini â gwahanol brosesau craffu.

1.46 Edrychwyd yn fanwl ar graffu ar achosion busnes Fy Iechyd Ar-lein fel 
prosiect cymharol ddiweddar. Gwelsom fod swyddogion Llywodraeth 
Cymru wedi cynnig sylwadau manwl am achos busnes amlinell Fy Iechyd 
ar-lein yn 2010. Roedd y rhain yn cynnwys nifer o sylwadau beirniadol 
am y manylion yn yr arfarniad opsiynau. Y cam nesaf a fwriadwyd oedd 
i Fwrdd Buddsoddi mewn Seilwaith yr Adran Iechyd a Gwasanaethau 
Cymdeithasol weld achos busnes terfynol wedi’i ddiwygio a gwneud 
penderfyniad ynghylch a ddylid argymell cyllido. Serch hynny, diwygiodd 
y Gwasanaeth Gwybodeg yr achos busnes wedyn, ac, yn 2013, 
penderfynwyd cyllido Fy Iechyd Ar-lein drwy ddefnyddio’i gyfalaf dewisol 
ei hun. Gan nad oedd angen cyllid ychwanegol  gan Lywodraeth Cymru 
ar y Gwasanaeth Gwybodeg, nid oedd gofyn cael cymeradwyaeth ffurfiol 
gan Lywodraeth Cymru. Ni welsom ddim tystiolaeth bod yr achos busnes 
diwygiedig terfynol wedi’i gymeradwyo gan neb y tu allan i’r Gwasanaeth 
Gwybodeg.
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1.47 Mae Llywodraeth Cymru wedi cryfhau’r ymagwedd at adolygu achosion 
busnes. Er 2015, mae’r Gwasanaeth Gwybodeg wedi ysgwyddo rôl yn 
cymeradwyo pob achos busnes ar gyfer systemau cenedlaethol. Mae 
Llywodraeth Cymru wedi pwysleisio bod disgwyl i gyrff y GIG ysgwyddo 
rôl gryfach ar y cyd i ddatblygu achosion busnes ar gyfer cymwysiadau 
cenedlaethol. Yn 2016-17, cyflwynodd Llywodraeth Cymru ffrwd cyllid 
cyfalaf newydd ar wahân ar gyfer prosiectau TGCh a phrosesau 
cymeradwyo newydd. Bydd achosion busnes yn cael eu hadolygu gan 
y Tîm Iechyd a Gofal Digidol yn yr Adran. Bydd yr achosion busnes yn 
ddarostyngedig i adolygiadau pellach gan is-grŵp Cynllunio a Chyflawni 
Gwybodeg y NIMB. Bydd yr Achos Busnes wedyn yn cael ei adolygu 
gan y NIMB a fydd yn penderfynu a ddylid cymeradwyo’r cyllido. Bydd y 
penderfyniad terfynol yn cael ei wneud gan yr Ysgrifennydd Cabinet, ar 
sail cyngor gan swyddogion. 

Mae angen i Lywodraeth Cymru benderfynu a ddylid, ac os 
dylid, sut y dylid darparu’r arian ychwanegol sylweddol sydd 
ei angen er mwyn gwireddu’r weledigaeth a’r gwaith yn y 
GIG i gryfhau’r cydgynllunio ariannol ar gyfer gwybodeg
Mae arian craidd y Gwasanaeth Gwybodeg gan Lywodraeth 
Cymru wedi gostwng 22% mewn termau real er 2010-11 ac mae’n 
ymddangos bod gwario ar TGCh ar draws y GIG dipyn yn is na’r 
lefelau a argymhellwyd

1.48 Mewn adolygiad annibynnol o faes gwybodeg y GIG yn 2013, gwelwyd 
bod cyfanswm y gwariant ar TGCh ar draws y GIG yn 2010-11, (gan 
gynnwys gan y Gwasanaeth Gwybodeg) ryw 2% o gyfanswm y gwariant. 
Yn yr adolygiad, gwelwyd bod y ffigur hwn dipyn yn is na’r 4% a 
argymhellwyd gan Syr Derek Wanless y dylai’r GIG drwy’r Deyrnas Unedig 
fod yn ei wario ar TGCh yn 200319. Mae cyllideb y Gwasanaeth Gwybodeg 
ar gyfer 2016-17 yn cyfateb i ryw 0.8% o’r gwariant ar iechyd (ac eithrio 
dibrisiant). 

19 Adroddiad Tîm y Prosiect a gynghorwyd gan Derek Wanless,  Adolygiad o Iechyd a Gofal 
Cymdeithasol yng Nghymru, Mehefin 2003

Tudalen y pecyn 120



Systemau Gwybodeg yn GIG Cymru 47

20 Nododd Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro fod y cynnydd dros y cyfnod oherwydd 
gwariant cyfalaf untro ar osodion TGCh yn yr Ysbyty Plant Cenedlaethol a dau adeilad 
newydd. Mae’n dweud, heb yr eitemau untro hyn, y byddai’r gwariant wedi gostwng dros y 
cyfnod.

1.49 Yn ein hadolygiadau diagnostig lleol o gapasiti ac adnoddau TGCh cyrff 
y GIG, gwelwyd bod cyrff y GIG yn dweud iddynt wario ar gyfartaledd 
0.8% o’u cyllideb ar TGCh yn 2013-14. Roedd y ffigur hwnnw’n amrywio 
o 0.61% i 0.9%. Rhwng 2010-11 a 2013-14, roedd pob bwrdd iechyd, 
ac eithrio Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro20, wedi gostwng eu 
gwariant ar TGCh mewn termau real. Roedd y gostyngiad yn amrywio 
o 3% i 31%. Gan dybio bod y gwariant wedi codi’’n unol â chyllidebau 
cyffredinol y GIG yn ystod y cyfnod ers 2013-14, amcangyfrifwn fod rhyw 
1.6% o gyfanswm y gwariant wedi’i wario ar TGCh. Bras amcangyfrif yw 
hwn ac nid yw cyrraedd targed gwariant yn gwarantu cyflawni effeithiol.

1.50 Yn 2016-17, cyfanswm y gyllideb refeniw, ac eithrio dibrisiant, oedd rhyw 
£54 miliwn. Roedd ganddo £4.9 miliwn ar ffurf cyfalaf dewisol a llwyddodd 
hefyd i sicrhau £1.9 miliwn o arian cyfalaf gan Lywodraeth Cymru ar 
gyfer prosiectau a systemau penodol. Elfen fwyaf cyllideb y Gwasanaeth 
Gwybodeg yw’r £27.9 miliwn o gyllid rhaglenni gan Lywodraeth Cymru, 
sy’n talu am y rhan fwyaf o swyddogaethau craidd y Gwasanaeth 
Gwybodeg, gan gynnwys datblygu a chefnogi systemau gwybodeg 
cenedlaethol (Ffigur 3)
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Ffigur 3: ffynonellau incwm y Gwasanaeth Gwybodeg, cyllideb 2016-17

Ffynhonnell: Gwasanaeth Gwybodeg a Data Llywodraeth Cymru

Math a ffynhonnell Incwm (£ miliwn)

Refeniw

Cyllid rhaglenni gan Lywodraeth Cymru 27.9

Gwasanaethau gofal sylfaenol sy'n ategu systemau 
cenedlaethol

13.3

Gwasanaethau cyrff y GIG sy'n ategu systemau 
cenedlaethol

9.7

Eraill, sy'n cynnwys cyllid gan Lywodraeth Cymru ar 
gyfer cynlluniau penodol ac incwm o wasanaethau i'r 
GIG yn Lloegr, Gogledd Iwerddon a'r sector preifat

3.3

Cyfanswm refeniw 54.2

Cyllid cyfalaf (y cyfan gan Lywodraeth Cymru)  

Cyfalaf dewisol 4.9

Cyllid ar gyfer prosiectau penodol 3.4

Cyfanswm cyfalaf 8.3
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Ffigur 4: cyllid ar gyfer rhaglenni i’r Gwasanaeth Gwybodeg gan Lywodraeth 
Cymru mewn termau real, 2010-11 tan 2016-17 (prisiau 2016-17)

Ffynhonnell: Dadansoddiad Swyddfa Archwilio Cymru o’r data a gyflenwyd gan y 
Gwasanaeth Gwybodeg
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1.51 Mae Ffigur 4 yn dangos, mewn termau real, fod y cyllid ar gyfer rhaglenni 
gan Lywodraeth Cymru’n sylweddol is (22%) yn 2016-17 nag yr oedd yn 
2010-11. Mae cynnydd bach mewn termau real wedi bod bob blwyddyn 
ers 2014-15, ond nid yw’r cynnydd hwn wedi dod â’r cyllid yn ôl i’r lefelau a 
welwyd ar ddechrau’r degawd.
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1.52 Roedd Adolygiad Interim Gorffennaf 2017 o’r Adolygiad Seneddol 
o Iechyd a Gofal yn dweud ei fod wedi clywed pryderon am y diffyg 
adnoddau ar gyfer TGCh. Er na wnaeth lunio dim casgliadau ynglŷn ag 
a oedd sail mewn gwirionedd i’r pryderon hynny, cyfeiriodd at bryderon 
nad oedd gan y Gwasanaeth Gwybodeg ddigon o gapasiti i ddatblygu 
systemau newydd. Yn benodol, nododd fod gofyn i’r rhan fwyaf o staff 
y Gwasanaeth Gwybodeg gefnogi’r seilwaith a’r systemau a oedd yn 
bodoli eisoes ac nad oedd ganddynt fawr o amser i’w neilltuo i systemau 
newydd. Gwnaeth y Gwasanaeth Gwybodeg bwynt tebyg wrth gyfeirio 
at ei gyllideb. Mae’n dweud bod rhyw 90% o’i gyllideb gan mwyaf wedi’i 
neilltuo ar gyfer gwasanaethau sy’n bodoli eisoes neu wasanaethau dan 
gontract. Mae ei ffigurau’n dangos mai dim ond 10%  o’i gyllideb sy’n cael 
ei ddyrannu i’r hyn y mae’n ei alw’n ‘brosiectau’. Serch hynny, dim ond 
systemau cenedlaethol sydd wrthi’n cael eu lledaenu a gynhwysir o dan 
‘brosiectau’. Bydd rhyw 15% o’i gyllid a ddyrennir i ddatblygu cymwysiadau 
a’u cefnogi yn cael eu defnyddio i wella ac ychwanegu nodweddion 
newydd at systemau sy’n bodoli eisoes a gwneud iddynt weithio’n fwy 
effeithiol.

Am y tro cyntaf, mae gan y GIG amcangyfrif o gost gwireddu’r 
weledigaeth, ar hyn o bryd, £0.5 biliwn ychwanegol, er nad yw 
Llywodraeth Cymru a chyrff y GIG wedi ymrwymo eto i ddarparu’r 
cyllid

1.53 Yn ystod 2016, datblygodd cyrff y GIG a’r Gwasanaeth Gwybodeg 
adroddiad am weithredu’r strategaeth sydd, am y tro cyntaf, yn nodi’r 
costau dangosol a’r amserlen ar gyfer gwireddu’r strategaeth. Mae’r 
adroddiad yn dwyn ynghyd holl gostau’r Cynlluniau Strategol Amlinell ar 
gyfer gwireddu’r weledigaeth ym mhob un o gyrff y GIG a chyfraniad y 
Gwasanaeth Gwybodeg at y systemau cenedlaethol. Cyfanswm y gost, 
yn ôl yr amcangyfrifon petrus dros y cyfnod o bum mlynedd 2016-17 tan 
2020-21 yw £484 miliwn ar ben y cyllidebau presennol, a £195 miliwn 
cyfalaf a £288 miliwn refeniw  (Ffigur 5). O’r £484 miliwn, dywedir bod 
angen £196m (40%) ar y Gwasanaeth Gwybodeg a bod angen y gweddill 
ar y byrddau iechyd ac ymddiriedolaethau’r GIG. Nid yw Llywodraeth 
Cymru wedi ymrwymo i ddarparu’r cyllid hwn eto.
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Ffigur 5: Y buddsoddiad ychwanegol sy’n ofynnol er mwyn gwireddu’r 
strategaeth rhwng 2015-16 a 2020-21

Ffynhonnell: Adroddiad gweithredu strategaeth GIG Cymru

Cyllid sy’n ofynnol (£ miliwn)

Cyfalaf Refeniw Cyfanswm

Gwasanaeth 
Gwybodeg GIG 
Cymru

40.0 155.8 195.9

Byrddau iechyd ac 
ymddiriedolaethau'r 
GIG

155.3 132.5 287.8

Cyfanswm GIG 
Cymru

195.3 288.4 483.7

1.54 Yn ein barn ni, mae rhai o dybiaethau amseru’r cynllun drafft yn 
ymddangos yn obeithiol iawn yng ngoleuni’r profiad a gafwyd yn 
ddiweddar. Ac ystyried bod costau sefydlog ynghlwm wrth yr oedi gan 
y Gwasanaeth Gwybodeg, mae’n ymddangos ei bod yn rhesymol 
cynllunio ar gyfer costau uwch na’r hyn a ragwelwyd os bydd unrhyw 
oedi sylweddol, ar hyd y llinellau a brofwyd yn y rhaglen hyd yn hyn. Mae 
rhagor o waith i’w wneud i ddatblygu’r amcangyfrifon costau’n gynlluniau 
busnes clir a bydd yn bwysig i’r cynlluniau hynny fod yn realistig am 
amserlenni a chostau yng ngoleuni’r cynnydd hyd yn hyn.

1.55 Bydd angen i Lywodraeth Cymru a chyrff y GIG wneud nifer o 
benderfyniadau anodd ynglŷn ag a allant flaenoriaethu’r buddsoddi mewn 
gwireddu’r weledigaeth. Mae hyn yn her benodol mewn amgylchedd lle 
mae’r cyllid cyhoeddus yn brin oherwydd llymder, lle mae gwasanaethau 
dan bwysau sylweddol i gadw’u costau’n isel a lle mae cryn ansicrwydd 
am gyllidebau refeniw yn y dyfodol.  
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1.56 Yn y gyllideb ddrafft ar gyfer 2018-19, dywedodd Llywodraeth Cymru ei 
bod yn gostwng y gwariant ar y Gronfa Effeithlonrwydd Drwy Dechnoleg21 
o £10 miliwn i £6 miliwn. Mae Llywodraeth Cymru’n disgwyl i gyrff y GIG a 
ariannu gwelliannau TGC fwyfwy o’u harian craidd. Ac ystyried y pwysau 
ehangach ar gyllidebau craidd Llywodraeth Cymru a chyrff y GIG, credwn 
y dylai Llywodraeth Cymru, fel mater o flaenoriaeth, ddweud yn glir a gaiff 
y cynllun ei gyllido dros y pum mlynedd nesaf ac os caiff, sut. 

Mae cynllunio integredig tair blynedd a chynlluniau iechyd a gofal 
cymdeithasol digidol tair blynedd yn gam ymlaen ond mae angen 
cryfhau’r trefniadau ar gyfer cynllunio ariannol ar y cyd

1.57 Mae’r Gwasanaeth Gwybodeg yn ceisio gweithio’n unol â fframwaith 
cynllunio tair blynedd cyrff y GIG fel y’i nodir yn Neddf Cyllid GIG (Cymru) 
2014. O dan y Ddeddf honno, bob blwyddyn, bydd gofyn i gyrff y GIG 
gynhyrchu cynllun integredig craidd tair blynedd sy’n cynnwys cynllun 
ar gyfer cyllid, cyflawni gwasanaethau a’r gweithlu. I gydymffurfio â’r 
ddyletswydd o dan y Ddeddf, bydd angen i gyrff y GIG gynhyrchu cynllun 
a gymeradwyir gan Weinidogion Cymru. Er nad oes gofyn i’r Gwasanaeth 
Gwybodeg gynhyrchu cynllun tair blynedd, bydd yn gwneud hynny er 
mwyn sicrhau cysondeb ac fel rhan o gynllunio ariannol da ar gyfer y 
tymor canol.

1.58 Mae ambell her ymarferol i gydgysylltu’r cynllunio ar draws cyrff y GIG 
a’r Gwasanaeth Gwybodeg. Mae’r Gwasanaeth Gwybodeg yn defnyddio 
camau cyntaf cynlluniau tair blynedd cyrff y GIG i weld ymhle y maent yn 
awgrymu y mae angen i’r Gwasanaeth Gwybodeg wneud ymrwymiadau, 
gan gynnwys ymrwymiadau o ran arian neu staff. Serch hynny, gall fod 
yn anodd i’r Gwasanaeth Gwybodeg gadw ar drywydd newidiadau wrth 
i gynlluniau esblygu ac ymateb iddynt. Hefyd, dim ond tri o’r saith bwrdd 
iechyd sydd wedi cymeradwyo cynlluniau tair blynedd, gyda phedwar 
yn gweithio’n unol â chynlluniau blwyddyn22. Mae’r gwahanol statws 
sydd i’r cynlluniau yn ychwanegu rhagor o gymhlethdod i’r Gwasanaeth 
Gwybodeg wrth iddynt geisio cynllunio dros gyfnod o dair blynedd. Mae 
swyddogion y Gwasanaeth Gwybodeg yn dweud eu bod wedi wynebu 
anawsterau’n cael adborth yn brydlon gan Lywodraeth Cymru am gynllun 
tair blynedd y Gwasanaeth Gwybodeg. Mae Llywodraeth Cymru yn tueddu 
i roi adborth yn ystod canol y flwyddyn ariannol sy’n canolbwyntio’n bennaf 
ar y gyllideb yn hytrach nag ar fanylion gweithredol y cynllun.

21 Sefydlwyd Effeithlonrwydd Drwy Dechnoleg yn 2015 i gyflymu arddangos, gwerthuso 
ac addasu cynhyrchion a gwasanaethau newydd ar lefel ymarferol, ac i sicrhau mwy o 
effeithlonrwydd a gwell canlyniadau i gleifion yn unol ag egwyddorion gofal iechyd darbodus.

22 Gweler ein hadroddiad, Gweithredu Deddf Cyllid y GIG (Cymru) 2014, Gorffennaf 2017
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1.59 Yn y dyfodol, wrth ddatblygu Cynlluniau Strategol Amlinell lleol a datblygu 
cynllun gwybodeg cenedlaethol, dylai hynny gynnig mwy o sicrwydd 
ynglŷn â’r ddisgwyliadau yn y tymor canol er mwyn i’r Gwasanaeth 
Gwybodeg ystyried y rheini wrth baratoi ei gynlluniau. Serch hynny, 
credwn fod lle i’r Gwasanaeth Gwybodeg, Llywodraeth Cymru a chyrff y 
GIG gydweithio’n well i integreiddio’r broses gynllunio tair blynedd yn fwy 
effeithiol.

1.60 Mae Llywodraeth Cymru’n gwneud cynnydd da o ran cryfhau ei 
hymagwedd at gyllid cyfalaf ar gyfer TGCh. Ar gyfer 2016-17 ymlaen, mae 
Llywodraeth Cymru wedi cyflwyno ffrwd cyllid cyfalaf benodol a phroses 
gymeradwyo ar gyfer prosiectau TGCh (paragraff 1.47) Gynt, roedd tuedd 
i neilltuo cyfalaf ar gyfer TGCh yn hwyr yn y flwyddyn er mwyn sicrhau bod 
arian a ddyrannwyd i brosiectau eraill ond nad oedd wedi’i wario’n cael 
ei ddefnyddio yn ystod y flwyddyn. Er enghraifft, roedd rhyw £10 miliwn o 
gyllid o’r fath ar draws y GIG yn 2014-15. Dylai cyflwyno ffrwd cyllid cyfalaf 
ar wahân helpu i hybu ymagwedd fwy strategol er y bydd angen i gyrff y 
GIG gael cynlluniau wrth gefn i ddefnyddio cyllid cyfalaf os bydd arian ar 
gael ar fyr rybudd. 
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Main part heading...

Rhan 2

Mae elfennau allweddol cofnod 
electronig am gleifion wrthi’n cael eu 
rhoi ar waith ond mae oedi sylweddol 
a phroblemau gyda nodweddion y 
system yn achosi rhwystredigaeth 
ac nid yw’n glir a yw’r manteision a 
fwriadwyd yn cael eu gwireddu
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2.1 Mae’r rhan hon o’r adroddiad yn edrych ar y cynnydd wrth ledaenu’r 
gwahanol gymwysiadau a sicrhau’r manteision y bwriedir iddynt eu cynnig. 
Byddwn yn edrych yn benodol ar y rhaglen drosfwaol o systemau a fydd 
maes o law’n mynd tuag at gynhyrchu cofnod electronig am gleifion. 
Byddwn wedyn yn ystyried rheoli’r prosiectau unigol o fewn cyfyngiadau 
amser a chostau, gan ganolbwyntio’n benodol ar y sampl o chwe system y 
canolbwyntiwyd arnynt (Atodiad 2). Yn olaf, byddwn yn edrych ar ansawdd 
y systemau ac i ba raddau y gall y GIG ddangos eu bod yn sicrhau’r 
manteision y bwriadwyd iddynt eu cynnig.

Y prif faterion yr edrychwyd arnynt

Problem Sut y byddem yn diffinio ‘da’?

Rheoli rhaglenni Proses glir ar gyfer dethol y prosiectau cywir i wireddu'r nodau 
trosfwaol a blaenoriaethu prosiectau a gweithredu.

Rheoli prosiectau Cynllunio a chyflawni prosiectau er mwyn iddynt gael eu cwblhau 
mewn pryd o fewn y gyllideb.

Rheoli buddion Mae'r bobl iawn yn amlwg yn perchnogi'r buddion a fwriedir a dull clir 
o sicrhau bod y buddion hynny'n cael eu gwireddu a'u mesur.
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Mae llawer o flociau adeiladu’r cofnod electronig am gleifion 
wedi cael eu lledaenu, neu wrthi’n cael eu lledaenu, ond 
mae cryn ffordd i fynd eto nes iddo gael ei roi ar waith yn 
llawn ac nid oes gan y Gwasanaeth Gwybodeg ddull clir i 
flaenoriaethu ei waith
Mae rhaglen Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru yn cynnwys 
blociau adeiladu cofnod electronig am gleifion ac mae llawer o’r prif 
nodweddion wrthi’n cael eu lledaenu ond mae ffordd bell i fynd eto 
nes bod cofnod electronig llawn ar waith

2.2 Cydnabyddir yn helaeth fod y cynnydd tuag at greu’r cofnod am gleifion 
wedi bod yn arafach na’r disgwyl. Nid yw’r GIG erioed wedi pennu terfyn 
amser ffurfiol ar gyfer y dyddiad y disgwyliai i’r cofnod llawn fod ar waith. 
Serch hynny, mae siom gyffredinol i’w gweld ar draws y GIG nad yw’r 
weledigaeth wedi’i gwireddu eto, bron 14 blynedd ar ôl i’r GIG ymrwymo i 
ddatblygu cofnod electronig am gleifion.

2.3 Er mai araf fu’r cynnydd, mae ‘na gynnydd i’w weld dros y 14 blynedd 
diwethaf. Dywedodd llawer o staff y GIG y cyfarfuom â hwy fod y cynnydd 
wedi bod yn gyflymach wrth ddatblygu systemau ar gyfer gofal sylfaenol. 
Mae porth y meddygon teulu wedi bod ar waith ers blynyddoedd, er nad 
yw wedi’i gysylltu’n llwyr â systemau eraill. Mae proses ledaenu sawl 
system genedlaethol yn mynd rhagddi’n dda erbyn hyn, gan gynnwys 
system y labordy cenedlaethol a’r system radioleg genedlaethol. Mae 
Porthol Clinigol Cymru yn fyw ym mhob bwrdd iechyd, er nad ar bob ward 
yn y byrddau iechyd ac nid yw’r holl nodweddion ar waith. Mae ystod eang 
hefyd o wasanaethau ategol a seilwaith sydd naill ai ar waith neu’n rhannol 
ar waith, i gefnogi darparu’r cofnod electronig am gleifion maes o law. Er 
enghraifft, Porth Cyfathrebu Clinigol Cymru, sy’n galluogi i wybodaeth 
gael ei hanfon rhwng gofal sylfaenol a gofal eilaidd a’r System Archwilio 
Integredig Ddeallus Genedlalethol, sy’n olrhain pwy yn union sy’n cael 
gafael ar ddata am gleifion. 
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2.4 Bydd y 30 o brosiectau byw yn rhaglen waith gyfredol y Gwasanaeth yn 
dechrau llenwi rhai o’r bylchau sy’n weddill yn y nodweddion sydd ar gael. 
Mae rhai bylchau i’w gweld lle bydd gwasanaethau’n dal i gael eu rheoli ar 
ffurf nodiadau a ffurflenni a ysgrifennir â llaw. Er enghraifft, nid oes system 
ragnodi electronig, er bod y Gwasanaeth wedi datblygu achos busnes 
yn ddiweddar a fydd yn anelu at lenwi’r bwlch hwn erbyn 2023 (paragraff 
2.12). Hefyd, mae systemau gwybodeg o hyd o fewn cyrff y GIG nad ydynt 
yn cyfathrebu â’i gilydd nac â’r systemau cenedlaethol, felly nid oes modd 
rhannu’r data am gleifion na’u gweld yn electronig.

2.5 Mae’r adroddiad am weithredu’r strategaeth a’r pedair ffrwd gwaith yn 
cynnig llwybr tuag at ddarparu cofnod electronig am gleifion a fydd fwy neu 
lai’n gyflawn erbyn 2021. Serch hynny, nid yw’r adnoddau ar waith eto i 
wireddu’r nod hwnnw ac mae gwaith sylweddol i’w wneud o hyd i ddilysu 
amserlenni a chostau’r amrywiol systemau (paragraff 1.54)

Mae blaenoriaethu’r Gwasanaeth Gwybodeg o fewn ei raglen yn 
wan ac nid oes proses glir ar gyfer pa brosiectau i’w blaenoriaethu 
yn ystod cyfnodau pan gyfyngir ar gapasiti

2.6 Ym mis Mai 2017, roedd y Gwasanaeth wrthi’n rheoli cyflawni 30 o 
brosiectau sydd mewn rhyw fodd yn cyfrannu at wireddu’r cofnod 
electronig am gleifion (Atodiad 3). Mae’r 30 prosiect byw hyn yn ffurfio 
rhan fach o holl waith y Gwasanaeth, ac nid ydynt ond yn defnyddio 10% 
o’i adnoddau (paragraff 1.52).

2.7 Ym mharagraffau 1.17 ac 1.26, nodwyd bod y GIG wedi straffaglu i osod 
set glir o flaenoriaethau ar gyfer gwybodeg a Gwasanaeth Gwybodeg GIG 
Cymru a bod y rhestr o flaenoriaethau cenedlaethol, o safbwynt ymarferol, 
yn dal i dyfu. Mae’r anawsterau hyn wrth flaenoriaethu hefyd yn cael eu 
trosi i raglen waith y Gwasanaeth. Gwelsom nad oes gan y Gwasanaeth 
broses glir ar gyfer blaenoriaethu prosiectau. Anfonodd y Gwasanaeth 
ddogfen atom sy’n gosod ei flaenoriaethau. Serch hynny, ar y cyfan, rhestr 
o bopeth y mae’r Gwasanaeth yn ei wneud neu’n bwriadu ei wneud yw’r 
ddogfen hon. Mewn gwirionedd, mae popeth yn flaenoriaeth.  
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2.8 Dywedodd uwch swyddogion gweithredol y GIG fod y Gwasanaeth 
Gwybodeg yn straffaglu i gyflawni’r blaenoriaethau a oedd ganddo 
eisoes pan ddatblygwyd y strategaeth yn ystod 2014 (paragraff 1.17). 
Clywsom yr un pryderon yn ystod ein gwaith maes. Os rhywbeth, mae’r 
sefyllfa wedi gwaethygu wrth i fwy o brosiectau a blaenoriaethau gael eu 
hychwanegu at ei raglen. Mae’r Gwasanaeth Gwybodeg yn ymwneud â 
rhoi nifer fawr o systemau ar waith a’u datblygu ac mae pen draw ar ei allu 
i gyflawni’r gwaith hwn. Mae rhwystredigaeth fawr ymhlith cyrff y GIG fod 
y Gwasanaeth Gwybodeg yn ymhel â gormod o brosiectau ac yn datblygu 
systemau newydd heb roi’r rhai sydd ar gael eisoes ar waith yn llwyr.

2.9 O safbwynt ymarferol, bydd y Gwasanaeth Gwybodeg yn blaenoriaethu 
adnoddau staff i brosiectau y mae’r trefniadau gweithredol yn dibynnu 
arnynt. Er enghraifft, bydd yn blaenoriaethu adnoddau tuag at brosiect 
neu dasg sy’n angenrheidiol oherwydd bod systemau neu brosiectau 
eraill yn dibynnu ar wneud cynnydd gyda’r dasg honno. Mae hynny i bob 
golwg yn ffordd resymol o fynd ati o safbwynt gweithredol, oherwydd 
ei bod yn osgoi sefyllfa lle bydd un peth yn arafu rhywbeth arall. Serch 
hynny, mae’n golygu bod y Gwasanaeth Gwybodeg yn aml yn ymladd tân 
er mwyn ceisio osgoi sgil-ganlyniadau. Yn ein barn ni, efallai y byddai’n 
gallach blaenoriaethu mewn ffordd fwy strategol, gan gynnwys peidio ag 
ysgwyddo rhagor o brosiectau ac atal y rheini sydd â blaenoriaeth isel nes 
bod y systemau sy’n brif flaenoriaeth wedi’u cwblhau. 
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Ffigur 6: statws prosiectau’r Gwasanaeth Gwybodeg o’u cymharu â’r cerrig 
milltir, ym mis Mai 2017

Ffynhonnell: Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru

Am wahanol resymau, mae llawer o systemau cenedlaethol 
wedi wynebu oedi sylweddol ac mae hyn yn achosi 
rhwystredigaeth fawr
Mae llawer o’r systemau’n hwyr iawn o’u cymharu â’u hamserlenni 
gwreiddiol

2.10 Mae adroddiad misol y Gwasanaeth Gwybodeg i Lywodraeth Cymru o fis 
Mai 2017 yn dangos, o blith y 30 o brosiectau cyfredol sy’n cael eu rhoi 
ar waith ar hyn o bryd, mai dim ond saith sydd wedi’u graddio’n wyrdd o 
ran cyrraedd cerrig milltir (Ffigur 6). Fel y nodwyd ym mharagraff 1.40, 
mae rhai o’r sgoriau hynny’n adlewyrchu’r cynnydd o ran cyrraedd cerrig 
milltir sydd wedi’u diwygio, yn dilyn proses reoli fewnol y Gwasanaeth 
Gwybodeg. Er enghraifft, mae’r prosiect i gyfuno enghreifftiau23 o RADIS 
2 mewn 3 bwrdd iechyd yn cael ai raddio’n wyrdd. Mewn gwirionedd, bu 
oedi sylweddol gyda’r prosiect hwn o’i gymharu â’r amserlen a gynlluniwyd 
yn wreiddiol oherwydd problemau codio radioleg ym Mwrdd Iechyd 
Prifysgol Cwm Taf  (paragraff 2.21).

Mynd 
rhagddo'n unol 

â'r cynllun

Mymryn o 
oedi

Oedi sylweddol Heb ei raddio

23 Ystyr ‘enghraifft’ yn y cyswllt hwn yw cronfa ddata ar wahân sy’n benodol i leoliad arbennig. 
Fe ddefnyddir ‘enghreifftiau’ er mwyn gwahaniaethu rhyngddynt  a ‘fersiynau’ sy’n cyfeirio 
at ddiweddariadau ac uwchraddiadau. Er enghraifft, gallai dau ysbyty fod â’r un fersiwn o 
RADIS, h.y. mae’r ddwy yr un mor ddiweddar â’i gilydd, ond byddai’r ddwy’n enghreifftiau ar 
wahân oherwydd na fyddai staff mewn un ysbyty’n gallu gweld y cofnodion a gedwid yn y 
llall. Mae enghreifftiau ar wahân yn golygu na does modd i glinigwyr weld gwybodaeth am 
gleifion ar draws ffiniau gweinyddol.
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2.11 Mae’r oedi wedi bod yn sylweddol gyda llawer o’r systemau. Er enghraifft, 
y bwriad oedd cyflawni WLIMS erbyn Ionawr 2013, ond mae rhai modiwlau 
heb eu cwblhau o hyd, a hynny fwy na phedair blynedd a hanner yn 
ddiweddarach. Roedd staff byrddau iechyd yn dweud eu bod yn poeni 
am system arall a elwir yn GP2GP, a oedd yn cael ei thrafod ryw chwech 
i wyth mlynedd yn ôl ond nad yw’n debygol o gael ei rhoi ar waith yn llwyr 
tan 2020. Yn yr un modd, dywedodd staff y GIG fod rhoi ceisiadau am 
brofion gan feddygon teulu ar waith yn cael ei drafod dros 10 mlynedd 
yn ôl. Serch hynny, mae’r ddwy system hyn yn cael eu graddio’n ‘wyrdd’ 
yn adroddiad  cynnydd y Gwasanaeth Gwybodeg. Cyfeiriodd cyrff y GIG 
hefyd at arafwch wrth gyflwyno systemau mwy newydd megis system 
Gwybodaeth Gofal Cymunedol Cymru, y bwriedir iddi ddwyn ynghyd 
wybodaeth o’r gwasanaeth iechyd a gofal cymdeithasol.  

2.12 Mae’r oedi gyda’r systemau y sonnir amdanynt yn Ffigur 6 yn cyfeirio at 
brosiectau sydd eisoes wedi dechrau. Mae cynlluniau TGCh ychwanegol 
wedi wynebu oedi hefyd yn y cam cynllunio cynnar ac felly nid yw’r 
rhain yn ymddangos yng ngwaith monitro’r Gwasanaeth Gwybodeg. Er 
enghraifft, roedd ein hadroddiad yn 2016 am reoli meddyginiaethau’n 
dweud bod y GIG wedi bwriadu rhoi system ragnodi electronig ar waith 
er 2007. Mae’r cynnydd wedi bod yn arafach na’r disgwyl, yn rhannol 
oherwydd bod prosiectau eraill cysylltiedig â fferylliaeth wedi cael y 
blaen arnynt yn y Gwasanaeth Gwybodeg. Er bod achos busnes o blaid 
system ragnodi electronig genedlaethol wedi’i ddrafftio gan y Gwasanaeth 
Gwybodeg, ni ddisgwylir i’r system gael ei lledaenu tan 2023. Dim ond 
yn yr adroddiadau diweddaru diweddaraf y soniwyd am y cynnydd wrth 
ddatblygu’r system hon, er gwaethaf yr ymrwymiad a fu ers tro.

Mae rhwystredigaeth fawr ynglŷn â’r oedi wrth ddarparu’r systemau, 
ac er bod diffyg gwybodaeth yn ei gwneud yn anodd mesur, mae 
rhai systemau wedi gorwario’u cyllideb

2.13 Gwelsom fod cyrff y GIG yn rhwystredig iawn wrth weld arafwch darparu’r 
systemau cenedlaethol. Soniodd staff y Gwasanaeth Gwybodeg hefyd 
am rywfaint o rwystredigaeth wrth weld diffyg cyfeiriad ac ymgysylltu yn 
eu barn hwy o du’r byrddau iechyd, yn enwedig clinigwyr, wrth ddylunio a 
lledaenu systemau newydd (paragraff 2.17). Mae’r rhwystredigaethau hyn, 
yn ein barn ni, yn amharu’n sylweddol ar y berthynas rhwng y Gwasanaeth 
Gwybodeg a chyrff y GIG. 
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2.14 Mae’r oedi wrth gyflwyno’r systemau hefyd yn effeithio ar gostau eu 
darparu. Ar gyfer y systemau hynny y bydd y Gwasanaeth Gwybodeg yn 
eu datblygu’n fewnol, y brif gost yw amser y staff. Nid yw’r Gwasanaeth 
Gwybodeg wedi cyfeirio’n gyson at amser staff a chostau yn eu cynlluniau 
busnes (paragraff 1.44) ac nid yw’n mesur faint o amser y staff a neilltuir 
i bob prosiect. Felly, nid oes modd cadarnhau a yw’r costau wedi bod yn 
fwy na’r hyn a gynlluniwyd yn wreiddiol. Serch hynny, mae maint yr oedi 
ar draws y rhaglen yn awgrymu bod y staff wedi gorfod cyfrannu mwy wrth 
gyflwyno’r systemau na’r disgwyl a’u bod felly wedi costio mwy. 

2.15 Mae costau ychwanegol wedi codi hefyd yn sgil yn y prosiectau hynny lle 
bu oedi a lle mae’r Gwasanaeth Gwybodeg wedi arwain proses gaffael 
genedlaethol ar ran y GIG. Er enghraifft, nes y caiff WLIMS ei roi ar 
waith yn llwyr, mae’r Gwasanaeth Gwybodeg a chyrff y GIG wedi gorfod 
ysgwyddo cost rhedeg dwy system waddol sy’n cynnal y modiwlau sy’n 
weddill. Serch hynny, mae telerau’r contract yn golygu y bydd costau 
datblygu ychwanegol y system a’r ailddatblygu sy’n gysylltiedig â WLIMS 
yn cael eu hysgwyddo gan y cyflenwydd.

Mae’r Gwasanaeth Gwybodeg wedi cryfhau ei dulliau ar gyfer 
datblygu a gwella systemau ond mae diffyg ymgysylltu â’r 
defnyddiwr wrth gynllunio a phrofi’n cyfrannu at yr oedi

2.16 Bydd y Gwasanaeth Gwybodeg yn dilyn ystod o safonau rhyngwladol 
cydnabyddedig wrth ddatblygu a chefnogi systemau gwybodeg. Mae wedi’i 
gredydu gan y Sefydliad Safonau Rhyngwladol ac mae’n mabwysiadu 
fframwaith safon ITIL y diwydiant24 ar gyfer rheoli’r gwasanaeth. Mae’r 
Gwasanaeth Gwybodeg wedi dechrau symud yn ddiweddar tuag at 
ddefnyddio’r dull ‘Hyblyg’ o ddatblygu systemau newydd (Blwch 6). Mae 
Safon Gwasanaethau Digidol Llywodraeth y Deyrnas Unedig25 yn ei 
gwneud yn ofynnol defnyddio dulliau Hyblyg ar gyfer ei gwasanaethau 
digidol ar lein. Un o brif fanteision y drefn Hyblyg yw y dylai arwain 
at systemau sy’n diwallu disgwyliadau’r defnyddiwr yn well. Drwy 
ddefnyddio’r dull Hyblyg yn effeithiol, dylai’r Gwasanaeth Gwybodeg allu 
sicrhau bod mwy o berchnogaeth glinigol ar systemau ac, o ganlyniad, bod 
llai o gyndynrwydd i’w defnyddio.

24 Mae ITIL yn sefyll dros yr Information Technology Infrastructure Library, a set o brosesau ar 
gyfer cysoni gwasanaethau TGCh â strategaethau ac anghenion sefydliad yw’r rhain.

25 Tudalen we Safon Gwasanaethau Digidol Llywodraeth y Deyrnas Unedig 
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2.17 Er bod symud at y dull Hyblyg yn beth call ac y gallai sicrhau systemau 
mwy cost-effeithiol, mae’r dull yn ei gyfanrwydd yn dibynnu ar sicrhau mwy 
o ymgysylltu â staff clinigol. Roedd datblygwyr systemau’r Gwasanaeth 
Gwybodeg yn teimlo’n rhwystredig am mai prin yw’r cysylltiad rhyngddynt 
â defnyddwyr eu systemau. O fewn y Gwasanaeth Gwybodeg, bydd 
dadansoddwyr busnes yn llinyn cyswllt rhwng y defnyddwyr a datblygwyr 
y system. Serch hynny, mae prinder dadansoddwyr busnes yn y 
Gwasanaeth Gwybodeg, ac wrth inni wneud ein gwaith maes gwelsom 
fod nifer o swyddi’n wag. Mae clinigwyr yn straffaglu i gael amser i ffwrdd 
o’u gwaith beunyddiol i gyfrannu. Oherwydd hyn, mae staff y Gwasanaeth 
Gwybodeg yn teimlo’n rhwystredig pan fyddant wedi datblygu system neu 
nodwedd newydd heb gael arweiniad clir gan y defnyddiwr, a phan fydd 
clinigwyr yn dod yn ôl atynt i ofyn am newid a mireinio pethau sy’n golygu 
llawer o ailweithio a hynny’n ychwanegu at y costau ac yn achosi oedi. 

Blwch 6: dulliau hyblyg o ddatblygu meddalwedd

Dull o ddatblygu meddalwedd yw’r dull Hyblyg. Fe’i datblygwyd er mwyn 
gwrthweithio gwendidau a welid yn y dull ‘rhaeadru’ mwy traddodiadol. 
Yn y dull ‘rhaeadru’, treulir llawer o amser rhag blaen yn penderfynu’n 
fanwl am fanylebau’r system ac yna, bydd y system yn cael ei hadeiladu. 
Y feirniadaeth ar y dull hwn oedd bod y systemau a ddarperid yn aml yn 
cyfateb i’r fanyleb ond nad oeddent bob tro’n gwneud yr hyn yr oedd y 
defnyddiwr yn dymuno’i gael. Felly, roedd angen eu hailbeiriannu ac roedd 
hyn yn broses gymhleth a drud.

Mae’r dull hyblyg yn golygu cydweithio’n agos â’r defnyddiwr er mwyn 
datblygu’r system. Proses fesul cam yw hon sy’n rhoi’r pwyslais ar 
ddatblygu prototeipiau’n gynnar i’w profi a’i mireinio yn ystod pyliau dwys 
o weithgarwch. Yr allwedd yw cynnwys y defnyddwyr yn y tîm datblygu yn 
ystod pob cam. 

Mae llu o dechnegau penodol yn gysylltiedig â’r dull Hyblyg, ond dyma’r 
egwyddorion cyffredinol a restrir yn Safon Gwasanaethau Digidol 
Llywodraeth y Deyrnas Unedig:
• Canolbwyntio ar anghenion defnyddwyr
• Cyflawni fesul cam
• Gwella’r ffordd y bydd eich tîm yn gweithio’n barhaus
• Methu’n gyflym a dysgu’n chwim
• Parhau i gynllunio
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2.18 Ochr yn ochr ag ymgysylltu â chlinigwyr, mae gwersi hefyd i’r Gwasanaeth 
Gwybodeg eu dysgu am ddewis yr amgylchedd clinigol cywir i brofi 
systemau newydd. Er enghraifft, cafodd WLIMS ei threialu ym Mwrdd 
Iechyd Prifysgol Hywel Dda. Cawn ar ddeall fod y peilot wedi’i ystyried yn 
llwyddiant. Serch hynny, pan gafodd y system ei lledaenu’n genedlaethol, 
daeth yn amlwg nad oedd yr hyn a oedd yn gweithio yn yr ardal beilot yn 
gweithio drwy’r wlad, oherwydd nad oedd yn cynnwys yr ystod ehangach 
o brofion mwy cymhleth sy’n cael eu cynnal mewn rhai o’r byrddau iechyd 
eraill. Oherwydd hyn, bu’n rhaid gwneud llawer o waith ychwanegol, sydd 
wedi ychwanegu at yr oedi. 

Gwelwyd anawsterau’n lleol o fewn cyrff y GIG yn ystod rhoi 
systemau ar waith sydd wedi cyfrannu at oedi

2.19 Mae ffactorau o fewn cyrff y GIG eu hunain hefyd yn gallu achosi oedi wrth 
ledaenu systemau cenedlaethol. Ym mis Mai 2017, o blith 30 o brosiectau 
a oedd yn cael eu rhoi ar waith ar y pryd, graddiwyd 14 yn wyrdd o ran 
ystyriaethau dibynnol. Mae ystyriaethau dibynnol yn cynnwys materion 
sydd y tu hwnt i reolaeth uniongyrchol y Gwasanaeth Gwybodeg. 

2.20 Mae’r Gwasanaeth Gwybodeg yn dweud bod rhywfaint o’r oedi wedi 
digwydd oherwydd bod seilwaith TGCh presennol y byrddau iechyd yn 
anghydnaws â’r systemau newydd. Esboniodd y Gwasanaeth Gwybodeg 
wrthym fod modd iddynt brofi systemau a nodweddion TGCh a sicrhau 
eu hansawdd yn fewnol. Serch hynny, maent wedi gweld weithiau bod 
seilwaith TGCh y bwrdd iechyd lleol yn gallu atal y system neu’r nodwedd 
newydd rhag gweithio’n iawn, gan achosi oedi annisgwyl.

2.21 Cawsom wybod hefyd, fod yr oedi’n digwydd ar brydiau oherwydd 
problemau technegol yng nghyrff y GIG. Un esiampl oedd yr oedi wrth 
ledaenu un enghraifft o RADIS ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf. 
Roedd y bwrdd iechyd wedi etifeddu dwy enghraifft wahanol o RADIS ers 
cyfnod Ymddiriedolaethau’r GIG a’i rhagflaenodd. Yn ogystal â bod dwy 
enghraifft wahanol ar waith, nid oedd dau brif safle’r ysbytai wedi bod yn 
defnyddio codau cyson yn y gorffennol wrth gofnodi gweithgarwch radioleg 
ar y systemau hynny. O ganlyniad, roedd y Gwasanaeth Gwybodeg a’r 
bwrdd iechyd yn treulio cryn amser ac ymdrech yn cydweithio i safoni a 
chyfuno’r cronfeydd data sy’n sail i RADIS ar ôl ailstrwythuro’r GIG yn 
2009. Digwyddodd y rhan fwyaf o’r gweithgarwch i gyfuno’r cronfeydd data 
hyn ar ôl 2013-14. Symudodd y bwrdd iechyd at un enghraifft newydd o 
RADIS ym mis Mehefin 2017. 
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2.22 Cafodd yr oedi yng Nghwm Taf sgil-effaith sef na allai tîm y Gwasanaeth 
Gwybodeg gael ei ryddhau nes bod RADIS wedi’i gwblhau yng Nghwm 
Taf. Mae’r cynlluniau i gyfuno gwahanol enghreifftiau o RADIS yn Hywel 
Dda bellach ar ei hôl hi’n sylweddol. Serch hynny, mae Bwrdd Iechyd 
Prifysgol Hywel Dda wedi bod yn gwneud gwaith paratoi, gan ddysgu 
gwersi yn sgil profiad Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf ac mae’n gweithio 
gyda’r Gwasanaeth Gwybodeg ar gynllun i ddechrau rhoi’r prosiect ar 
waith ym mis Ebrill 2018.  

2.23 Roedd ein hadroddiadau lleol am gapasiti TGCh yn cyfeirio at gyfyngiadau 
lleol eraill a allai lesteirio’r lledaenu’n lleol. Mae nifer y staff TGCh a 
gyflogir gan fyrddau iechyd yn amrywio. Canfu ein hadolygiadau lleol yn 
2013-14 fod nifer y staff TGCh yn y Byrddau Iechyd yn amrywio rhwng 6.8 
a 9.8 fesul 1,000 o aelodau o’r staff. Roedd gan rai byrddau iechyd fwy 
o staff ar raddfeydd is, ond mae gan eraill lai o staff ond ar raddfa uwch. 
Mae heriau’n codi hefyd o ran offer TGCh. Gwelsom ym mis Mawrth 2014, 
fod gwerth £68 miliwn o offer TGCh a oedd wedi’i gategoreiddio’n offer a 
oedd ‘wedi cyrraedd diwedd eu hoes’, a’r ffigur hwnnw’n debygol o godi 
yn y blynyddoedd dilynol. Gwelsom hefyd yn 2015, fod 33% o feddygon 
a 48% o nyrsys yn dweud bod cael mynediad at gyfrifiaduron yn broblem 
ddyddiol neu wythnosol26.

26 Fel rhan o’n Hadolygiad Diagnostig o Gapasiti ac Adnoddau TGCh, holwyd staff y GIG yng 
ngwanwyn 2015 ac mae’r canfyddiadau i’w gweld yn yr adroddiadau unigol am bob un o 
gyrff y GIG
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Mae capasiti’r staff yn cyfyngu ar y gwaith ac er bod y Gwasanaeth 
Gwybodeg yn mynd ati’n greadigol i ddenu staff technegol iau, 
mae’n straffaglu i gadw uwch ddatblygwyr TG ac nid oes ganddo 
gynllun clir ar gyfer ei weithlu

2.24 Mae’r Gwasanaeth Gwybodeg yn wynebu nifer o heriau penodol o ran 
ei weithlu. Bydd adroddiadau perfformiad y Gwasanaeth Gwybodeg ar 
gyfer Llywodraeth Cymru’n dweud yn gyson bod ganddo nifer sylweddol 
o swyddi gweigion a bod capasiti staff yn achosi oedi. Mae adroddiadau’r 
Gwasanaeth Gwybodeg ar gyfer Llywodraeth Cymru’n awgrymu ei fod 
yn cynllunio ar y sail y bydd ganddo weithlu o ryw 670 ond y nifer sydd 
ganddo mewn gwirionedd yw rhyw 550. Ni allem gadarnhau’r sail ar 
gyfer tybiaethau’r Gwasanaeth Gwybodegh am ei weithlu, oherwydd, er 
inni ofyn amdano, ni chawsom gynllun gweithlu ganddo27. Ni lwyddwyd 
i gadarnhau tybiaethau llinell sylfaen y Gwasanaeth Gwybodeg yn 
adolygiad Archwiliad Mewnol GIG Cymru ychwaith (paragraff 1.38). 
Serch hynny, mae ein hasesiad yn awgrymu bod cynlluniau cyflawni’r 
Gwasanaeth Gwybodeg wedi’u seilio ar weithlu mwy o lawer nag y gall 
fforddio’i gyflogi mewn gwirionedd.

2.25 Mae arwyddion y gall rhai o staff y Gwasanaeth Gwybodeg fod yn 
straffaglu â’r llwyth gwaith y mae gofyn iddynt ei gyflawni. Yn arolwg 
staff diweddaraf y Gwasanaeth Gwybodeg, roedd dros draean o’r 
ymatebwyr (37%) yn cytuno neu’n cytuno’n gryf â’r datganiad ‘Rwy’n 
ei chael yn anodd cyflawni’r holl ofynion sy’n gwrthdaro â’i gilydd yn fy 
ngwaith’. Roedd canran debyg o’r ymatebwyr (34%) yn anghytuno neu’n 
anghytuno’n gryf, a 29% nac yn cytuno nac yn anghytuno.

2.26 Mae’r Gwasanaeth Gwybodeg yn wynebu her wrth recriwtio ac ailhyfforddi 
staff technegol hynod fedrus oherwydd y gystadleuaeth, yn enwedig o du’r 
sector preifat. Mae cyflogau staff y Gwasanaeth Gwybodeg yn cael eu 
pennu’n unol â graddfeydd cyflog cenedlaethol staff clinigol a gweinyddol 
y GIG. Mae sgiliau TGCh yn cael eu gwerthfawrogi’n fawr yn y sector 
preifat ac mae’r Gwasanaeth Gwybodeg yn gweld bod cystadleuwyr yn 
gallu cynnig cyflogau uwch. Er mwyn ceisio mynd i’r afael â’r cyfyngiadau 
cydnabyddedig ar gapasiti’r staff, mae’r Gwasanaeth Gwybodeg wedi 
datblygu ystod o weithgareddau a chynlluniau (Blwch 7). 

27 Mae’r Gwasanaeth Gwybodeg wedi dechrau gweithio ar gynllun gweithlu’n ddiweddar iawn. 
Rhoddod wybodaeth inni’n dangos ei fod wedi nodi’r risgiau a’r opsiynau pwysicaf o ran y 
gweithlu yn y dyfodol. Mae’n Bwriadu datblygu cynlluniau a chamau gweithredu manwl yn 
ystod 2018.
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2.27 Credai datblygwyr meddalwedd y Gwasanaeth y cyfarfuom â hwy ei fod 
yn cynnig cyfleoedd da i raddedigion a phobl sy’n dechrau o’r newydd. 
Serch hynny, teimlent fod y Gwasanaeth yn straffaglu i ddenu a chadw 
staff mwy profiadol. Mae hyn yn arwain at fwy o ddefnydd ar gontractwyr, 
sy’n gallu achosi rhwystredigaeth oherwydd nid ydynt yn debygol o feddu 
ar ddyfnder y wybodaeth y byddai aelod o’r staff sydd wedi gwasanaethu 
ers tro wedi’i meithrin, ac ar ddiwedd eu contract, bydd y wybodaeth 
sydd ganddynt yn diflannu gyda hwy. Teimlai staff y Gwasanaeth ei 
fod, o’i gymharu â chyflogwyr eraill, yn cynnig telerau ac amodau da a 
chydbwysedd da rhwng bywyd a gwaith, ond y bydd bob tro’n cael ei guro 
o ran cyflogau.

Blwch 7: Gweithgarwch y Gwasanaeth Gwybodeg i recriwtio a chadw 
datblygwyr newydd

Bydd y Gwasanaeth Gwybodeg yn canolbwyntio’r rhan fwyaf o’i waith 
recriwtio ar bobl sydd wedi graddio’n ddiweddar. Mae wedi bod yn 
cydweithio â Phrifysgol Cymru’r Drindod Dewi Sant i greu Sefydliad 
Gwybodeg Cymru (TWII) sy’n ceisio cydlynu gwaith y Gwasanaeth a gwaith 
y brifysgol, er enghraifft drwy gynnig profiad a lleoliadau gwaith i fyfyrwyr, 
yn ogystal â dylanwadu ar y cwricwlwm i sicrhau y bydd gan raddedigion 
y sgiliau y mae’r Gwasanaeth yn chwilio amdanynt. Mae’r Gwasanaeth 
Gwybodeg wedi’i roi ar y rhestr fer am un o wobrau Addysg Uwch The Times 
yn 2018. 
Mae’r Gwasanaeth hefyd yn rhedeg ei rhaglen ei hun i raddedigion, sy’n 
cynnwys lleoliad byr mewn bwrdd iechyd, er enghraifft, ym maes cofnodion 
meddygol neu feddygfa teulu. 
Mae’r Sefydliad yn cynnig datblygiad proffesiynol parhaus i’r staff. At hynny, 
mae’r Gwasanaeth Gwybodeg yn cynnig nifer o gyfleoedd pellach ar gyfer 
datblygiad proffesiynol, megis rhaglen rheoli doniau a hyfforddiant i reolwyr. 
Mae’r Gwasanaeth wedi’i gredydu gan Fuddsoddwyr mewn Pobl ac mae 
hefyd yn cynnal Rhaglen Datblygu’r Gwasanaeth Gwybodeg ar gyfer 
Cymdeithas Gyfrifiadurol Prydain. 
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Mae pryderon ynglŷn ag ansawdd rhai o’r prif systemau 
cenedlaethol ac oherwydd y diffyg data monitro, mae’n 
golygu nad yw’n glir a ydynt yn sicrhau’r buddion y bwriedid 
iddynt eu sicrhau
Mae’r ffaith nad yw rhai o’r systemau’n cyflawni anghenion cyrff y 
GIG yn llawn yn destun pryder a hefyd bod rhai o’r staff yn datblygu 
eu dulliau datrys eu hunain

2.28 Mae cyrff y GIG yn poeni nad yw nifer o’r systemau cenedlaethol yn 
diwallu eu hanghenion yn llwyr. Soniodd staff y byrddau iechyd eu bod yn 
poeni am nodweddion yr holl systemau cenedlaethol y canolbwyntiwyd 
arnynt yn eu hadolygiad (Atodiad 2). Mae adolygiadau eraill hefyd wedi 
sôn am bryderon ynghylch ansawdd y systemau yr edrychwyd arnynt:

• Cynhaliwyd arolwg gan y Gwasanaeth Gwybodeg ymhlith defnyddwyr 
cofrestredig WLIMS rhwng mis Medi 2016 a mis Ionawr 2017. Ar sail 
344 o ymatebion, dywedodd 73% eu bod yn anghytuno’n gryf neu’n 
anghytuno bod WLIMS yn darparu’r nodweddion sydd eu hangen 
arnynt. 

• Pan gynhaliodd y Gwasanaeth Gwybodeg adolygiad o’r gwasanaethau 
a gynigir gan Fy Iechyd Ar-lein, gwelwyd ei bod yn rhaid gwella 
nodweddion y system er mwyn sicrhau’r buddion a fwriadwyd. 

• wrth i ni archwilio gwasanaethau radioleg yn ddiweddar yn lleol ar 
draws pob bwrdd iechyd drwy Gymru, gwelwyd bod llawer o staff y 
rheng flaen yn anfodlon ar nodweddion RADIS yn benodol. Casgliad ein 
hadroddiadau, yn gyffredinol, oedd nad yw systemau TGCh radioleg yn 
diwallu anghenion byrddau iechyd.

2.29 Roedd rhai o’r pryderon am y nodweddion yn berthnasol i’r farn gyffredinol 
bod y Gwasanaeth Gwybodeg yn meddwl bod prosiectau wedi’u 
cwblhau’n rhy fuan. Nid yw’r pwynt pan fydd y Gwasanaeth yn meddwl 
bod system wedi’i chyflawni neu ar gael o reidrwydd yr un fath â’r pwynt 
pan fydd bwrdd iechyd yn meddwl hynny. Efallai fod system ar waith i 
raddau helaeth, ond nid yw o reidrwydd yn cael ei defnyddio’n iawn (neu o 
gwbl). Er enghraifft, mae’r Gwasanaeth Gwybodeg yn meddwl bod Porthol 
Clinigol Cymru yn ‘fyw’, gan gynnwys y nodwedd sy’n caniatáu i feddygon 
teulu atgyfeirio cleifion yn electronig. Serch hynny, dywedodd y byrddau 
iechyd fod meddygon yn gweld y broses atgyfeirio’n anodd ac yn draul ar 
eu hamser, felly mae llawer yn hytrach yn dal i atgyfeirio drwy ddefnyddio 
dulliau papur.
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2.30 Bydd y Gwasanaeth Gwybodeg yn darparu diweddariadau er mwyn gwella 
nodweddion systemau’n rheolaidd. Mae’r newidiadau hyn yn cael eu rheoli 
drwy’r Byrddau Cynghori am Newidiadau (CABs) sydd ar waith ar gyfer 
y rhan fwyaf o’i systemau. Mae’r Byrddau hyn yn cynnwys cynrychiolwyr 
o’r Gwasanaeth Gwybodeg a chyrff y GIG a’u pwrpas yw goruchwylio 
a blaenoriaethu ceisiadau am newidiadau i’r system. Felly, dyma’r prif 
fecanwaith i staff y GIG geisio addasu systemau i weddu i’w hanghenion, 
a bwrw nad yw addasiadau o’r fath yn achosi problemau i fyrddau iechyd 
eraill. 

2.31 Gwelsom nad yw’r broses rheoli newid a chyfarfodydd y Byrddau mor 
effeithiol ag y gallent fod. Mae rhai o staff y GIG yn dweud nad ydynt yn 
cael dim gwybodaeth am eu cais - a yw wedi’i dderbyn neu beidio, nac 
ychwaith am faint y gallant orfod disgwyl cyn rhoi newid ar waith. Yng 
nghyfarfodydd y Byrddau a welsom ni, ychydig o arweiniad a roddwyd 
gan y byrddau iechyd a gymerai ran i’r Gwasanaeth Gwybodeg am 
flaenoriaethu ac nid oedd yn amlwg ar ddiwedd y cyfarfodydd beth oedd 
penderfyniadau a chanlyniadau’r cyfarfod. Serch hynny, treuliodd y 
Byrddau y buom yn arsylwi arnynt, gryn dipyn o amser yn trafod yr hyn a 
elwid yn ‘fân-newidiadau’. Roedd rhai o staff y Gwasanaeth Gwybodeg yn 
mynegi eu rhwystredigaeth yn wyneb yr ymagwedd at ‘fân’ newidiadau, 
gan ddweud eu bod wedi cael eu hatal rhag newid pethau er na fyddai 
hynny wedi golygu treulio llawer o amser – newidiadau serch hynny a 
fyddai yn eu barn hwy wedi gwneud gwaith staff y GIG yn haws.

2.32 Mewn ambell enghraifft, lle na fydd y systemau, maes o law, yn diwallu 
eu hanghenion, mae staff y GIG yn datblygu eu dulliau datrys eu hunain 
i wneud iawn am hynny. Cynhaliodd Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda 
adolygiad manwl a gweld bod staff wedi creu eu cronfeydd data ar wahân 
eu hunain oherwydd eu bod yn teimlo na allent ddibynnu ar y systemau 
cenedlaethol. Mae’r sefyllfa hon yn arwain at ddyblygu ymdrech ac mae 
hefyd yn achosi risgiau o ran llywodraethu gwybodaeth.
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Dywedodd llawer o’r uwch swyddogion gweithredol a chlinigwyr nad 
yw nifer o’r systemau cenedlaethol a ystyriwyd gennym yn rhoi’r 
wybodaeth sydd ei hangen arnynt i gynllunio a rheoli gwasanaethau

2.33 Mae cyrff y GIG yn gyffredinol yn straffaglu i gael gwybodaeth reoli dda 
o’r systemau cenedlaethol i’w galluogi i fonitro perfformiad, deall y galw a 
chynllunio gwasanaethau ar gyfer y dyfodol. Roedd uwch swyddogion y 
GIG a oedd wedi cael profiad o weithio yn Lloegr yn awyddus i bwysleisio 
eu bod yn gallu cael gafael ar wybodaeth well o lawer yno, gan amlaf ar 
ffurf ‘dangosfwrdd’, o’i gymharu â’r sefyllfa yng Nghymru.

2.34 Soniodd cyrff y GIG am bryderon penodol ynglŷn â ‘DeepSee’ - nodwedd 
gwybodaeth fusnes WLIMS - dywedodd y staff wrthym nad oedd yn 
gweithio yn ôl y disgwyl ac nad oedd yn diwallu eu hanghenion (Ffigur 
12, Atodiad 2). Mae’n destun pryder bod staff yn gorfod gwneud llawer o 
addasiadau eu hunain er mwyn cael y wybodaeth reoli o system RADIS. 
Dywedodd rhai byrddau iechyd hefyd eu bod yn teimlo’n rhwystredig 
wrth fethu â chael gwybodaeth reoli dda gan Myrddin. Er bod Bwrdd 
Iechyd Prifysgol Cwm Taf yn dweud ei fod yn gallu cael y wybodaeth 
sydd ei hangen arno gan Myrddin, mae’r amser a dreulir yn cynhyrchu’r 
wybodaeth, yn ei hanfod, gyfwerth â swydd amser llawn. 

Roedd buddion y buddsoddi wedi’u nodi’n glir yn ystod camau cyntaf 
y prosiectau a archwiliwyd gennym ond nid yw’n glir pwy sy’n gyfrifol 
am eu gwireddu

2.35 Fel y nodwyd ym mharagraff 1.43, bydd y Gwasanaeth Gwybodeg gan 
amlaf yn datblygu achosion busnes drwy ddefnyddio dull a ddefnyddir 
yn gyffredin. Roedd yr achosion busnes ar gyfer pob un o’r systemau yr 
edrychwyd arnynt yn yr adolygiad hwn yn nodi’n glir y buddion y disgwylid 
i’r buddsoddi eu gwireddu (Ffigur 7). Er bod rhywfaint o wahaniaeth o ran 
iaith, maent yn dilyn nifer o themâu cyffredin sef gwella diogelwch cleifion, 
gwella arferion clinigol a gostwng costau.
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Ffigur 7: y buddion y bwriedid eu sicrhau yn sgil y chwe system a adolygwyd 
gennym

System Buddion y bwriedid eu sicrhau

Fy Iechyd Ar-lein Gwell diogelwch i gleifion
Gwell canlyniadau iechyd cadarnhaol
Meithrin ymddiriedaeth y cleifion
Gofal yn fwy hwylus
System iechyd yn fwy effeithlon

Dewis Fferyllfa Gwell diogelwch i gleifion
Gwell cyfrinachedd/gwarchodaeth i gleifion
Arbed costau
Effeithlonrwydd

System Rheoli 
Gwybodaeth 
Labordy Cymru

Cydymffurfio’n well ag arferion clinigol seiliedig ar 
dystiolaeth
Canlyniadau y gellir eu cymharu ar draws GIG Cymru
Llai o risg glinigol
Costau cynhyrchu is fesul uned
Un cofnod patholeg ar gyfer pob claf yn cael ei greu
Costau rheoli’r system yn is
Costau’r rhyngwyneb â’r dadansoddwr yn is

System 
Gweinyddu 
Cleifion Cymru

Gwell diogelwch i gleifion
Gwell canlyniadau cadarnhaol i gleifion
Gofal yn fwy hwylus
Meithrin ymddiriedaeth y cleifion
Cynnal cydymffurfiaeth gyfreithiol/â pholisïau
System iechyd yn fwy effeithlon
Costau’r system iechyd drwyddi draw’n is
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System Buddion y bwriedid eu sicrhau

System 
Gwybodaeth 
Radioleg Cymru

Gwell llywodraethu clinigol
Gwell effeithlonrwydd, hyblygrwydd a gallu i addasu o 
safbwynt gweithredol
Rheoli’r galw a’r blaengynllunio’n well
Arbed costau cyfredol ac yn y dyfodol
Gwell amgylchedd a chyfleusterau gweithio i’r staff

System Archifo 
Lluniau a 
Chyfathrebu 
Cymru

Cost cyfryngau, postio a phecynnu’n llai
Rheolwr PACS yn treulio llai o amser gweinyddu’n 
darparu CDs
Amser aros i gleifion yn fyrrach
Amser tan cael diagnosis a thriniaeth yn fyrrach
Llai o risg torri cyfrinachedd cleifion
Llai o risg glinigol oherwydd bod gwybodaeth 
ddiagnostig ar gael
Costau ailadrodd delweddu’n is

Ffynhonnell: Darparwyd yr achosion busnes gwreiddiol gan y Gwasanaeth Gwybodeg

2.36 Er bod achosion busnes wedi bod yn glir am y buddiannau y dylai’r 
systemau eu cyflawni, mae dryswch ynghylch pwy sy’n gyfrifol am sicrhau 
bod y buddiannau hynny mewn gwirionedd yn cael eu gwireddu. Mae 
tystiolaeth yn sgil adolygiad Gateway o WLIMS ac adborth gan staff y GIG 
yn dangos yn glir bod diffyg eglurdeb ynghylch cyfrifoldeb pwy yw cyflawni 
a monitro’r buddiannau. Mae’r Gwasanaeth Gwybodeg yn credu ei fod 
wedi dweud yn glir mai cyrff y GIG sy’n gyfrifol am fonitro a chyflawni’r 
buddion. Dywedodd staff y GIG y siaradwyd â hwy naill ai na chafodd y 
cyfrifoldeb am fesur cyflawni’r buddion erioed ei egluro’n fanwl neu mai 
cyfrifoldeb y Gwasanaeth Gwybodeg oedd hyn.
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Oherwydd gwendidau wrth fonitro, nid yw’n glir a yw’r buddsoddi 
cyffredinol mewn gofal iechyd digidol yn sicrhau’r buddion y 
bwriadwyd iddynt eu sicrhau

2.37 Yn 2013, cyhoeddodd y Gwasanaeth Gwybodeg adroddiad am yr enillion 
economaidd a ragwelid ar y buddsoddiad y dylai GIG Cymru ddisgwyl eu 
gweld yn deillio o raglen waith y Gwasanaeth Gwybodeg. Serch hynny, 
yn fwriadol, dewisodd yr adroddiad hwnnw beidio ag ystyried buddion 
ansoddol megis gwella diogelwch i gleifion. Casgliad dadansoddiad 
y Gwasanaeth Gwybodeg oedd, oherwydd yr amser a arbedid drwy 
ddefnyddio datrysiadau TG mwy effeithlon, am bob £1 a fuddsoddid, y 
gallai GIG Cymru ddisgwyl adennill £2.36.  Ni wnaethom ddadansoddiad 
manwl o’r ffigurau hyn ond sylwn eu bod wedi’u seilio ar arbedion a 
buddion damcaniaethol yn hytrach na’u bod wedi’u hadeiladu ar sail 
arbedion gwirioneddol yng Nghymru.

2.38 Yn ein harolwg ymhlith Cyfarwyddwyr Gwybodeg Cynorthwyol y GIG, 
roedd chwech o bob deg atebydd yn anghytuno â’r datganiad ‘mae fy 
sefydliad a’r Gwasanaeth Gwybodeg yn gwneud cynnydd o ran cyflawni’r 
buddion a fwriadwyd yn sgil buddsoddi mewn gwasanaethau TGCh 
clinigol’. Dim ond un o’r deg Cyfarwyddwr Cynorthwyol oedd yn cytuno â’r 
datganiad ac roedd tri arall nad oeddent nac yn cytuno nac yn anghytuno. 
Mae’r safbwyntiau hyn yn dangos cyfuniad o bryderon am ddiffyg 
effeithiau a diffyg eglurdeb posibl ynghylch a yw’r buddion a fwriedir yn sgil 
buddsoddi mewn gwasanaethau TGCh clinigol yn cael eu cyflawni.

2.39 Bydd y Gwasanaeth Gwybodeg yn cynhyrchu adroddiadau gwerthuso ar 
ddiwedd y prosiectau (cau’r prosiect) a hefyd yn comisiynu adolygiadau 
o systemau. Byddem yn disgwyl i’r dogfennau hyn gynnig rhywfaint o 
fanylion ynglŷn ag a lwyddwyd i sicrhau’r buddion a fwriadwyd. Serch 
hynny, nid oedd yr enghreifftiau o adroddiadau a anfonwyd atom gan y 
Gwasanaeth Gwybodeg yn dangos cysylltiadau clir rhwng y buddion a 
nodwyd yn yr achos busnes a’r hyn yr oedd y system wedi’i gyflawni. 
Yn hytrach, roeddent yn canolbwyntio mwy ar reoli’r prosiect a’r gwersi 
technegol ar gyfer y Gwasanaeth Gwybodeg. Mae’r gwasanaeth 
Gwybodeg yn cynhyrchu rhywfaint o adroddiadau ad hoc am gyflawniadau 
a buddion, er enghraifft, drwy adroddiadau blynyddol. Ond, fel y nodwyd 
ym mharagraff 1.41, mae’r rhain yn tueddu i fod yn unochrog, yn ddiffygiol 
o ran eu cyd-destun ac yn ymwneud mwy â chyflwyno darlun cadarnhaol 
yn hytrach na dadansoddiad llym. Un enghraifft o’r ymagwedd unochrog at 
adrodd am fuddion yw Fy iechyd Ar-lein (Blwch 8).  
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Blwch 8: adrodd am fuddion Fy Iechyd Ar-lein

Mae’r Gwasanaeth Gwybodeg yn pwysleisio bod y system wedi’i lledaenu i 
100% o bractisau meddygon teulu a bod 222,000 o gleifion wedi cofrestru. 
A’u hystyried ar eu pen eu hunain, mae’r ffigurau hyn yn creu argraff, ond 
mae’r stori waelodol yn fwy cymysg.

• Nid yw pob practis mewn gwirionedd yn cynnig pob rhan o’r system.

100% of practices have the system. As of July 2017, just over half of 
practices (51%) offer online appointments and 90% were offering online 
repeat prescriptions. Some 9% of practices were not offering any part of 
the system to their patients. 

• Er bod y nifer yn cynyddu, mae nifer y cleifion sydd wedi cofrestru’n 
sylweddol is na’r disgwyl.
Mae nifer y cleifion sydd wedi cofrestru ar y system yn tyfu ac wedi codi 
o 179,000 i 222,000 rhwng mis Mawrth 2016 a mis Gorffennaf 2017. 
Mae 222,000 o gleifion wedi’u cofrestru’n dal yn sylweddol is na’r ffigur 
o 872,000 a nodwyd yn yr achos busnes yn 2009 ac nid yw ond yn 7% 
o boblogaeth Cymru. Nid oes modd asesu faint o’r 222,000 o unigolion 
sydd wedi cofrestru sydd mewn gwirionedd wedi defnyddio’r system ers ei 
sefydlu. 

• Mae rhywfaint bach o weithgarwch gofal sylfaenol yn cael ei 
ddarparu drwy Fy Iechyd Ar-lein.
Mae’r Gwasanaeth Gwybodeg yn dweud bod 44,000 o bresgripsiynau 
ar gyfartaledd yn cael eu harchebu bob mis drwy’r system. Mae hynny’n 
llai nag 1% o’r presgripsiynau ledled Cymru bob mis28. Rydym hefyd yn 
amcangyfrif bod y 12,000 o apwyntiadau sy’n cael eu trefnu bob mis ar 
y system yn llai nag 1% o apwyntiadau meddygon teulu a drefnir drwy 
Gymru29. 

28 Seilir hyn ar gyfanswm o 79.5 miliwn o bresgripsiynau bob blwyddyn, fel y nodir yn ein 
hadroddiad am Reoli Meddyginiaethau.

29 Nid oes dim ystadegau swyddogol ar gael am nifer yr apwyntiadau meddygon teulu yng 
Nghymru. Amcangyfrif GIG Lloegr yw bod rhyw 340 miliwn o apwyntiadau meddygon teulu 
yn Lloegr yn 2012-13. Drwy addasu’r ffigur hwnnw ar gyfer Cymru, byddai rhyw 19 miliwn 
o apwyntiadau y flwyddyn. Rydym yn edrych yn fwy manwl ar y dystiolaeth am y galw am 
wasanaethau meddygon teulu fel rhan o’n hadolygiad o wasanaethau gofal sylfaenol, gan 
fwriadu ei gyhoeddi y flwyddyn nesaf.
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2.40 Yr eithriad o ran monitro buddion, ymhlith y systemau a archwiliwyd, 
i bob golwg yw Dewis Fferyllfa. Gwerthuswyd y prosiect yn fanwl gan 
Wasanaethau Gwybodaeth a Dadansoddi Llywodraeth Cymru ar ôl y 
cyfnod peilot. Yn ystod yr adolygiad, nodwyd y buddion penodol a ddeilliai 
yn sgil lledaenu’r prosiect yn llwyr, a fyddai mae’n debyg yn gwrthbwyso’r 
costau. 

2.41 Yn adolygiad Archwiliad Mewnol GIG Cymru o’r Gwasanaeth Gwybodeg, 
gwelwyd bod angen cryfhau monitro’r buddion. Mae’r Gwasanaeth 
Gwybodeg yn sylweddoli bod yr ymagwedd at wireddu buddion yn 
rhywbeth y mae angen ei wella ac mae wedi sefydlu grŵp gorchwyl a 
gorffen i ddatblygu fframwaith gwireddu buddion newydd. Byddai monitro 
buddion yn fwy trwyadl yn help i’r Gwasanaeth Gwybodeg a chyrff y GIG 
ddeall effaith eu cydfuddsoddiad yn well, ac yn eu galluogi i gynllunio’n 
well ar gyfer y dyfodol a blaenoriaethu darparu systemau. 
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Dulliau archwilio
Adolygwyd ystod o ddogfennau megis:

• Achosion busnes, briffiau prosiect, dogfennau cychwyn prosiectau, 
adroddiadau cau prosiectau a chynlluniau sicrhau ansawdd gyda golwg ar 
amrywiol brosiectau a systemau’r Gwasanaeth Gwybodeg.

• Adroddiadau am berfformiad y Gwasanaeth Gwybodeg i Lywodraeth Cymru 

• Papurau, cofnodion a chylch gorchwyl ar gyfer amrywiaeth o fyrddau’r 
Gwasanaeth Gwybodeg, megis NIMB ethol ac amrywiol Fyrddau Rheoli 
Strategol a Byrddau Rheoli Newid

• Papurau pwyllgor archwilio Ymddiriedolaeth GIG Felindre

• Dogfennau strategaeth Llywodraeth Cymru

• Gohebiaeth yn egluro trefniadau atebolrwydd a threfniadau ariannol rhwng y 
Gwasanaeth Gwybodeg a Llywodraeth Cymru

• Adroddiadau gan Lywodraeth Cymru a Gwasanaethau Archwilio Mewnol 
GIG Cymru

Ystyriwyd ein gwaith diweddar ni ein hunain a oedd yn cynnwys materion 
cysylltiedig â gwybodeg, gan gynnwys yr adroddiadau a ganlyn:

• Rheoli Meddyginiaethau ym Meysydd Gofal Sylfaenol ac Eilaidd, 
Rhagfyr 2016

• Adolygiad o Wasanaethau Orthopedeg, Mehefin 2015

• Amseroedd Aros y GIG ar gyfer Gofal Dewisol yng Nghymru, Ionawr 
2015

Defnyddiwyd hefyd ein gwaith archwilio lleol a oedd yn cynnig adolygiad 
diagnostig o gapasiti ac adnoddau TGCh ym mhob un o gyrff y GIG. Cafodd y 
gwaith hwn ei wneud yn 2014-15 ac fe’i cyhoeddwyd ar ôl iddo gael ei ystyried 
gan bwyllgorau archwilio pob corff yn ystod 2015-16.. Defnyddiwyd data 
ariannol, data am y gweithlu a data o fathau eraill ar gyfer blwyddyn ariannol 
2013-14, gan gynnwys arolwg gan Swyddfa Archwilio Cymru ymhlith staff y GIG 
yn 2015.

Atodiad 1
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Ystyriwyd cyfres adroddiadau’r Swyddfa Archwilio Genedlaethol am Raglen 
Genedlaethol TG yn y GIG yn Lloegr. Buom yn siarad ag Audit Scotland am 
ymagwedd yr Alban at reoli prosiectau TG mawr. 

Cyfwelwyd ag amrywiaeth o bobl gan gynnwys:

• Swyddogion Llywodraeth Cymru

• Staff y Gwasanaeth Gwybodeg gan gynnwys:

‒ Uwch Reolwyr

‒ Datblygwyr meddalwedd

‒ Staff sy’n ymwneud â datblygu, gweithredu a chynnal a chadw parhaus 
systemau penodol

Ymwelwyd â byrddau iechyd Hywel Dda, Cwm Taf a Chaerdydd a’r Fro a 
chyfarfod ag amrywiaeth o swyddogion, gan gynnwys:

• Uwch reolwyr, gan gynnwys Prif Weithredwyr cyfarwyddwyr arweiniol ym 
maes gwybodeg a Chyfarwyddwyr Gwybodeg Cynorthwyol.

• Aelodau’r Bwrdd

• Cynrychiolwyr o faes gofal sylfaenol

• Clinigwyr a gweinyddwyr sy’n defnyddio systemau penodol

Cynhaliwyd arolwg ymhlith Cyfarwyddwyr Cynorthwyol y GIG ym maes 
Gwybodeg i ofyn am eu barn ynghylch a yw’r buddsoddi mewn gwasanaethau 
TGCh clinigol ar y trywydd iawn i wireddu’r buddion a ragwelwyd i’r GIG yng 
Nghymru. Anfonwyd yr arolwg at bob un o’r saith bwrdd iechyd, ac at dair 
ymddiriedolaeth y GIG a chafwyd ymateb gan bob un. 

Buom yn arsylwi cyfarfodydd y Bwrdd Cynghori am Newidiadau (mae’r rhain 
yn cynnwys cynrychiolwyr y Gwasanaeth Gwybodeg a chyrff y GIG a’u pwrpas 
yw goruchwylio a blaenoriaethu ceisiadau am newidiadau i systemau unigol) a 
chyfarfod ym mis Medi 2016 o’r Bwrdd Rheoli Gwybodeg Cenedlaethol.  
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Atodiad 2

Y chwe system a archwiliwyd yn fanylach gennym
Mae’r Gwasanaeth Gwybodeg yn datblygu ac yn cefnogi nifer fawr o systemau 
TGCh cymhleth. Penderfynwyd y byddem yn dethol chwe system i edrych 
arnynt yn fanylach a’u defnyddio’n enghreifftiau i egluro ein canfyddiadau. 

Dewiswyd y systemau a ganlyn:

• RADIS (a elwir hefyd yn System Delweddu Radioleg Cymru (WRIS))

• PACS

• MHOL

• Dewis Fferyllfa

• WLIMS

• Myrddin

Roedd y detholiad yn cynnwys cynhyrchion o wahanol oed ac ar wahanol gam 
yn eu datblygiad o Myrddin, a ddatblygwyd gyntaf 25 mlynedd yn ôl i Dewis 
Fferyllfa, a oedd yn dal i fynd drwy’r cyfnod peilot adeg ysgrifennu’r adroddiad 
hwn. Roedd yr adran hefyd yn cynnwys enghreifftiau a oedd wedi’u datblygu 
gan y Gwasanaeth Gwybodeg, megis RADIS, yn ogystal â systemau a oedd 
wedi’u datblygu a’u darparu’n gyfan gwbl ynteu’n rhannol gan drydydd parti 
(WLIMS a PACS).
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System: RADIS 2

Prif 
nodweddion

RADIS yw'r System Wybodaeth Radioleg a ddefnyddir yn y byrddau iechyd i 
gyd. Fe'i gelwir weithiau'n WRIS neu'n System Wybodaeth Radioleg Cymru. 
Radis yw'r system TG y bydd ymarferwyr yn ei defnyddio i reoli'r gwasanaeth 
a chadw golwg ar ba gleifion sydd wedi cael pa sganiau. 

Hanes Datblygwyd y Gwasanaeth Gwybodeg system RADIS yn fewnol. Mae’n 
lledaenu diweddariadau ac uwchraddiadau ar draws y GIG. Nid oedd gan y 
Gwasanaeth Gwybodeg amserlen na chyllideb glir ar y cychwyn ac nid yw 
wedi monitro faint mae darparu RADIS wedi’i gostio hyd yn hyn. Dechreuodd 
y Gwasanaeth Gwybodeg ledaenu system RADIS 2 yn 2005.
Mae sicrhau bod gan bob bwrdd iechyd yr un enghraifft o RADIS wedi bod yn 
her. Ystyr ‘enghraifft’ yn y cyswllt hwn yw cronfa ddata ar wahân sy’n benodol 
i leoliad arbennig. Fe ddefnyddir ‘enghreifftiau’ er mwyn gwahaniaethu 
rhyngddynt  a ‘fersiynau’ sy’n cyfeirio at ddiweddariadau ac uwchraddiadau. 
Er enghraifft, gallai dau ysbyty fod â’r un fersiwn o RADIS, h.y. mae’r ddwy 
yr un mor ddiweddar â’i gilydd, ond byddai’r ddwy’n enghreifftiau ar wahân 
oherwydd na fyddai staff mewn un ysbyty’n gallu gweld y cofnodion a gedwid 
yn y llall. 
Mae cael nifer o enghreifftiau o RADIS wedi digwydd yn sgil ad-drefnu’r GIG 
yn ystod ail hanner yr 2000au. Mae ysbytai a oedd yn rhan o gyrff ar wahân 
bellach yn rhan o’r un bwrdd iechyd, ond mae’r seilwaith ar wahân wedi para 
mewn rhai ardaloedd. Ar hyn o bryd, mae gan ddau fwrdd iechyd fwy nag un 
enghraifft o RADIS o hyd. Sef:

• Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

• Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr 
Roedd oedi wedi bod gyda’r gwaith i sicrhau bod gan bob bwrdd iechyd un 
enghraifft o RADIS oherwydd problemau ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Cwm 
Taf (paragraff 2.21). Mae’r Gwasanaeth Gwybodeg yn bwriadu dechrau 
cyfuno’r tair enghraifft o RADIS ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda ym 
mis Ebrill 2018, ond nid oes dyddiad wedi’i bennu eto ar gyfer y gwaith ym 
Mwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr.

Ffigur 8: System: RADIS 2
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System: RADIS 2

Amser Ni sefydlwyd amserlenni clir ar y cychwyn. O ddechrau'r lledaenu yn 2005, 
cymerodd 11 mlynedd i gael yr holl fyrddau iechyd ar system RADIS 2. Serch 
hynny, mae gan ddau fwrdd iechyd nifer o 'enghreifftiau' o RADIS 2 ar waith, 
nad ydynt yn cyfathrebu â'i gilydd.

Cost Ni welsom yr un asesiad clir o'r costau disgwyliedig ar y cychwyn ac nid 
yw'r Gwasanaeth Gwybodeg wedi mesur cyfanswm costau'r ddarpariaeth. 
Mae'r Gwasanaeth Gwybodeg yn dweud bod £230,000 wedi'i fuddsoddi ar 
ffurf cyfalaf er 2010, a hynny'n gysylltiedig ac uwchraddio caledwedd. Mae'r 
Gwasanaeth Gwybodeg yn dweud mai costau rhedeg RADIS bob blwyddyn 
ar hyn o bryd yw £1.2 miliwn.

Ansawdd a 
nodweddion

Mae pryderon penodol ymhlith y byrddau iechyd hynny sydd â mwy nag un 
enghraifft o RADIS 2 ar waith. Maent yn dweud ei bod yn draul ar amser i 
glinigwyr ac yn ei gwneud yn anodd cynllunio a darparu gwasanaethau ar 
draws y bwrdd iechyd yn ei gyfanrwydd. Er enghraifft, os bydd claf yn cael 
sgan mewn un ysbyty, ni fydd gan ysbyty arall yn yr un bwrdd iechyd gofnod 
ohono. Mae cael mwy nag un enghraifft o RADIS ar waith hefyd yn golygu ei 
bod yn anodd adfer gwybodaeth reoli oherwydd ei bod yn rhaid gwneud hyn 
ar wahân ar gyfer pob enghraifft ac yna gyfuno’r cyfan mewn un adroddiad â 
llaw.
Hyd yn oed heb fwy nag un enghraifft ar waith, dywedodd byrddau iechyd 
lleol eraill wrthym ei bod yn anodd ac yn draul ar amser tynnu gwybodaeth 
reoli a chynllunio busnes o RADIS. Mae’n destun pryder nad yw RADIS yn 
cysylltu â systemau eraill. Yn benodol, nid yw’n cysylltu â data am amserau 
aros cleifion, sy’n golygu ei bod yn anos sicrhau bod cleifion yn cael eu 
profion yn y drefn gywir. Roedd rhai byrddau iechyd hefyd yn poeni am 
gywirdeb y wybodaeth a dynnir o RADIS. 
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Ffigur 9: System: PACS

System: PACS

Prif 
nodweddion

Archif lluniau a chyfathrebu yw PACS lle bydd yr holl ddelweddau ar gyfer 
sganiau MRI, sganiau CT, pelydr-x a sganiau uwchsain sy'n cael eu storio'n 
electronig. Mae'r system yn cael ei darparu gan drydydd parti, Fujifilm, ac 
mae'r Gwasanaeth Gwybodeg yn darparu cymorth gyda'r contract a rheoli'r 
berthynas. Bydd Fujifilm yn cyflenwi'r caledwedd a'r meddalwedd ar gyfer 
byrddau iechyd er mwyn darparu gwasanaethau PACS, gan gynnwys 
adnabod llais a datrysiadau adfer llawn os bydd trychineb. Bydd pob bwrdd 
iechyd yn darparu'r seilwaith angenrheidiol i gynnal y gwasanaethau hynny, 
gan gynnwys rhwydweithiau a lle ar y gweinydd. Bydd Fujifilm hefyd yn 
cyflenwi meddalwedd a chaledwedd o fewn canolfannau data'r Gwasanaeth 
Gwybodeg i ddarparu datrysiad archifo canolog er mwyn i bob bwrdd iechyd 
allu rhannu'r data. Mae'r Gwasanaeth Gwybodeg yn darparu'r seilwaith 
angenrheidiol yn y canolfannau data ynghyd â chysylltiadau rhwydwaith â 
phob bwrdd iechyd.

Hanes Cyn PACS, roedd 10 o systemau ar wahân ar waith ledled Cymru. Roedd 
y contractau sydd ar gael eisoes i fod i ddirwyn i ben o 2012 ymlaen felly 
penderfynodd Bwrdd y Rhaglen Ddelweddu Genedlaethol gaffael un system 
genedlaethol, ac y byddai’r Gwasanaeth Gwybodeg yn arwain y gwaith 
caffael er mwyn bwrw ymlaen â hyn. Rheolwyd prosiect gosod PACS yn lleol 
gan bob bwrdd iechyd. 
Mae’r system bellach ar waith ar draws chwech o’r saith bwrdd iechyd yng 
Nghymru. Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro yw’r olaf i fabwysiadu’r 
system, ar ôl gael cyfarwyddyd i’w derbyn gan Lywodraeth Cymru. Roedd 
y bwrdd iechyd cyn hynny wedi bwriadu datblygu ei ddull ei hun ar gyfer 
system ddelweddu integredig o ben i ben, yn hytrach na mabwysiadu’r 
system PAC genedlaethol sy’n darparu un elfen. Mae’r bwrdd iechyd yn awr 
yn gweithio gyda Fujifilm i ddatblygu rhywfaint o’r nodweddion ychwanegol y 
mae’n eu hystyried yn angenrheidiol.  

Amser Bwriedid lledaenu'r system ar draws gwahanol safleoedd rhwng mis Mehefin 
2012 a mis Tachwedd 2016. Dywedodd y Gwasanaeth Gwybodeg wrthym 
fod rhoi hyn ar waith wedi cymryd mwy o amser na'r disgwyl. Roedd hyn i 
raddau oherwydd bod rhai o'r tybiaethau a wnaeth y Gwasanaeth Gwybodeg 
ynghylch parodrwydd y seilwaith presennol i gael ei gyfuno â PACS yn 
orobeithiol. Effeithiwyd ar yr amserlen gyffredinol hefyd yn sgil y problemau 
ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro (gweler uchod).
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System: PACS

Cost Roedd yr achos busnes llawn yn dangos mai cost gweithredu PACS oedd 
£25 miliwn dros saith mlynedd. Mae telerau'r contract fframwaith yn golygu 
mai Fujifilm a ysgwyddodd gost unrhyw oedi.  O safbwynt ymarferol, mae 
gan rai o gyrff y GIG gytundebau sy'n para'n hwy na'r saith mlynedd ac 
maent hefyd wedi cynnwys nodweddion a chaledwedd ychwanegol am 
gost ychwanegol. Cyfanswm gwerth contract PACS yng Nghymru yw £29.4 
miliwn.

Ansawdd a 
nodweddion

Yn ystod 2016, gomisiynodd GIG Cymru ImprovIT Consulting Ltd i wneud 
astudiaeth feincnod i weld a oedd y gwasanaeth yn cynnig gwerth am arian. 
Eu casgliad oedd bod Fujifilm yn darparu gwasanaeth a oedd ar gael ar 
raddfa helaeth, bod lefel y digwyddiadau’n isel, y newidiadau’n costio llai na 
chostau’r farchnad a’i fod yn cynrychioli gwerth da am arian. Serch hynny, nid 
oes gwerthusiad ffurfiol wedi’i gynnal gyda golwg ar y buddion a fwriedid yn 
yr achos busnes gwreiddiol.
• Cost cyfryngau, postio a phecynnu’n is
• Rheolwr PACS yn treulio llai o amser gweinyddu’n darparu CDs
• Amser aros i gleifion yn fyrrach
• Amser tan cael diagnosis a thriniaeth yn fyrrach
• Llai o risg gollwng gwybodaeth gyfrinachol am gleifion
• Llai o risg glinigol oherwydd bod gwybodaeth ddiagnostig ar gael
• Costau ailadrodd delweddu’n is
Dywedodd staff y GIG wrthym eu bod wedi cael ambell fân broblem gyda 
PACS, er enghraifft, defnyddio’r system adnabod llais pan roddwyd hi ar 
waith i ddechrau, ond bod y rhain wedi’u datrys i raddau helaeth. Darperir y 
system gan gwmni mawr a sefydledig ac fe’i defnyddir ledled y byd. 
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Ffigur 10: System: Myrddin

System: Myrddin

Prif 
nodweddion

System gweinyddu cleifion (PAS) yw Myrddin, a elwir hefyd yn PAS Cymru. 
Mae'n rhan graidd o seilwaith TG ysbytai. Mae'n cadw manylion cyswllt 
cleifion, yn cofnodi apwyntiadau cleifion mewnol ac allanol ac yn cynhyrchu 
llythyrau ar gyfer cleifion am eu hapwyntiadau

Hanes Datblygwyd Myrddin i ddechrau yn 1991 ar gyfer Ymddiriedolaeth GIG Sir 
Gaerfyrddin. Ar ôl tipyn, hon oedd yr unig system ar waith yn Sir Gaerfyrddin 
(a ddaeth yn Fwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda maes o law) ac fe’i 
lledaenwyd i fyrddau iechyd eraill. Ysgwyddodd y Gwasanaeth Gwybodeg 
gyfrifoldeb rheoli ar ran y tîm sy’n gyfrifol am Myrddin yn 2013.
Ym mis Gorffennaf 2006, cynhaliwyd adolygiad o systemau mewnol sydd ar 
waith yn GIG Cymru a gwelwyd bod Myrddin a PMS (system Bwrdd Iechyd 
Prifysgol Caerdydd a’r Fro) yn rhai y gellid eu defnyddio mewn mannau eraill 
a’u bod yn cymharu’n ffafriol â’r systemau masnachol a oedd ar gael. Ar y 
pryd, roedd Myrddin eisoes wedi’i lledaenu i dri bwrdd iechyd arall. Roedd 
Bwrdd Iechyd Caerdydd a’r Fro wedi profi y gellid lledaenu eu system, PMS, 
i fannau eraill oherwydd ei bod wedi’i chyflwyno i ysbyty Llandochau ar ôl 
ad-drefnu. Mae gan GIG Cymru felly ddwy system gweinyddu cleifion sydd 
wedi’u datblygu gartref, a’r ddwy’n rhai y gellid eu lledaenu’n ehangach, 
petai gofyn. Serch hynny, mae’n ymddangos bod y ffaith bod Myrddin yn 
barod i ddatrys problem systemau masnachol sydd wedi heneiddio yn golygu 
mai hi erbyn hyn yw’r PAS de facto yn y rhan fwyaf o Gymru, er nad oedd 
y Gwasanaeth Gwybodeg a Llywodraeth Cymru yn gallu cynnig tystiolaeth 
ynghylch penderfyniad strategol i’r perwyl hwnnw. 
Mae’r Gwasanaeth Gwybodeg bellach yn lledaenu’r system newydd ar draws 
Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr a’r dyddiad cwblhau a ragwelid 
oedd Hydref 2017 ar gyfer Dwyrain Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr 
a Hydref 2018 ar gyfer y Gorllewin. Bydd hyn yn golygu mai dim ond 
Ymddiriedolaeth GIG Felindre a Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro na 
fyddant yn defnyddio Myrddin. 
Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro yn dal i ddefnyddio PMS, 
a ddatblygwyd ganddynt yn fewnol. Ar hyn o bryd nid oes ganddynt ddim 
cynlluniau i fabwysiadu Myrddin yn lle’r system honno am eu bod yn hapus 
bod y system PMS yn diwallu eu hanghenion. 

Amser Mae Myrddin wedi esblygu dros flynyddoedd lawer. Nid oedd dim amserlenni 
clir ar gyfer ei lledaenu wedi'u pennu ymlaen llaw. Mae'r system ar hyn o bryd 
yn brosiect byw gan ei bod yn cael ei lledaenu ym Mwrdd Iechyd Prifysgol 
Betsi Cadwaladr. 

Tudalen y pecyn 157



Systemau Gwybodeg yn GIG Cymru84

System: Myrddin

Cost Nid oedd y Gwasanaeth Gwybodeg yn gallu nodi cyfanswm costau lledaenu 
Myrddin yn system genedlaethol. Mae'r Gwasanaeth Gwybodeg yn 
dweud, er 2010, fod cyfalaf gwerth £4.1 miliwn wedi'i fuddsoddi yn system 
Myrddin, a hynny ar gyfer trwyddedau, caledwedd a rhywfaint o gostau staff 
ychwanegol. Mae'r Gwasanaeth Gwybodeg yn dweud mai costau rhedeg 
Myrddin bob blwyddyn ar hyn o bryd yw £1.4 miliwn.

Ansawdd a 
nodweddion

Mae'r dystiolaeth yn awgrymu  bod proses newid a gwella Myrddin yn draul 
ar amser ac nad yw'r byrddau iechyd bob tro'n deall y broses honno'n dda. 
Dywedodd rhai byrddau iechyd wrthym eu bod yn gweld y system yn anodd 
ei defnyddio ond nid dyma farn pob bwrdd. Er enghraifft, dywedodd Bwrdd 
Iechyd Cwm Taf wrthym fod Myrddin yn diwallu ei anghenion, ond roedd wedi 
buddsoddi swm sylweddol yn ei gapasiti mewnol i hyfforddi staff a delio ag 
ymholiadau. Yn yr adolygiad hwn ac mewn adolygiadau eraill rydym wedi 
canfod y byddai nifer o staff yn hoffi gweld mân newidiadau i'r system er 
mwyn ei gwneud yn haws i ddefnyddwyr ei defnyddio neu i’w gwneud yn 
fwy effeithlon. Nid yw'r newidiadau hyn yn cael eu gwneud bob tro ac os 
byddant yn digwydd, mae'n broses araf iawn. Yn y naill sefyllfa neu'r llall, 
dywedodd staff y byrddau iechyd wrthym nad oeddent yn cael gwybod beth 
oedd y sefyllfa ddiweddaraf gyda golwg ar eu cais nac yn cael gwybod pan 
benderfynid peidio ag ymateb iddynt a pham. 
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System: Fy Iechyd Ar-lein

Prif 
nodweddion

Gwefan ddwyieithog gan GIG Cymru yw Fy Iechyd Ar-lein, sy'n caniatáu 
i gleifion ymgymryd ag amrywiol dasgau cysylltiedig ag iechyd a gweld 
gwybodaeth am eu hiechyd personol yn ddiogel dros y rhyngrwyd. Ar hyn o 
bryd, mae'r system yn gadael i gleifion drefnu apwyntiadau gyda meddygon 
teulu ac archebu presgripsiynau amlroddadwy, os ydynt hwy eu hunain a 
phractis eu meddyg teulu wedi cofrestru i wneud hyn.

Hanes Cyflwynwyd Fy iechyd Ar-lein er mwyn paratoi’r ffordd ar gyfer creu llwyfan 
mwy hwylus i gleifion, gan eu hannog i ymrymuso a gofalu amdanynt eu 
hunain. Rhagwelwyd y byddai’n rhyddhau amser i’r claf ac i’r GIG ac yn 
gwella diogelwch cleifion.
Yn wreiddiol, y bwriad oedd y byddai cleifion yn gallu gweld eu cofnodion 
iechyd a rheoli dyddiadur iechyd ar-lein, yn ogystal â threfnu apwyntiadau 
ac archebu presgripsiynau amlroddadwy. Ni ddatblygwyd y mynediad at 
gofnodion meddygol oherwydd pryderon am faterion llywodraethu. Ni fwriwyd 
ymlaen â’r opsiwn dyddiadur iechyd oherwydd pryderon am y risg i gleifion 
sef y byddent yn cofnodi gwybodaeth yn y dyddiadur a oedd yn gofyn am 
ymateb ar frys, ond na fyddai’r meddyg teulu neu’r practis yn ymwybodol o 
hyn ar unwaith ac felly na fyddent yn ymateb.
Mae’r Gwasanaeth Gwybodeg yn bwriadu datblygu’r system a chynyddu’r 
nifer sy’n manteisio arni drwy ei gwneud yn bosibl i gleifion gofrestru ar lein 
(ar hyn o bryd, rhaid i gleifion fynd i feddygfa’r meddyg teulu i gael cyfeirif) 
a datblygu ap ffôn clyfar, er nad oes amserlen na chyllideb wedi’u pennu ar 
gyfer gwneud hyn. 

Amser Llwyddwyd i gyrraedd y rhan fwyaf o'r cerrig milltir manwl ar gyfer lledaenu'r 
system erbyn 2013. Serch hynny cymerodd gryn amser i gyrraedd y garreg 
filltir bwysicaf sef lledaenu'r system i bob meddyg teulu ond llwyddwyd i'w 
chyrraedd yn ystod 2016.

Cost Yn yr Achos Busnes Amlinell ym 2009, amcangyfrifwyd mai cyfanswm y 
costau dros bum mlynedd fyddai £8.3 miliwn. Serch hynny, crebachwyd 
cwmpas y prosiect yn 2011 a diwygiwyd y costau a'u gostwng i £1.7 miliwn 
dros saith mlynedd. Y costau mewn gwirionedd oedd £2.5 miliwn dros wyth 
mlynedd. 

Ffigur 11: System: Fy Iechyd Ar-lein
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System: Fy Iechyd Ar-lein

Ansawdd a 
nodweddion

Wrth adolygu Fy Iechyd Ar-lein, gwelwyd bod meddygon teulu’n gyndyn o 
gynnig gwasanaethau’r prosiect am nifer o resymau, megis:
• gall olygu bod cleifion agored i niwed o dan anfantais os nad oes ganddynt 

gysylltiad â’r rhyngrwyd;
• gall arwain at lwyth gwaith ychwanegol, er enghraifft, helpu cleifion i 

gofrestru a defnyddio’r system neu archebu rhagor o bresgripsiynau arlein;
• y posibilrwydd y bydd pobl yn camddefnyddio’r system apwyntiadau, er 

enghraifft, trefnu mwy nag un apwyntiad; ac
• nad yw Fy Iechyd Ar-lein yn adlewyrchu’r ffordd y mae rhai practisau’n 

gweithio - er enghraifft, nid yw pob practis yn cynnig gwasanaeth trefnu 
apwyntiadau ymlaen llaw. 

Gwelsom broblemau tebyg, yn enwedig o ran diffyg cydnawsedd ag 
arferion gweithio a ddilynid ar y pryd. Er enghraifft, bydd llawer o bractisau’n 
defnyddio system brysbennu er mwyn ceisio rheoli’r galw, ac nid oedd yn 
amlwg sut y gallai trefnu apwyntiadau ar lein gydredeg â hyn. Roedd y 
meddygon teulu y siaradwyd â hwy’n poeni bod mwy o alw am apwyntiadau 
mewn rhai ardaloedd nag y gellir eu darparu; nid yw ei gwneud yn haws i 
bobl drefnu apwyntiad yn mynd i’r afael â’r broblem hon ac yn wir, fe allai ei 
gwaethygu. 
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System: WLIMS

Prif 
nodweddion

Cymhwysiad cenedlaethol ar gyfer Labordai Patholeg yw’r System 
Wybodaeth i Labordai Cymru (WLIMS). Mae’r system yn cofnodi profion 
cleifion a chanlyniadau cleifion ar draws nifer o ddisgyblaethau:Haematoleg 
Glinigol, Trallwyso Gwaed, Biocemeg Glinigol, Histopatheg, Cytopatholeg, 
Micriobioleg Feddygol, Imiwnoleg a Corffdy

Hanes Cytunodd y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ar y pryd 
i gaffael LIMS cenedlaethol ym mis Mehefin 2010, i ddisodli 13 o hen 
systemau ar wahân. 
Ar ôl proses gaffael, contractiwyd cyflenwydd annibynnol, InterSystems 
Corporation gan GIG Cymru i ddatblygu a darparu cynnyrch meddalwedd. 
Goruchwyliodd y Gwasanaeth Gwybodeg y broses gaffael ac mae’n rheoli’r 
contract. 
Bu’n anodd datblygu a gweithredu WLIMS. Soniwyd wrthym am nifer o 
broblemau, gan gynnwys:
• Roedd GIG Cymru wedi tanamcangyfrif yn sylweddol faint o waith yr oedd 

gofyn ei wneud i safoni gweithdrefnau’n genedlaethol.  Dylai mwy o’r 
gwaith hwn fod wedi’i wneud cyn caffael.

• Roedd cyfyngiadau ar gapasiti. Cytunodd y byrddau iechyd y byddent yn 
darparu adnoddau i helpu i ffurfweddu’r system. Yn ystod y cyfnod caffael, 
cafodd gwasanaethau labordai drwy GIG Cymru eu hailstrwythuro gan 
olygu bod llawer llai o gapasiti ar gael. Maes o law, aeth y Gwasanaeth 
Gwybodeg ati i recriwtio unigolion i wireddu’r rôl hon oherwydd nad oedd y 
byrddau iechyd mewn sefyllfa i wneud hynny bellach. Hefyd, dywedodd y 
Gwasanaeth Gwybodeg wrthym ar ôl ennill y contract, ei bod wedi cymryd 
mwy o amser i InterSystems recriwtio a hyfforddi’r staff yr oedd eu hangen 
nag a ddisgwylid.

• Mae cyllidebau patholeg wedi bod o dan bwysau ac nid oes gan 
adrannau’r capasiti ychwanegol rhagor yr oeddent yn meddwl y byddai 
ganddynt i’w helpu i weithredu’r system, felly nid yw’r byrddau iechyd wedi 
gallu darparu’r adnoddau y cytunwyd i’w darparu’n wreiddiol.

• Mae’r gofynion cenedlaethol ar gyfer rhai modiwlau wedi newid ac wedi 
dod yn fwy llym yn ystod hynt y contract, a’r canlyniad yw bod systemau 
wedi gorfod cael eu datblygu eto er mwyn dal i gydymffurfio â’r rheoliadau. 

• Roedd swyddog arweiniol cenedlaethol ym maes patholeg ar gael adeg y 
caffael ond nid yn ystod llawer o’r cyfnod gweithredu oherwydd ni chafodd 
y swydd ei llenwi pan symudodd deilydd y swydd i swydd arall. 

• Cafodd y modiwlau eu treialu mewn bwrdd iechyd llai ond byddai wedi bod 
yn well eu treialu mewn bwrdd iechyd mwy o faint, oherwydd mae’n amlwg 
erbyn hyn nad yw’r  hyn a oedd yn gweithio yn yr ardal beilot yn cynnwys 
yr ystod ehangach o brofion mwy cymhleth a gynhelir mewn adran fwy. 

Ffigur 12: System: WLIMS
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System: WLIMS

Amser Saith mlynedd ar ôl cytuno i gaffael system genedlaethol, nid yw wedi'i 
lledaenu'n llwyr eto. Nid yw'r modiwlau trawsblannu ac imiwnogeneteg, na 
thrallwyso gwaed ar waith eto. Mae'r modiwl histoleg wedi'i ledaenu i dri 
bwrdd iechyd a modiwl y corffdy ar waith mewn un bwrdd iechyd. Daeth y 
contract i ben ym mis Gorffennaf 2017 ond mae'r Gwasanaeth Gwybodeg 
wedi manteisio ar yr opsiwn i'w ymestyn am dair blynedd. 

Cost Yn 2009, amcangyfrif cost y buddsoddi dros 10 mlynedd oedd £27.6 miliwn. 
Mae hyn yn cynnwys rhywfaint o gostau cynnal a chadw oherwydd y bwriad 
oedd rhoi'r system ar waith erbyn 2013. Mae'r Gwasanaeth Gwybodeg yn 
dweud mai'r costau hyd at ddiwedd 2016-17, oedd £29.4 miliwn. Mae'r oedi 
wrth roi'r cynlluniau ar waith wedi arwain at gostau ychwanegol. Er enghraifft, 
mae'r Gwasanaeth Gwybodeg wedi talu cyfanswm o £1.4 miliwn, er mwyn 
cynnal dwy system gyfochrog,  WLIMS a'r systemau gwaddol tan fis Mawrth 
2017.  Ers mis Mawrth 2017, mae'r byrddau iechyd wedi talu am gostau 
ychwanegol y cynnal y ddwy system. 

Ansawdd a 
nodweddion

Yn ystod ein gwaith maes, dywedodd staff y byrddau iechyd wrthym nad 
oeddent yn defnyddio Deep See, y pecyn gwybodaeth fusnes, oherwydd eu 
bod yn teimlo nad oedd yn diwallu eu hanghenion. Dywedodd y gwasanaeth 
Gwybodeg wrthym, o safbwynt contractaidd fod y nodweddion wedi'u 
darparu yn unol â thelerau'r contract. Dywedodd y byrddau iechyd wrthym 
fod y system arddweud digidol sydd wedi'i darparu mor anodd ei defnyddio 
nes i bobl fwy neu lai roi'r gorau iddi. Mae'r byrddau iechyd bellach wedi 
cytuno i gyflwyno cais i Gronfa Arloesi a Thechnoleg Llywodraeth Cymru er 
mwyn prynu system arddweud oddi-ar-y-silff.
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Ffigur 13: System: Dewis Fferyllfa

System: Dewis Fferyllfa

Prif 
nodweddion

Mae Dewis Fferyllfa’n cynnwys amrywiaeth o fodiwlau meddalwedd sy’n 
ceisio gwella’r cyfathrebu rhwng fferyllfeydd cymunedol a meysydd eraill yn 
GIG Cymru. Darperir y modiwlau drwy gyfrwng platfform electronig sy’n cael 
ei letya’n ddiogel gan y Gwasanaeth Gwybodeg. 

Y modiwlau sy’n fyw ar hyn o bryd yw: 
• Gwasanaeth Anhwylderau Cyffredin (CAS). Cyfleuster i gleifion fynd at 

fferyllydd yn hytrach nag at feddyg teulu i gael cyngor am fân anhwylderau 
a dal i allu cael gafael ar feddyginiaeth am ddim.

• Adolygiad o Feddyginiaethau wrth Ryddhau (DMR). Mae hyn yn caniatáu 
i rywun rannu gwybodaeth wrth ryddhau claf o’r ysbyty â  fferyllfeydd 
yn hytrach na rhannu’r wybodaeth ar bapur. Felly mae’n bosibl gwirio’r 
manylion yn well er mwyn sicrhau bod cleifion yn cael y meddyginiaethau 
cywir.

•  Gwasanaeth Meddyginiaethau ar gyfer Achosion Brys (EMS). Darparu 
meddyginiaethau amlroddadwy drwy fferyllfa yn hytrach na gorfod 
defnyddio gwasanaethau Adrannau Argyfwng ac Achosion Brys neu’r 
gwasanaeth Tu allan i Oriau.

Hanes Dechreuodd y prosiect ym mis Hydref 2013 ar safleoedd peilot ym Mwrdd 
Iechyd  Prifysgol Cwm Taf a Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, 
gan ganolbwyntio ar fodiwl CAS. Mae’r rhaglen wrthi’n cael ei lledaenu’n 
genedlaethol yn awr (gan gynnwys y modiwlau ychwanegol) a’r bwriad yw ei 
rhoi ar waith mewn 50% o fferyllfeydd Cymru erbyn mis Mawrth 2019.

Bwriedir i’r prosiect ryddhau amser meddygon teulu i ddelio â’r cleifion mwy 
anghenus, lleihau nifer yr anghysonderau mewn meddyginiaethau sy’n 
digwydd pan fydd cleifion yn trosglwyddo o ofal sylfaenol i ofal eilaidd a 
sicrhau bod ceisiadau am feddyginiaethau amlroddadwy’n cael eu trafod gan 
fferyllfeydd yn hytrach na chan wasanaethau y tu allan i oriau neu adrannau 
achosion brys a damweiniau. 

Mae’r modiwl EMS yn fyw ar hyn o bryd ond nid oes modd cael mynediad 
at gofnod meddygon teulu Cymru, felly, nid yw’n amlwg sut y bydd fferyllwyr 
yn gallu awdurdodi presgripsiynau amlroddadwy. Mae’r oedi wrth gael 
gafael ar gofnod y meddygon teulu oherwydd bod rhai’n poeni y gallai gael 
ei gamddefnyddio a’r posibilrwydd y gallai pobl weld cofnodion mewn ffordd 
amhriodol. Bydd y System Archwilio Integredig Ddeallus Genedlaethol 
(NIIAS) yn cael ei defnyddio i reoleiddio a monitro hyn. 

Amser Y nod yw sicrhau bod 370 o safleoedd yn fyw erbyn mis Mawrth 2018.
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System: Dewis Fferyllfa

Cost Rhoddwyd £300,000 i’r Gwasanaeth Gwybodeg ddatblygu system TG i 
gofnodi ymgynghoriadau â fferyllwyr ar gyfer modiwl CAS yn y lle cyntaf yn 
y safleoedd peilot. Sicrhawyd £956,000 gan Gronfa Effeithlonrwydd drwy 
Dechnoleg y Llywodraeth i helpu i ledaenu’r system yn genedlaethol a 
hynny’n cynnwys y modiwlau ychwanegol.

Ansawdd a 
nodweddion

Cyhoeddodd Llywodraeth Cymru werthusiad o fodiwl CAS Dewis Fferyllfa 
ym mis Gorffennaf 2015. Argymhellodd fod angen i Lywodraeth Cymru, 
byrddau iechyd a’r Gwasanaeth Gwybodeg weithio i sicrhau bod y system 
TG a ddatblygwyd gan y Gwasanaeth Gwybodeg yn gweithio’n well er 
mwyn cofnodi manylion ymgyngoriadau gan fferyllwyr. Clywsom gan nifer o 
fferyllwyr fod angen mireinio’r system TGCh i wella’r gwasanaeth a ddarperid. 
Dywedodd llawer eu bod yn teimlo’n rhwystredig, er eu bod wedi cynnig 
adborth am sut y gellid gwneud y system yn fwy hwylus i ddefnyddwyr, 
nad oedd dim wedi’i newid a’i bod yn dal yn ddiangen o gymhleth. Mae’r 
Gwasanaeth Gwybodeg yn dweud bod llawer o’r pryderon hyn wedi cael sylw 
erbyn hyn. 
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Atodiad 3

Rhaglen brosiectau gyffredinol y Gwasanaeth Gwybodeg

Ffigur 14: Rhaglen brosiectau gyffredinol y Gwasanaeth Gwybodeg

Prosiect Disgrifiad y Gwasanaeth Gwybodeg

Cyflymu Gwybodeg 
Gardiaidd Cymru 
Gyfan (AWACI)

Mae’r prosiect hwn yn ategu’r broses o gyflawni’n strategol y 
‘Cynllun Cyflawni ar gyfer Clefyd y Galon’, sy’n nodi camau y mae 
angen eu cymryd i wella canlyniadau iechyd a diwallu anghenion 
y boblogaeth, gan fynd i’r afael ar yr un pryd â’r amrywiadau yn y 
gwasanaethau sydd ar gael a lleihau’r anghydraddoldebau o ran 
canlyniadau iechyd. 

System Gweinyddu 
Cleifion Cymru Bwrdd 
Iechyd Prifysgol Betsi 
Cadwaladr (BCU 
WPAS)

WPAS (a elwir hefyd yn Myrddin) yw un o’r chwe system yr 
edrychwyd arnynt yn fanwl (Atodiad 2). 

Rhaglen Wybodeg am 
Ganser

Defnyddir System Wybodaeth Rhwydwaith Canser Cymru 
(CANISC) i helpu i reoli a thrin cleifion canser yn GIG Cymru. Mae 
system CANISC wedi bod yn cael ei defnyddio ers blynyddoedd 
lawer ac mae bellach yn cyrraedd ‘diwedd ei hoes’. Bydd y 
Rhaglen hon yn diwygio’r seilwaith ar gyfer y system bresennol 
a hefyd yn cyflwyno pecyn newydd Gwybodeg Canser gan 
ddefnyddio systemau a phensaernïaeth cenedlaethol.

Iechyd Plant Y prosiect sy’n ailddatblygu’r system iechyd plant genedlaethol 
yw CYPrIS (System Integredig ar gyfer Plant a Phobl Ifanc). Bydd 
y system hon yn cael ei rhoi ar waith gyntaf ym Mwrdd Iechyd 
Prifysgol Cwm Taf. Yna, bydd yn cael ei rhoi ar waith ym mhob 
safle yng Nghymru.

Dewis Fferyllfa Dewis Fferyllfa yw un o’r chwe system yr edrychwyd arni’n fanwl 
(Atodiad 2).
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Prosiect Disgrifiad y Gwasanaeth Gwybodeg

E-Gyfeirio Deintyddol Bwriedir i’r prosiect hwn ddarparu prawf o’r cysyniad fel y’i 
hamlinellir o fewn cwmpas y prosiect cysylltedd deintyddol er 
mwyn gallu prosesu atgyfeiriadau electronig drwy gyfrwng system 
Porth Cyfathrebu Clinigol Cymru ar gyfer atgyfeiriadau i dynnu 
dannedd drwy lawfeddygaeth y geg yn unig. Bydd y prosiect yn 
darparu’r cynllun peilot ar gyfer y broses e-gyfeirio deintyddol 
mewn pum practis deintyddol ar safle un ysbyty ym Mwrdd Iechyd 
Prifysgol Cwm Taf. Bydd blaenoriaethu electronig ar gyfer y geg a’r 
ên yn cael ei brosesu drwy Borthol Gweinyddu Cymru.

Trawsyrru Hawliadau 
am Bresgripsiynau’n 
Electronig

Bydd Trawsyrru Hawliadau’n Electronig (ETC) yn awtomeiddio’r 
system brisio bresennol ar gyfer presgripsiynau yng Nghymru 
a’r Uned Gwasanaethau Rhagnodi) ym Mhartneriaeth Rhannu 
Gwasanaethau GIG Cymru.

Caffael Systemau a 
Gwasanaethau GMS

Mae cytundeb fframwaith systemau TG presennol y meddygon 
teulu, a ddefnyddir i gaffael y systemau a’r gwasanaeth presennol, 
wedi dod i ben yn ddiweddar. Er y bydd y gefnogaeth yn parhau 
tan fis Gorffennaf 2020 mae gofyn dechrau proses gaffael newydd, 
er mwyn sicrhau parhad systemau TG Gwasanaethau Meddygol 
Cyffredinol (GMS) ac er mwyn gallu eu datblygu ymhellach.

Gweithredu 
Cysylltiadau 
Meddygon Teulu

Wrth gyflwyno un system genedlaethol newydd, y System Rheoli 
Gwybodaeth Labordai Patholeg Cymru Gyfan, mae gofyn cyfuno’r 
pecyn negeseua ar gyfer Practisau Cyffredinol; bydd hyn hefyd 
yn cynnwys trawsyrru adroddiadau radioleg a gwybodaeth ad 
hoc o fathau eraill. IUVO Limited a’u pecyn Clin-eConnect yw’r 
cyflenwydd. Mae’r prosiect wrthi’n mynd drwy’r cam gweithredu.

GP2GP Mae GP2G yn galluogi trosglwyddo cofnodion iechyd electronig 
gleifion yn uniongyrchol ac yn ddiogel rhwng practisau meddygon 
teulu.

Ceisiadau am Brofion 
gan Feddygon Teulu

Cymhwysiad gan y Gwasanaeth Gwybodeg yw Ceisiadau am 
Brofion gan Feddygon Teulu sy’n golygu bod meddygon teulu’n 
gallu gwneud cais am brofion a gweld y canlyniadau’n electronig. 
Prosiect dau gam yw hwn: yn ystod cam un, adrodd canlyniadau 
i feddygon teulu yn unig, cam dau adroddiadau a cheisiadau gan 
feddygon teulu.
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Prosiect Disgrifiad y Gwasanaeth Gwybodeg

Prif Fynegai Cleifion 
(MPI)

Mae’r prosiect hwn yn cynnig prif fynegai cleifion sy’n cysylltu 
cofnodion am bwy yw cleifion ar draws ystod o systemau 
gwybodaeth. Un cofnod cleifion ‘safon aur’ yw’r canlyniad i’w 
defnyddio gan systemau cenedlaethol newydd a fydd yn help i 
sicrhau cyn lleied o gofnodion dyblyg â phosibl ac yn gefn i gyfuno 
systemau’r byrddau iechyd. 

Fy Iechyd Ar-lein 
(MHOL) Cyfnod 2

Fy Iechyd Ar-lein yw un o’r chwe system yr edrychwyd arni’n 
fanwl (Atodiad 2) Yng Nghyfnod 2, bydd nodweddion newydd yn 
cael eu hadeiladu ym maes cofrestru ar-lein, fersiynau symudol a 
mynediad at gofnodion meddygol.

Negeseuon Testun Fy 
Iechyd - Rhoi ar waith 
yn Genedlaethol

Gwasanaeth newydd yw Negeseuon Testun Fy Iechyd sy’n cael 
ei gynnig ledled Cymru lle bydd pob practis meddyg teulu’n gallu 
anfon negeseuon SMS at gleifion i’w hatgoffa am yr apwyntiadau 
sydd ganddynt ar y gweill a’u gwahodd i gysylltu â’r feddygfa i gael 
brechiad rhag ffliw tymhorol neu apwyntiadau rheolaidd yn y clinig.

Fframwaith 
Gweithredu PACS

Mae PACS yn rhan o’r systemau radioleg yr edrychwyd arnynt yn 
fanwl (Atodiad 2).

PROMS a PREMS – 
Cyfnod 1

Rhaglen waith yw PROMs (Canlyniadau y bydd Cleifion yn Adrodd 
yn eu Cylch) a PREMs (Profiadau y bydd Cleifion yn Adrodd yn eu 
Cylch) er mwyn datblygu gwaith yn y maes hwn yn GIG Cymru. 
Mae’n cynnwys datblygu dull technegol o gipio data PROMs, gan 
ddefnyddio pensaernïaeth sy’n bodoli’n genedlaethol eisoes drwy’r 
Gwasanaeth Gwybodeg, ac sydd ar gael i glinigwyr sy’n ymarfer ac 
ar gyfer gwybodaeth eilaidd.

Gwasanaeth 
Cofnodion Gofal 
Cymru (WCRS)

TBydd y prosiect hwn yn adeiladu ar sail y nodweddion sydd 
ar gael eisoes ym Mhorth Clinigol Cymru i ddarparu storfa 
ddogfennau clinigol genedlaethol y gall defnyddwyr y porth eu 
gweld mewn unrhyw fwrdd iechyd i edrych ar ddogfennau sydd 
ar gael eisoes ac i greu dogfennau newydd drwy ddefnyddio 
eFfurflenni. Bydd y prosiect hwn hefyd yn adeiladu ar y seilwaith 
cenedlaethol ac yn ei ffurfweddu i ategu’r lledaenu ledled Cymru. 
Bydd y prosiect yn mynd rhagddo ar y cyd â Gwasanaeth Adrodd 
Canlyniadau Cymru (WRRS) ar gyfer adroddiadau diagnostig a’r 
prosiect Rhannu Delweddau ar gyfer delweddau.
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Prosiect Disgrifiad y Gwasanaeth Gwybodeg

Porth Cyfathrebu 
Clinigol Cymru 
(WCCG)

Prif amcan WCCG yw cyflwyno arbedion effeithlonrwydd ac 
arferion gweithio mwy diogel wrth anfon cyfathrebiadau clinigol 
electronig rhwng lleoliadau gofal iechyd ledled Cymru.

Yng Nghyfnod 1 cwblhawyd lledaenu e-gyfeiriadau at bob bwrdd 
iechyd o bractisau meddygon teulu gofal sylfaenol i gofnodion 
meddygol gofal eilaidd gan ddefnyddio un templed atgyfeirio 
generig.

Bydd Cyfnod 2 yn cynnwys mathau ychwanegol o negeseuon 
(er enghraifft llythyrau clinigol a gweinyddol ac atgyfeiriadau 
trawsffiniol).

Atgyfeiriadau 
Optometreg Porth 
Cyfathrebu Clinigol 
Cymru 

Pwrpas y prosiect hwn yw gwella’r cyfathrebu rhwng practisau 
optometreg a gofal eilaidd drwy anfon atgyfeiriadau electronig. 

Porthol Clinigol 
Cymru (WCP)

Gofod iechyd diogel yw’r WCP, sy’n uno’r wybodaeth allweddol 
am gleifion o’r gwahanol systemau a chronfeydd data cyfrifiadurol 
a ddefnyddir yn y GIG yng Nghymru i ategu penderfyniadau 
clinigol a thasgau allweddol. Rhai o’r nodweddion a gynigir gan 
y Porthol ar hyn o bryd yw rhestrau cleifion, ceisiadau electronig 
am brofion patholeg a gweld canlyniadau’r profion, adroddiadau 
radioleg a gweld delweddau, creu llythyrau rhyddhau a thrawsgrifio 
meddyginiaethau, blaenoriaethu atgyfeiriadau meddygon teulu, 
gweld dogfennau a gweld cofnod cryno’r meddygon teulu yn WCP.

System Gwybodaeth 
Gofal Cymunedol 
Cymru (WCCIS)

Mae proses gaffael iechyd a gofal cymdeithasol ar y cyd wedi dod 
i ben gan arwain at fframwaith yn ôl y gofyn,  y gall pob bwrdd 
iechyd ac awdurdod lleol yng Nghymru  ei ddefnyddio i ddarparu 
datrysiad gwybodaeth cymunedol ar gyfer staff iechyd cymunedol 
a gweithwyr cymdeithasol. Mae cynlluniau ar y gweill ar gyfer ei 
gweithredu. 

Gwasanaeth 
Demograffig Cymru - 
Cyfnod 2

Bydd WDS Cyfnod 2 yn darparu System Hysbysu am 
Enedigaethau Cymru (WBNS) i ddisodli gwasanaeth Rhifau 
Babanod GIG Lloegr (NN4B) a gaeodd ym mis Ionawr 2015. 

System Adran 
Achosion Brys Cymru 
(WEDS)

System adran achosion brys genedlaethol yw WEDS. Cytundeb 
prif wasanaethau yw hwn y cytunwyd arno’n genedlaethol gydag 
EMIS Health (Ascribe gynt) y gall byrddau iechyd alw amdanynt 
yn ôl y gofyn. Mae’r Gwasanaeth Gwybodeg yn gyfrifol am letya’r 
seilwaith, integreiddio â systemau cenedlaethol eraill, cydlynu 
prosiectau gweithredu a rheoli’r contract cenedlaethol.
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Prosiect Disgrifiad y Gwasanaeth Gwybodeg

Fferylliaeth a 
Gweinyddu 
Meddyginiaethau 
E-Ragnodi Ysbytai 
Cymru (WHEPPMA)

Bydd y prosiect hwn yn golygu bod modd cyfrifiaduro 
prosesau rhagnodi, prosesu, rheoli stoc a chofnodi gweinyddu 
meddyginiaethau mewn ysbytai gofal eilaidd. Bydd yn disodli’r 
drefn ragnodi bresennol ar bapur a’r siart cofnodi gweinyddu a gaiff 
eu llenwi gan amlaf ar gyfer pob claf mewnol yn ogystal â ffurflenni 
rhyddhau a rhagnodi ar gyfer cleifion allanol a ddefnyddir gan 
glinigwyr. Bydd y prosiect yn darparu system e-ragnodi yn ogystal 
â system ddisodli integredig mewn fferyllfeydd.

Gwasanaeth Archifau  
Delweddu Cymru 
(WIAS)

Mae’r prosiect yn gysylltiedig â lledaenu Fframwaith PACS Cymru, 
sef system PACS Fujifilm PACS (uchod) Rhan o wasanaeth 
Fujifilm yw darparu archif canolog a elwir yn Wasanaeth Archifau 
Delweddu Cymru (WIAS). Bwriad y prosiect rhannu delweddau yw 
bwrw ymlaen â’r holl agweddau ar rannu delweddau gan gynnwys 
y gwahanol fecanweithiau a ddefnyddir i adennill delweddau o’r 
WIAS. 

System Wybodaeth Ar 
gyfer Rheoli Diabetes 
Cymru (WISDM)

Nod y prosiect yw darparu datrysiad TGCh ym maes diabetes ar 
gyfer Cymru. Bydd hwn yn cynnig cofnod clinigol, amlddisgyblaeth 
ac yn rhannu gwybodaeth ar draws lleoliadau gofal iechyd 
sylfaenol, eilaidd a chymunedol. 

System Labordy 
(System Rheoli 
Gwybodaeth Labordy 
Cymru - WLIMS)

WLIMS yw un o’r chwe system yr edrychwyd arni’n fanwl (Atodiad 
2).

Gwasanaeth 
Atgyfeirio Cleifion 
Cymru (WPRS)

Mae Gwasanaeth Atgyfeirio Cleifion Cymru (WPRS) yn cynnwys 
nifer o elfennau. Mae Porth Gweinyddol Cymru (WAP) yn golygu 
bod modd i atgyfeiriadau electronig a anfonir gan feddyg teulu 
drwy WCCG  gael eu creu mewn ffordd ddi-fwlch yn systemau 
gweinyddu cleifion ysbytai. Wedyn, drwy gyfrwng Porthol Clinigol 
Cymru (WCP) bydd cymhwysiad WAP yn cynhyrchu’r wybodaeth 
angenrheidiol sydd ei hangen i ymgynghorydd flaenoriaethu’r 
atgyfeiriad. Mae WCP yn darparu’r diweddariadau electronig yn ôl 
i’r WAP a’r WCCG. 

Cyfuno System 
Gwybodaeth Radioleg 
Cymru 2 (WRIS)

WRIS (a elwir hefyd yn RADIS 2) yw un o’r chwe system yr 
edrychwyd arnynt yn fanwl (Atodiad 2). 

Gwasanaeth 
Adroddiadau 
Canlyniadau Cymru 
(WRRS)

Bydd y WRRS yn golygu bod defnyddwyr sy’n Gofyn am Brofion 
Meddygon teulu a Phorthol Clinigol Cymru yn gallu gweld 
adroddiadau diagnostig a cheisiadau ar ran eu cleifion, ni waeth 
ymhle yng Nghymru y cynhyrchwyd y rhain.
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Wales Audit Office

24 Cathedral Road

Cardiff CF11 9LJ

Tel: 029 2032 0500

Fax: 029 2032 0600

Textphone: 029 2032 0660

We welcome telephone calls in  
Welsh and English.

E-mail: info@audit.wales

Website: www.audit.wales

Swyddfa Archwilio Cymru

24 Heol y Gadeirlan

Caerdydd CF11 9LJ

Ffôn: 029 2032 0500

Ffacs: 029 2032 0600

Ffôn Testun: 029 2032 0660

Rydym yn croesawu galwadau  
ffôn yn Gymraeg a Saesneg.

E-bost: post@archwilio.cymru

Gwefan: www.archwilio.cymru
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Huw Vaughan Thomas 
Archwilydd Cyffredinol Cymru 
Swyddfa Archwilio Cymru 

22 Ionawr 2018 

Annwyl Huw 

Archwiliad Gwerth am Arian yr Archwilydd Cyffredinol: Systemau Gwybodeg yn GIG 
Cymru  

Diolch ichi am eich adroddiad ar systemau gwybodeg yn GIG Cymru.  Rwyf yn 
gwerthfawrogi'r gwaith y mae tîm yr astudiaeth wedi'i wneud ar hyn dros y 18 mis diwethaf. 

Rwyf yn falch o  weld bod yr adroddiad yn cydnabod bod gan GIG Cymru weledigaeth glir ar 
gyfer y cofnod electronig am gleifion yng Nghymru ac, er fy mod yn cydnabod ein bod yn  
wynebu rhai heriau, rwyf yn hyderus ein bod wedi gwneud camau breision, hyd yn oed yn yr 
amser ers i'ch tîm gyflawni'r adolygiad, a byddwn yn parhau i yrru gwelliannau yn y dyfodol. 

Yn ystod trafodaethau cynnar, cytunwyd y byddai Llywodraeth Cymru'n ymateb i'r adroddiad 
mewn dau gam. Bwriad hyn yw adlewyrchu'r ffaith bod cwmpas yr adolygiad yn ehangach 
na Llywodraeth Cymru a Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru (NWIS) ac fel y cyfryw, mae 
angen inni ymgysylltu â GIG Cymru a sicrhau bod ein hymateb yn adlewyrchu'r farn 
ehangach; ac i gydnabod y bydd cyhoeddi'r Adolygiad Seneddol  o Iechyd a Gofal 
Cymdeithasol yng Nghymru hefyd yn llywio ein hymateb. 

Mae'r ymateb cychwynnol hwn yn cydnabod y canfyddiadau allweddol ynghylch yr 
anawsterau sydd ynghlwm wrth sicrhau cyllid digonol i fwrw ymlaen â'r weledigaeth; yr 
angen i gryfhau prosesau blaenoriaethu; a'r angen i adolygu'r trefniadau llywodraethu ar 
gyfer NWIS.  

Rydym eisoes wedi cael trafodaethau helaeth am ganfyddiadau allweddol yr adolygiad gyda 
Chyfarwyddwr NWIS a Phrif Weithredwr arweiniol y GIG dros Wybodeg ac rydym yn 
ystyried adolygiad ehangach o dirlun llywodraethu gwybodeg.   

Mae cyllid a blaenoriaethu gwaith yn  gysylltiedig â'i gilydd yn annatod ac felly mae'r gwaith 
ar flaenoriaethu a'r Cynllun Cenedlaethol, sy'n cael eu goruchwylio gan Fwrdd Rheoli 

Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus / Public Accounts Committee 
PAC(5)-08-18 P4  
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Gwybodeg GIG Cymru (NIMB), sy'n cynnwys aelodau gweithredol o gyrff y GIG sy'n gyfrifol 
am Wybodeg, cynrychiolwyr NWIS ac uwch swyddogion Llywodraeth Cymru, yn allweddol.  
Mae'n glir hefyd nad mater i Lywodraeth Cymru yn unig ei ystyried yw hwn, gan mai mater 
i'r GIG yn bennaf yw'r ffordd y caiff cyllid ei ddyrannu yng nghyrff y GIG. 
 
Bydd trafodaeth bellach â Phrif Weithredwyr y GIG ac uwch swyddogion Llywodraeth 
Cymru ym Mwrdd Gweithredol GIG Cymru ar 30 Ionawr, ac mae aelodau NIMB yn ystyried 
beth y mae'r adroddiad yn ei olygu i'w cyrff, gydag eitem sylweddol ar adroddiad yr agenda 
ar gyfer cyfarfod NIMB ar 15 Chwefror.  
 
Mae swyddogion hefyd yn adolygu canfyddiadau'ch adolygiad ochr yn ochr â 
chanfyddiadau'r Adolygiad Seneddol.  
 
Bydd yr holl weithgareddau hyn yn cyfrannu at ymateb cydweithredol, gwybodus a 
chynhwysfawr i'ch adolygiad y byddaf yn ei ddarparu erbyn 2 Mawrth.   
 
Rwyf yn ymwybodol y bydd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus yn ystyried ei ymateb i'r 
adroddiad yn ei gyfarfod ar 29 Ionawr ac fe gaiff copi o'r llythyr hwn ei anfon at gadeirydd y 
Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus i hwyluso hynny. 
 

Yn gywir  
 

 
Dr Andrew Goodall 

 
copïau at: Nick Ramsay AC, Cadeirydd, y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus 

Frances Duffy, Cyfarwyddwr Gofal Sylfaenol ac Arloesi, y Grŵp HSS 
David Richards, Cyfarwyddwr Llywodraethu a Pherfformiad  
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6 Mawrth 2018 

Annwyl Huw 

Yn dilyn fy llythyr dyddiedig 22 Ionawr 2018, dyma fy ymateb llawn, sy'n seiliedig ar 
ymgynghoriad ehangach gyda GIG Cymru. 

Hoffwn ddiolch i chi unwaith eto am eich adroddiad ar systemau gwybodeg GIG Cymru a'r 
gwaith y mae tîm yr astudiaeth wedi ei wneud ar hyn dros y 18 mis diwethaf. 

Rwy'n falch o weld bod yr adroddiad yn cydnabod bod gan GIG Cymru weledigaeth glir ar 
gyfer y cofnod cleifion electronig yng Nghymru, ac er fy mod yn cydnabod ein bod yn 
wynebu rhai heriau, rwy'n hyderus ein bod wedi gwneud cynnydd sylweddol, hyd yn oed yn 
yr amser ers i'ch tîm gynnal yr adolygiad, ac y byddwn yn parhau i ysgogi gwelliannau yn y 
dyfodol. 

Rydym yn cydnabod y canfyddiadau allweddol sy'n ymwneud â'r anawsterau o ran sicrhau 
digon o gyllid i fwrw ymlaen â'r weledigaeth; yr angen i gryfhau prosesau blaenoriaethu; a'r 
angen i adolygu'r trefniadau llywodraethu ar gyfer Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru (y 
Gwasanaeth Gwybodeg).  Mae'r adroddiad yn cymeradwyo llawer o'r gwaith sydd gennym 
ar y gweill. 

Mae Argymhelliad 7 Adroddiad Terfynol yr Adolygiad Seneddol o Iechyd a Gofal 
Cymdeithasol yng Nghymru yn ategu nifer o ganfyddiadau Swyddfa Archwilio Cymru, ac yn 
hynny o beth bydd y camau a gymerwn yn dilyn eich adroddiad hefyd yn cael eu llywio gan 
ein hymateb i'r Adolygiad Seneddol.  Bydd ein Cynllun Hirdymor ar gyfer Iechyd a Gofal 
Cymdeithasol, a gaiff ei gyhoeddi yng ngwanwyn 2018, yn nodi'r camau y byddwn yn eu 
cymryd - a'r camau y disgwyliwn i bartneriaid y GIG a gofal cymdeithasol eu cymryd - i 
wneud y defnydd gorau o wybodeg a ffyrdd digidol o weithio'n fwy cyffredinol. 

Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus / Public Accounts Committee 
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Rydym yn croesawu canfyddiadau'r adroddiad ac yn cynnig yr ymateb canlynol i'r tri ar ddeg 
o argymhellion a gynhwysir ynddo. 
 
Mae Bwrdd Rheoli Gwybodeg GIG Cymru (y Bwrdd Rheoli Gwybodeg) yn goruchwylio 
Technoleg a Rheoli Gwybodaeth yn GIG Cymru ac yn llywio'r agenda strategol ar gyfer 
system sy'n seiliedig ar ddata, sy'n cefnogi mynediad gwell i wybodaeth a chyflwyno ffyrdd 
newydd o ddarparu gofal gyda thechnolegau digidol.  Diwygiwyd cylch gorchwyl y Bwrdd 
Rheoli Gwybodeg y llynedd.  Cafodd ei ddiben ei gryfhau i gwmpasu'r cyfrifoldeb dros 
gyflawni 'Iechyd a Gofal Gwybodus: strategaeth iechyd a gofal cymdeithasol ddigidol ar 
gyfer Cymru' (y Strategaeth). Mae'r Strategaeth yn nodi'r weledigaeth i '[d]rawsnewid sut y 
mae pobl Cymru, ein dinasyddion a’n staff, yn croesawu technoleg gwybodaeth fodern ac 
offer digidol i ddarparu gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol mwy diogel, mwy 
effeithlon a chyson i wella canlyniadau a phrofiadau cleifion a defnyddwyr gwasanaeth'. 
 
Bwrdd Portffolio yw'r Bwrdd Rheoli Gwybodeg ac mae'n gyfrifol am gyflwyno rhaglenni (a 
phrosiectau) a sefydlwyd i gefnogi'r gwaith o gyflawni'r Strategaeth Iechyd a Gofal 
Gwybodus (y rhaglenni) ac mae'n creu amgylchedd lle y gall rhaglenni lwyddo i gyflawni'r 
newidiadau sy'n angenrheidiol er mwyn i'r manteision gael eu gwireddu. 
 
Mae'r Bwrdd yn darparu sicrwydd a chyngor i Lywodraeth Cymru, ac mae'n adrodd yn 
uniongyrchol i Fwrdd Gweithredol GIG Cymru ar bob agwedd ar Dechnoleg a Rheoli 
Gwybodaeth. 
 
 
Argymhelliad 1  Mae’r weledigaeth ar gyfer gwybodeg, sef creu cofnodion electronig am 

gleifion fesul cam yn glir ac roedd y rhesymwaith ar ei chyfer yn glir pan gafodd ei sefydlu 
gyntaf ar ôl strategaeth 2003. Fodd bynnag, mae’r farchnad a’r gymuned wybodeg wedi 
symud ymlaen yn sylweddol ers hynny. Dylai Llywodraeth Cymru, gan gydweithio â’r 
Gwasanaeth Gwybodeg a chyrff y GIG, adolygu’r farchnad wybodeg i brofi a yw’n cynnig 
cyfleoedd newydd i wireddu nodau’r Strategaeth. 
 
Derbyn - Bydd Llywodraeth Cymru yn comisiynu adolygiad o'n dull o gynllunio seilwaith a 
systemau fel rhan o flaengynllun gwaith Bwrdd Rheoli Gwybodeg GIG Cymru (y Bwrdd 
Rheoli Gwybodeg) ar gyfer y flwyddyn i ddod.  Bydd hyn yn cynnwys datblygu dealltwriaeth 
o'r hyn sydd ar gael ar y farchnad ar hyn o bryd ac arfer gorau.  
 
 
Argymhelliad 2  Mae GIG Cymru wedi sefydlu grŵp gorchwyl a gorffen i geisio egluro ystyr 
ymagwedd ‘Unwaith i Gymru’ at ddatblygu a lledaenu systemau gwybodeg. Dylai 
Llywodraeth Cymru, gan gydweithio â’r Gwasanaeth Gwybodeg a chyrff y GIG: 
 

a) ddiffinio’n glir y cydbwysedd rhwng systemau cenedlaethol dan arweiniad y 
Gwasanaeth Gwybodeg a systemau sy’n cael eu harwain yn lleol, a beth yw 
cyfrifoldebau’r naill a’r llall; 

b) sicrhau bod cynlluniau gweithredu lleol a chenedlaethol yn cael eu diweddaru i 

adlewyrchu unrhyw oblygiadau ar gyfer cyllido, datblygu a lledaenu systemau 

gwybodeg yn sgil yr ymagwedd fwy eglur at Unwaith i Gymru; a 

c) blaenoriaethu datblygu set o safonau cyffredin er mwyn sicrhau bod systemau a 

gaffaelir neu a ddatblygir yn lleol yn gydnaws â systemau lleol eraill a’r systemau 

cenedlaethol. 
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Derbyn - Mae'r Bwrdd Rheol Gwybodeg wedi cytuno ar ddiffiniad ar gyfer 'Unwaith i Gymru' 

ac ar restr o wasanaethau a swyddogaethau sydd fwyaf addas ar gyfer y dull gweithredu.  
Bydd y cydbwysedd a'r priod gyfrifoldebau rhwng systemau lleol a chenedlaethol yn cael eu 
hystyried ymhellach fel rhan o'r gwaith adolygu a ddisgrifir yn ein hymateb i Argymhelliad 1, 
a bydd yn llywio cynlluniau lleol a chenedlaethol.  
 
Bydd 'Bwrdd Safonau Technegol Cymru' yn cael ei sefydlu erbyn mis Mai 2018 a bydd yn 
canolbwyntio ar safonau Rhyngweithredu technegol. Bydd y Bwrdd yn gweithio ar y cyd â 
Bwrdd Safonau Gwybodaeth Cymru sydd â chyfrifoldeb dros ddata a safonau Gwybodaeth. 
Gyda'i gilydd, bydd y ddau Fwrdd hyn yn goruchwylio'r gwaith o gyflwyno a chynnal catalog 
o safonau a gofynion i alluogi integreiddio a rhyngweithredu ar draws pob system iechyd a 
gofal. 
 
 
Argymhelliad 3  Gwelsom nad yw’r GIG wedi sefydlu blaenoriaethau clir ar gyfer 

gwybodeg. Dylai Llywodraeth Cymru, y Gwasanaeth Gwybodeg a chyrff y GIG gytuno ar set 
glir o flaenoriaethau y mae modd eu cyflawni ar gyfer gwybodeg genedlaethol gan ochel 
rhag ychwanegu blaenoriaethau newydd heb ddadflaenoriaethu rhywbeth arall neu heb 
ychwanegu adnoddau newydd. 
 
Derbyn - Fel y nodais yn fy ymateb cychwynnol a thrwy gymeradwyo'r adroddiad, rydym 

eisoes wedi datblygu proses flaenoriaethu well er mwyn gwneud y defnydd gorau o'r cyllid a 
chefnogi amrywiol systemau.  Yn ei gyfarfod ym mis Ebrill, bydd y Bwrdd Rheoli Gwybodeg 
yn ystyried Cynllun Cenedlaethol tymor byr a flaenoriaethwyd ar gyfer y flwyddyn nesaf. 
Bydd Llywodraeth Cymru yn comisiynu'r Bwrdd i barhau â'r gwaith blaenoriaethu, gan 
ystyried argymhelliad yr Adolygiad Seneddol i "aros, dechrau a chyflymu".  Bydd y Cynllun 
Cenedlaethol yn cynnwys proses, wedi'i goruchwylio gan y Bwrdd Rheoli Gwybodeg, i 
adolygu'r blaenoriaethau yn ystod y flwyddyn, a bydd y Bwrdd hwn yn cynghori Bwrdd 
Gweithredol y GIG a Llywodraeth Cymru ar benderfyniadau ynglŷn â blaenoriaethu a 
buddsoddi. 
 
 
Argymhelliad 4  Mae llawer o’r problemau a’r ystyriaethau ynglŷn â rhwystrau rhag gwneud 

cynnydd a welsom yn ystod ein gwaith maes yn rhai y sylwyd arnynt ers tro. Dylai 
Llywodraeth Cymru, cyrff y GIG a’r Gwasanaeth Gwybodeg gynhyrchu asesiad agored a 
gonest o’r hyn sydd wedi gweithio a’r hyn sydd heb weithio hyd yn hyn a chynhyrchu cynllun 
clir a gyd-berchnogir er mwyn goresgyn y rhwystrau y gwyddys eu bod yn atal cynnydd. 
Dylai’r dogfennau hyn fod yn y parth cyhoeddus er mwyn i staff y GIG allu gweld bod eu 
pryderon wedi’u cydnabod a’u bod yn cael sylw. 
 
Derbyn - Fel rhan o'n hadolygiadau o ddylunio seilwaith a systemau (Argymhelliad 1) a 

threfniadau llywodraethu (Argymhelliad 6), bydd Llywodraeth Cymru yn ystyried ein 
hymagwedd at ddatblygu a chyflwyno gwasanaethau a systemau.  Bydd hyn yn cynnwys 
asesiad o gynnydd hyd yma a sut y gellir goresgyn rhwystrau rhag cynnydd, a byddant yn 
cael eu datblygu fel rhan o flaengynllun gwaith y Bwrdd Rheoli Gwybodeg ar gyfer y 
flwyddyn i ddod. 
 
 
Argymhelliad 5   Gwelsom fod cryn le i gryfhau arweiniad cenedlaethol a lleol ym maes 

gwybodeg ar draws y GIG. Dylai Llywodraeth Cymru: 
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a) gydweithio â chyrff y GIG i ddatblygu opsiynau ar gyfer cryfhau’r gynrychiolaeth o’r 

maes gwybodeg ar lefel y bwrdd, gan gynnwys adolygu rhagoriaethau rôl Uwch 

Swyddog Gwybodaeth Clinigol ar lefel y bwrdd (neu rywun mewn rôl gyfatebol); 

b) gweithio gyda chyrff y GIG i ddatblygu cynllun gweithredu clir er mwyn datblygu corff 

o uwch staff gwybodeg-glinigol, yn unol ag argymhellion adolygiad Wachter yn 

Lloegr; a 

c) sylwi ar gyfleoedd i gryfhau’r llais gwybodeg ar y lefel uchaf yn yr Adran Iechyd a 

Gwasanaethau Cymdeithasol, gan gynnwys adolygu a ddylid, ac os felly, sut y dylid, 

cryfhau rolau Prif Swyddog Gwybodaeth GIG Cymru a Phrif Swyddog Gwybodeg 

Cymru ym mhroses benderfynu strategol GIG Cymru. 

Derbyn - Mae strwythur ac aelodaeth Byrddau'r GIG, gan gynnwys meddu ar y sgiliau a'r 

profiad cywir ar lefel Bwrdd, yn cael eu datblygu ymhellach yng ngoleuni'r ymatebion a 
dderbyniwyd yn ystod yr ymgynghoriad ar y Papur Gwyn 'Gwasanaethau sy'n Addas i'r 
Dyfodol'.  Mae rôl y Prif Swyddogion Gwybodaeth Glinigol eisoes yn cael ei sefydlu mewn 
sawl un o sefydliadau'r GIG.  Mae Prif Weithredwr GIG Cymru yn lansio rhaglen datblygu a 
rhwydwaith ar gyfer Prif Swyddog Gwybodaeth Glinigol ym mis Mawrth 2018.  Ystyrir rolau 
arwain a gofynion sgiliau ar draws system gwybodeg iechyd Cymru gyfan fel rhan o'r 
Adolygiad Llywodraethu a ddisgrifir o dan argymhelliad 6. 
 
 
Argymhelliad 6  Gwelsom fod y trefniadau llywodraethu ar gyfer goruchwylio a herio’r 

Gwasanaeth Gwybodeg yn wan. Er bod Llywodraeth Cymru wedi ysgrifennu at 
Ymddiriedolaeth GIG Felindre’n gofyn iddi gryfhau’r trefniadau llywodraethu ar gyfer y 
Gwasanaeth Gwybodeg, credwn y dylai Llywodraeth Cymru werthuso’r opsiynau’n 
ehangach i gryfhau trefniadau llywodraethu a goruchwylio’r Gwasanaeth. Dylai’r trefniadau 
terfynol sicrhau bod: 
 

a) y perfformiad a’r cynnydd yn destun craffu annibynnol; 

b) bod y broses yn fwy tryloyw, gyda phapurau a chofnodion trafodaethau’n cael eu rhoi 

yn y parth cyhoeddus; a 

c) bod llinellau atebolrwydd clir rhwng y Gwasanaeth Gwybodeg a Phrif Weithredwr 

GIG Cymru a’r Ysgrifennydd Cabinet. 

Derbyn - Bydd Llywodraeth Cymru yn sefydlu rhaglen waith i ystyried y model llywodraethu 

sydd ei angen i ddarparu gwasanaeth gwybodeg sy'n cefnogi trawsnewidiad digidol ledled 
Cymru er mwyn darparu gofal cleifion mwy diogel, o ansawdd uwch ac effeithiol, yn seiliedig 
ar ein hymateb i'r Adolygiad Seneddol, a'r Cynllun Iechyd a Gofal Cymdeithasol yr ydym yn 
ei ddatblygu ac a gaiff ei gyhoeddi yn y gwanwyn.  Bydd yr adolygiad hwn yn ystyried 
gwaith craffu a thryloywder priodol, ynghyd â llywodraethu ac atebolrwydd cyffredinol. 
 
 
Argymhelliad 7  Gwelsom nad yw’r adroddiadau cynnydd y bydd y Gwasanaeth Gwybodeg 

yn eu cyhoeddi ar gyfer Llywodraeth Cymru a’r cyhoedd yn cynnig darlun cyflawn na 
chytbwys. Dylai Llywodraeth Cymru gydweithio â’r Gwasanaeth Gwybodeg i wella’r 
adroddiadau am berfformiad er mwyn cynnig stori fwy cytbwys am yr hyn sy’n dda, ymhle 
mae yna anawsterau a pham. Dylai’r adroddiadau am berfformiad gynnwys gwybodaeth o’i 
gymharu â chynlluniau cychwynnol prosiectau, boddhad defnyddwyr a’u pryderon am 
wasanaethau cenedlaethol sydd ar gael eisoes yn ogystal â’r systemau newydd hynny sy’n 
cael eu lledaenu. 
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Derbyn - Mae adrodd ar gynnydd i'r Bwrdd Rheoli Gwybodeg wedi gwella'n ddiweddar, ac 

mae Llywodraeth Cymru wedi comisiynu'r Gwasanaeth Gwybodeg i gyflwyno adroddiadau 
gwell yn ystod gwanwyn 2018. 
 
 
Argymhelliad 8  Mae angen i Lywodraeth Cymru benderfynu a ddylid a sut y dylid darparu’r 
cyllid ychwanegol y mae cyrff y GIG a’r Gwasanaeth Gwybodeg wedi amcangyfrif y mae ei 
angen arnynt i wireddu’r weledigaeth ar gyfer cofnod electronig am gleifion. Dylai 
Llywodraeth Cymru gynnal dadansoddiad cost-budd llawn o’r buddsoddiad arfaethedig, gan 
gynnwys i ba raddau y gallai arbedion ariannol yn sgil systemau newydd ei gwneud yn 
bosibl ailgyfeirio cyllid oddi wrth wasanaethau sydd ar gael eisoes i’w fuddsoddi mewn 
systemau gwybodeg newydd. 
 
Derbyn - Bydd Llywodraeth Cymru yn cynnal asesiad cadarn o'r buddsoddiad sydd ei 
angen a'r buddion busnes a ragwelir, ar y cyd â'r Gwasanaeth Gwybodeg a Chyfarwyddwyr 
Cyllid yn gwerthuso modelau cyllido amgen a chyfleoedd i wneud arbedion.  Bydd hyn yn 
cael ei lywio gan ganlyniad yr adolygiad o'n hymagwedd tuag at ddylunio seilwaith a 
systemau a ddisgrifir yn ein hymateb i Argymhelliad 1, a'r gwaith parhaus ar flaenoriaethu 
dan arweiniad y Bwrdd Rheoli Gwybodeg (Argymhelliad 3).  
 
 
Argymhelliad 9  Er gwneud cynnydd yn ddiweddar, mae lle o hyd i integreiddio cynllunio 
ariannol tymor canol ar gyfer gwybodeg ledled y GIG. Dylai Llywodraeth Cymru, drwy 
gydweithio â chyrff y GIG a’r Gwasanaeth Gwybodeg, osod cynlluniau ariannu clir y cytunir 
arnynt ar gyfer y tymor canol ar gyfer rhaglenni TGCh lleol a chenedlaethol. Dylai hyn 
gynnwys cydweithio rhwng cyrff y GIG a’r Gwasanaeth Gwybodeg cyn i gyrff y GIG gwblhau 
eu drafft cyntaf o’u cynlluniau tair blynedd treigl. Dylai hefyd ystyried unrhyw benderfyniad 
yn y dyfodol am y cyllid y bydd ei angen I wireddu’r strategaeth. 
 
Derbyn - Mae Cynlluniau Tymor Canolig Integredig bellach wedi'u hen sefydlu, ac am y tro 
cyntaf, mae gennym Raglenni Amlinellol Strategol gan bob un o sefydliadau'r GIG, sy'n 
amlinellu eu blaenoriaethau a'n buddsoddiad ar gyfer y maes Gwybodeg.  Mae hyn yn unol 
â chanllawiau a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru ar ddisgrifio datblygiadau digidol o 
fewn Cynlluniau Tymor Canolig Integredig a Rhaglenni Amlinellol Strategol. Mae 
Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru yn ymgysylltu â sefydliadau GIG eraill fel rhan o broses 
gynllunio Cynlluniau Tymor Canolig Integredig, a hefyd drwy gyfarfodydd rheoli cyfrifon 
rheolaidd.  Mae datblygiad cydweithredol y Cynllun Cenedlaethol hefyd yn cyfrannu at waith 
cynllunio ag iddo fwy o ffocws.   
 
 
Argymhelliad 10  Mae’r Gwasanaeth Gwybodeg yn defnyddio’r dull Hyblyg fwyfwy wrth 

ddatblygu meddalwedd. Gallai defnyddio’r dull hwn fod o fudd o ran cwblhau gwaith o 
ansawdd yn brydlon, ond mae’n dibynnu ar ymgysylltu’n ddwfn â chlinigwyr a defnyddwyr 
eraill. Mae wedi bod yn anodd sicrhau bod hyn yn digwydd. Dylai’r Gwasanaeth Gwybodeg 
a chyrff y GIG gydweithio er mwyn: 
 

a) cryfhau’r berthynas rhwng datblygwyr a chlinigwyr, yn enwedig wrth gynllunio a phrofi 

systemau a swyddogaethau newydd, er mwyn sicrhau gwell cyd-ddealltwriaeth o’r 

hyn sy’n ddymunol a’r hyn sy’n bosibl; ac 

b) ymgysylltu â rheolwyr i gael gwybod beth yw eu hanghenion o ran gwybodaeth, yn 

ogystal â beth yw anghenion clinigwyr. 
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Derbyn - Mae ymgysylltu â defnyddwyr drwy gylch cyfan datblygu system yn un o 

egwyddorion allweddol dylunio digidol da. Mae creu gwybodegwyr clinigol (gweler yr 
ymateb i Argymhelliad 5) o fewn sefydliadau'r GIG, yn darparu dolen gyswllt rhwng clinigwyr 
a datblygwyr, a bydd yn datblygu'r sgiliau sydd eu hangen i gefnogi gweithio hyblyg a gwell 
ymgysylltiad â rhanddeiliaid a defnyddwyr.  Bydd ymgysylltu â rhanddeiliaid hefyd yn cael ei 
ystyried fel rhan o'n hadolygiadau o ddylunio seilwaith a systemau (Argymhelliad 1) a 
llywodraethu (Argymhelliad 6), a thrwy ein gwaith parhaus ar y rhaglen i gyflawni'r 
Strategaeth.   
 
 
Argymhelliad 11  Mae’r Gwasanaeth Gwybodeg wrthi’n datblygu cynllun gweithlu ond nid 

oes ganddo gynllun llawn eto, ac mae’n dweud ei fod yn straffaglu i recriwtio a chadw uwch 
ddatblygwyr oherwydd cystadleuaeth o du’r sector preifat. Dylai Llywodraeth Cymru, y 
Gwasanaeth Gwybodeg a chyrff y GIG gydweithio i archwilio opsiynau er mwyn sicrhau’r 
staff a’r datblygwyr TGCh profiadol sydd eu hangen ar y Gwasanaeth o fewn cyd-destun 
cynllun gweithlu cynhwysfawr a chan ystyried y staff TGCh sydd ar gael i gyrff y GIG. 
 
Derbyn - Mae'r mater hwn yn ehangach na dim ond Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru.  
Mae'r anallu i recriwtio a chadw staff TGCh yn broblem ar draws y sector cyhoeddus yn 
gyffredinol.  Bydd creu Addysg a Gwella Iechyd Cymru ym mis Ebrill 2018, ynghyd â 
Sefydliad Arloesi Digidol Cymru a sefydlwyd yn ddiweddar (mewn cydweithrediad â 
Phrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant) yn helpu i sicrhau a chadw lefel y sgiliau sydd eu 
hangen. Bydd y cysylltiadau gwell â phartneriaid eraill yn y sector cyhoeddus, er enghraifft, 
y Swyddfa Ystadegau Gwladol, a nodi cyfleoedd yn y sector preifat hefyd yn cyfrannu at 
hyn. 
 
 
Argymhelliad 12  Gwelsom fod diffyg eglurdeb ynghylch pwy sy’n gyfrifol am wireddu’r 
buddion a fwriedir yn sgil systemau gwybodeg cenedlaethol a diffyg monitro. Dylai 
Llywodraeth Cymru, cyrff y GIG a’r Gwasanaeth Gwybodeg gydweithio i sicrhau bod: 
 

a) y cyfrifoldeb am wireddu’r buddion yn cael ei ddyrannu’n glir; a 

b) bod cyfrifoldebau a phrosesau clir ar waith ar gyfer monitro’r cynnydd ac adrodd yn ei 

gylch wrth wireddu’r buddion hynny. 

 
Derbyn - Mae'r Bwrdd Rheoli Gwybodeg, drwy ffrwd waith y dyfodol Strategaeth Cyflawni'r 

Rhaglen, wedi datblygu fframwaith cyffredin ar gyfer disgrifio a mesur y buddion.  Mae 
rhagor o waith ar y gweill i adolygu pecyn cymorth adnabod buddion presennol Gwasanaeth 
Gwybodeg GIG Cymru a chofrestru a nodi gwelliannau posibl i berchnogaeth, mesur a 
gwireddu'r buddion.  Mae gwaith eisoes ar y gweill i wella'r broses o lunio Achos Busnes, a 
fydd yn sicrhau gwell buddion a gwell perchnogaeth o'r buddion, ynghyd âr gallu i'w nodi a'u 
gwireddu'n well yn unol â'r fframwaith hwn.  
 
 
Argymhelliad 13  Gwelsom fod llawer o’r staff yn y GIG yn rhwystredig ynglŷn â rhai o 
nodweddion ac ansawdd systemau gwybodeg cenedlaethol. Mae gan y Gwasanaeth 
Gwybodeg broses ar gyfer diweddaru systemau cenedlaethol, ond mae pryderon am yr 
arafwch a’r diffyg adborth ac fe allai’r Byrddau Cynghori am Newidiadau eu hunain weithio’n 
fwy effeithiol. Dylai’r Gwasanaeth Gwybodeg adolygu ei broses ar gyfer rheoli ceisiadau am 
newidiadau ac os oes angen, dylid newid pethau er mwyn: 
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a) rhoi adborth eglurach i’r gwasanaeth am sut yr ymdriniwyd â’u ceisiadau ac a ellir 
disgwyl newidiadau a pha bryd; 

b) parhau i fod yn agored i fân newidiadau a allai gael effaith sylweddol ar wella’r ffordd 
y bydd defnyddwyr yn defnyddio’r systemau a’u barn amdanynt; a 

c) darparu agendâu a rhaglenni gwaith ar gyfer y Byrddau Cynghori am Newidiadau i 
sicrhau eu bod yn canolbwyntio rhagor ar alluogi gwelliannau I systemau sy’n cael 
effaith. 

 
Derbyn - Mae Llywodraeth Cymru wedi ysgrifennu at y Gwasanaeth Gwybodeg i ofyn iddo 

weithio mewn partneriaeth â'u rhanddeiliaid i adolygu eu proses ar gyfer rheoli ceisiadau am 
newidiadau.  Bydd cynnydd ar hyn yn cael ei fonitro gan Lywodraeth Cymru drwy 
gyfarfodydd misol gyda Chyfarwyddwr y Gwasanaeth Gwybodeg.  Bydd ein hadolygiadau i 
ddylunio'r seilwaith a systemau (Argymhelliad 1) a llywodraethu (Argymhelliad 6) yn helpu i 
fynd i'r afael â'r argymhelliad hwn.   
 
 
 
Yn gywir  
 

 
Dr Andrew Goodall 
 
 
 
 
copïau at:  Nick Ramsay AC, Cadeirydd, y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus 

Frances Duffy, Cyfarwyddwr Gofal Sylfaenol ac Arloesi, y Grŵp Iechyd a 
Gwasanaethau Cymdeithasol 
David Richards, Cyfarwyddwr Llywodraethu a Pherfformiad  

 
 

Tudalen y pecyn 179



Mae cyfyngiadau ar y ddogfen hon
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Addasiadau Tai2

Mae’r Archwilydd Cyffredinol yn annibynnol o’r Cynulliad Cenedlaethol ac o lywodraeth. Mae’n 
archwilio ac yn ardystio cyfrifon Llywodraeth Cymru a’r cyrff cyhoeddus sy’n gysylltiedig â hi ac a 
noddir ganddi, gan gynnwys cyrff y GIG. Mae ganddo’r pŵer i gyflwyno adroddiadau i’r Cynulliad 
Cenedlaethol ar ddarbodaeth, effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd y defnydd a wna’r sefydliadau hynny 
o’u hadnoddau wrth gyflawni eu swyddogaethau, a sut y gallent wella’r defnydd hwnnw.

Mae’r Archwilydd Cyffredinol hefyd yn archwilio cyrff llywodraeth leol yng Nghymru, mae’n cynnal 
astudiaethau gwerth am arian mewn llywodraeth leol ac yn arolygu cydymffurfiaeth gydag anghenion 
Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2009.

Mae’r Archwilydd Cyffredinol yn ymgymryd â’i waith gan ddefnyddio staff ac adnoddau eraill a 
ddarperir gan Swyddfa Archwilio Cymru, sydd yn fwrdd statudol wedi’i sefydlu ar gyfer y nod hwnnw 
ac i fonitro a chynghori’r Archwilydd Cyffredinol.

© Archwilydd Cyffredinol Cymru 2017

Cewch ailddefnyddio’r cyhoeddiad hwn (heb gynnwys y logos) yn rhad ac am ddim mewn unrhyw 
fformat neu gyfrwng. Os byddwch yn ei ailddefnyddio, rhaid i chi ei ailddefnyddio’n gywir ac nid 
mewn cyd-destun camarweiniol. Rhaid cydnabod y deunydd fel hawlfraint Archwilydd Cyffredinol 
Cymru a rhaid rhoi teitl y cyhoeddiad hwn. Lle nodwyd deunydd hawlfraint unrhyw drydydd parti bydd 
angen i chi gael caniatâd gan ddeiliaid yr hawlfraint dan sylw cyn ei ailddefnyddio.

Am fwy o wybodaeth, neu os ydych angen unrhyw un o’n cyhoeddiadau mewn ffurf ac/neu iaith 
wahanol, cysylltwch â ni drwy ffonio 029 2032 0500 neu drwy e-bostio post@archwilio.cymru. Rydym 
yn croesawu galwadau ffôn yn Gymraeg a Saesneg. Gallwch ysgrifennu atom hefyd, yn Gymraeg 
neu’n Saesneg, a byddwn yn ymateb yn yr iaith rydych chi wedi ei defnyddio. Ni fydd gohebu yn 
Gymraeg yn arwain at oedi.

This document is also available in English. 

Rwyf wedi paratoi a chyhoeddi’r adroddiad hwn yn unol â 
Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004.

Nick Selwyn oedd rheolwr tîm astudiaeth Swyddfa Archwilio Cymru. Roedd y tîm hwnnw'n 
cynnwys Steve Frank, Gareth Jones, Euros Lake, Duncan Mackenzie, Sara Leahy a Sara 

Woollatt o dan gyfarwyddyd Jane Holownia.

Huw Vaughan Thomas
Archwilydd Cyffredinol Cymru

Swyddfa Archwilio Cymru
24 Heol y Gadeirlan

Caerdydd
CF11 9LJ
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Addasiadau Tai4

Cynnwys

 Mae bodlonrwydd defnyddwyr ag addasiadau tai yn cuddio  
system hynod gymhleth, adweithiol ac annheg nad yw'n darparu 
gwasanaeth i bawb y gallai fod arnynt ei angen, ac nid yw  
cyrff cyhoeddus yn achub ar gyfleoedd i wella gwerth am  
arian 7

 Crynodeb o'n canfyddiadau 8

 Argymhellion 12

1 Mae'r system gyfredol ar gyfer cyflenwi addasiadau yn creu  
mwy o anghydraddoldeb i rai pobl anabl a phobl hŷn, ac mae'r  
gwahanol ffynonellau cyllid yn cymhlethu'r broses o ymateb i  
anghenion 18

Mae dewisiadau polisi lleol a chenedlaethol wedi creu system  
orgymhleth sy'n atgyfnerthu annhegwch wrth ddarparu  
addasiadau, yn hytrach nag ymdrin â'r annhegwch hwnnw 19

Cyflenwir addasiadau gan nifer fawr o sefydliadau sydd yn  
cynorthwyo tua 32,000 o bobl bob blwyddyn, ond mae'r  
gwariant ar addasiadau mewn termau real yn sefydlog, ac  
mae'r gwahanol ffynonellau cyllid yn cymhlethu'r ddarpariaeth 24

2 Mae'r addasiadau a ddarperir i bobl ag anghenion tebyg yn  
anghyfartal oherwydd anghysondebau yn y modd y bydd  
sefydliadau cyflenwi yn darparu gwasanaethau 28

Ni chaiff addasiadau eu hyrwyddo'n effeithiol bob tro i bawb a  
fyddai'n elwa arnynt 30

Mae'r prosesau ymgeisio, asesu a chymeradwyo yn amrywio'n  
sylweddol, a gall hynny achosi oedi cyn i bobl anabl a phobl  
hŷn dderbyn gwaith addasu 37

Bydd sefydliadau cyflenwi yn mabwysiadu amrywiaeth eang o 
ymagweddau er mwyn trefnu a rheoli gwaith adeiladu, ac nid  
yw'r rhain bob amser yn effeithlon neu'n effeithiol 46
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Addasiadau Tai 5

3 At ei gilydd, mae cyrff cyhoeddus yn cyfleu'r budd a ddaw yn  
sgil addasiadau yn glir, ond mae gwaith partneriaeth yn  
aneffeithiol er mwyn bodloni anghenion 54

Yn ôl data'r cyfrifiad ac amcanestyniadau poblogaeth, bydd y  
galw am addasiadau'n parhau i gynyddu 55

At ei gilydd, mae gan gyrff cyhoeddus ddealltwriaeth glir o  
bwysigrwydd addasiadau er mwyn cefnogi annibyniaeth.  
Fodd bynnag, mae sefydliadau'n parhau i gynllunio mewn  
seilo heb ganolbwyntio ryw lawer ar gydweithio nac integreiddio 58

4 Mae dealltwriaeth cyrff cyhoeddus o fudd llesiannol  
addasiadau tai yn y tymor hir yn brin, ac mae lle sylweddol o  
hyd i ddiwygio'r system er mwyn mesur a gwella cydraddoldeb  
a llesiant 69

Roedd y rhai a dderbyniodd waith addasu ac a ymatebodd i'n  
harolwg yn fodlon iawn â'r gwaith hwnnw 70

Mae gwendidau wrth oruchwylio perfformiad yn atgyfnerthu'r 
anghydraddoldeb o fewn y system a achosir gan wahanol  
ffynonellau cyllid 71

Wrth reoli perfformiad, canolbwyntir yn ormodol ar fewnbwn  
ac allbwn sefydliadau unigol yn hytrach na gwella'r  
canlyniadau a'r budd ataliol a ddaw yn sgil addasiadau 76
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Addasiadau Tai6

 Atodiadau

Atodiad 1: Methodoleg Astudio 81

Atodiad 2: Diffiniad o gymdeithasau tai ac asiantaethau  
Gofal a Thrwsio 84

Atodiad 3: Y pum llwybr ariannu cyhoeddus ar gyfer  
addasiadau yng Nghymru 85

Atodiad 4: Cyfanswm y boblogaeth 65 oed a throsodd y  
rhagwelir na fyddant yn gallu ymdopi ag un dasg yn y cartref  
ar eu pen eu hunain 87

Atodiad 5: Amcanestyniad o'r boblogaeth 65 a throsodd â  
phroblemau symudedd 89

Atodiad 6: Barn rheolwyr awdurdod lleol ynghylch  
effeithiolrwydd trefniadau partneriaeth rhwng eu hawdurdod  
lleol a sefydliadau eraill sy'n cyflenwi addasiadau tai 91

Atodiad 7: Barn rheolwyr cymdeithasau tai ynghylch  
effeithiolrwydd trefniadau partneriaeth rhwng eu cymdeithas  
dai a sefydliadau eraill sy'n cyflenwi addasiadau tai 92

Atodiad 8: Barn rheolwyr Gofal a Thrwsio ynghylch  
effeithiolrwydd trefniadau partneriaeth rhwng eu sefydliad  
hwy a sefydliadau eraill sy'n cyflenwi addasiadau tai 93
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Addasiadau Tai 7

Adroddiad cryno

Mae bodlonrwydd defnyddwyr ag addasiadau tai yn cuddio 
system hynod gymhleth, adweithiol ac annheg nad yw'n 
darparu gwasanaeth i bawb y gallai fod arnynt ei angen, ac 
nid yw cyrff cyhoeddus yn achub ar gyfleoedd i wella gwerth 
am arian 
1  Wrth i'r boblogaeth o bobl hŷn ehangu, mae angen i gyrff cyhoeddus - 

Llywodraeth Leol, awdurdodau lleol a chymdeithasau tai - sicrhau eu bod 
yn darparu tai i bobl hŷn a phobl anabl er mwyn galluogi'r naill a'r llall i fyw 
bywyd iach ac egnïol, ond parhau i gyfrannu at gymdeithas a'r economi 
hefyd. Rhan o gyflawni hyn yw sicrhau bod tai newydd arbenigol yn cael 
eu datblygu, fe cartrefi clyfar1, a gwneud defnydd gwell hefyd o'r stoc tai 
presennol drwy ei haddasu. 

2  Pwrpas addasiadau yw newid amgylcheddau sy'n anablu er mwyn 
galluogi pobl i fyw'n annibynnol, gyda phreifatrwydd, hyder ac urddas, 
neu ddychwelyd i sefyllfa felly, er eu budd eu hunain a'u teuluoedd. Nid 
darparu cyfarpar neu addasu annedd yw ystyr addasu yn unig, ond 
darparu ffordd unigoledig o ddatrys problemau pobl sy'n profi amgylchedd 
sy'n anablu2. Gall addasiadau amrywio rhwng eitemau cymharol rad fel 
esgynfeydd a chanllawiau ac estyniadau graddfa fawr ac ynddynt gyfarpar 
arbenigol. Gall cartref addas sydd wedi'i addasu'n dda greu'r gwahaniaeth 
sy'n galluogi rhywun i fyw'n dda ac yn annibynnol. Mae addasiadau'n 
cynnig ffordd effeithlon ac effeithiol o wneud y defnydd gorau o adnoddau 
yn yr hinsawdd presennol o gyfyngiadau ariannol.

3 Cydnabyddir yn gynyddol fod addasiadau'n allweddol er mwyn sicrhau 
canlyniadau gwell i'r gwasanaethau iechyd, yn hytrach nag ystyried 
hynny'n rhan o'r gwasanaethau tai a gofal cymdeithasol yn unig. Wrth 
wynebu heriau'r dyfodol yn gysylltiedig â chymdeithas sy'n heneiddio'n 
gyflym, ac wrth ymdrin ag unrhyw fwlch posibl a allai godi o ran gofal, bydd 
addasiadau'n gwneud cyfraniad cynyddol bwysig i ategu gofal personol. Er 
mwyn cyflawni'r gwelliannau angenrheidiol, bydd angen i gyrff cyhoeddus 
weithio'n ddi-dor a darparu gwasanaethau cydgysylltiedig sy'n ymateb i 
anghenion, a darparu datrysiadau amserol a chost-effeithiol. 

1 Mae Cartrefi Clyfar yn defnyddio technoleg rhwydweithio electronig i integreiddio gwahanol 
ddyfeisiau ac offer a ganfyddir yn y rhan fwyaf o gartrefi, yn ogystal â systemau amgylchedd 
adeiladu sydd yn fwy cyffredin mewn swyddfeydd, fel bo modd rheoli'r holl gartref o fan 
canolog neu o bell. Drwy'r dechnoleg hon, ceir addewid am welliannau sylweddol yn safonau 
byw pobl hŷn a phobl anabl a fyddai, heb gefnogaeth awtomataidd, yn ddibynnol ar ofal 
cartref.

2 Cyfeirir yn aml at yr ymagwedd hon fel ymagwedd sy'n adlewyrchu'r model cymdeithasol o 
anabledd.
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4 Yn yr adolygiad hwn, canolbwyntiwyd ar asesu a oes gan gyrff cyhoeddus 
sy'n gyfrifol am ddarparu addasiadau tai yng Nghymru ymagwedd 
strategol effeithiol at addasiadau tai sy'n sicrhau gwerth am arian a llesiant 
parhaus pobl hŷn a phobl anabl. Disgrifir ein dulliau astudio yn Atodiad 
1. Mae'r rhain yn cynnwys gwaith maes archwilio mewn pum awdurdod 
lleol a phedair cymdeithas dai; arolwg wedi'i gomisiynu o ddinasyddion 
sydd wedi derbyn addasiadau; dadansoddiad o ddata a gwariant ar 
wasanaethau cyfredol; adolygu gwefannau a dogfennau; a chyfweliadau 
ag ystod o sefydliadau cenedlaethol. Ar sail canfyddiadau'r adolygiad hwn, 
mae'r Archwilydd Cyffredinol wedi casglu bod bodlonrwydd defnyddwyr ag 
addasiadau tai yn cuddio system hynod gymhleth, adweithiol ac annheg 
nad yw'n darparu gwasanaeth i bawb y gallai fod arnynt ei angen, ac nad 
yw cyrff cyhoeddus yn achub ar gyfleoedd i wella gwerth am arian.

Crynodeb o'n canfyddiadau
5 Mae tua 70 o sefydliadau'n darparu addasiadau yng Nghymru, a bob 

blwyddyn byddant gyda'i gilydd yn gwario oddeutu £60 miliwn ac yn 
cynorthwyo 32,000 o bobl. Mae'r trefniadau ar gyfer ariannu addasiadau 
yn gymhleth ac wedi helpu i greu system gyflenwi aneffeithlon. Un o 
ganlyniadau'r cymhlethdod hwn yw bod safon y gwasanaeth a ddarperir i 
bobl ag anghenion tebyg yn amrywio'n helaeth, a hynny'n syml oherwydd 
ble maent yn byw a pha gorff cyhoeddus sy'n darparu'r gwaith addasu.

6 Mae mwyafrif y cyrff cyhoeddus sy'n gyfrifol am addasiadau - awdurdodau 
lleol, cymdeithasau tai ac asiantaethau Gofal a Thrwsio ('sefydliadau 
cyflenwi') - wedi gweld cynnydd yn y galw am addasiadau yn y 
blynyddoedd diwethaf, ac yn disgwyl i'r duedd honno barhau. Yn ôl data'r 
cyfrifiad3, mae cyfran uwch o boblogaeth Cymru yn ystyried bod ganddynt 
afiechyd nag yn Lloegr. Yn ôl amcanestyniadau Llywodraeth Cymru4, 
rhagwelir y bydd nifer y bobl yng Nghymru sy'n profi problemau symudedd 
ac anawsterau wrth gyflawni tasgau beunyddiol yn y cartref yn cynyddu'n 
sylweddol dros yr 20 mlynedd nesaf.

3 Swyddfa Ystadegau Gwladol, Iechyd Cyffredinol yng Nghymru a Lloegr: 2011 a 
chymhariaeth â 2001, Ionawr 2013

4 TFe'i cymerwyd o Daffodil. System wedi'i seilio ar y we yw Daffodil. Fe'i datblygwyd gan 
y Sefydliad Gofal Cyhoeddus i Lywodraeth Cymru, ac mae'n cyfuno'r wybodaeth sydd ei 
hangen i gynllunio'r gofal, y gefnogaeth a'r gwasanaethau tai fydd eu hangen dros yr 20 
mlynedd nesaf i blant, oedolion a phobl hŷn.
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7 Gall cyflymder ac effeithlonrwydd darparu addasiadau olygu'r 
gwahaniaeth rhwng sefyllfa lle bydd pobl anabl neu bobl hŷn yn aros yng 
nghyfforddusrwydd a diogelwch eu cartrefi eu hunain a gorfod symud 
i dderbyn gofal arbenigol neu breswyl. Fodd bynnag, mae prosesau 
asesu'n ddyrys ac yn aneffeithlon ac yn aml yn cyfrannu at oedi. Yr hyn 
sy'n nodweddu profiadau nifer fach o ddefnyddwyr gwasanaeth yw diffyg 
cydgysylltu rhwng sefydliadau cyflenwi, bod problemau oherwydd diffyg 
staff neu gyllid yn tarfu ar y gwasanaeth, a chyfathrebu gwael.

8 Mae'r rhan fwyaf o gyrff cyhoeddus yn cydnabod bod addasiadau'n gallu 
lleihau'r risg o godymau a damweiniau eraill yn y cartref, atal derbyniadau 
i'r ysbyty a chyflymu'r broses o ryddhau cleifion. Fodd bynnag, bydd 
gweithwyr proffesiynol iechyd yn aml yn canfod ei bod hi'n anodd ymdrin 
â systemau'r gwahanol awdurdodau lleol a chymdeithasau tai ar gyfer 
gweinyddu, cymeradwyo a darparu addasiadau tai. Mae trefniadau 
cyflenwi cymhleth yn lleihau'r cyfleoedd i gyrff iechyd wneud defnydd gwell 
o addasiadau. 

9  Gan fod nifer helaeth o lwybrau ar gael er mwyn cyrchu addasiadau, mae 
angen i sefydliadau cyflenwi sicrhau bod ganddynt systemau cadarn i 
ymdrin â cheisiadau yn gyflym ac effeithiol. Fodd bynnag, nid oes gan 
lawer o awdurdodau a chymdeithasau tai broesau ymgeisio sydd yn 
bodloni anghenion pobl mewn modd cyson ac effeithiol. Yn aml, ni fydd 
gwybodaeth hygyrch ar gael mewn amrywiaeth o ffurfweddau priodol, fel 
ffontiau mawr i ddefnyddwyr â nam ar y golwg, fersiynau sain i bobl ag 
anawsterau clyw. 

10 Mae'n rhaid i sefydliadau cyflenwi daro cydbwysedd rhwng cwblhau gwaith 
adeiladu'n gyflym i fodloni anghenion a dymuniadau pobl anabl neu bobl 
hŷn, a sicrhau gwerth am arian o ran cost ac ansawdd. Mae'r rhan fwyaf 
o awdurdodau lleol, cymdeithasau tai ac asiantaethau Gofal a Thrwsio 
wedi sefydlu prosesau priodol i oruchwylio a rheoli perfformiad y rhai 
sy'n cyflawni gwaith adeiladu, a hynny'n bennaf drwy gynnal cyfarfodydd 
a deialog rheolaidd ynghylch grantiau unigol. Fodd bynnag, ychydig o 
sefydliadau cyflenwi sydd yn gweithio mewn modd strategol â chyflenwyr 
i symleiddio a gwella perfformiad, ac fe geir rhai diffygion yn gysylltiedig 
â'r trefniadau cyfredol ar gyfer rhoi gwaith i adeiladwyr ar gontract. Ar ben 
hynny, nid oes gan sefydliadau cyflenwi bob amser drefniadau effeithiol i 
fonitro, adolygu a gwerthuso perfformiad adeiladwyr a chontractwyr wrth 
gyflawni grantiau unigol.
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11 Er bod cyrff cyhoeddus yn glir ynghylch rôl eu gwasanaethau addasu tai o 
ran newid amgylchedd y cartref er mwyn galluogi pobl i fyw'n annibynnol 
neu ddychwelyd i fyw'n annibynnol, ceir cyfleoedd i ymdrin yn well ag 
anghenion ac osgoi a lleihau costau a'r galw am y gwasanaethau iechyd 
a gofal cymdeithasol. Ychydig o sefydliadau cyflenwi sydd yn meddu 
ar Bolisïau Adnewyddu Tai integredig a chynhwysfawr sydd yn cysylltu 
penderfyniadau ar fuddsoddi â defnydd gwell o dai sydd eisoes wedi'u 
haddasu. Bydd polisïau'n aml yn canolbwyntio ar eiddo yn hytrach na'r 
cleient, ac anaml y bydd hynny'n cael ei gysylltu'n strategol â sefydliadau 
eraill ac anghenion ehangach pobl anabl a phobl hŷn. 

12 Nid yw sefydliadau cyflenwi bob amser yn edrych ar eu gwaith addasu o 
safbwynt 'yr holl adnoddau'5, nac yn ystyried yr arian sydd ar gael gan holl 
sefydliadau cyflenwi'r ardal, a'r defnydd o'r arian hwnnw. Dim ond saith 
awdurdod lleol sydd yn cyfuno eu cronfeydd â Gofal a Thrwsio, ac ni cheir 
unrhyw sefyllfa lle cyfunir cronfeydd awdurdodau lleol a chymdeithasau tai. 
Mae nifer fach o awdurdodau lleol wedi datblygu ymagweddau integredig 
at addasiadau tai sydd yn cyfuno swyddogion grantiau, arolygwyr adeiladu 
a Therapyddion Galwedigaethol mewn un tîm. Fodd bynnag, mae 
gormod o sefydliadau'n gweithio mewn modd ynysig gan ganolbwyntio 
ar eu cyfrifoldebau unigol yn hytrach na chydweithio i ymdrin yn well ag 
anghenion tai ac iechyd pobl.

13 Serch hynny, cafodd oddeutu tri chwarter y rhai a ymatebodd i'n harolwg, 
ac a dderbyniodd addasiadau tai yn ddiweddar, brofiad cadarnhaol wrth 
dderbyn yr addasiadau hynny. Mae ychydig dros 90% yn fodlon â'r amser 
a gymerwyd i gyflawni eu haddasiadau, ac roedd y mwyafrif yn teimlo 
bod y gwaith a gwblhawyd ar eu cartref yn eu galluogi i gyflawni tasgau 
beunyddiol, gan gynyddu eu hyder a'u hannibyniaeth. At ei gilydd, roedd 
perchnogion preswyl yn fwy bodlon na'r rhai sy'n rhentu gan gymdeithasau 
tai, ond ychydig o ddewis neu ddylanwad a gâi'r rhan fwyaf o bobl anabl a 
phobl hŷn ar yr addasiadau ar eu cartref.

5 Wrth sôn am adnoddau cyfan, yr hyn a olygir yw'r adnoddau sydd ar gael i'r holl gyrff 
cyhoeddus sy'n darparu addasiadau mewn ardal awdurdod lleol benodol.
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6 Er enghraifft, Llywodraeth Cymru, Adolygiad o Addasiadau Tai gan gynnwys Grantiau 
Cyfleusterau i'r Anabl - Cymru: Adroddiad gan Chris Jones i'r Gyfarwyddiaeth Tai, 
Mawrth 2005; ac Ymchwil Gymdeithasol Llywodraeth Cymru (ar wefan Shelter Cymru), 
Adolygiad o Addasiadau ar gyfer Byw'n Annibynnol, Ionawr 2015.

14 Bu atebolrwydd a thryloywder wrth gyflenwi addasiadau yn wael ers tro6. 
Er gwaethaf y gwahanol ffynonellau arian ar gyfer addasiadau tai, dim ond 
perfformiad yn gysylltiedig â Grantiau Cyfleusterau i'r Anabl a adroddir 
yn gyhoeddus. Fodd bynnag, drwy adrodd ar berfformiad Grantiau 
Cyfleusterau i'r Anabl yn unig, nid yw Llywodraeth Cymru ond ar hyn o 
bryd yn cyhoeddi data ar 55% o'r holl warant ar addasiadau ac 14% o'r 
bobl anabl a'r bobl hŷn hynny sy'n derbyn addasiadau. Mae Llywodraeth 
Cymru'n casglu data ar berfformiad gan gymdeithasau tai ac asiantaethau 
Gofal a Thrwsio, ond nid yw'n darparu'r wybodaeth honno i'r cyhoedd. 
Oherwydd gwendidau yn y trefniadau goruchwylio cyfredol, nid oes modd 
craffu'n effeithiol er mwyn deall effeithlonrwydd ac effaith y system addasu 
yn ei chyfanrwydd Mae hyn yn ei gwneud hi'n anodd barnu pa mor dda 
y mae sefydliadau'n perfformio a barnu ynghylch effaith gadarnhaol 
addasiadau ar fywydau pobl anabl a phobl hŷn. 

15  Mae Llywodraeth Cymru'n ceisio llenwi rhai o'r bylchau hyn drwy gyflwyno 
systemau newydd i fonitro ac adrodd ar berfformiad wrth gyflenwi 
addasiadau tai (yr adolygiad 'Galluogi'). Er bod hyn yn datrys rhai o'r 
gwendidau sy'n bodoli ers tro yn y trefniadau cyfredol, mae bylchau 
eraill yn parhau o hyd. Ceir canolbwyntio gormodol o hyd ar  fecanwaith 
cyflenwi addasiadau wrth fonitro, heb ganolbwyntio digon ar effaith, llesiant 
a'r budd ehangach yn gysylltiedig â buddsoddiad pob corff cyhoeddus. Er 
eu bod yn amlygu cydraddoldeb fel amcan polisi allweddol, gwelsom mai 
ychydig o sefydliadau cyflenwi sy'n casglu ac yn gwerthuso ystod ddigonol 
o ddata i ddangos a sicrhau mynediad teg at wasanaethau. 
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Argymhellion
16 Drwy ein gwaith nodwyd cyfres o argymhellion ar gyfer gwelliant, a 

ddangosir isod. 

Argymhellion ar gyfer gwella

Argymhellion

A1 Ceir llawer o ffynonellau cyllid a pholisïau ar gyfer addasiadau, ac mae hynny'n golygu 
bod safon y gwasanaeth a dderbynnir gan bobl anabl a phobl hŷn yn amrywio'n helaeth 
(paragraffau 1.5 i 1.9). I fynd i'r afael â'r anghysondebau hyn, rydym yn argymell y 
dylai Llywodraeth Cymru osod safonau ar gyfer pob addasiad er mwyn sicrhau 
bod pobl anabl a phobl hŷn yn derbyn gwasanaeth o'r un safon waeth pa le y 
maent yn byw, pwy yw eu landlord, a ph'un a ydynt yn berchen ar eu cartref eu 
hunain ai peidio. 

A2 Mae'r rhan fwyaf o gyrff cyhoeddus yn glir ynghylch sut y gall eu gwaith ar addasiadau 
gael effaith gadarnhaol ar bobl anabl a phobl hŷn, ac maent wedi gosod nodau 
addas sy'n creu ffocws wrth weithredu. Mae sefydlu'r nodau strategol cywir ar gyfer 
addasiadau hefyd yn creu sail glir ar gyfer penderfynu pwy ddylai gael blaenoriaeth 
gan wasanaethau, a sut ac ymhle y dylid defnyddio adnoddau. Fodd bynnag, gwelsom 
fod amryw o ddiffygion yn y trefniadau polisi cyfredol, ac nad yw cyrff cyhoeddus yn 
sicrhau'r budd mwyaf wrth fuddsoddi (paragraffau 3.8 i 3.15).Argymhellwn y dylai 
awdurdodau lleol weithio gydag asiantaethau partner (cyrff iechyd, cymdeithasau 
tai a Gofal a Thrwsio) i atgyfnerthu eu ffocws strategol wrth ddarparu addasiadau 
drwy:
• osod amcanion strategol priodol ar gyfer addasiadau sy'n canolbwyntio ar 

lesiant ac annibyniaeth;
• gwella ansawdd yr wybodaeth am y galw am addasiadau drwy defnyddio ystod 

eang o ddata i asesu angen, gan gynnwys ceisio a defnyddio gwybodaeth gan 
bartneriaid sy'n gweithio yn ardal yr awdurdod lleol; a

• chysylltu'r system ar gyfer rheoli a chyflenwi addasiadau â pholisïau a 
chofrestrau tai addasedig er mwyn gwneud y defnydd gorau o gartrefi a 
addaswyd eisoes.

Tudalen y pecyn 196



Addasiadau Tai 13

Argymhellion

A3 Mae'n bwysig sicrhau bod gan bawb y gallai fod angen gwaith addasu arnynt r holl 
wybodaeth angenrheidiol er mwyn gwneud cais am waith addasu a threfnu bod y 
gwaith hwnnw'n cael ei gwblhau. Gan hynny, mae'n hanfodol cael gwybodaeth hygyrch 
o ansawdd da er mwyn i sefydliadau cyflenwi arddangos mynediad teg a thryloywder. 
Fodd bynnag, cawsom hyd i wendidau yn ansawdd a darpariaeth gwybodaeth i'r 
cyhoedd ynghylch addasiadau tai (paragraffau 2.6 i 2.15). Argymhellwn y dylai 
sefydliadau cyflenwi ddarparu gwybodaeth am addasiadau tai yn Gymraeg ac 
yn Saesneg, mewn ffurfweddau hygyrch gan gynnwys Braille, ffontiau mawr, 
fersiynau sain ac ieithoedd eraill. Dylid hyrwyddo gwybodaeth yn eang drwy 
ystod o gyfryngau, gan gynnwys y cyfryngau cymdeithasol, gwefannau a 
gwybodaeth gyhoeddedig, a hefyd drwy bartneriaid allweddol. Yn ddelfrydol, 
dylid cynhyrchu gwybodaeth ar y cyd ac alinio polisïau rhwng cyrff cyflenwi er 
mwyn ehangu eu cwmpas a chynyddu’r defnydd ohonynt.

A4 Gan fod nifer helaeth o lwybrau er mwyn cyrchu gwasanaethau, mae angen i 
sefydliadau cyflenwi sicrhau bod ganddynt systemau cadarn i ymdrin â cheisiadau 
yn gyflym ac effeithiol. Fodd bynnag, gwelsom fod y prosesau a ddefnyddir gan 
sefydliadau cyflenwi yn amrywio'n helaeth, a'u bod yn aml yn creu anawsterau i bobl 
anabl a phobl hŷn sydd yn ceisio cymorth (paragraffau 2.16 i 2.19). Argymhellwn y 
dylai sefydliadau cyflenwi symleiddio'r broses ymgeisio drwy greu un ffurflen 
gais gynhwysfawr ar gyfer pob sefydliad o fewn ardal awdurdod lleol. Dylai'r 
ffurflen fod ar gael drwy bartneriaid ac ar-lein. 
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Argymhellion

A5 Gall amrywiaeth o ffactorau achosi oedi wrth addasu (paragraffau 2.20 i 2.33). Er mwyn 
gwella prydlondeb wrth gyflenwi, argymhellwn y canlynol:
• bod Llywodraeth Cymru'n cynnal adolygiad i weld a ddylai awdurdodau lleol 

barhau i ddefnyddio’r prawf modd ar gyfer Grantiau Cyfleusterau i'r Anabl 
(DFGs);

• bod awdurdodau lleol yn darparu neu’n defnyddio gwasanaethau asiantaeth 
gwella cartrefi i gynorthwyo pobl anabl a phobl hŷn i fynd ar drywydd eu 
ceisiadau DFG yn effeithlon; 

• bod sefydladau cyflenwi yn gweithio gydag awdurdodau cynllunio i gyflymu 
a symleiddio’r broses ar gyfer addasiadau y mae angen cymeradwyaeth ar eu 
cyfer;

• bod sefydliadau cyflenwi yn defnyddio Aseswyr yr Ymddiriedir Ynddynt i 
gynnal asesiadau ar gyfer gwaith addasu o natur symlach; a

• bod Llywodraeth Cymru'n symleiddio ei phrosesau cymeradwyo ar gyfer 
Grantiau Addasiadau Ffisegol (PAGs).
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Argymhellion

A6 Mae'r rhan fwyaf o awdurdodau lleol, cymdeithasau tai ac asiantaethau Gofal a Thrwsio 
wedi sefydlu prosesau i benodi, goruchwylio a rheoli perfformiad adeiladwyr ac/neu 
gontractwyr. Fodd bynnag, gwelsom amrywiaeth eang yn y modd y mae sefydliadau 
cyflenwi'n trefnu gwaith adeiladu, yn ei roi ar gontract ac yn ei gwblhau (paragraffau 
2.37 i 2.44). Argymhellwn fod sefydliadau cyflenwi:  
• yn cyflwyno systemau ffurfiol er mwyn achredu contractwyr i gyflawni gwaith 

addasu. Dylai'r rhain gynnwys:
 – safonau gofal cwsmeriaid fel cadw apwyntiadau, cadw'r safle'n daclus, 

rheoli sŵn ac ati;
 – archwilio sefyllfa ariannol, statws treth a TAW;
 – hyrwyddo arferion iechyd a diogelwch da;
 – gofyniad i ddefnyddio cynlluniau gwarant;
 –  sicrhau y delir yswiriant digonol; a
 – gofyn am eirdaon.

• defnyddio cytundebau fframwaith a chontractau drwy bartneriaeth i gyflenwi 
addasiadau.

• mynd i'r afael â gwendidau wrth roi addasiadau ar gontract, diweddaru'r 
Rhestr Cyfraddau a ddefnyddir i roi gwaith allan ar dendr a chynnal ymarferion 
tendro cystadleuol er mwyn cefnogi gwerth am arian wrth roi gwaith allan ar 
gontract.

• datblygu systemau effeithiol i reoli a gwerthuso perfformiad contractau drwy:
 –  bennu ystod briodol o wybodaeth er mwyn barnu ynghylch perfformiad 

a chyflawniad y gwaith, gan gynnwys prydlondeb y gwaith; ansawdd 
y gwaith; adborth ymgeiswyr/tenantiaid; cost y gwaith (gan gynnwys 
amrywiadau); record o ran iechyd a diogelwch; ac adborth cwsmeriaid;

 –  gwerthuso ac adrodd ar berfformiad yn rheolaidd er mwyn canfod cyfleoedd 
i wella gwasanaethau; a 

 – rhoi adborth ffurfiol i gontractwyr am eu perfformiad, gan drafod materion 
allweddol fel bodlonrwydd cleientiaid, lefel unrhyw amrywio a pha mor 
dderbyniol yw hynny, gwaith sy'n gywir y tro cyntaf, asesiad ôl-arolygol a 
chwblhau ar amser ac yn unol â'r gyllideb.
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Argymhellion

A7 Er mwyn sicrhau cymaint â phosib o effaith a gwerth am arian wrth ddarparu 
addasiadau, mae angen i sefydliadau tai a gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol 
gydweithio'n effeithiol i sicrhau bod modd bodloni anghenion pobl sydd yn aml yn 
fregus iawn, a gwella eu hansawdd byw. Fodd bynnag, yn ôl ein canfyddiadau mae'r 
diffyg ffocws strategol ar addasiadau mewn sefydliadau cyflenwi yn parhau, gyda'r 
sefydliadau hynny'n canolbwyntio ar ymatebion penodol o fewn y sefydliad, yn hytrach 
nag ystyried sut i gydweithio ag eraill i fodloni anghenion pobl anabl neu bobl hŷn 
orau (paragraffau 3.16 i 3.21). Argymhellwn y dylai awdurdod lleol gydweithio 
ag asiantaethau partner (cyrff iechyd, cymdeithasau tai a Gofal a Thrwsio) 
i ddatblygu a gwella'r trefniadau ar gyfer cydweithio. Y nod fydd cynyddu 
hyd yr eithaf y defnydd a'r budd yn gysylltiedig ag addasiadau o ran cefnogi 
annibyniaeth drwy gyfuno adnoddau, cydleoli staff a chreu timau cyflenwi 
integredig. 

A8 Mae'r rhan fwyaf o gyrff cyhoeddus yn cydnabod gwerth addasiadau o ran lleihau'r 
risg o godymau, atal derbyniadau i'r ysbyty a chyflymu'r broses o ryddhau cleifion o'r 
ysbyty. Fodd bynnag, ni fydd trefniadau partneriaeth lleol bob amser yn adlewyrchu 
pwysigrwydd addasiadau, ac ar wahân i Therapyddion Galwedigaethol, nododd 
gweithwyr iechyd proffesiynol ei bod hi'n anodd ymdrin â'r gwahanol systemau'r 
awdurdod lleol a'r cymdeithasau tai ar gyfer gweinyddu, cymeradwyo a chwblhau 
addasiadau (paragraffau 3.22 i 3.24). Er mwyn gwella'r defnydd a'r nifer sy'n 
manteisio ar addasiadau gyda chyrff iechyd, argymhellwn y dylai sefydliadau 
cyflenwi gytuno ar y cyd ar gyd-safonau gwasanaeth ar gyfer cyflenwi 
addasiadau ym mhob ardal awdurdod lleol, a chyhoeddi'r cyd-safonau hynny. 
Dylid nodi'n glir yn y safonau gwasanaeth sut y bydd pob asiantaeth yn mynd 
ati i gyflenwi addasiadau, ac yn darparu gwasanaethau i sicrhau bod pobl yn 
gwybod yr hyn y mae ganddynt hawl i'w dderbyn. Dylai Safonau Gwasanaeth:
• fod mewn iaith hygyrch sy'n hawdd ei deall; 
• bod yn fanwl gywir ynghylch yr hyn y gall pobl/na all pobl ddisgwyl ei 

dderbyn;
• cael eu llunio ar y cyd i gynnwys yr holl wasanaethau addasu o fewn ardal; 
• nodi cymhwysedd ar gyfer y gwahanol ffrydiau ariannu, y prosesau ymgeisio 

ac asesu, graddfeydd amser a phrosesau adolygu; a
• chynnig yr opsiynau posib a'r dewisiadau eraill yn lle addasu, gan gynnwys 

cysylltu â chofrestrau tai addasedig i wneud y defnydd gorau posib o gartrefi 
sydd eisoes wedi'u haddasu.
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Argymhellion

A9 Mae'n bwysig cael y dangosyddion perfformiad cywir ac adrodd yn rheolaidd 
ar berfformiad yn erbyn y dangosyddion hynny er mwyn i gyrff cyhoeddus reoli 
perfformiad gweithredol, canfod meysydd i'w gwella a gwerthuso effaith gadarnhaol 
gwasanaethau Gwelsom fod ystod gyfredol y data o ddangosyddion perfformiad yn 
gyfyngedig iawn, ac nad ydynt yn ddigonol i'w gwneud hi'n bosib i gynnal gwerthusiad 
llawn o berfformiad (paragraffau 4.5 i 4.20). Er mwyn rheoli perfformiad yn effeithiol 
a barnu ynghylch effaith addasiadau, argymhellwn y dylai Llywodraeth Cymru a 
sefydliadau cyflenwi:
• sefydlu mesuriadau priodol er mwyn barnu ynghylch effeithiolrwydd ac 

effeithlonrwydd y gwahanol systemau ar gyfer cyflenwi addasiadau a'r effaith 
ar lesiant ac annibyniaeth y rhai sy'n derbyn addasiadau; 

• sicrhau bod sefydliadau cyflenwi yn adrodd yn erbyn eu cyfrifoldebau o ran 
Deddf Cydraddoldeb 2010;

• sicrhau bod gwybodaeth am berfformiad yn cynnwys gwaith yr holl 
sefydliadau cyflenwi - awdurdodau lleol, cymdeithasau tai ac asiantaethau 
Gofal a Thrwsio; a 

• chyhoeddi perfformiad yr holl sefydliadau cyflenwi yn flynyddol fel bo modd 
cael golwg systemau cyfan ar ddarpariaeth ac effaith er mwyn cefnogi 
gwelliannau sydd i'w cyflawni.
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Part xx

Main part heading...

Rhan 1

Mae'r system gyfredol ar gyfer 
cyflenwi addasiadau yn creu mwy 
o anghydraddoldeb i rai pobl anabl 
a phobl hŷn, ac mae'r gwahanol 
ffynonellau cyllid yn cymhlethu'r broses 
o ymateb i anghenion
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1.1 Gall pobl y mae angen addasu eu tŷ gyrchu'r cyllid ar gyfer y gwaith 
addasu hwnnw ar sail eu deiliadaeth. Dyma'r prif sefydliadau sy'n cyflenwi 
addasiadau tai yng Nghymru:

• 22 o awdurdodau lleol;

• 22 o gymdeithasau tai traddodiadol;

• 11 o gymdeithasau tai Trosglwyddo Gwirfoddol ar Raddfa Fawr (LSVT); 
ac

• 13 o Asiantaethau Gofal a Thrwsio.

(Mae Atodiad 2 yn cynnwys diffiniadau o gymdeithasau tai, cymdeithasau 
LSVT ac asiantaethau Gofal a Thrwsio a'u cwmpas yng Nghymru).

1.2 Mae gwahanol sefydliadau cyflawni yn gyfrifol am ddarparu addasiadau, 
ac mae'r rhaglenni ariannu a ddefnyddir hefyd yn amrywio'n helaeth. 
Yn y rhan hon o'r adroddiad, ystyrir cymhlethdod y trefniadau ariannu 
cyfredol, lefelau'r gwariant a nifer y bobl sydd wedi derbyn cymorth, gan 
amlygu annhegwch sylweddol yn y modd y darperir addasiadau, ac y telir 
amdanynt.

Mae dewisiadau polisi lleol a chenedlaethol wedi creu 
system orgymhleth sy'n atgyfnerthu annhegwch wrth 
ddarparu addasiadau, yn hytrach nag ymdrin â'r annhegwch 
hwnnw
1.3 Bydd sefydliadau cyflenwi yn defnyddio cyfanswm o bum ffrwd ariannu 

wahanol, yn ogystal ag arian a fuddsoddir gan unigolion y mae angen 
gwaith addasu arnynt. Dyma'r gwahanol ffrydiau ariannu (Ceir crynodeb o 
brif elfennau polisi pob un o'r ffrydiau ariannu hyn yn Atodiad 3):

• Grantiau Cyfleusterau i'r Anabl (DFG) ar gyfer perchnogion preswyl, 
tenantiaid/landlordiaid rhent preifat a rhai tenantiaid tai cymdeithasol

• Grantiau Addasiadau Ffisegol (PAGs) i denantiaid cymdeithasau tai 
traddodiadol a chymunedol

• Rhaglen Addasiadau Brys i berchnogion preswyl a thenantiaid/
landlordiaid rhent preifat

• Addasiadau ar gyfer tenantiaid awdurdod lleol a chymdeithasau tai 
LSVT a ariennir o'u rhaglenni cynnal a chadw

• Addasiadau ar gyfer rhai tenantiaid cymdeithasau tai a ariennir gan eu 
landlord o'u rhaglen cynnal a chadw i ategu PAGs
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1.4 Yn Nangosyn 1 isod, rydym wedi dangos pwy sy'n gymwys i dderbyn 
cyllid o dan bob un o'r gwahanol gynlluniau ariannu a chwmpas cyfredol y 
cynlluniau hynny ledled Cymru. 
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Dangosyn 1: darpariaeth gyfredol addasiadau yn ôl y math o gyllid, daliadaeth a 
landlord yng Nghymru yn 2015-16 a 2016-17

Ffynhonnell: Arolwg Swyddfa Archwilio Cymru o awdurdodau lleol, cymdeithasau tai ac 
asiantaethau Gofal a Thrwsio.

7 Mae'n ofynnol i awdurdodau lleol gofnodi'r holl incwm a'r gwariant yn gysylltiedig â 
darpariaeth tai yr awdurdod lleol ei hun yn y Cyfrif Refeniw Tai.

Daliadaeth

Grantiau 
Cyfleusterau i'r 

Anabl

(darperir gan bob un 
o'r 22 o awdurdodau)

 (darperir gan bob 
un o'r 11 

awdurdod lleol)

(darperir gan bob un 
o'r 11 o gymdeithasau 

LSVT)

(darperir gan bob un 
o'r 22 o gymdeithasau 

tai)

(darperir yn 10 o'r 22 
o gymdeithasau tai)

(darperir ym mhob un 
o'r 22 o awdurdodau)

(darperir mewn 2 o 
11 ardal awdurdod 

lleol)

darperir yn 6 o'r 11 
awdurdod lleol

darperir yn 20 o'r 22 o 
ardaloedd awdurdod 

lleol

 (darperir ym 
mhob un o'r 22 o 

awdurdodau)

Heb gasglu

Y Cyfrif Refeniw 
Tai yn ariannu 

addasiadau i dai 
awdurdod lleol 

Grantiau 
Addasiadau 

Ffisegol
Rhaglen 

Addasiadau Brys

Y landlord yn 
defnyddio ei 

adnoddau ei hun

Perchennog 
preswyl

Tenant 
awdurdod 
lleol

Tenant 
cymdeithas 
dai LSVT

Tenant 
cymdeithas 
dai 
draddodiadol

Tenant 
landlord 
rhent 
preifat
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1.5 Mae natur gymhleth y gyfundrefn ariannu gyfredol, lle mae'r grantiau, y 
ffynonellau ariannu a'r rhai sy'n derbyn yr addasiadau yn amrywio, yn 
adlewyrchiad rhannol o'r penderfyniadau a wneir ynghylch sut y bydd 
cyrff cyhoeddus yn bodloni ac yn ymdrin ag anghenion pobl anabl neu 
bobl hŷn, a'r farn ynghylch sut y dylai hynny ddigwydd. Penderfyniadau 
polisi yw'r rhain a nodir mewn deddfwriaeth, o ran pwy sy'n gymwys i 
dderbyn cyllid ar gyfer DFGs, polisi Llywodraeth Cymru ynghylch PAGs a'r 
Rhaglen Addasiadau Brys, a hefyd y sefydliadau cyflenwi sy'n gyfrifol am 
gyflenwi addasiadau lle ceir elfen o ddisgresiwn lleol. Mewn adolygiadau 
blaenorol o addasiadau tai,8 gwelwyd mai anabl y mae Llywodraeth Cymru 
wedi rhoi arweiniad i awdurdodau lleol ar hynny, ers Gorchymyn Diwygio 
Rheoleiddio 2002. Mae'r diffyg arweiniad hwnnw wedi achosi amrywio 
amlwg yn y penderfyniadau a wneir a'r gwasanaethau a ddarperir yn lleol. 
Canlyniad hyn yw amrywiaeth eang o systemau, polisïau ac ymagweddau 
yng Nghymru sy'n golygu bod pobl anabl a phobl hŷn yn deryn 
gwasanaethau gwahanol iawn i'w gilydd yn dibynnu ar leoliad eu cartref, 
pwy sy'n cyflawni'r gwaith addasu, ac a ydynt yn  rhentu neu'n berchen ar 
eu cartref. 

1.6 Gwelsom fod 18 o'r 22 o awdurdodau wedi diwygio eu systemau cyflenwi 
a'u polisïau DFG i adlewyrchu'r hyblygrwydd a gafwyd yn sgil Gorchymyn 
Diwygio Rheoleiddio 2002. Er enghraifft, gwelsom drwy ein gwaith maes 
fod awdurdodau lleol wedi defnyddio Gorchymyn Diwygio Rheoleiddio 
2002 i osod prosesau ar gyfer addasiadau ac iddynt werth llai na £5,000 
ar lwybr cyflym, lle na chynhelir prawf modd. Er enghraifft, mae Cyngor 
Sir Powys yn gweithredu cynlluniau addasu gwerth is a llai cymhleth 
mewn partneriaeth ag asiantaethau Gofal a Thrwsio er mwyn cyflymu 
a symleiddio'r broses o gyflawni mân waith addasu. Yn ogystal â hyn, 
mae chwech o'r 11 o awdurdodau lleol sydd wedi trosglwyddo eu stoc tai 
cymdeithasol i gymdeithas dai, a dau o'r 11 o awdurdodau lleol sydd wedi 
cadw eu stoc tai cymdeithasol, yn caniatáu ceisiadau am gyllid DFG gan 
y landlordiaid tai cymdeithasol hyn. Yn rhan o'r ceisiadau hynny, bydd yn 
ofynnol i'r landlord LSVT ac awdurdod lleol gydymffurfio â safonau Polisi 
Adnewyddu Tai yr awdurdod lleol. Mae ugain o'r 22 o awdurdodau lleol 
hefyd yn ariannu addasiadau DFG ar eiddo rhent preifat.

8 Er enghraifft, Llywodraeth Cymru, Adolygiad o Addasiadau Tai gan gynnwys Grantiau 
Cyfleusterau i'r Anabl - Cymru: Adroddiad gan Chris Jones i'r Gyfarwyddiaeth Tai, 
Mawrth 2005; ac Ymchwil Gymdeithasol Llywodraeth Cymru (ar wefan Shelter Cymru), 
Adolygiad o Addasiadau ar gyfer Byw'n Annibynnol, Ionawr 2015.
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1.7 Ar ben hynny, mae ymdriniaeth nifer o awdurdodau lleol â gwaith addasu 
yn amrywio'n helaeth yn dibynnu a yw'r sawl sy'n derbyn y gwaith yn 
denant awdurdod lleol neu'n berchennog preswyl. Er enghraifft, gwelsom 
fod y systemau ar gyfer ymgysylltu ag adeiladwyr, manylion gwaith, 
goruchwylio perfformiad contractwyr a chyflymder cyflawni'r gwaith yn 
wahanol wrth gymharu tenantiaid tai awdurdod lleol a pherchnogion 
preswyl sy'n derbyn DFGs, er bod swyddogion yn gweithio o fewn yr 
un timau (gweler Rhan 3 isod am fwy o fanylion). Gan nad oes gan 
sefydliadau safonau gwasanaeth mesuradwy ar gyfer addasiadau, bydd 
ansawdd y gwasanaeth a dderbynnir gan bobl anabl a phobl hŷn ag 
anghenion tebyg yn amrywio'n helaeth. 

1.8 Nododd Therapyddion Galwedigaethol a ymatebodd i'n harolwg fod 
addasiadau a gyflawnir gan gymdeithasau tai lle trosglwyddwyd stoc yn 
cynnwys gwendidau neilltuol. Nodwyd anghysondebau a bylchau yn ystod, 
manylder ac ansawdd yr wybodaeth a'r cyngor, yn enwedig o ran hawl 
a newidiadau i'r meini prawf cymhwystra. Yn benodol, mae nifer fach o 
gymdeithasau trosglwyddo stoc yn annog pobl anabl neu bobl hŷn y mae 
angen addasu eu tŷ i symud i eiddo addasedig (mae'n bosib na fydd y 
rhain ar gael ar unwaith ym mhob achos), neu aros yn eu cartref presennol 
ac aros ne bo eiddo sydd wedi'i addasu'n briodol ar gael. 

1.9 Oherwydd cyfluniad cyfredol y ddarpariaeth a'r cymhwystra i dderbyn 
addasiadau tai, bydd mynediad pobl at addasiadau'n ddibynnol ar eu 
statws fel tenant ac ar yr ardal awdurdod lleol y maent yn byw ynddi, 
yn hytrach nag ar angen. Mae gwaith awdurdodau lleol o ran cyflenwi 
DFGs yn seiliedig ar ddeddfwriaeth a bod darpariaeth PAGs yn seiliedig 
ar ganllawiau Llywodraeth Cymru i gymdeithasau tai ynghylch cyflenwi 
PAGs. Fodd bynnag, gellir cyflawni gwaith addasu ar stoc tai'r awdurdod 
lleol ei hun y tu allan i'r ddeddfwriaeth honno, ac nid yw'r canllawiau ar 
PAGs yn berthnasol i'r 11 o gymdeithasau tai LSVT. Mae hynny'n creu 
mwy o ddryswch eto. Bydd pob un o'r landlordiaid awdurdod lleol ac LSVT 
yn penderfynu ar y gwaith addasu a gyflawnir ar eu tai rhent, a'r modd y 
byddant yn cyflenwi addasiadau i'w tenantiaid, ond gallant hefyd wneud 
cais am DFGs. Prif ganlyniad y penderfyniadau hyn o ran polisi yw bod 
pobl ag anghenion tebyg yn derbyn ymateb gwahanol.
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Cyflenwir addasiadau gan nifer fawr o sefydliadau sydd 
yn cynorthwyo tua 32,000 o bobl bob blwyddyn, ond mae'r 
gwariant ar addasiadau mewn termau real yn sefydlog, 
ac mae'r gwahanol ffynonellau cyllid yn cymhlethu'r 
ddarpariaeth
1.10 Daw cyllid ar gyfer addasiadau tai o sawl ffynhonnell wahanol, gan 

gynnwys Llywodraeth Cymru, adnoddau landlordiaid eu hunan a rhaglenni 
cyfalaf awdurdod lleol. Yn Nangosyn 2 ar y dudalen nesaf, gwelid bod 
swm y cyllid a fuddsoddir mewn addasiadau wedi codi ryw fymryn mewn 
termau real, o £58.7 miliwn yn 2013-14 i £60.3 miliwn yn 2015-16, mae'r 
gwariant wedi aros yn ei unfan. Yn ogystal â hynny, mae rhai cyrff iechyd 
yn ariannu gwaith addasu. Yn 2016-17, darparodd Bwrdd Iechyd Prifysgol 
Caerdydd a'r Fro £1,255,196 tuag at gost gwaith addasu a gyflawnwyd 
gan awdurdodau lleol yn ei ardal. Yn ogystal â hynny, darparodd Bwrdd 
Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg a Bwrdd Iechyd Cwm Taf arian 
i asiantaethau Gofal a Thrwsio; £249,679 yn y naill achos a £36,571 yn 
yr achos arall.   Ar wahân i'r cyllid hwn, nid yw yr un corff iechyd arall yn 
darparu adnoddau i gefnogi gwaith addasu yn ei gymuned.

1.11 O fewn yr holl sefydliadau cyflenwi sy'n darparu cyllid ar gyfer gwaith 
addasu gwelwyd cynnydd yn nifer y bobl sy'n derbyn addasiadau dros 
y tair blynedd diwethaf, gyda chynnydd o 11.7% yn nifer y bobl sy'n 
derbyn cymorth, o 28,594 yn 2013-14 i 31,941 yn 2015-16. Mae'r rhan 
fwyaf o bobl a gynorthwyir yn derbyn mân addasiadau a ddarperir gan 
asiantaethau Gofal a Thrwsio yn hytrach na gwaith adnewyddu graddfa 
fwy ar eu cartref. Y rhaglen Addasiadau Brys a gyflenwir gan asiantaethau 
Gofal a Thrwsio sydd i gyfrif am tua 50% o'r holl waith a gyflawnir mewn 
unrhyw flwyddyn. Dengys ein hymchwil fod nifer fawr o sefydliadau 
cyflenwi yn gyfrifol am ariannu addasiadau tai, a bod 68 o wahanol gyrff 
yn darparu addasiadau drwy ddefnyddio pump o wahanol ffynonellau 
cyllid. Ceir amrywio sylweddol rhwng y gwahanol ffynonellau cyllid. Mae 
cyllid awdurdodau lleol ar gyfer DFGs wedi aros yn ei unfan; mae cyllid 
cymdeithasau tai traddodiadol a gwariant awdurdodau lleol ar eu stoc ta 
eu hunain wedi cynyddu; Mae cyllid cymdeithasau LSVT ac asiantaethau 
Gofal a Thrwsio wedi gostwng.

9 Gwybodaeth a gesglir yn rhan o adolygiad Swyddfa Archwilio Cymru o'r trefniadau ar gyfer 
cynllunio i ryddhau cleifion.
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Dangosyn 2: gwariant arian parod a gwariant termau real ar addasiadau, y sail 
ar gyfer cyllid sefydliadau cyflenwi a nifer yr aelwydydd a gafodd gymorth gan 
sefydliadau cyflenwi rhwng 2013-14 a 2015-16

Gwelir o'r dangosyn fod ariannu addasiadau'n gymhleth, a bod llawer iawn o 
sefydliadau, sydd i raddau helaeth yn gweithredu'n gwbl annibynnol y naill ar y 
llall, yn gyfrifol am gyflawni gwaith. Mae'r swm sy'n cael ei wario mewn termau 
real wedi aros yn ei unfan, ac mae cyrff cyflenwi'n cynorthwyo mwy o bobl.

Ffynhonnell y cyllid 2013-14 2014-15 2015-16

Newid 
canrannol 
dros dair 
blynedd

Grantiau 
Cyfleusterau 
i'r Anabl a 
gymerwyd o 
gyllideb cyfalaf yr 
awdurdod lleol

Y swm a wariwyd 
mewn arian parod

£32,700,271 £32,726,068 £33,502,054 2.4%

Y swm a wariwyd 
mewn termau real

£33,408,191 £32,950,461 £33,502,054 0.3%

Niferoedd a 
gynorthwywyd

4,393 4,306 4,454 1.4%

Cyllid Cyfrif 
Refeniw Tai yr 
awdurdod lleol ar 
gyfer addasiadau 
i dai awdurdod 
lleol

Y swm a wariwyd 
mewn arian parod

£9,728,758 £9,357,702 £10,224,936 5.1%

Y swm a wariwyd 
mewn termau real

£10,137,819 £9,609,963 £10,224,936 0.8%

Niferoedd a 
gynorthwywyd

3,847 3,702 4,138 7.5%

Grantiau 
Addasiadau 
Ffisegol i 
Gymdeithasau 
Tai Traddodiadol, 
wedi'u darparu 
gan Lywodraeth 
Cymru

Y swm a wariwyd 
mewn arian parod

£6,259,088 £7,176,503 £7,900,051 26.2%

Y swm a wariwyd 
mewn termau real

£6,394,589 £7,225,710 £7,900,051 23.5%

Niferoedd a 
gynorthwywyd

1,422 1,407 1,686 18.5%
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Ffynhonnell: Dadansoddiad Swyddfa Archwilio Cymru o ddata Alldro Refeniw'r 
Cynghorau; data a gyflwynwyd gan gymdeithasau tai i Lywodraeth Cymru; Data 
ar wariant asiantaethau Gofal a Thrwsio oddi wrth Lywodraeth Cymru; ac atebion 
sefydliadau unigol yn rhan o arolwg gan Swyddfa Archwilio Cymru. Mae'r data ar 
gymdeithasau tai yn cynnwys ffurflenni gan 10 o'r 11 o gymdeithasau tai Trosglwyddo 
Gwirfoddol ar Raddfa Fawr. Dim ond 10 o'r 22 o gymdeithasau tai traddodiadol sy'n 
derbyn Grantiau Addasiadau Ffisegol a ddarparodd ddata ar y swm yr oeddent hwy yn 
ei fuddsoddi o'u harian eu hunain mewn gwaith addasu. 

Ffynhonnell y cyllid 2013-14 2014-15 2015-16

Newid 
canrannol 
dros dair 
blynedd

Ariannu gwaith 
addasu drwy 
ddefnyddio 
adnoddau'r 
cymdeithasau tai 
traddodiadol eu 
hunain

Y swm a wariwyd 
mewn arian parod

£129,726 £179,735 £224,482 73%

Y swm a wariwyd 
mewn termau real

£130,616 £180,968 £224,482 71.8%

Niferoedd a 
gynorthwywyd

541 608 586 8.4%

Cymdeithasau 
tai Trosglwyddo 
Gwirfoddol ar 
Raddfa Fawr - 
defnyddio eu 
hadnoddau eu 
hunain i ariannu 
addasiadau

Y swm a wariwyd 
mewn arian parod

£7,809,577 £6,890,873 £6,460,578 -17.2%

Y swm a wariwyd 
mewn termau real

£7,978,644 £6,938,121 £6,460,578 -19%

Niferoedd a 
gynorthwywyd

4,386 4,396 4,656 6.1%

Y Rhaglen 
Addasiadau Brys 
a ddarparwyd 
gan Lywodraeth 
Cymru

Y swm a wariwyd 
mewn arian parod

£2,074,312 £2,023,800 £2,036,727 -1.8%

Y swm a wariwyd 
mewn termau real

£2,119,218 £2,037,676 £2,036,727 -3.9%

Niferoedd a 
gynorthwywyd

14,005 17,739 16,421 17.2%

Cyfanswm Y swm a wariwyd 
mewn arian parod

£58,701,732 £58,354,681 £60,348,828 2.8%

Y swm a wariwyd 
mewn termau real

£60,169,077 £58,942,899 £60,348,828 0.3%

Niferoedd a 
gynorthwywyd

28,594 32,158 31,941 11.7%
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1.12 Deddfwriaeth ac/neu bolisïau Llywodraeth Cymru sy'n rheoli rhai o'r 
ffrydiau ariannu, ond y landlordiaid eu hunain sy'n cael penderfynu sut i 
wario arian a fuddsoddi gan rai sefydliadau cyflenwi - cymdeithasau tai 
LSVT a gwasanaethau landlord tai cymdeithasol awdurdod lleol. Yn 2015-
16, buddsoddodd cymdeithasau LSVT a landlordiaid ta awdurdod lleol tua 
£16 miliwn o'u hadnoddau eu hunain, sef 27% o'r holl gyllid a wariwyd ar 
addasiadau yng Nghymru y flwyddyn honno. Nid yw Llywodraeth Cymru'n 
goruchwylio nac yn cymeradwyo'r adnoddau hyn, ac nid oes rhaid iddynt 
ychwaith gydymffurfio â gofynion PAGs na'r fframwaith statudol sy'n rheoli 
DFGs. 

1.13 Canlyniad y system ariannu ddyrys hon yw bod pobl anabl a phobl hŷn yn 
derbyn gwasanaethau gwahanol oherwydd ble maent yn byw, a phwy yw 
eu landlord/pa awdurdod lleol sy'n rheoli eu hachos, yn hytrach na beth 
yw eu hanghenion. Rydym yn cydnabod bod dewis lleol yn bwysig, a dylai 
polisïau sefydliadau cyflenwi adlewyrchu anghenion ehangach y gymuned 
y maent yn gweithredu ynddi, a'r bobl sy'n derbyn eu gwasanaethau. Fodd 
bynnag, gan fod y cyllid yn amrywio'n helaeth nid yw'n anghyffredin i bobl 
ag anghenion tebyg dderbyn gwasanaeth o safon cwbl wahanol a hynny'n 
syml oherwydd y polisi a ddewiswyd gan yr asiantaeth y maent yn gorfod 
ymdrin â hi. 
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Rhan 2

Mae'r addasiadau a ddarperir i bobl 
ag anghenion tebyg yn anghyfartal 
oherwydd anghysondebau yn y modd 
y bydd sefydliadau cyflenwi yn darparu 
gwasanaethau 
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2.1 Er mwyn cyflawni addasiadau daw partneriaeth eang o gyrff cyhoeddus 
ynghyd, gan gynnwys adrannau tai a gwasanaethau cymdeithasol 
awdurdod lleol; cyrff iechyd; Gofal a Thrwsio; Llywodraeth Cymru; a 
chymdeithasau tai. Dylai polisïau a gweithdrefnau ar gyfer ymdrin â 
cheisiadau addasu fod yn ddigon hyblyg i annog pobl i ddefnyddio 
gwasanaethau ac i sicrhau bod mwy o bobl sydd angen cymorth yn gallu 
cyrchu/ymgeisio am wasanaethau. Pan fydd pobl yn gwneud cais i addasu 
tŷ, ceir sawl cam i'r broses ymgeisio. Mae Dangosyn 3 yn pennu'r prif 
gamau ar gyfer addasiadau a nodwyd yn ein hadolygiad.

Dangosyn 3: prif gamau'r broses addasiadau

Ffynhonnell: Cyfweliadau Swyddfa Archwilio Cymru ac adolygiad o ddogfennau a 
pholisïau sefydliadau cyflenwi.

Yr unigolyn, ei berthnasau 
neu weithiwr cymdeithasol yn 
nodi bod angen cymorth ar 

gyfer tasgau beunyddiol, ac y 
gellid datrys hynny drwy 

addasu tŷ'r unigolyn

Yr unigolyn y mae angen 
gwaith addasu arno, 

perthynas iddo neu sefydliad 
cymorth yn holi pa addasiadau 

tai a allai fod ar gael

Asesiad gan Therapydd 
Galwedigaethol er mwyn 
canfod pa waith sydd yn 

'angenrheidiol a phriodol' er 
mwyn bodloni anghenion yr 

unigolyn anabl neu hŷn

Cwblhau'r prawf modd (ar 
gyfer perchnogion preswyl yn 

unig)

Cymeradwyaeth Llywodraeth 
Cymru (ar gyfer Grantiau 

Addasiadau Ffisegol yn unig)

Penodi contractwyr i gyflawni 
gwaith adeiladu a gosod 

cyfarpar

Asesiad o'r eiddo sydd i'w 
addasu (gan syrfëwr adeiladu) 

er mwyn canfod beth sy'n 
'rhesymol ac yn ymarferol'

Prosesau ymgeisio a 
chymeradwyo'r sefydliad 

cyflenwi

Cysylltu â'r darparydd tai neu'r 
awdurdod lleol am gymorth
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2.2 Fodd bynnag, gall trefniadau cyflenwi amrywio'n helaeth yn dibynnu a yw'r 
bobl anabl neu'r bobl hŷn yn byw yng Nghymru; ac a ydynt yn berchen ar 
eu cartref eu hunain neu'n ei rentu oddi wrth landlord preifat, cymdeithas 
dai neu awdurdod lleol. Yn ogystal â'r amryw o wahanol ffynonellau cyllid, 
gall y system asesu a chymeradwyo gymhleth hefyd olygu ei bod hi'n 
cymryd mwy o amser i gyflawni gwaith addasu. O gofio natur gymhleth 
y system addasu, mae'n bwysig i gyrff cyhoeddus geisio symleiddio'r 
ddarpariaeth lle bo modd er mwyn:

• osgoi sefyllfa lle bydd cyflwr yr unigolyn anabl neu hŷn yn dirywio;
• lleihau'r risg o ddamwain neu godwm;
• lleihau'r straen ar ofalwyr;
• lleihau'r risg o aildderbyn i'r ysbyty yn dilyn trefniadau rhyddhau 

anfoddhaol; ac/neu
• leihau'r achosion oedi cyn rhyddhau cleifion hyd yr eithaf.

2.3 Yn yr adran hon o'r adroddiad, ystyriwn sut mae sefydliadau cyflenwi'n 
darparu'r prif gamau addasu - hyrwyddo, gwybodaeth, ymgeisio, asesu. 
cymeradwyo a gwaith adeiladu - gan ddangos pa mor gymhleth yw'r 
trefniadau cyfredol. Amlygir y modd y mae dewisiadau o ran polisi, y 
bwriadwyd iddynt greu Cymru sy'n fwy cyfartal, wedi creu system a all 
atgyfnerthu'r anghydraddoldeb a brofir gan bobl anabl a phobl hŷn.

Ni chaiff addasiadau eu hyrwyddo'n effeithiol bob tro i bawb 
a fyddai'n elwa arnynt
2.4 Gan fod y gwasanaeth yn rhoi cymorth i rai o'r bobl fwyaf bregus mewn 

cymdeithas, mae'n hanfodol ei hyrwyddo'n effeithiol i sicrhau bod pawb a 
allai elwa arno yn gwybod am ei fodolaeth, y cyfleoedd y mae'n eu cynnig, 
sut y gallant ei ddefnyddio a pharhau i fyw'n annibynnol yn y pen draw. 
Mae angen i'r wybodaeth ynghylch sut i gyrchu'r gwasanaeth fod ar gael 
yn rhwydd ac yn y mannau cywir. Mae angen i'r wybodaeth honno hefyd 
fod yn hawdd ei ddeall. Mae barn y bobl a dderbyniodd addasiadau tai yn 
ystod 2015-16 yn amlygu'r angen i sefydliadau cyflenwi ystyried anghenion 
pobl a allai elwa ar y gwasanaeth er mwyn sicrhau bod gwybodaeth mewn 
deunyddiau hyrwyddo a phrosesau ymgeisio wedi'u dylunio i fodloni'r 
anghenion hynny. 
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Nid yw'r wybodaeth a ddarperir gan sefydliadau cyflenwi bob amser 
yn hygyrch nac yn hawdd ei deall, ac fe'i cyflwynir ar amrywiaeth o 
ffurfiau

2.5 Bydd pobl anabl a phobl hŷn yn aml yn ei chael hi'n anodd cyrchu 
addasiadau, a hynny'n bennaf oherwydd natur gymhleth y system yn ei 
chyfanrwydd a'r llwybrau amrywiol ar gyfer cyrchu gwasanaethau. Er bod 
rhai enghreifftiau o ymagweddau ataliol a chynlluniedig yn bodoli, mae'r 
rheiny'n brin. Ychydig iawn o awdurdodau a chymdeithasau tai sydd wedi 
achub ar y cyfle i leihau'r pwysau ar amser swyddogion drwy gyhoeddi 
gwybodaeth effeithiol a hygyrch ar-lein. Nid ydynt felly'n' gwneud y 
defnydd mwyaf effeithlon o'u hadnoddau.

2.6 Dylai awdurdodau lleol, cyrff iechyd, cymdeithasau tai, asiantaethau 
Gofal a Thrwsio a phartneriaid eraill perthnasol ddarparu gwybodaeth 
ategol am addasiadau i hysbysu defnyddwyr gwasanaeth, eu heiriolwyr, 
y cyhoedd yn ehangach, proffesiynau eraill ac asiantaethau ynghylch 
y gwasanaethau sydd ar gael. Dylai'r wybodaeth fod mewn Cymraeg a 
Saesneg clir, mewn fformatau sy'n hygyrch i rai â namau ar y synhwyrau, 
ac mewn ieithoedd ychwanegol sy'n gweddu i'r holl gymunedau yn yr ardal 
leol. Mewn ymateb i fregusrwydd ac/neu anghenion mynediad ymgeiswyr, 
dylai sefydliadau cyflenwi sicrhau bod yr wybodaeth yn cael ei chyflwyno 
fel ei bod mor hawdd ag sy'n bosib i'w defnyddiwr ei deall. Mae hyn yn 
golygu y dylai sefydliadau cyflenwi ddarparu:  

• gwybodaeth allweddol am addasiadau a sut i gael yr wybodaeth honno 
mewn amrywiaeth o fformatau, gan gynnwys ar-lein, ar bapur ac 
mewn fersiynau hygyrch (ffont mawr, sain ac amrywiaeth o ieithoedd 
perthnasol);

• gwybodaeth i sefydliadau eraill a allai ddod i gysylltiad â phobl y mae 
angen addasu eu tŷ;

• gwybodaeth i weithwyr proffesiynol sy'n gweithio gyda phobl y gallai fod 
angen addasu eu tŷ;

• cymorth gyda phrosesau ymgeisio;
• asesu angen ac addasrwydd adeiladau ar yr un pryd, lle bo modd, er 

mwyn lleihau achosion o oedi i'r broses; ac
• amseroedd allweddol y gwahanol gamau er mwyn rhoi syniad i'r 

ymgeiswyr ynghylch pa mor hir y bydd hi'n cymryd i gyflawni'r addasiad. 
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2.7 O'n hadolygiad, rydym wedi canfod bod gwybodaeth i'r cyhoedd yn 
ddiffygiol mewn sawl maes, a bod cyfle i sefydliadau cyflenwi wella'r modd 
y maent yn hysbysu pobl anabl neu bobl hŷn am y gwasanaethau sydd ar 
gael a sut i geisio'r gwasanaethau hynny. 

2.8 Nododd y mwyafrif yn yr arolwg a oedd wedi derbyn addasiad yn 
ddiweddar mai gan weithwyr proffesiynol yn bennaf y cawsant wybod 
am addasiadau. Therapyddion Galwedigaethol (22%) a gweithwyr 
cymdeithasol (15%) oedd y rhain fel arfer. Llai na 5% o bobl sy'n cael 
gwybod am addasiadau gan sefydliadau cyflenwi - awdurdodau a 
chymdeithasau tai - neu o wybodaeth gyhoeddedig. Mae'r boblogaeth 
yn heneiddio, a rhagwelir y ceir cynnydd o fwy na 50% yn y galw am 
addasiadau tai rhwng 2015-2035. Mae hi felly'n destun pryder bod llawer 
o sefydliadau'n dal i ddibynnu ar weithwyr proffesiynol i hyrwyddo'r 
gwasanaeth yn uniongyrchol.

2.9 Mae canfyddiadau ein harolwg hefyd yn amlygu gwendidau yn ansawdd 
a chwmpas yr wybodaeth sydd ar gael i'r cyhoedd am addasiadau tai 
- Dangosyn 4 isod. Er bod sefydliadau cyflenwi'n darparu gwybodaeth 
am addasiadau tai yn Gymraeg ac yn Saesneg, gwelsom nad yw nifer 
sylweddol o sefydliadau cyflenwi yn darparu gwybodaeth yn y prif 
fformatau eraill hygyrch. Er enghraifft, mewn ffontiau mawr ar gyfer 
defnyddwyr â nam ar y golwg, fersiynau sain i bobl ag anawsterau clyw, 
ac mewn ieithoedd eraill. Yn ôl y canfyddiadau yn Nangosyn 4 nid yw'r 
wybodaeth am addasiadau tai a gyhoeddir gan sefydliadau cyflenwi 
bob amser wedi'i chynllunio'n arbennig i sicrhau bod  gwasanaethau yn 
hygyrch i ddarpar ddefnyddwyr gwasanaeth. 
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Dangosyn 4: ystod a fformat yr wybodaeth am addasiadau tai 

Ffynhonnell: Arolwg Swyddfa Archwilio Cymru o awdurdodau lleol, cymdeithasau tai ac 
asiantaethau Gofal a Thrwsio.
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2.10 Adlewyrchir canfyddiadau'r arolwg yn ein gwaith maes gyda sefydliadau 
cyflenwi. Nid oedd rhai sefydliadau cyflenwi yn darparu ystod gynhwysfawr 
o wybodaeth am bob agwedd ar eu gwasanaethau addasu mewn ystod 
briodol ac addas o fformatau a chyfryngau - fformatau sain, Braille a phrint 
mawr. Gwelsom hefyd fod peth o'r wybodaeth gyhoeddedig wedi dyddio 
ac nad oedd yn adlewyrchu'r modd y mae sefydliadau cyflenwi yn darparu 
gwasanaethau. Oherwydd y gwendidau yn ansawdd a hygyrchedd 
gwybodaeth gyfredol am addasiadau tai, mae Llywodraeth Cymru yn 
gweithio gyda sefydliadau cyflenwi, drwy ei hadolygiad 'Hwyluso', i ymdrin 
â diffygion wrth reoli perfformiad a gwybodaeth. 

2.11 Mae cyrff iechyd yn ymwybodol iawn o fanteision addasiadau er mwyn 
osgoi gorfod derbyn pobl i'r ysbyty, ac er mwyn cefnogi'r broses o ryddhau 
cleifion o'r ysbyty. Serch hynny, nododd ymatebwyr i'n harolygon fod 
cyfathrebu gwael, diffyg gwybodaeth a dealltwriaeth meddygon teulu, staff 
ysbyty a chomisiynwyr yn ffactorau o bwys a oedd yn rhwystro defnydd 
gwell o addasiadau Yn benodol, mae ansawdd ac ystod yr wybodaeth 
a'r data a rennir rhwng yr awdurdod lleol, cymdeithasau tai, asiantaethau 
Gofal a Thrwsio a chyrff iechyd er mwyn cynyddu defnydd hyd yr eithaf, 
cyflymu penderfyniadau a chynllunio gwasanaethau mewn modd strategol 
yn arbennig o wael. Nododd Therapyddion Galwedigaethol a ymatebodd 
i'n harolwg amrywio helaeth yn ansawdd a chwmpas deunydd hyrwyddo 
sefydliadau cyflenwi. Er enghraifft, er bod mwyafrif helaeth y Therapyddion 
Galwedigaethol (92%) yn teimlo bod awdurdodau lleol a chyrff Gofal a 
Thrwsio wedi cyfleu'n glir wrth ddefnyddwyr gwasanaeth yr hyn y gallant 
ddisgwyl ei dderbyn, dim ond 65% a deimlai fod gan y cymdeithasau tai 
y maent yn gweithio gyda hwy wybodaeth o ansawdd da a phriodol am 
safonau gwasanaeth. Mae sicrhau bod cyrff iechyd yn cael cymaint o fudd 
ag sy'n bosibl o waith addasu yn parhau i fod yn her i weithwyr iechyd 
proffesiynol.

Tudalen y pecyn 218



Addasiadau Tai 35

Oherwydd diffyg hyrwyddo effeithiol, ceir risg nad yw pawb a 
fyddai'n elwa ar waith addasu yn ymwybodol o'r addasiadau sydd ar 
gael

2.12 Gellir cael mynediad at addasiadau drwy  amrywiaeth eang o asiantaethau 
- er enghraifft, atgyfeiriadau gan weithwyr cymdeithasol, swyddogion tai, 
partneriaid o'r trydydd sector, cefnogi pobl, staff neu weithwyr cynnal a 
chadw adeiladau. O ganlyniad i hynny, mae angen i'r rhai sy'n ymdrin 
yn uniongyrchol ag unigolion a allai elwa ar addasiadau i'w tŷ wybod sut 
i atgyfeirio unigolion i wasanaethau. Er inni gael hyd i rai enghreifftiau 
lle'r oedd cydweithio ac integreiddio yn arwain at drefniadau gwell ar 
gyfer cyflenwi addasiadau (er enghraifft, cefnogi trefniadau effeithiol 
i ryddhau cleifion o'r ysbyty), eithriadau yn hytrach na norm oedd yr 
enghreifftiau hynny. Ychydig o dystiolaeth a welsom fod sefydliadau 
cyflenwi'n canolbwyntio ar gamau rhagweithiol neu ataliol er mwyn bodloni 
anghenion pobl anabl a phobl hŷn yn well, cyn i'w hamgylchiadau unigol 
ddirywio i sefyllfa argyfyngus lle'r oedd angen ymyrraeth. 

2.13 Drwy ein harolwg o gynghorau, cymdeithasau tai ac asiantaethau Gofal 
a Thrwsio, gallwn ddadansoddi'r modd y mae gwahanol sefydliadau'n 
dweud wrth bobl am addasiadau tai a'r opsiynau sydd ar gael iddynt. Yn 
Nangosyn 5, gwelir bod mwyafrif yr awdurdodau lleol, y cymdeithasau tai 
a'r asiantaethau Gofal a Thrwsio yn dibynnu ar staff swyddfa i ddosbarthu 
gwybodaeth am addasiadau tai, tra bo'r wybodaeth a gyhoeddir drwy'r 
cyfryngau cymdeithasol, drwy gylchlythyrau ac yn llawlyfrau tenantiaid 
fel arfer yn llai datblygedig. Nid yw yr un gymdeithas dai yn darparu 
gwybodaeth i bartneriaid fel cyrff iechyd, gweithwyr cymdeithasol neu 
gyrff y trydydd sector. Mae hyn yn destun pryder neilltuol, yn enwedig 
gan fod y rhan fwyaf o bobl sy'n derbyn addasiadau fel arfer yn cyrchu 
gwasanaethau drwy atgyfeiriadau trydydd parti. O ystyried y bylchau hyn 
yn yr wybodaeth a ddarperir, ceir cyfle i sefydliadau cyflenwi wella'r modd 
y maent yn hyrwyddo mynediad at waith addasu. 
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Dangosyn 5: y gwahanol ddulliau a ddefnyddir gan sefydliadau sy'n cyflenwi 
addasiadau tai i hysbysu pobl am yr opsiynau sydd ar gael iddynt

Ffynhonnell: Arolwg Swyddfa Archwilio Cymru o awdurdodau lleol, cymdeithasau tai ac 
asiantaethau Gofal a Thrwsio
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2.14 Drwy reoli a chyfyngu ar drefniadau i hyrwyddo addasiadau, mae rhai 
sefydliadau i bob pwrpas yn gallu rheoli'r galw a chadw rheolaeth dros 
wariant. Rydym yn cydnabod bod terfyn ar gyllidebau gwasanaethau, 
a'u bod yn annhebygol o allu bodloni'r galw am waith addasu gan bob 
darpar ymgeisydd. Serch hynny, mae'n glir nad yw'n dderbyniol cyfyngu ar 
fynediad pobl anabl a phobl hŷn at wasanaethau, ac nad yw'r sefydliadau 
cyflenwi yn cyflawni eu cyfrifoldebau tuag at eu cymuned wrth wneud 
hynny. 

Mae'r prosesau ymgeisio, asesu a chymeradwyo yn 
amrywio'n sylweddol, a gall hynny achosi oedi cyn i bobl 
anabl a phobl hŷn dderbyn gwaith addasu
Yn aml, ni fydd prosesau ymgeisio yn effeithiol nac yn ddigon syml

2.15 Gall llawer o sefydliadau a gwasanaethau ymwneud â'r gwaith o gyflenwi 
addasiadau. Gall y cyswllt neu atgyfeiriad cyntaf yr unigolyn anabl neu hŷn 
ddod drwy'r gwasanaethau cymdeithasol, drwy staff rheoli neu gynnal a 
chadw tai yr awdurdod lleol, swyddogion Cefnogi Pobl, tai'r sector preifat 
neu staff iechyd yr amgylchedd, yn ogystal â'r rhai sy'n gweinyddu DFGs. 
Gan fod nifer helaeth o lwybrau er mwyn cyrchu gwasanaethau, mae 
angen i sefydliadau cyflenwi sicrhau bod ganddynt systemau cadarn i 
ymdrin â cheisiadau yn gyflym ac effeithiol. Dylai'r system ymgeisio hefyd 
fod yn ddigon eang ac amrywiol i annog pobl i'w defnyddio a manteisio 
arni, a dylai sefydliadau cyflenwi gynnig amrywiaeth o gyfryngau i annog 
defnyddwyr gwasanaeth i ymgeisio. 

2.16 Mae pob sefydliad cyflenwi wedi dylunio ei broses ymgeisio ei hun ar 
gyfer pobl sy'n gwneud cais i addasu eu tŷ. Mae'r systemau a'r prosesau a 
ddefnyddir gan sefydliadau cyflenwi yn amrywio rhwng y naill gorff a'r llall, 
er eu bod yn bodlon gofynion polisi cenedlaethol, ac maent yn aml yn creu 
anawsterau i bobl anabl a phobl hŷn sy'n ceisio cymorth. O'n harolygon 
a'n gwaith maes, gwelsom fod awdurdodau lleol a chymdeithasau tai yn 
cynnig ystod o brosesau ymgeisio, ond nad oedd gan bob un ohonynt y 
prosesau sy'n bodloni anghenion pobl y mae angen addasu eu tŷ mewn 
modd cyson ac effeithiol. 
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2.17 Dim ond chwe awdurdod lleol sy'n cynnig prosesau ymgeisio ar-lein 
ar gyfer DFGs. Mae un awdurdod lleol ar bymtheg yn gweithio gydag 
asiantaethau Gofal a Thrwsio i gwblhau ceisiadau, ond dim ond wyth 
ohonynt sy'n gweithio gyda sefydliadau eraill o'r trydydd sector. Mae un 
awdurdod lleol ar bymtheg yn caniatáu ceisiadau dros y ffôn, ac mae 
19 o awdurdodau lleol yn darparu gwasanaethau allgymorth lle bydd 
swyddogion yn mynd i gartrefi pobl i gwblhau ceisiadau. Mae nifer fach o 
awdurdodau lleol hefyd yn mynd ati'n frwd i symleiddio'r broses ymgeisio 
drwy bennu 'swyddogion achos' sy'n gweithio'n agos gyda phobl anabl a 
phobl hŷn i'w tywys drwy'r broses ym mhob cam. Mae pobl anabl a phobl 
hŷn yn gwerthfawrogi cefnogaeth y swyddogion achos, ond yn aml bydd 
yn rhaid i ymgeiswyr dalu am y gwasanaeth hwnnw. 

2.18 Mewn cymhariaeth, dim ond tri o'r 33 o gymdeithasau tai yn ein harolwg 
sy'n cynnig prosesau ymgeisio ar-lein ar gyfer addasiadau tai, er bod 
13 yn dweud eu bod yn gweithio gyda sefydliadau'r trydydd sector i 
gwblhau ceisiadau, a 12 yn dweud yn benodol eu bod yn gweithio gyda 
Gofal a Thrwsio. Llai na hanner y 33 o gymdeithasau tai sy'n caniatáu 
ceisiadau dros y ffôn neu sy'n cyflogi swyddogion i ymweld â phobl anabl 
neu bobl hŷn yn eu cartref i'w cynorthwyo i gwblhau ceisiadau addasu. 
Yn gyffredinol, roedd 79% o'r bobl a dderbyniodd DFG o'r farn fod y 
broses ymgeisio yn dda neu'n ardderchog, o gymharu â 66% o'r rhai a 
dderbyniodd PAG.

Mae Therapyddion Galwedigaethol yn hollbwysig er mwyn cyflenwi 
addasiadau o ansawdd da, ond mae asesiadau ac arferion gwaith 
yn aneffeithlon, a heb fod yn brydlon bob amser

2.19 Mae addasiadau ar gael i unrhyw un os oes asesiad yn cadarnhau 
bod angen hynny. Bydd awdurdodau lleol a landlordiaid yn dibynnu ar 
farn broffesiynol Therapyddion Galwedigaethol i ganfod pa waith sydd 
yn 'angenrheidiol a phriodol' er mwyn bodloni anghenion yr unigolyn. 
Gall Therapyddion Galwedigaethol asesu pobl yn yr ysbyty neu mewn 
lleoliadau gofal eraill i weld a oes angen addasu eu tŷ. Mewn rhai 
sefydliadau cyflenwi bydd yn rhaid cynnal amryw o asesiadau cyn 
rhyddhau pobl i'w cartref neu i wasanaethau yn y gymuned. Gall ailadrodd 
asesiadau olygu bod gwaith yn cael ei ail-wneud o fewn y system, a 
chreu dryswch i bobl y gallai fod angen addasu eu tŷ. Mae ein harolwg o 
Therapyddion Galwedigaethol yn amlygu rhai o'r diffygion sylweddol yn y 
prosesau a ddefnyddir gan sefydliadau cyflenwi i asesu, rheoli a chyflenwi 
addasiadau ledled Cymru. 
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2.20 Nodir y rhain yn fanwl yn Nangosyn 6, ac maent yn tynnu sylw at fylchau 
sylweddol mewn arferion gwaith cyfredol. Yn benodol:

• defnydd cyfyngedig o dechnoleg symudol a dibyniaeth ar brosesau sy'n 
golygu llawer o lafur a gormod o fiwrocratiaeth;

• diffyg defnydd o raglenni ar y cyd, a dibyniaeth ar ymagweddau gan 
asiantaethau unigol, yn enwedig mewn cymdeithasau tai, sy'n golygu 
bod mwy o waith yn cael ei ail-wneud, ac sy'n ychwanegu at yr amser a 
gymerir i ymgeisio, asesu a chymeradwyo addasiadau;

• bod yn rhaid i ymgeiswyr gyflwyno amryw o geisiadau i wahanol 
sefydliadau am yr un gwasanaeth i bob pwrpas, gan ddarparu'r un 
wybodaeth heb integreiddio rhyw lawer ar ddata na phrosesau asesu;

• mae gormod o ymweliadau safle'n cael eu cynnal, ac nid yw systemau 
cymeradwyo'n cael eu symleiddio er mwyn cyflymu'r ddarpariaeth; ac

• nid yw addasiadau wedi'u hintegreiddio â chofrestrau tai sydd wedi'u 
haddasu. 

2.21 Nododd Therapyddion Galwedigaethol hefyd achosion o oedi wedi'u 
hachosi'n benodol gan rai cymdeithasau tai a oedd yn cwestiynu'r 
angen i addasu, gan ddal caniatâd yn ôl neu wrthod caniatâd yn llwyr. 
Nododd Therapyddion Galwedigaethol hefyd bryder cynyddol ei bod hi'n 
cymryd mwy a mwy o amser i'r gwahanol sefydliadau cyflenwi brosesu 
ceisiadau, a hynny'n aml oherwydd pwysau ariannol a gostyngiad yn 
niferoedd y staff. Mae prosesau asesu awdurdod lleol yn cynnwys 
gwendidau mewn meysydd allweddol. Fodd bynnag, yn ôl profiad 
Therapyddion Galwedigaethol, mae awdurdodau wedi sefydlu systemau a 
phrosesau mwy effeithiol i gyflenwi addasiadau na'r rhai a ddefnyddir gan 
gymdeithasau tai. 
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Dangosyn 6: canran y Therapyddion Galwedigaethol sy'n cytuno y dylai 
sefydliadau cyflenwi gymryd y camau canlynol er mwyn gwella darbodusrwydd, 
effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd er mwyn cyflenwi addasiadau tai 

Mae'r ganran yn cyfeirio at y gyfran o Therapyddion Galwedigaethol sy'n 
cytuno y dylai'r sefydliadau cyflenwi a enwir gydymffurfio â'r meini prawf 
effeithlonrwydd. Mae'n dangos diffygion sylweddol mewn prosesau ymgeisio ac 
asesu.

Meini Prawf

Y ganran sy'n cydymffurfio â'r safon ymgeisio 
ac asesu, fesul sefydliad cyflenwi, yn ôl asesiad 

Therapyddion Galwedigaethol 

Awdurdodau 
Lleol 

(%)

Cymdeithasau 
Tai 
(%)

Gofal a 
Thrwsio 

(%)

Mae cofrestrau tai addasedig wedi'u 
hintegreiddio â systemau addasu 

43 40 35

Ni fydd ymgeiswyr ond yn ymholi/
ymgeisio unwaith er mwyn cyrchu 
addasiadau 

50 39 41

Mae mentrau lleol yn cefnogi 
proses gynt i gyflenwi addasiadau 
tai

55 33 64

Defnyddir technoleg symudol ac ar-
lein yn ystod y broses addasu

56 54 50

Ffurflen gais a gytunwyd ar y cyd 59 38 53

Mae'r systemau ar gyfer 
cymeradwyo addasiad wedi'u 
symleiddio

65 30 63

Caiff pob cais ei brosesu drwy un 
man derbyn

67 47 64

Mae'r prosesau wedi'u dylunio 
mewn modd sy'n galluogi 
penderfyniad cyflym ynghylch 
ceisiadau

69 43 81

Ceir cyn lleied â phosib o bwyntiau 
penderfynu yn y broses asesu

71 50 75
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Meini Prawf

Y ganran sy'n cydymffurfio â'r safon ymgeisio 
ac asesu, fesul sefydliad cyflenwi, yn ôl asesiad 

Therapyddion Galwedigaethol 

Mae'r broses asesu yn 
canolbwyntio ar y cleient ac yn 
caniatáu cynnydd cyflym 

73 39 76

Mae swyddogaethau'r holl staff 
sy'n ymwneud ag asesiadau wedi'u 
diffinio'n eglur

73 57 68

Cynhelir cyn lleied â phosib o 
ymweliadau safle, a hynny ar y cyd.

74 65 70

Ceir cyn lleied â phosib o bwyntiau 
cymeradwyo yn y broses asesu 

77 48 75

Ymchwiliadau wedi'u sgrinio mewn 
un pwynt derbyn

84 56 82

Proses ymholi wedi'i chytuno ar y 
cyd

86 74 89

Ffynhonnell: Arolwg Swyddfa Archwilio Cymru o awdurdodau lleol, cymdeithasau tai ac 
asiantaethau Gofal a Thrwsio.

2.22 Pan fydd Therapyddion Galwedigaethol yn gweithio mewn ardaloedd 
bwrdd iechyd sy'n cynnwys sawl awdurdod lleol, gall yr heriau o'u blaen 
waethygu, oherwydd bydd prosesau ymgeisio ac asesu, a systemau 
cymeradwyo gwahanol sefydliadau cyflenwi yn aml yn amrywio'n helaeth. 
Yn yr un modd, bydd gweithwyr iechyd proffesiynol sy'n gweithio ar draws 
ffiniau awdurdod lleol ac sy'n ymgysylltu ag ystod eang o sefydliadau 
cyflenwi yn wynebu'r her o reoli amryw o systemau wrth gynllunio i 
ryddhau cleifion o'r ysbyty neu wrth ystyried opsiynau i fodloni anghenion 
cleifion. Yn aml, bydd y systemau hynny hefyd yn wahanol iawn i'w gilydd. 
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2.23 Er enghraifft, er bod hanner y 12 o sefydliadau'r GIG a gafodd eu cynnwys 
yn ein harolwg (cymysgedd o Fyrddau Iechyd ac ysbytai unigol) yn teimlo 
eu bod yn gwybod beth yr oedd cyrff cyflenwi yn disgwyl ganddynt a'r 
modd yr oedd prosesau gweithredu'n gweithio, dim ond dau a deimlai 
eu bod ganddynt ddealltwriaeth lawn o'r gwasanaethau addasu a oedd 
ar gael iddynt a pha mor hir yr oedd hi'n cymryd i asesu a chymeradwyo 
addasiadau. Yn yr un modd, dim ond pedwar o sefydliadau oedd yn 
cydnabod eu bod yn gwybod am yr ystod lawn o wasanaethau sydd ar 
gael a'r meini prawf cymhwystra ar gyfer darparu gwasanaethau. Ein 
casgliad cyffredinol yw bod natur gymhleth y systemau yn ychwanegu at 
yr amser a gymerir i asesu pobl a darparu datrysiadau'n brydlon. Roedd 
Therapyddion Galwedigaethol a gweithwyr iechyd proffesiynol y buom yn 
siarad â hwy o'r farn y byddai eu gwaith yn elwa ar ddulliau a ffurflenni 
asesu safonedig ar draws y sefydliadau cyflenwi. 

2.24 Y baich ar Therapyddion Galwedigaethol yw'r hyn y bydd sefydliadau 
cyflenwi yn cyfeirio ato amlaf fel y prif reswm dros oedi cyn prosesu a 
chyflenwi addasiadau'n brydlon. O'n harolygon, gwelsom fod 95% o 
awdurdodau lleol ac 86% o gymdeithasau tai yn profi oedi cyn cynnal 
asesiadau therapi galwedigaethol ar gyfer DFGs a PAGs. Er mwyn 
mynd i'r afael â'r achosion hyn o oedi, gwelsom fod rhai sefydliadau 
cyflenwi'n cynyddu'r defnydd o Aseswyr y gellir Ymddiried Ynddynt10  i 
leihau'r baich ar Therapyddion Galwedigaethol. Gan mai atgyfeiriadau 
ar gyfer mân eitemau yw cyfran sylweddol o'r atgyfeiriadau ar gyfer 
addasiadau, gall defnyddio aseswyr y gellir ymddiried ynddynt gyflymu 
asesiadau a phenderfyniadau gan roi cyfle i Therapyddion Galwedigaethol 
roi'r flaenoriaeth i asesu a llunio manylebau ar gyfer addasiadau mwy 
cymhleth. Er bod gwaith yr Aseswyr yn arwain at benderfyniadau cynt, 
nid yw'r farn ynglŷn â'u gwaith yn gadarnhaol bob amser. Mynegodd 
Therapyddion Galwedigaethol bryderon ynghylch effaith ac ansawdd 
atgyfeiriadau, a nodwyd bod rhai Aseswyr yn ei chael hi'n anodd 
gwneud penderfyniadau oherwydd y gallent fod yn atebol am wneud 
penderfyniadau gwael pe bai problemau'n codi. Mae Therapyddion 
Galwedigaethol hefyd wedi gorfod adolygu a chymeradwyo rhai asesiadau 
cyn iddynt gael eu cymeradwyo, a gall hynny achosi oedi sy'n atal 
penderfyniadau prydlon. 

10  Mae Coleg Brenhinol y Therapyddion Galwedigaethol, mewn ymateb i'r pwysau ar 
therapyddion galwedigaethol, yn cydnabod y gall ystod ehangach o weithwyr proffesiynol 
asesu addasiadau llai cymhleth. Mae ei ganllaw ysgrifenedig Minor Adaptations Without 
Delay (2006) yn rhoi amlinelliad o'r math o addasiadau y gall Aseswyr yr Ymddiriedir 
Ynddynt eu hasesu. Mae nifer fawr o awdurdodau lleol a chymdeithasau tai bellach yn 
defnyddio'r canllawiau hyn i gyflymu asesiadau ar gyfer addasiadau llai cymhleth, gan 
ryddhau Therapyddion Galwedigaethol i ymdrin ag addasiadau mwy cymhleth.
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Dangos cyfarpar 

Ar ddechrau 2015, agorodd Cyngor Caerdydd Ganolfan Byw'n Annibynnol (CBA). Mae 
Therapydd Galwedigaethol yn gweithio yn y ganolfan ac yn gallu asesu a darparu 
gwybodaeth i bobl sy'n ymweld â'r Ganolfan. Mae'r Ganolfan yn cynnwys amrywiaeth o 
addasiadau tai fel bod pobl yn gallu gweld sut maent yn gweithio, a sut y gallant eu helpu 
yn eu bywyd beunyddiol. Mae rhai timau therapi galwedigaethol wedi ehangu eu sylfaen o 
adnoddau drwy brynu nifer o esgynfeydd cit ac ystafelloedd cawod ar ffurf podiau i bobl sydd 
angen addasiadau ar frys ac am gyfnod byr.  

Defnydd o dechnoleg 

Mae Therapyddion Galwedigaethol hefyd yn defnyddio technoleg i weithio'n fwy effeithlon. 
Bydd rhai Therapyddion Galwedigaethol yn anfon eu hargymhellion yn uniongyrchol 
drwy e-bost i'r cymdeithasau tai a'r awdurdodau lleol, sy'n lleihau'r defnydd o ffurflenni a 
phrosesau papur, a'r ddibyniaeth ar hynny. Bydd rhai Therapyddion Galwedigaethol yn 
defnyddio camera eu ffôn symudol i dynnu lluniau mewn eiddo yr ystyrir ei addasu, er mwyn 
casglu gwybodaeth fanwl y gellir ei darparu'n electronig i syrfëwyr adeiladu a swyddogion 
grantiau. Gall hyn fod o gymorth i gyflymu penderfyniadau ynghylch addasiadau. Mae 
Therapyddion Galwedigaethol hefyd yn defnyddio technoleg i ymgysylltu â'r rhai a allai 
dderbyn addasiadau, drwy ddangos lluniau o'r ystod o opsiynau sydd ar gael, a'r effaith 
debygol y gallant ei chael ar y sawl sy'n eu derbyn.

2.25 Bydd rhai awdurdodau lleol yn defnyddio pwyntiau mynediad unigol 
ar gyfer gwasanaethau cymdeithasol, gan gynnwys addasiadau tai. 
Ar ôl i bobl y gallai fod angen addasiadau tŷ arnynt gysylltu â'r pwynt 
mynediad unigol, bydd eu cais yn cael ei drosglwyddo i staff gweinyddol a'i 
gydgysylltu'n ganolog gan olygu bod asesiad prydlon yn cael ei gynnal o 
anghenion personol yr ymgeisydd ac addasrwydd yr eiddo. 

Bydd prosesau ar gyfer cymeradwyo addasiadau'n achosi oedi 
mynych

2.26 Yn ogystal â natur gymhleth prosesau asesu'r Therapyddion 
Galwedigaethol, gall ystod o ffactorau eraill achosi oedi wrth gyflenwi 
DFGs a PAGs. Mae nifer o'r rhain yn rhyng-gysylltiedig ac yn aml yn 
ddilyniant o ffactorau sy'n deillio o amseriad cymeradwyo a phenderfynu, 
tra bo eraill yn tarddu o ddewisiadau a phenderfyniadau'r ymgeisydd. 
O'n harolwg o awdurdodau lleol a chymdeithasau tai sy'n cyflenwi DFGs 
a PAGs, canfuom nifer o faterion craidd sydd yn tarfu ar ddarpariaeth 
addasiadau ar hyn o bryd. 
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2.27 Nododd ychydig llai na hanner yr awdurdodau lleol y gallai gymryd amser 
sylweddol i11 gwblhau'r prawf modd. Bydd yr oedi'n aml yn cael ei achosi 
oherwydd manylder yr wybodaeth y mae'n ofynnol i ymgeiswyr DFG ei 
darparu, fel gweithredoedd a gwybodaeth ariannol gynhwysfawr. Roedd 
sefydliadau cyflenwi yn cydnabod bod y prawf modd hefyd yn annheg 
mewn perthynas â'r opsiynau ariannu eraill. Roeddent hefyd yn teimlo bod 
lle i ddadlau nad oedd y prawf modd yn cynrychioli gwerth am arian gan 
ei bod hi'n cymryd cymaint o amser i gwblhau'r prawf hwnnw o gymharu â 
lefel y grant oedd i'w ddarparu. Yn gadarnhaol, mae rhai awdurdodau lleol 
yn cyflymu'r prawf modd drwy gysylltu ceisiadau â systemau TGCh eraill 
yr awdurdod er mwyn canfod beth yw sefyllfa ariannol yr ymgeisydd - er 
enghraifft, budd-dal y dreth gyngor.

2.28 Bydd prosesau cymeradwyo Llywodraeth Cymru yn aml yn achosi oedi 
cyn i gymdeithasau tai allu cyflenwi PAGs, yn enwedig yn achos gwaith 
graddfa fwy, y mae angen cymeradwyaeth ar ei gyfer cyn cychwyn y 
gwaith. Yn rhan o'r broses gymeradwyo, bydd swyddogion Llywodraeth 
Cymru yn adolygu asesiad y Therapydd Galwedigaethol o'r angen am 
addasiad ac addasrwydd yr adeilad, a gall hynny ychwanegu llawer o 
wythnosau os nad misoedd at y broses. Dywedodd 82% o landlordiaid 
eu bod wedi profi oedi gan fod Llywodraeth Cymru'n mynnu bod 
cymdeithasau'n darparu tri dyfynbris, a 64% ohonynt eu bod wedi profi 
oedi o ganlyniad i brosesau cymeradwyo Llywodraeth Cymru. Fodd 
bynnag, gall achosion o oedi hefyd godi pan fydd gwybodaeth anghyflawn 
neu o safon wael yn cael ei chyflwyno i'w chymeradwyo gan Lywodraeth 
Cymru. Serch hynny, o ystyried na chaiff rhan helaeth y PAGs dros £5,000 
eu herio na'u newid rhyw lawer, mae cymdeithasau tai o'r farn fod y 
prosesau hyn yn faich diangen, yn enwedig gan fod y system yn cael ei 
gweinyddu'n gyfan gwbl ar bapur ac heb ei digideiddio na'i hawtomeiddio.

2.29 Er mwyn hwyluso cwblhau PAGs yn brydlon, mae Llywodraeth Cymru 
wedi sefydlu system garlam ar gyfer gwaith cymharol fach a gwaith 
safonol i osod cadeiriau esgyn (£3,500), ystafelloedd ymolchi (£6,500) 
a chymhorthion mynediad eraill (£3,500). Gall cais gynnwys pob un o'r 
tair elfen, gan greu cyfanswm o £13,500. Drwy'r dull carlam hwn, bydd 
Llywodraeth Cymru'n ôl-gymeradwyo gwariant PAG ar ôl i'r gymdeithas 
dai drefnu a chwblhau'r gwaith addasu. Mae Llywodraeth Cymru hefyd yn 
adolygu ei chanllawiau ar PAGs mewn partneriaeth â grŵp o gynrychiolwyr 
cymdeithasau tai, ac yn ystyried opsiynau i wella amseroldeb, gan 
gynnwys canllawiau ffurfiol ar ddarparu estyniadau a chodi'r uchafsymiau 
ar gyfer ceisiadau carlam.

11 Er bod DFGs yn orfodol, maent yn amodol ar brawf modd, ac wedi'u cyfyngu i uchafswm. 
Mae prawf adnoddau ar gyfer ymgeiswyr grant wedi'i nodi yn Rheoliadau Grantiau 
Adnewyddu Tai 1996 (SI 1996/2890, fel y'i diwygiwyd). I raddau helaeth, mae'r prawf yn 
adlewyrchu'r system ar gyfer cyfrifo'r hawl i dderbyn Budd-dal Tai. Gall ymgeiswyr grant 
dderbyn grant llawn neu gallai fod yn ofynnol iddynt gyfrannu at gost y gwaith.
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2.30 Gwnaeth yr awdurdodau lleol a'r cymdeithasau tai hefyd sylwadau ar 
yr oedi a oedd yn cael ei achosi oherwydd yr amser a gymerir i gael 
caniatâd perthnasol oddi wrth gwmnïau cyfleustodau (dŵr yn enwedig) ac 
awdurdodau cynllunio os oes angen caniatâd cynllunio. Yn aml gall y rhain 
achosi oedi hir, ond ychydig o reolaeth os o gwbl sydd gan sefydliadau 
cyflenwi dros hynny, yn enwedig os yw ymgeisydd yn gyfrifol am reoli'r 
broses o gyflenwi DFG. Er mai'r ymgeisydd sy'n gyfrifol am fodloni 
gofynion cynllunio fel arfer (er enghraifft, drwy lenwi ffurflenni a chyflwyno 
dogfennau perthnasol), dylai sefydliadau cyflenwi ddarparu cymaint o 
gymorth ymarferol ag sydd ei angen er mwyn osgoi oedi wrth brosesu 
a chymeradwyo ceisiadau. Mae'n bwysig sicrhau nad yw gweithdrefnau 
cymeradwyo cynllunio yn ychwanegu oedi dianghenraid yn ystod y 
broses, a bod sefydliadau cyflenwi yn cysylltu â'r awdurdod cynllunio 
lleol neu awdurdod cynllunio'r Parc Cenedlaethol i bennu cwmpas y 
materion y byddai angen caniatâd cynllunio ar eu cyfer fel arfer, neu 
gwmpas amgylchiadau eithriadol (er enghraifft, pan fydd eiddo mewn ardal 
gadwraeth). 

2.31 Yn olaf, gall penderfyniadau ymgeiswyr neu denantiaid hefyd achosi oedi 
sylweddol. O'n harolygon, gwelsom fod 95% o awdurdodau lleol wedi 
dweud bod ymgeiswyr yn aml yn gofyn am gael gohirio gwaith addasu yn 
ôl, a dywedodd 86% ohonynt fod ymgeiswyr yn newid eu meddyliau ac yn 
aml yn tynnu eu cais yn ôl. Er bod cymdeithasau tai yn nodi bod tenantiaid 
yn aml yn dewis gohirio addasiad neu dynnu cais am addasiad yn ôl, 
dim ond 40% o landlordiaid a ddeuai ar draws y materion hyn. O ystyried 
pa mor gymhleth yw'r system ar gyfer asesu, cymeradwyo a chyflenwi 
addasiadau, nid yw'n syndod bod ymgeiswyr yn aml yn dewis peidio 
parhau â'u cais, yn enwedig perchnogion preswyl os yw prosesau'r DFG 
yn arbennig o feichus.

2.32 Mewn ymateb i hyd yr amser a gymerir i asesu, cymeradwyo a chyflenwi 
addasiadau, mae rhai sefydliadau cyflenwi wedi ceisio symleiddio eu 
prosesau er mwyn gwella effeithlonrwydd a sicrhau'r gwerth mwyaf posib 
am arian. Yn rhan o hyn, mae nifer o awdurdodau lleol, fel Cyngor Sir 
Ceredigion a Chyngor Sir Casnewydd, yn cynnal asesiad cychwynnol o'r 
cyfraniad ariannol y gallai fod angen i ymgeiswyr ei wneud tuag at DFG. 
Er nad yw'r asesiad yn rhwymol, mae'n rhoi dealltwriaeth i ymgeiswyr 
ynghylch y gost bosib y gallai fod angen iddynt ei thalu. Yn ôl awdurdodau 
lleol sy'n defnyddio'r ymagwedd hon, mae nodi'r gost bosibl i ymgeiswyr 
cyn gynted ag sy'n bosibl yn y broses asesu a chymeradwyo yn galluogi'r 
awdurdod i ganfod ynghynt pwy sydd yn bwriadu tynnu eu cais yn ôl 
oherwydd costau ariannol. 
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2.33 Mae rhai awdurdodau lleol - Cyngor Sir Powys, Cyngor Bwrdeistref 
Sirol Conwy, Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili a Chyngor Dinas a Sir 
Abertawe - hefyd yn defnyddio 'swyddogion achos' sy'n gweithio gyda'r 
gwahanol asiantaethau ac adrannau sy'n ymwneud ag addasiadau. 
Y nod yw sicrhau bod ceisiadau'n cael eu 'tynnu' drwy'r system a bod 
penderfyniadau'n cael eu hwyluso. Mae defnyddio swyddogion achos 
rhoi un man cyswllt i ymgeiswyr ac yn fodd i sicrhau goruchwyliaeth dros 
geisiadau ac asesiadau pobl anabl neu bobl hŷn. Mae swyddogion achos 
mewn sefyllfa dda i ymdrin â rhwystrau o fewn y system ac i gyflymu'r 
broses benderfynu a chymeradwyo, yn enwedig lle na cheir rhyw lawer o 
oruchwyliaeth dros y system addasu yn ei chyfanrwydd. 

Bydd sefydliadau cyflenwi yn mabwysiadu amrywiaeth eang 
o ymagweddau er mwyn trefnu a rheoli gwaith adeiladu, ac 
nid yw'r rhain bob amser yn effeithlon neu'n effeithiol
2.34 Yr hyn sy'n allweddol er mwyn cwblhau gwaith adeiladu yw sicrhau bod y 

prosesau a ddefnyddir i sicrhau contractwyr a chyflawni'r gwaith yn addas 
i'r diben. Mae hyn yn golygu taro cydbwysedd ofalus rhwng ei gwneud hi'n 
ofynnol i sefydliadau cyflenwi sicrhau eu bod yn cyflawni'r gwaith yn gyflym 
er mwyn bodloni anghenion a dymuniadau'r unigolyn anabl neu hŷn, a 
sicrhau cywirdeb wrth ddewis contractwyr a gwerth am arian o ran cost ac 
ansawdd y gwaith adeiladu. O ganlyniad i hyn, mae angen i awdurdodau 
lleol a chymdeithasau tai sicrhau eu bod wedi sefydlu dulliau effeithiol ac 
effeithlon o gyflenwi gwasanaethau. 

2.35 Mae rheoli contractwyr a rhwyddineb prosesau caffael yn agweddau 
pwysig ar sicrhau ansawdd addasiadau tai. Gall gwneud hynny'n wael 
gael effaith aruthrol ar amseroldeb, cost a darpariaeth addasiadau. Mae 
canfyddiadau ein harolwg yn dangos bod hanner y cymdeithasau tai 
sy'n cyflenwi PAGs, a thraean o awdurdodau lleol, yn ei chael hi'n anodd 
sicrhau contractwyr, a bod tua 20% o'r naill a'r llall yn ei chael hi'n anodd 
canfod adeiladwyr â chymwysterau addas i gyflawni gwaith adeiladu. 
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2.36 Mae'r rhan fwyaf o awdurdodau lleol, cymdeithasau tai ac asiantaethau 
Gofal a Thrwsio wedi sefydlu prosesau priodol i oruchwylio a rheoli 
perfformiad y adeiladwyr, a hynny fel arfer drwy gynnal cyfarfodydd a 
deialog rheolaidd ynghylch grantiau unigol. Fodd bynnag, ychydig o 
sefydliadau cyflenwi sy'n gweithio'n strategol â chontractwyr i symleiddio a 
gwella perfformiad. Dim ond dau sefydliad sy'n ymgysylltu â chontractwyr 
ac adeiladwyr fel aelodau o grwpiau traws-sector strategol, ac mae hyn yn 
golygu colli cyfle i ddysgu. Dim ond dau sefydliad hefyd sydd wedi cyfuno 
adnoddau â chontractwyr - er enghraifft, swyddi ar y cyd i oruchwylio a 
chydgysylltu a symleiddio'r ddarpariaeth - a dim ond un sydd wedi cydleoli 
staff â chontractwyr ac adeiladwyr.

2.37 Mae hanner yr awdurdodau lleol yn defnyddio rhestrau o gontractwyr 
cymeradwy i gaffael gwaith adeiladu, ac nid ydynt ond yn gweithio gydag 
adeiladwyr y maent wedi'u cymeradwyo i gyflawni gwaith addasu. I raddau 
cymesur, mae hyn yn llawer llai na chymdeithasau tai lle mae 27 o'r 
33 yn gweithredu rhestrau contractwr cymeradwy ar gyfer addasiadau. 
Mae awdurdodau lleol a chymdeithasau tai eraill yn tueddu i ddefnyddio 
contractau tendro untro, gan wahodd contractwyr i gynnig prisiau yn erbyn 
manyleb gan ddefnyddio'r un meini prawf â'r meini prawf y mae'n rhaid i rai 
ar restrau contractwyr cymeradwy eu bodloni. Yn ogystal â hyn, mae nifer 
fach o awdurdodau hefyd yn gweithredu cytundebau fframwaith.12

2.38 Pan fo awdurdodau lleol yn cynllunio i sefydlu neu adolygu eu rhestr o 
adeiladwyr cymeradwy, dylent agor y broses i'r holl ddarpar gontractwyr 
sy'n bodloni'r meini prawf cyhoeddedig i gael eu cynnwys. Dylai'r 
broses o ddethol contractwyr i'w cynnwys ar restrau cymeradwy fod yn 
gynhwysfawr o ran cwmpas. Dylai hefyd gynnwys contractwyr cyffredinol 
ac arbenigol, er mwyn rhoi digon o sicrwydd i awdurdodau lleol fod yr 
adeiladwyr a gymeradwyir ganddynt i wneud gwaith addasu yn briodol a 
chymwys i gyflawni'r gwaith. Dylai hynny gynnwys ystyriaeth o'u sefyllfa 
ariannol, atebolrwydd ac indemniad, a pherfformiad yn y gorffennol er 
mwyn barnu ynghylch ansawdd a phrydlondeb y gwaith. 

12 Ar y cyfan, bydd cytundeb fframwaith yn rhoi mwy o hyblygrwydd i brynwyr ynghylch 
nwyddau neu wasanaethau a gaiff eu rhoi ar gontract o dan y fframwaith, yn nhermau maint 
a hefyd y manylion yn gysylltiedig â'r nwyddau a'r gwasanaethau perthnasol. Mae fframwaith 
aml-gyflenwr yn galluogi'r sefydliad sy'n contractio i ddewis o blith nifer o gyflenwyr er mwyn 
bodloni ei ofynion, gan helpu i sicrhau bod pob pryniant yn cynrychioli gwerth gorau.
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2.39 Fodd bynnag, gwelsom nad yw'r prosesau ar gyfer achredu yn 
gynhwysfawr, ac nad ydynt yn rhoi sicrwydd bod awdurdodau'n gweithredu 
mewn modd effeithiol. Yn aml, ni fydd y broses o achredu wedi'i seilio 
ar asesiad ffurfiol. Er enghraifft, dim ond pedwar awdurdod lleol sy'n 
cynnal prosesau blynyddol lle gall contractwyr ymgeisio i fod yn aelodau 
o restrau cymeradwy, tra bo'r gweddill yn gweithredu systemau ad hoc 
lle gall contractwyr gyflwyno tendr neu ymgeisio i gael eu cynnwys ar 
unrhyw bryd. Mae rhai awdurdodau lleol yn defnyddio gwasanaethau 
ar-lein fel Construction Line13 i ddilysu data allweddol fel atebolrwydd ac 
indemniad. Fodd bynnag, yn aml ni fydd hyn yn digwydd yn flynyddol nac 
yn ddeuflynyddol, ac mae'r wybodaeth yn am wedi dyddio. O ganlyniad 
i hynny, yn aml ni fydd gan sefydliadau cyflenwi ryw lawer o sicrwydd 
ynghylch sefyllfa ariannol cyfredol y contractwr a'i addasrwydd i gyflawni 
gwaith addasu. 

2.40 Hyd yn oed heb ddefnyddio gwasanaethau ar-lein fel Construction Line, 
gall sefydliadau cyflenwi fod yn brin o safonau cyhoeddedig i gontractwyr 
cymeradwy, fel yr angen i gyflwyno a fetio yswiriant priodol a thystiolaeth 
o'r sefyllfa ariannol yn rheolaidd. Drwy sicrhau y cydymffurfir â'r safonau 
hyn, gall sefydliadau cyflenwi fod yn sicr bod y contractwyr sy'n cyflawni 
gwaith addasu yn briodol. Mae'r cyfyngiadau hyn yn cael eu hadlewyrchu 
yn ein harolwg o awdurdodau lleol a chymdeithasau tai a nodir yn 
Nangosyn 7 sy'n dangos nad yw'r ystod o feini prawf a ddefnyddir gan 
sefydliadau darparu i gontractwyr dethol yn gynhwysfawr. Er enghraifft, 
llai na hanner yr awdurdodau lleol a'r cymdeithasau tai sy'n ei gwneud hi'n 
ofynnol i gontractwyr ddarparu hyfforddiant ymwybyddiaeth o anabledd i'w 
staff.

13 Construction Line: y gronfa ddata cyn-gymhwyso genedlaethol ar gyfer asesu contractwyr 
sy'n cyflawni gwaith yn y diwydiant adeiladu.
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Dangosyn 7: y meini prawf a ddefnyddir gan awdurdodau lleol a chymdeithasau 
tai i asesu a ddylid cynnwys cwmni ar y rhestr o gontractwyr cymeradwy, neu 
gymeradwyo adeiladwr sy'n cyflwyno tendr am waith

Ffynhonnell: Arolwg Swyddfa Archwilio Cymru o awdurdodau lleol a chymdeithasau tai. 
Mae'r siart yn asesu meini prawf y 22 o awdurdodau lleol a'r 33 o gymdeithasau tai ar 
gyfer gweithio gyda chontractwyr ac adeiladwyr.

Awdurdodau Lleol Cymdeithasau Tai 
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2.41 O'n harolwg, gwelsom fod nifer fach o awdurdodau lleol a chymdeithasau 
tai yn defnyddio cytundebau fframwaith yn lle rhoi gwaith ar dendr. Mae'r 
cytundebau hyn yn galluogi contractwyr i sicrhau arbedion maint, ac 
mae rhai ohonynt yn rhoi sicrwydd ynghylch ansawdd y gwaith y gallent 
ei dderbyn. Mae'r berthynas hirdymor hefyd yn caniatáu i'r contractwr 
fuddsoddi adnoddau priodol a datblygu safonau uwch o ran crefft, a gall 
greu manteision eraill fel llai o gostau'n gysylltiedig â thrafodion; gwelliant 
parhaus gyda pherthnasoedd hirdymor sydd wedi'u hamlinellu'n glir a'u 
seilio a'r gontract; gwerth gwell a mwy o gyfoeth yn y gymuned; ac atebion 
sy'n canolbwyntio ar gwsmeriaid. Er enghraifft, mae dau awdurdod lleol 
wedi sefydlu cytundebau fframwaith pedair blynedd tra bo awdurdodau 
lleol a chymdeithasau tai eraill yn defnyddio GwerthwchiGymru.14

2.42 Mewn rhai awdurdodau lleol, ni fydd digon o gontractwyr ar gael, ac 
mae hynny'n achosi oedi cyn cyflawni addasiadau. Yn benodol, nodai 
awdurdodau gwledig yn bennaf, lle nad oedd ond ambell gontractwr 
adeiladu graddfa fawr, os o gwbl, or-ddibyniaeth ar gwmnïau adeiladu lleol 
llai y mae eu capasiti'n aml yn brin i ymdrin â threfniadau caffael newydd 
gan asiantaethau. Er gwaethaf yr anawsterau hyn wrth sicrhau adeiladwyr, 
gwelsom nad oedd awdurdodau'n mynd ati'n rhagweithiol i ehangu eu 
cronfa o gontractwyr, er mwyn gwella'r dewis, cyflymu'r ddarpariaeth ac 
ysgogi mwy o effeithlonrwydd. Yn aml, bydd syrfëwyr yn profi cyfraddau 
contractwyr ar y farchnad bob blwyddyn ac yn meincnodi'r rheiny yn erbyn 
rhestrau prisio safonol ar gyfer gwaith adeiladu, fel Spons.15 Fodd bynnag, 
gwelsom fod swyddogion grantiau'n ansicr a oedd hynny'n sicrhau'r gwerth 
gorau am arian, gan fod cyfraddau'n gallu codi os bydd contractwyr yn 
brin. 

14 Porth caffael ar ffurf gwefan yw GwerthwchiGymru a sefydlwyd gan Lywodraeth Cymru i 
helpu busnesau i ennill contractau yn y sector cyhoeddus ledled Cymru, a helpu'r sector 
cyhoeddus i hysbysebu a rheoli cyfleoedd tendro.

15 Mae Spons yn darparu gwybodaeth fanwl gywir am brisiau adeiladu sy'n berthnasol i 
broffesiynau neilltuol ar gyfer y DU. Mae ei Fynegai Tendro, a gaiff ei diweddaru drwy'r 
flwyddyn, yn rhoi darlun parhaus o realiti amgylchiadau newidiol y farchnad, ac yn cael ei 
haddasu i gyd-fynd â'r amgylchiadau hynny.
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2.43 Mewn ambell ardal, nid yw'r awdurdod lleol yn rheoli contractwyr yn 
uniongyrchol. Yn lle hynny, mae'n dangos rhestr o gontractwyr cymeradwy 
i'r rhai sy'n ymgeisio am grant, ac yn gofyn i'r ymgeiswyr hynny ddewis a 
rheoli adeiladwyr eu hunain. Os yw'r ymgeisydd yn dewis rheoli adeiladwr 
yn uniongyrchol, neu os yw'n ofynnol iddo wneud hynny, mae'n bwysig i'r 
awdurdod lleol ystyried a yw'n dymuno darparu gwybodaeth i ymgeiswyr 
am gontractwyr ac adeiladwyr lleol i'w helpu i benderfynu ynghylch pwy 
i'w ddewis i wneud y gwaith. Mewn rhai awdurdodau, canfuom nad yw'r 
rhestr o gontractwyr a ddarperir i ymgeiswyr grant bob amser yn seiliedig 
ar ddadansoddiad cadarn o berfformiad, enw da, ansawdd a sgiliau. Mae'r 
rhain yn wendidau o bwys ac mae angen cryfhau'r trefniadau i ddiogelu 
ymgeiswyr. Dylai awdurdodau hefyd roi arweiniad ar sut i fetio adeiladwyr, 
er mwyn helpu ymgeiswyr i ddewis y contractwr cywir.

2.44 Bydd asiantaethau gwella cartrefi (AGC) yn cynnig cymorth ymarferol 
gyda gwaith adeiladu i berchnogion preswyl sy'n agored i niwed. Mae'r 
gwasanaeth a gynigir yn amrywio, ond fel arfer yn cynnwys cymorth i 
adnabod problemau adeiladu, canfod dulliau o'u datrys, dewis adeiladwr 
a sicrhau bod gwaith yn cael ei gwblhau'n effeithiol. Sefydliadau dielw 
annibynnol yw rhai o'r asiantaethau hyn, bydd eraill yn gweithredu'n 
fewnol yn yr awdurdod lleol gan ddefnyddio ffioedd a dynnir o'r DFG i dalu 
am y gost honno. Gwelsom fod 17 o'r 22 o awdurdodau lleol yn cynnig 
cefnogaeth AGC, a bod 15 o'r awdurdodau'n codi tâl gan yr ymgeisydd 
grant am y gwasanaethau hyn. Gan nad yw darpariaeth AGC ar gael 
ledled Cymru, rydym yn pryderu nad yw pobl anabl a phobl hŷn yn 
ymgeisio am DFGs gan nad ydynt yn gallu ymgysylltu'n uniongyrchol a 
rheol contractwyr ac adeiladwyr heb gefnogaeth eu hawdurdod lleol, neu 
eu bod yn amharod i wneud hynny. 

2.45 Mae monitro a gwerthuso perfformiad wrth ddarparu addasiadau unigol yn 
elfen allweddol er mwyn sicrhau bod adeiladwyr yn darparu gwasanaethau 
cost-effeithiol o ansawdd da. Mae angen i sefydliadau cyflenwi sefydlu 
systemau priodol i gasglu digon o gudd-wybodaeth er mwyn gallu barnu 
ynghylch perfformiad, gweithredoedd ac ymddygiad contractwyr. Dylid 
sefydlu'r systemau hynny'n annibynnol ar y contractwr a'u defnyddio i 
farnu a ddylid parhau i ddefnyddio'r adeiladwr ar gyfer gwaith addasu 
pellach yn y dyfodol. 
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2.46 Gwelsom fod 19 o awdurdodau lleol a 21 o gymdeithasau tai yn adolygu 
perfformiad contractwyr ar bob addasiad yn barhaus; bydd un awdurdod 
a phum cymdeithas yn cynnal adolygiad chwarterol o berfformiad; a chwe 
chymdeithas yn gwneud hynny'n flynyddol. Fodd bynnag, nid yw dau 
awdurdod na phum cymdeithas dai yn gwerthuso perfformiad contractwyr 
o gwbl. Ar y cyfan, ystyriwn nad oes gan sefydliadau cyflenwi sydd yn 
gyfrifol am gyflenwi addasiadau drefniadau effeithiol bob amser i fonitro, 
adolygu a gwerthuso perfformiad adeiladwyr a chontractwyr. 

2.47 Yn Nangosyn 8, isod ceir crynodeb o ganfyddiadau ein harolwg o 
awdurdodau lleol a chymdeithasau tai yn dadansoddi'r meini prawf a 
ddefnyddir ganddynt i adolygu perfformiad contractwyr. Mae'r rhan fwyaf 
o sefydliadau cyflenwi yn canolbwyntio ar adborth cwsmeriaid, ansawdd 
gwaith adeiladu a chyflymder y ddarpariaeth. Fodd bynnag, dim ond 11 
o awdurdodau lleol sy'n ystyried cost y gwaith ac 13 sy'n ystyried cofnod 
iechyd a diogelwch a pherfformiad cyffredinol y contractwr. Yn ogystal â 
hynny, dywedodd dau awdurdod lleol a phum cymdeithas dai nad ydynt yn 
adolygu perfformiad contractwyr o gwbl. Mae hyn yn dangos nad yw pob 
asiantaeth yn rheoli ac yn adolygu perfformiad contractwyr yn erbyn ystod 
briodol o wybodaeth.
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Dangosyn 8: y meini prawf a ddefnyddir gan awdurdodau lleol a chymdeithasau 
tai i asesu perfformiad a chontractwyr sy'n cyflawni gwaith addasu

Ffynhonnell: Arolwg Swyddfa Archwilio Cymru o awdurdodau lleol a chymdeithasau tai. 
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yn cyfleu'r budd a ddaw yn sgil 
addasiadau yn glir, ond mae gwaith 
partneriaeth yn aneffeithiol er mwyn 
bodloni anghenion
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3.1 Ers deng mlynedd ar hugain o leiaf, mae polisïau llywodraethau olynol 
Cymru a'r DU wedi cydnabod pwysigrwydd cynorthwyo pobl hŷn fregus 
a phobl anabl i fyw'n annibynnol yn eu cartrefi eu hunain y hytrach nag 
ysbytai neu sefydliadau preswyl. I'r rhan fwyaf o bobl hŷn ac anabl, nid 
darpariaeth newydd arbenigol sydd ei hangen i fodloni eu hanghenion tai, 
ond addasiadau i'w cartrefi presennol. 

3.2 Yn y rhan hon o'n hadroddiad, byddwn yn archwilio data o'r cyfrifiad ac 
amcanestyniadau poblogaeth er mwyn mesur lefel gyffredinol y galw 
am addasiadau yng Nghymru. Byddwn hefyd yn adolygu polisïau cyrff 
cyhoeddus ynghylch addasiadau ac effeithiolrwydd trefniadau partneriaeth 
rhwng awdurdodau lleol, cymdeithasau tai, asiantaethau Gofal a Thrwsio a 
chyrff iechyd, er mwyn barnu i ba raddau y mae gwasanaethau'n llwyddo i 
fodloni'r anghenion cyfredol a chydweithio i ymdrin â'r cynnydd a ragwelir 
i'r galw. I gloi, byddwn yn adolygu'r trefniadau cyfredol ar gyfer cydweithio 
er mwyn barnu a yw pawb sydd angen cymorth yn elwa ar addasiadau.

Yn ôl data'r cyfrifiad ac amcanestyniadau poblogaeth, bydd 
y galw am addasiadau'n parhau i gynyddu 
3.3 Yn sgil hawliau pobl anabl a phobl hŷn i dderbyn cymorth ar gyfer 

addasiadau, caiff y gwasanaeth hwn ei lywio gan anghenion. Mae'n 
ddyletswydd statudol ar awdurdodau lleol i adolygu cyflwr y stoc tai a'r 
angen am dai yn eu hardal, ac mae ganddynt bwerau helaeth i ymyrryd os 
bydd cyflwr tai yn annerbyniol, neu os yw'r angen am dai heb ei fodloni. Yn 
ôl deddfwriaeth, mae'n rhaid i awdurdodau tai lleol hefyd16 amcangyfrif yr 
angen tebygol am y gwasanaethau hyn a datblygu cynlluniau i'r cyflenwi ar 
lefel a fydd yn bodloni'r anghenion a nodwyd. 

3.4 Yn ôl data'r cyfrifiad,17 mae cyfran uwch o boblogaeth Cymru (7.8%) yn 
ystyried bod ganddynt afiechyd nag yn Lloegr (4.2%). Wrth gymharu, 
gwelir bod pobl Cymru yn salach nag yn holl ranbarthau Lloegr, ac 
eithrio Gogledd Ddwyrain Lloegr. Yng Nghymru, mae'r cyfyngiadau ar 
weithgarwch hefyd yn llawer uwch: dywedodd bron i 12% fod 'cyfyngu 
mawr' ar eu gweithgarwch a bron 11% fod 'rhywfaint o gyfyngu' ar eu 
gweithgarwch. Yng Nghymru, mae lefelau'r cyfyngiadau ar weithgarwch 
yn uwch nag yn unrhyw ranbarth yn Lloegr. Fel cyfran, mae gan Gymru 
hefyd fwy o bobl 55 oed a throsodd na Lloegr, ac mae cyfyngiadau ar 
weithgarwch yn fwy cyffredin ymhlith rhai sydd dros oed ymddeol. 

16 Mae'r ddeddfwriaeth berthnasol yn cynnwys: Deddf Llywodraeth Leol a Thai 1989; Deddf 
Grantiau Tai, Adeiladu ac Adfywio 1996; Gorchymyn Diwygio Rheoleiddio (Cymorth Tai) 
(Cymru a Lloegr) 2002 a'r canllawiau ategol, Cylchlythyr CCC 20/02; a Gorchymyn Grantiau 
Cyfleusterau i'r Anabl (Uchafsymiau a Dibenion Ychwanegol) (Cymru) 2008 (Llywodraeth 
Cymru 2008a).

17 Iechyd Cyffredinol yng Nghymru a Lloegr: 2011 a chymhariaeth â 2001.
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3.5 Mae cyfran y boblogaeth yng Nghymru sy'n ystyried bod eu hiechyd yn 
dda hefyd yn gostwng. Yn Nangosyn 9 gwelir bod nifer y bobl a ystyriai 
fod ganddynt afiechyd wedi cynyddu rhwng Cyfrifiadau 2001 a 2011 mewn 
13 o awdurdodau lleol. Gwelwyd y cynnydd mwyaf ym Merthyr Tydfil, lle 
cafwyd dirywiad iechyd ar gyfradd o fwy na 10%.
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Ffynhonnell: Y Cyfrifiad, 2001 a 2011.

Dangosyn 9: y newid canrannol yn nifer y bobl sydd yn ystyried bod ganddynt 
afiechyd yng Nghymru, fesul awdurdod lleol, rhwng 2001 a 2011 
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3.6 Dros yr ugain mlynedd nesaf, rydym yn disgwyl gweld cynnydd yn nifer 
y bobl yng Nghymru sy'n profi problemau ac anawsterau symudedd wrth 
gyflawni tasgau beunyddiol yn y tŷ. I grynhoi, dengys amcanestyniadau 
Llywodraeth Cymru ar raddfa Cymru gyfan y ceir cynnydd o tua 34% yn 
nifer y bobl dros 65 oed sy'n dal i'w chael hi'n anodd cyflawni tasgau yn 
y cartref, gan godi i 381,500, a chynnydd o 58% yn nifer y bobl sy'n cael 
anawsterau symud, gan gyrraedd 178,000 yn 2035. Mae Atodiad 4 a 5 yn 
darparu'r amcanestyniadau manwl o system Daffodil Llywodraeth Cymru18 
ar raddfa Cymru gyfan ac fesul ardal awdurdod lleol.

3.7 Gan adleisio'r cynnydd a ragwelir yn y galw am addasiadau yn 
amcanestyniadau Daffodil, mae mwyafrif y sefydliadau cyflenwi sy'n 
ymateb i'n harolygon yn nodi bod y galw am addasiadau tai yn cynyddu, 
a bod disgwyl i'r cynnydd hwnnw barhau yn y dyfodol. Mae un ar ddeg o'r 
22 o awdurdodau lleol wedi gweld cynnydd yn y galw dros y tair blynedd 
diwethaf, ac mae un ar bymtheg ohonynt yn rhagweld twf yn y galw dro y 
tair blynedd nesaf. Yn yr un modd mae 22 o'r 33 o gymdeithasau tai wedi 
gweld cynnydd yn y galw, ac mae 27 ohonynt yn rhagweld y ceir cynnydd 
pellach yn y tair blynedd nesaf. Mae'r holl gyrff Gofal a Thrwsio wedi gweld 
cynnydd yn y galw, ac yn disgwyl i'r cynnydd hwnnw barhau.

At ei gilydd, mae gan gyrff cyhoeddus ddealltwriaeth glir o 
bwysigrwydd addasiadau er mwyn cefnogi annibyniaeth. 
Fodd bynnag, mae sefydliadau'n parhau i gynllunio mewn 
seilo heb ganolbwyntio ryw lawer ar gydweithio nac 
integreiddio 
3.8 Mae cyrff cyhoeddus yn cydnabod pwysigrwydd addasu tai er mwyn 

newid amgylchedd y cartref a galluogi pobl i fyw'n annibynnol, gyda 
phreifatrwydd, hyder ac urddas, neu ddychwelyd i sefyllfa felly, er eu budd 
eu hunain a'u teuluoedd. Gall addasiadau hefyd fod yn fuddiol iawn i 
sefydliadau lleol a chenedlaethol. Yn Nangosyn 10 isod ceir crynodeb o rai 
o'r buddiolwyr a'r buddion hyn.

18 System wedi'i seilio ar y we yw Daffodil. Fe'i datblygwyd gan y Sefydliad Gofal Cyhoeddus 
i Lywodraeth Cymru, ac mae'n cyfuno'r wybodaeth sydd ei hangen i gynllunio'r gofal, y 
gefnogaeth a'r gwasanaethau tai fydd eu hangen yn y dyfodol dros yr 20 mlynedd nesaf i 
blant, oedolion a phobl hŷn.
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Dangosyn 10: enghreifftiau o fuddiolwyr a buddion waith addasu

Ffynhonnell: Swyddfa Archwilio Cymru. 

Pobl anabl neu bobl hŷn
Mwy o urddas, preifatrwydd ac 

annibyniaeth, gwella iechyd 
(corfforol a meddyliol), lefel uwch 

o gynhwysiant cymdeithasol
Cyfleoedd gwell am addysg a 

chyflogaeth

Adran Gwaith a Phensiynau
Atal anafiadau sy'n arwain at 

fudd-daliadau salwch a 
diweithdra byrdymor neu 

hirdymor 
Pobl anabl neu bobl hŷn yn fwy 

tebygol o gael swydd, a gofalwyr 
hefyd wrth i bobl anabl a phobl 

hŷn ddatblygu i fod yn fwy 
annibynnol

Perthnasau sy'n gofalu
Llai o straen corfforol a meddyliol

Mwy o ryddid a thawelwch 
meddwl

Darparwyr gofal cymdeithasol
Llai o alw ar ofalwyr - naill ai llai 

o oriau neu lai o risg y bydd 
gofalwyr yn cael eu hanafu
Atal mynediad i ofal preswyl

Aelodau eraill o'r teulu
Gwell cynhwysiant cymdeithasol

Gwell cyfleoedd addysgolDarparwyr iechyd
Llai o ddamweiniau i'w trin

Llai o dderbyniadau i'r ysbyty
Llai o gostau'n gysylltiedig â 

chyffuriau ac amser meddygon 
teulu ar gyfer iselder a salwch 

corfforol

Buddion a buddiolwyr 
addasiadau
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3.9 Ar gyfer gwaith addasu, bydd cael y golau strategol cywir yn creu sail glir 
ar gyfer penderfynu sut i roi gwasanaethau yn nhrefn blaenoriaeth, a sut 
ac ymhle i gyfeirio adnoddau. Mae'r rhan fwyaf o sefydliadau cyflenwi yn 
deall yn glir sut mae eu gwaith addasu yn rhoi cymorth cadarnhaol i bobl 
anabl a phobl hŷn. Er enghraifft, drwy ein harolygon, gwelsom fod gan yr 
holl awdurdodau lleol a'r mwyafrif helaeth o gymdeithasau tai bolisïau ac 
addasiadau, sy'n amlygu pwysigrwydd addasu er mwyn parhau i fyw'n 
annibynnol. Yn yr un modd, mae'r mwyafrif o gyrff hefyd ddealltwriaeth 
glir o'r modd y mae addasiadau'n cefnogi'r broses o ryddhau cleifion o'r 
ysbyty ac yn cyfrannu at wella llesiant. Fodd bynnag, dengys canfyddiadau 
ein harolwg fod rhai cyfleoedd i wella'r cwmpas a'r ffocws mewn rhai 
sefydliadau. Yn benodol, gwella polisïau er mwyn bodloni anghenion 
gofalwyr yn well ac osgoi neu leihau'r galw am wasanaethau iechyd a 
gofal cymdeithasol, a'r costau cysylltiedig - Dangosyn 11. 
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Dangosyn 11: barn awdurdodau lleol a chymdeithasau tai ynghylch pwrpas a 
chwmpas eu polisïau ar gyfer penderfynu ynghylch addasiadau a'u cyflenwi

Ffynhonnell: Swyddfa Archwilio Cymru, arolwg o awdurdodau lleol a chymdeithasau tai.
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Parhau i fyw’n annibynnol

Gwella’r trefniadau ar gyfer 
rhyddhau cleifion o’r ysbyty

Cynyddu llesiant pobl

Osgoi neu ohirio unrhyw gostau gofal 
cymdeithasol eraill, er enghraifft 

cartrefi nyrsio neu gartrefi gofal

Lleihau derbyniadau i’r ysbyty

Cynyddu llesiant gofalwyr

Lleihau’r galw ar wasanaethau iechyd,
er enghraifft, meddygfeydd teulu

Dibenion addasiadau tai mewn 
Cynghorau

Dibenion addasiadau tai mewn 
Cymdeithasau Tai

Canran yr awdurdodau lleol a'r cymdeithasau tai sy'n cytuno â'r datganiad
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3.10 Ar gyfer awdurdodau lleol, y prif bolisi ar gyfer darparu addasiadau 
yw eu Polisi Adnewyddu Tai, a ddylai nodi'r sail a'r rhesymeg ar gyfer 
gweithgarwch tai ac adnewyddu. O'n hadolygiad o Bolisïau Adnewyddu 
Tai, gwelsom fod gan awdurdodau lleol ddealltwriaeth glir ar y cyfan o 
bwysigrwydd a budd addasu tai, a'u bod wedi gosod nodau ac amcanion 
priodol i gefnogi eu gweithgarwch buddsoddi tai. Er enghraifft, mae 
Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi datgan y nod o 'alluogi 
pobl hŷn a phobl anabl, a phobl sy'n dioddef cam-drin domestig, lle bo'n 
briodol, i aros yn eu cartrefi eu hunain a byw'n annibynnol', ac mae Cyngor 
Bwrdeistref Sirol Caerffili yn canolbwyntio ar alluogi 'pobl sy'n agored i 
niwed i aros gartref yn ddiogel a chyffyrddus'.

3.11 Fodd bynnag, dangosai ein hadolygiad hefyd rai diffygion yn y polisïau 
cyfredol ar gyfer addasiadau. Dylai polisïau adnewyddu tai wneud 
mwy na seilio blaenoriaethau ar berfformiad y gorffennol a phrofiadau'r 
blynyddoedd cynt wrth ymateb i'r galw a gyflwynir drwy geisiadau 
am wasanaethau. Yn aml, gwelsom fod achos strategol gwael wedi'i 
gyflwyno, a diffyg pwyslais ar yr angen am addasiadau a gwybodaeth am 
anghenion yn y dyfodol. Er bod awdurdodau a phartneriaid yn dal data 
gweithgarwch ar berfformiad yn y gorffennol wrth ddarparu addasiadau, 
nid ydynt yn gallu gweld a yw'r gweithgarwch hwn yn bodloni'r holl angen 
am addasiadau tai. Ar ben hynny, nid yw cyrff cyhoeddus mewn llawer o 
ardaloedd yn cyfuno gwybodaeth er mwyn cael dealltwriaeth well o'r galw 
yn y dyfodol.  

3.12 Ceir rhai enghreifftiau da o gydweithio rhwng asiantaethau er mwyn 
ystyried y galw cyffredinol am addasiadau - er enghraifft, yng Nghaerdydd 
drwy'r Gofrestr Cartrefi Hygyrch, ac yn Abertawe a Wrecsam. Fodd 
bynnag, eithriad yw'r ymagweddau hyn yn aml. Hyd yn oed lle bo cyrff 
yn cydweithio er mwyn cael dealltwriaeth well o'r galw, nid yw'r data'n 
aml yn cael eu defnyddio i ddangos sut mae awdurdodau'n bwriadu 
bodloni anghenion pobl anabl a phobl hŷn yn y tymor canolig i'r tymor 
hir. O ran asesu anghenion, y data a nodir ac a ddefnyddir amlaf wrth 
gynllunio'n strategol a mapio anghenion ar gyfer gwasanaethau'r dyfodol 
yw gwybodaeth am dueddiadau a gwariant yn y gorffennol, ond dim ond 
yng nghyd-destun perfformiad y sefydliad ei hun. Anaml iawn y bydd 
asiantaethau'n casglu gwybodaeth a data digon manwl i roi trosolwg  
strategol o berfformiad a gweithgarwch cyfredol er mwyn goleuo angen yn 
y dyfodol. 
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Arfer Da - Prosiect Cartrefi Hygyrch Caerdydd 

Mae'r prosiect wedi datblygu Cofrestr Tai yn benodol i bobl á nam corfforol sydd yn 
chwilio am lety newydd. Drwy gyllid grant cychwynnol gan Lywodraeth Cymru, bu modd 
sefydlu partneriaeth rhwng asiantaethau tai, gofal cymdeithasol, iechyd a gwirfoddol yng 
Nghaerdydd. Nododd y bartneriaeth anghenion a dewisiadau tai'r cleientiaid a datblygodd 
gronfa ddata o eiddo sydd eisoes wedi'i addasu a gynigir gan holl gymdeithasau tai 
Caerdydd, a phroses 'baru' i ddyrannu eiddo addasedig. Mae'r canlyniad i gleifion yn well o'i 
gymharu â'r opsiynau sydd ar gael i rai sydd  mewn llety anaddas. O safbwynt landlordiaid, 
mae'r amseroedd gosod wedi gwella ac mae'r eiddo sydd wedi'i addasu eisoes yn cael 
ei ddefnyddio mewn modd mwy effeithiol. Drwy ganfod anheddau sydd eisoes wedi'u 
haddasu'n briodol a'u paru â chleient ag angen, llwyddodd y prosiect i wneud y defnydd 
gorau o adnoddau presennol. Darparodd y prosiect gronfa ddata o anghenion pobl ag 
anableddau corfforol, a ddefnyddiwyd yn sail ar gyfer darpariaeth ar lefel strategol. Mae 
prosiect Cartrefi Hygyrch Caerdydd yn dangos ffocws cynyddol ar sicrhau gwerth am 
arian drwy ddatblygu systemau integredig yn y brifddinas sy'n cwmpasu gwaith yr holl 
gymdeithasau tai a'r awdurdod lleol.

3.13 Cyfeiriodd ambell ymatebwr i'n harolygon at fathau eraill o ddata yr 
oeddent yn dibynnu arnynt i gynllunio gwasanaethau, sef yn bennaf: data 
o'r cyfrifiad; atgyfeiriadau o'r gwasanaethau cymdeithasol; arolwg o gyflwr 
stoc y sector preifat; gwybodaeth o asesu'r farchnad dai leol; a system 
Daffodil Llywodraeth Cymru. Fodd bynnag, ni chyfeiriodd yr un Cyngor 
nac RSL at ddata a ddelir gan gyrff iechyd - sy'n adlewyrchu'r ffaith nad 
yw sefydliadau tai nac iechyd yn teimlo eu bod yn cymryd rhan mewn 
trafodaethau strategol ar addasu. At ei gilydd, daethom i'r casgliad nad 
oes gan gyrff cyhoeddus ddulliau cadarn o ragfynegi'r galw yn y dyfodol.

Nid yw trefniadau partneriaeth wedi'u hintegreiddio'n ddigonol er 
mwyn sicrhau bod addasiadau'n esgor ar y budd mwyaf

3.14 Er mwyn asesu ar gyfer addasiadau tai a darparu'r addasiadau hynny, 
mae angen i sefydliadau ta, gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol 
gydweithio i sicrhau bod modd bodloni anghenion pobl sydd yn aml yn 
agored iawn i niwed, a gwella'u hansawdd bywyd. Mae partneriaethau 
effeithiol yn galluogi sefydliadau cyflenwi i wneud y defnydd gorau o'u 
hadnoddau i sicrhau cymaint o effaith a gwerth am arian ag sy'n bosibl. 
Er mwyn bod yn wirioneddol effeithiol, dylai sefydliadau felly geisio alinio 
gweithgarwch a gweithio mewn partneriaeth. Fodd bynnag, o ystyried yr 
amrywio eang yn ymagweddau'r 68 o wahanol asiantaethau sy'n cyflawni 
gwaith addasu, a phenderfyniadau Llywodraeth Cymru a deddfwriaeth y 
DU ynghylch y cyllid a'r canllawiau sydd yn tanategu gweithgarwch, gall y 
system gyfredol atgyfnerthu anghydraddoldeb rhwng pobl anabl a phobl 
hŷn.
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19 Llywodraeth Cymru, Fframwaith Gweithredu ar gyfer Byw'n Annibynnol, Mesurau 
Canlyniad 2014-15, 2014

3.15 Cynhaliom arolwg gyda'r sefydliadau cyflenwi sy'n gyfrifol am gyflenwi 
addasiadau yng Nghymru - awdurdodau lleol, cymdeithasau tai a chyrff 
Gofal a Thrwsio - ynghylch graddfa ac ystod y trefniadau cydweithio a 
phartneriaeth cyfredol. Nodir y canfyddiadau manwl yn Atodiadau 6, 
7 ac 8. I grynhoi, gwelsom mai ychydig o awdurdodau lleol sydd wedi 
sefydlu fforymau partneriaeth ffurfiol neu weithgorau traws-sector, ac mai 
cysylltiad anffurfiol yw'r sail ar gyfer trefniadau partneriaeth fel arfer. Mae'n 
fwy tebygol y ceir cydweithio rhwng awdurdodau lleol ac Asiantaethau 
Gofal a Thrwsio, na chydweithio â chymdeithasau tai, y trydydd sector, 
gwasanaethau eraill yr awdurdod lleol neu gyrff iechyd. 

3.16 Ni fydd sefydliadau cyflenwi bob amser yn edrych ar eu gwaith addasu 
o safbwynt yr holl adnoddau, sydd yn ystyried yr holl arian sydd ar gael, 
ac a ddefnyddir o fewn ardal benodol. Drwy alinio a chyfuno cyllidebau, 
bydd modd i bartneriaid gydweithio i ystyried eu cyllidebau ac alinio eu 
gweithgareddau er mwyn cyflawni nodau a chanlyniadau cytunedig, 
gan barhau i fod yn gwbl atebol a chyfrifol am eu hadnoddau eu hunain. 
Gall cydweithio arwain at ganlyniadau gwell i bobl leol ac ysgogi gwell 
gwerth am arian. O ystyried y cyfyngiadau ar gyllid cyhoeddus, mae'n 
hanfodol i gyrff cyhoeddus alinio cyllidebau lle bo modd er mwyn cyflenwi 
gwasanaethau mwy effeithlon ac effeithiol sydd yn bodloni anghenion 
dinasyddion yn well.

3.17 Er enghraifft, gwelsom arferion cydweithio gwael rhwng staff dyrannu tai a 
swyddogion grant, er mwyn gwella'r defnydd o gartrefi sydd eisoes wedi'u 
haddasu. Bydd polisïau'n aml yn canolbwyntio ar eiddo yn hytrach na'r 
cleient, ac anaml y bydd hynny'n cael ei gysylltu'n strategol â sefydliadau 
eraill ac anghenion ehangach pobl anabl a phobl hŷn. Mae hyn yn wir 
er gwaethaf Fframwaith Gweithredu Llywodraeth Cymru ar gyfer Byw'n 
Annibynnol, sy'n ymrwymo i wella mynediad at dai addasedig a hygyrch i 
bobl anabl. Mae'r Fframwaith yn nodi Deddf Tai (Cymru) 2014 a'r defnydd 
o Gofrestrau Tai Hygyrch fel cyfleoedd allweddol i gyflwyno gwelliannau19. 
Yn rhy aml, ni fydd ymgeiswyr yn cael eu paru â chartrefi wedi'u haddasu 
drwy gofrestrau cartrefi hygyrch. Yn lle hynny, mae polisïau addasu yn 
parhau i ganolbwyntio ar waith sefydliadau unigol, ac fel arfer yn trafod 
prosesau ar gyfer rheoli a phenderfynu ynghylch ceisiadau, cymeradwyo a 
chyflenwi grantiau, neu waith ar eiddo landlord tai cymdeithasol. 
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20 Ymchwil Gymdeithasol Llywodraeth Cymru 2013, Tai cymdeithasol hygyrch yng 
Nghymru: adolygiad o’r systemau asesu, cofnodi a pharu,[Saesneg yn unig] (gwefan 
Shelter Cymru)

21 Dull sy'n galluogi gwasanaethau gofal sylfaenol i atgyfeirio cleifion a chanddynt anghenion 
cymdeithasol, emosiynol neu ymarferol i amrywiaeth o wasanaethau lleol anghlinigol yw 
presgripsiynu cymdeithasol. Y sector gwirfoddol a chymunedol sydd yn aml yn darparu'r 
gwasanaethu hyn. Gan gydnabod bod iechyd pobl wedi'i seilio'n bennaf ar ystod o ffactorau 
cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol, mae presgripysiynu cymdeithasol yn anelu i 
fodloni anghenion pobl mewn modd cyfannol. Y mae hefyd yn anelu i gynorthwyo unigolion i 
fod â rheolaeth well dros eu hiechyd eu hunain.

3.18 Ychydig o awdurdodau lleol sydd yn meddu ar Bolisïau Adnewyddu 
Tai integredig a chynhwysfawr sydd yn cysylltu penderfyniadau ar 
fuddsoddi â defnydd gwell o dai sydd eisoes wedi'u haddasu. Canfu 
adroddiad diweddar gan Shelter Cymru fod cymdeithasau tai a chanddynt 
ymagweddau cynhwysfawr at dai addasedig yn fwy tebygol o integreiddio 
cyllid a gwneud defnydd gwell o eiddo addasedig.20 Ni welsom ryw 
lawer o enghreifftiau lle'r oedd sefydliadau cyflenwi yn mabwysiadu 
ymagwedd gyfannol at gyllid, gan gysylltu DFGs â chartrefi addasedig sy'n 
bodoli eisoes  a gwariant lleol ar PAGs, y Rhaglen Addasiadau Brys ac 
adnoddau'r landlord ei hun. 

3.19 Ni ellir ond creu perthnasoedd effeithiol drwy hyfforddiant priodol, drwy 
dreulio amser yn cydweithio ac yn integreiddio adnoddau, prosesau a 
systemau er mwyn darparu gwasanaeth di-dor i bobl anabl a phobl hŷn. 
Gan nad yw'r cyllid bob amser wedi'i gydgysylltu neu ei alinio, gwelsom 
fod adnoddau'n cael eu gwasgaru'n rhy eang, a bod hynny'n effeithio ar 
allu sefydliadau cyflenwi i dargedu cyllid i sicrhau'r effaith fwyaf bosib. Dim 
ond saith awdurdod lleol sy'n cyfuno cyllid â Gofal a Thrwsio, ac ni cheir 
unrhyw sefyllfa lle cyfunir cronfeydd awdurdodau lleol a chymdeithasau 
tai. Prin yw'r enghreifftiau hefyd o gydleoli staff i ddarparu gwasanaeth 
ar ffurf siop un stop. Dim ond saith awdurdod lleol sydd wedi cyfuno 
Therapi Galwedigaethol a thimau addasu tai er mwyn creu un man cyswllt 
i wneud gwasanaethau'n fwy hygyrch. Mae ein harolwg o Therapyddion 
Galwedigaethol yn adlewyrchu hyn, gyda 67% o ymatebwyr yn nodi 
nad ydynt yn gweithio mewn tîm integredig ar draws iechyd a gofal 
cymdeithasol.

3.20 Ceir mwy o gydweithio ar draws ffiniau proffesiynol mewn rhai meysydd. 
Er enghraifft, meddygfeydd teulu yn gweithio gyda Therapyddion 
Galwedigaethol, gan arwain at ganlyniadau gwell i bobl sydd angen 
addasiadau tai. Gwelsom hefyd enghreifftiau da o gydweithio'n agosach 
â gweithwyr iechyd proffesiynol, ee presgripsiynu cymdeithasol21 â Gofal 
a Thrwsio, ac mae rhai awdurdodau lleol yn dechrau gwella'r trefniadau 
cydweithio drwy greu timau addasu tai integredig.

Tudalen y pecyn 249

https://sheltercymru.org.uk/wp-content/uploads/2015/02/accessible-social-housing-review-systems-assessment-recording1.pdf
https://sheltercymru.org.uk/wp-content/uploads/2015/02/accessible-social-housing-review-systems-assessment-recording1.pdf


Addasiadau Tai66

3.21 Gall cydleoli gwasanaethau wella'r trefniadau i greu un man cyswllt a 
gwneud gwasanaethau'n fwy hygyrch. Bydd hefyd yn galluogi sefydliadau 
i gynyddu argaeledd addasiadau a mynediad cwsmeriaid atynt hyd yr 
eithaf. Mae ambell awdurdod lleol, gan gynnwys Abertawe a Chaerdydd, 
wedi datblygu ymagweddau integredig at addasiadau tai sydd yn cyfuno 
grantiau, syrfëwyr adeiladu a Therapyddion Galwedigaethol mewn timau 
unigol. Fodd bynnag, anaml y bydd gwasanaethau'n cael eu cydleoli i 
wella darpariaeth addasiadau tai. Mae'r rhan fwyaf o sefydliadau sy'n 
ymwneud â darparu addasiadau tai yn parhau i weithio mewn modd ynysig 
gan ganolbwyntio ar eu cyfrifoldebau unigol yn hytrach na chydweithio 
mewn modd cyfannol i ymdrin ag anghenion tai ac iechyd pobl.

Gall addasiadau helpu pobl i osgoi gorfod mynd i'r ysbyty a 
chyflymu'r broses o ryddhau cleifion, ond yn rhy aml nid yw'r 
manteision hyn yn cael eu gwireddu

3.22 Er bod cyfraniad addasiadau at leihau'r risg o godymau a damweiniau 
eraill yn y cartref, ac wrth atal derbyniadau i'r ysbyty a chyflymu'r broses 
o ryddhau cleifion yn tyfu, nid yw pwysigrwydd addasiadau bob amser yn 
cael ei adlewyrchu mewn trefniadau partneriaeth rhwng cyrff tai, iechyd 
a gofal cymdeithasol. Ar wahân i Therapyddion Galwedigaethol, nododd 
gweithwyr iechyd proffesiynol ei bod hi'n anodd ymdrin â systemau'r 
gwahanol awdurdodau lleol a chymdeithasau tai ar gyfer gweinyddu, 
cymeradwyo a darparu addasiadau tai. Gan mai ymatebol yw mwyafrif 
yr addasiadau (yn dilyn argyfwng) yn hytrach nag ataliol (cyn i'r argyfwng 
ddigwydd), yn aml ni fydd yr ymgysylltiad na'r berthynas rhwng sefydliadau 
sy'n cyflawni addasiadau a chyrff iechyd wedi'u datblygu'n dda iawn.  

3.23 Er bod mwyafrif y cyrff iechyd yn teimlo eu bod yn deall sut y gallai 
addasiadau gyfrannu at y broses o ryddhau cleifion o'r ysbyty, ac atal 
derbyniadau y gellid eu hosgoi, nododd llawer bryderon ynghylch 
prydlondeb gwaith addasu. Yn benodol, nododd ymatebwyr iechyd 
bryderon yn gysylltiedig â'r graddfeydd amser a'r prosesau ar gyfer 
cyflenwi addasiadau; natur gymhleth ac anghyson yr ystod o wasanaethau 
a oedd ar gael o fewn ardal; y cyllid a oedd ar gael, a hygyrchedd y cyllid 
hwnnw; a'r angen i hyfforddi ac addysgu gweithwyr iechyd proffesiynol 
fel bod mwy o bobl yn defnyddio gwasanaethau a bod mwy o bobl 
sydd angen cymorth yn gallu cyrchu/ymgeisio am wasanaethau. Yng 
nghanfyddiadau ein harolwg cyrff iechyd ar gynllunio i ryddhau cleifion 
a nodir yn Nangosyn 12, gwelir bod bron hanner yr ymatebwyr o gyrff 
iechyd yn teimlo mai 'anaml' os o gwbl yr oeddent yn cymryd rhan mewn 
trafodaethau ynghylch sut i wneud defnydd gwell o addasiadau, a gwella 
mynediad atynt. 
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Dangosyn 12: dealltwriaeth ac ymwybyddiaeth cyrff iechyd o systemau a 
darpariaeth addasiadau tai

Ffynhonnell: Swyddfa Archwilio Cymru, Arolwg Cynllunio i Ryddhau Cleifion

3.24 Dim ond hanner y 22 o awdurdodau lleol a deimlai fod eu bwrdd iechyd 
yn gwneud y defnydd gorau o addasiadau tai. Yn debyg, ni wyddai dros 
hanner y cymdeithasau tai yn ein harolwg (17 o 33 o gymdeithasau) pa 
mor integredig neu effeithiol oedd y trefniadau cydweithio rhwng cyrff 
cyhoeddus wrth gyflenwi addasiadau. Ceir rhai enghreifftiau o gydweithio 
effeithiol rhwng cyrff iechyd ac awdurdodau lleol er mwyn gwneud y 
defnydd gorau o addasiadau. Drwy ei Gyd-dîm Rhyddhau Cleifion o'r 
Ysbyty, mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn helpu i gyflymu a gwella'r 
broses o ryddhau cleifion o'r ysbyty. Mae'r awdurdod lleol wedi cyhoeddi 
canllawiau ar-lein 'Gadael yr Ysbyty', ac mae ei waith gyda Bwrdd 
Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan yn sicrhau gwelliannau o ran cynllunio 
a pherfformiad rhyddhau cleifion. Gwelsom ymagweddau tebyg yng 
Nghaerdydd a Bro Morgannwg, gyda'r gwasanaeth rhyddhau ar y cyd, a 
amlygir gennym fel arfer da.
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Canran %
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Gwasanaeth Rhyddhau Integredig - Bwrdd Iechyd Caerdydd a'r Fro 

Mae ymagwedd gydweithredol ac integredig at addasiadau tai gan Fwrdd Iechyd Caerdydd 
a'r Fro, partneriaid o'r awdurdod lleol a Gofal a Thrwsio yn gostwng nifer yr achosion o oedi 
cyn trosglwyddo gofal a briodolir i resymau tai. 
Mae'r gwasanaeth rhyddhau cleifion integredig yn defnyddio stoc o gartrefi wedi'u haddasu 
fel llety cam i lawr dros dro er mwyn helpu i wella llif cleifion o'r ysbytai. Yr awdurdod lleol 
sy'n rheoli'r llety hwn, ond mae'r bwrdd iechyd yn gweithio gyda'r awdurdod lleol i ganfod 
achosion priodol i'w hatgyfeirio i'r cartrefi addasedig hyn. Fe'i cynigir fel dewis arall i bobl 
sydd yn aros i gael eu rhyddhau o'r ysbyty, ond nad yw eu cartrefi wedi'u haddasu eto i gyd-
fynd â'u hanghenion. 
Mae dau swyddog cymorth tai a gyflogir gan yr awdurdod lleol wedi'u lleoli yn y bwrdd iechyd 
ac yn gweithredu fel cyswllt rhwng y bwrdd iechyd a'r cynghorau bob dydd, gan ddarparu 
gwybodaeth fewnol arbenigol ac ymarferol am y system addasu tai. Arbenigwyr mewnol 
sy'n adnabod y system yr ydynt i bob pwrpas, ac fe gynhelir cyfarfodydd wythnosol rhwng y 
swyddogion cymorth tai hyn a staff y bwrdd iechyd, lle caiff rhestr o oddeutu 200 o gleifion ei 
dadansoddi er mwyn pennu beth fydd eu hanghenion o ran tai ar ôl eu rhyddhau o'r ysbyty. 
Yn ogystal â hynny, mae'r Bwrdd Iechyd, Cyngor Dinas a Sir Caerdydd, Cyngor Bro 
Morgannwg a Gofal a Thrwsio yn gweithredu storfa gyfarpar ar y cyd. Mae hyn yn helpu i 
leihau'r galw am addasiadau drwy eu galluogi i ymdrin yn gyflym â mân waith addasu. Ystyrir 
bod hyn yn hanfodol i'r bwrdd iechyd gan ei fod yn canolbwyntio llawer mwy ar atal pobl rhag 
gorfod mynd i'r ysbyty yn y lle cyntaf. 

3.25 At ei gilydd, fodd bynnag, mae ein canfyddiadau'n atgyfnerthu'r casgliad 
a gawsom, sef bod y diffyg ffocws strategol ar addasiadau mewn cyrff 
cyhoeddus yn parhau, gyda'r cyrff hynny'n canolbwyntio ar ymatebion 
penodol o fewn y sefydliad, yn hytrach nag ystyried sut i gydweithio ag 
eraill i fodloni anghenion pobl anabl neu bobl hŷn orau.
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Main part heading...

Rhan 4

Mae dealltwriaeth cyrff cyhoeddus o 
fudd llesiannol addasiadau tai yn y 
tymor hir yn brin, ac mae lle sylweddol 
o hyd i ddiwygio'r system er mwyn 
mesur a gwella cydraddoldeb a llesiant
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4.1 Mae ar gyrff cyhoeddus angen gwybodaeth amrywiol ac o ansawdd am 
berfformiad er mwyn pennu eu cynlluniau strategol i'r dyfodol. Bydd ystod 
dda o ddata perfformiad hefyd yn galluogi cyrff cyhoeddus i farnu ynghylch 
perfformiad gwasanaethau a chanfod lle mae angen gwelliannau. Dylai 
gwybodaeth am berfformiad gynnwys mesurau ariannol a mesurau eraill, 
a galluogi cyrff cyhoeddus i werthuso eu llwyddiant, fel arfer drwy wneud 
cynnydd tuag at eu nodau tymor hir.

4.2 Yn y rhan olaf o'r adroddiad hwn, byddwn yn adolygu'r trefniadau cyfredol 
sydd ar waith i oruchwylio perfformiad y 68 o sefydliadau cyflenwi wrth 
ymdrin ag oddeutu £60 miliwn o wariant blynyddol ar addasiadau. 
Byddwn yn ystyried cadernid y trefniadau hyn a'r newidiadau cynlluniedig 
i fframwaith rheoli perfformiad adolygiad Hwyluso gan Lywodraeth Cymru. 
Byddwn hefyd yn ystyried lefelau bodlonrwydd defnyddwyr gwasanaeth, 
ac a yw'r ymagweddau cyfredol at werthuso perfformiad yn canolbwyntio 
digon ar ddeall beth yw effaith dewisiadau buddsoddi ar lesiant unigolion.

Roedd y rhai a dderbyniodd waith addasu ac a ymatebodd 
i'n harolwg yn fodlon iawn â'r gwaith hwnnw
4.3 Ar y cyfan, rhoddodd y bobl a gafodd eu cynnwys yn ein harolwg a oedd 

wedi derbyn addasiadau tai adborth cadarnhaol ynglŷn â'r profiad, gyda 
thri chwarter yr ymatebwyr yn barnu bod y prosesau ymgeisio naill ai'n 
ardderchog neu'n dda. Yn ogystal â hynny, mae 91% o ymatebwyr yr 
arolwg yn fodlon â'r amser a gymerwyd i gyflawni eu haddasiadau. Yn 
bwysig, roedd 89% o'r rhai a oedd wedi derbyn addasiadau yn yr arolwg 
yn teimlo bod y gwaith a gyflawnwyd yn eu galluogi i gyflawni tasgau 
beunyddiol yn rhwyddach, ac 85% fod y gwaith wedi cynyddu eu hyder 
a'u hannibyniaeth. Nododd 78% o ymatebwyr hefyd eu bod yn cael llai 
o ddamweiniau neu godymau yn eu cartref yn sgil yr addasiadau yr 
oeddent wedi'u derbyn, ac roedd 61% yn teimlo bod angen llai o gymorth 
a chefnogaeth arnynt i fyw'n annibynnol. Mae'r rhain i gyd yn ganlyniadau 
da sy'n amlygu'r effaith dda y gall addasiadau ei chael o ran gwella llesiant 
pobl sy'n agored i niwed, er gwaethaf rhai achosion o oedi a phroblemau'n 
gysylltiedig â systemau, a nodir uchod.
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4.4 Canfuwyd rhai achosion pwysig o amrywio hefyd yn ein harolwg. Ar y 
cyfan, mae lefelau bodlonrwydd â phrosesau ymgeisio yn uwch ymhlith 
y rhai syn derbyn DFGs na'r rhai sy'n derbyn PAGs. Er bod sefydliadau 
cyflenwi yn dda ar y cyfan am roi'r manylion cyswllt cywir i bobl anabl a 
phobl hŷn sy'n gwneud cais am addasiadau, mae ansawdd y gefnogaeth 
a'r cymorth parhaus a ddarperir i ymgeiswyr ar hyd oes yr addasiad yn llai 
effeithiol. Bydd profiadau pobl dan 55 oed o addasiadau yn llai cadarnhaol 
na grwpiau eraill o ymgeiswyr, yn enwedig y rhai 75 oed a throsodd. Ar 
ben hynny, nododd 65% o bobl anabl a phobl hŷn yn ein harolwg nad oedd 
sefydliadau cyflenwi yn darparu cymorth na chefnogaeth pan oedd yn 
ofynnol iddynt gyfrannu'n ariannol at gost addasu. Nododd 76% hefyd mai 
ychydig o ddewis os o gwbl a gân ynghylch yr addasiadau yr oeddent yn 
eu derbyn yn y pen draw.

Mae gwendidau wrth oruchwylio perfformiad yn 
atgyfnerthu'r anghydraddoldeb o fewn y system a achosir 
gan wahanol ffynonellau cyllid 
Dim ond data dangosyddion perfformiad ar gyfer Grantiau 
Cyfleusterau i'r Anabl a ddarperir gan awdurdodau lleol ar hyn 
o bryd, felly nid oes modd cymharu perfformiad ar draws yr holl 
sefydliadau cyflenwi

4.5 Er gwaethaf yr amrywiaeth eang o wahanol ffynonellau cyllid ar gyfer 
addasiadau tai, dim ond ystod fechan o ddangosyddion perfformiad a 
adroddir yn gyhoeddus ar raddfa genedlaethol. Mae'r rhain yn cynnwys 
gwaith awdurdodau lleol wrth gyflenwi DFGs, ac yn cynnwys yr amser 
cyfartalog a gymerir, nifer y DFGs a gwblheir fesul daliadaeth, a'r swm 
a gaiff ei wario yn y flwyddyn ariannol. Mae'r wybodaeth a adroddir ar 
berfformiad awdurdodau lleol yn benodol yn trafod gweithgarwch DFGs 
ym mhob un o'r 22 o awdurdodau lleol. Fodd bynnag, nid yw'n cynnwys 
gwariant na gweithgarwch addasu mewn tai cyngor, yn achos yr 11 o 
awdurdodau sydd wedi cadw tai cymdeithasol. Nid yw'r dangosyddion 
perfformiad felly ond yn rhoi darlun rhannol o wariant a pherfformiad fesul 
llywodraeth leol.  
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4.6 Ni cheir unrhyw ddangosyddion perfformiad a adroddir yn genedlaethol 
ar gyfer cymdeithasau tai ynghylch cyflenwi PAGs, er bod Llywodraeth 
Cymru'n casglu peth ddata ar wariant a nifer y PAGs a gyflenwir ym mhob 
blwyddyn ariannol. Yn yr un modd, er bod Llywodraeth Cymru yn derbyn 
gwybodaeth am berfformiad Gofal a Thrwsio mewn perthynas â'r Rhaglen 
Addasiadau Brys, ni chaiff yr wybodaeth honno ei chyhoeddi. 

4.7 Mae'r diffyg dangosyddion perfformiad a adroddir yn genedlaethol yn 
golygu nad yw'n bosibl cynnal gwerthusiad llawn, na chael dealltwriaeth 
lawn o berfformiad neu effeithiolrwydd asiantaethau unigol, nac 
effeithlonrwydd ac effaith y system addasu yn ei chyfanrwydd. Nid 
yw'r sefydliadau cyflenwi unigol na Llywodraeth Cymru yn gallu gweld 
perfformiad cymharol y system addasu yn ei chyfanrwydd. Dim ond ar 
gyfer 55% o wariant blynyddol ar addasiadau ac 14% o'r bobl anabl ar 
bobl hŷn sy'n derbyn addasiadau gan sefydliadau cyflenwi yr adroddir 
perfformiad cyfredol. Mae hyn yn ei gwneud hi'n anodd barnu pa mor 
dda y mae sefydliadau'n perfformio a barnu ynghylch effaith gadarnhaol 
addasiadau ar fywydau pobl. 

Yn y Dangosydd Perfformiad Cenedlaethol ar gyfer Grantiau 
Cyfleusterau i'r Anabl, gwelir gostyngiad yn hyd cyfartalog yr amser 
a gymerir i gwblhau addasiadau, ond nid yw'r fethodoleg yn gadarn, 
ac mae angen diweddaru'r Dangosydd Perfformiad

4.8 Mae'r dangosydd perfformiad allweddol ar gyfer DFGs yn cyfrif nifer 
cyfartalog y diwrnodiau a gymerir gan awdurdodau lleol i gyflenwi grantiau 
unigol. Fodd bynnag, gall mesurau perfformiad sy'n asesu niferoedd 
cyfartalog guddio perfformiad awdurdodau lleol. Nid yw ychwaith yn mesur 
effaith buddsoddi, na'r budd a ddaw ohono. Yn 2016-17, cymerwyd 224 
o ddiwrnodiau ar gyfartaledd i awdurdodau lleol ledled Cymru gyflenwi 
DFGs, sy'n welliant ar berfformiad o gymharu â'r flwyddyn gynt, lle cafwyd 
cyfartaledd o 241 o ddiwrnodiau.22 O gymharu hyn â 2009-10, mae'r 
amser cyfartalog a gymerir i gyflenwi DFGs wedi gostwng o tua 350 o 
ddiwrnodiau. 

22 Llywodraeth Cymru (gwefan StatsCymru), HOUS1301: Grantiau Cyfleusterau i'r Anabl, 
Chwefror 2017
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4.9 Yn 2016-17, roedd nifer cyfartalog y diwrnodiau a gymerwyd i gyflenwi 
DFG yn amrywio rhwng 126 o ddiwrnodiau ym Mhowys a 356 o 
ddiwrnodiau yn Sir Fynwy. Mae hyn yn golygu bod rhywun sy'n anabl 
neu'n hŷn yn Sir Fynwy yn disgwyl wyth mis yn hirach ar gyfartaledd nag 
ym Mhowys. At ei gilydd, gostyngodd deg awdurdod yr amser cyfartalog 
a gymerir i gyflenwi DFGs o gymharu a'r flwyddyn gynt, a chynyddodd yr 
amser hwnnw ar gyfartaledd mewn 12 o awdurdodau eraill Fodd bynnag, 
rhwng 2009-10 a 2016-17, mae cyfradd wella'r awdurdodau lleol sy'n 
perfformio orau wedi cyrraedd penllanw. Mae hyn yn awgrymu bod lefel 
optimwm o berfformiad y gall sefydliadau cyflenwi ei chyrraedd ac, o 
ganlyniad i hynny, nad oes rhyw lawer o bosibilrwydd o wella amseroldeb 
y tu hwnt i'r awdurdodau lleol sy'n perfformio orau - Dangosyn 13 ar y 
dudalen nesaf.

4.10 Yn adolygiad Llywodraeth Cymru o Addasiadau ar gyfer Byw'n 
Annibynnol23 yn 2015, nodwyd nad yw dangosyddion perfformiad ond yn 
canolbwyntio ar fewnbwn, allbwn ac amseroldeb, ac nad ydynt yn trafod 
materion pwysig fel bodlonrwydd cwsmeriaid a'r budd i'r unigolyn anabl 
neu hŷn yn sgil yr addasiad. Mae nifer o awdurdodau lleol yn pryderu bod 
rhai sefydliadau cyflenwi yn manipiwleiddio'r modd y maent yn cofnodi 
data, ac nad ydynt felly'n adrodd ar eu perfformiad yn fanwl gywir. 

4.11 Er enghraifft, ni chofnodir yr amser gwirioneddol a gymerir i gyflenwi 
DFGs o'r cyswllt cyntaf cychwynnol (y dyddiad 'dechrau') hyd at gwblhau'r 
addasiadau (y dyddiad 'diweddu' gwirioneddol), ac mae potensial i 
chwarae efo'r ffigurau, lle gall awdurdodau 'stopio'r cloc' ar wahanol 
adegau yn y gwahanol gamau er mwyn gwella perfformiad. Yn wir, dyma 
oedd casgliad Llywodraeth Cymru yn ei adolygiad yn 2015: ‘Nid yw'r 
modd y mae gwybodaeth am Ddangosyddion Perfformiad yn cael ei 
chasglu ar hyn o bryd yn gyson ar draws y 22 o awdurdodau lleol yng 
Nghymru, er gwaethaf canllawiau clir gan Lywodraeth Cymru. Awgrymodd 
rhai rhanddeiliaid fod rhai awdurdodau lleol yn anwybyddu'r canllawiau'n 
fwriadol er mwyn gwneud i'r amseroedd cyflenwi ymddangos yn well.' 
Mae Llywodraeth Cymru yn ymdrin â'r problemau'n gysylltiedig a diffinio a 
mesur perfformiad yn gyson drwy ei hadolygiad 'Hwyluso'.

23 Ymchwil Gymdeithasol Llywodraeth Cymru, Adolygiad o Addasiadau ar gyfer Byw'n 
Annibynnol, Ionawr 2015 
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Dangosyn 13: nifer cyfartalog y diwrnodiau calendr a gymerwyd i gyflenwi Grant 
Cyfleusterau i'r Anabl, fesul awdurdod lleol o 2009-10 hyd 2015-16

Ffynhonnell: NSIW0001: Casgliad data Dangosyddion Strategol Cenedlaethol (DSC), 
Llywodraeth Cymru.

Drwy 'Hwyluso' mae Llywodraeth Cymru'n ymdrin â gwendidau wrth 
adrodd ar berfformiad, ond ceir bylchau yn y system newydd 

4.12 Mae Llywodraeth Cymru, drwy ei hadolygiad 'Hwyluso' wedi ceisio 
ymdrin â rhai o'r gwendidau hyn drwy gyflwyno system newydd ar gyfer 
monitro ac adrodd ar berfformiad wrth gyflenwi addasiadau tai. Ar gyfer 
y system newydd, a gyflwynwyd yn gynnar ym mis Ionawr 2017, mae 
angen i awdurdodau lleol a chymdeithasau tai gofnodi'r un gyfres graidd 
o wybodaeth yn gysylltiedig â phob DFG a PAG a gyflenwir ganddynt. 
Yn Nangosyn 14 isod, gwelir yr wybodaeth newydd am berfformiad a 
sefydlwyd drwy'r adolygiad 'Hwyluso', y mae'n ofynnol i awdurdodau lleol a 
chymdeithasau tai ei chyflwyno i Lywodraeth Cymru.
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Dangosyn 14: y safonau ar gyfer adrodd ar berfformiad a ddatblygwyd ar gyfer 
Grantiau Cyfleusterau i'r Anabl a Grantiau Addasiadau Ffisegol o dan gynllun 
Hwyluso Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell: Adolygiad Swyddfa Archwilio Cymru o wybodaeth gan Lywodraeth Cymru

y safonau ar gyfer adrodd ar berfformiad a ddatblygwyd ar gyfer Grantiau 
Cyfleusterau i'r Anabl a Grantiau Addasiadau Ffisegol o dan gynllun Hwyluso 
Llywodraeth Cymru

Pob sefydliad Oed yr ymgeisydd.
Daliadaeth tai.
Dyddiad y cyswllt cyntaf â'r sefydliad cyflenwi.
Ffynhonnell yr atgyfeiriad.
A oes angen Therapydd Galwedigaethol neu asesydd hyfforddedig.
Dyddiad pan nodwyd bod angen gwaith addasu (gan Therapydd 
Galwedigaethol neu asesydd hyfforddedig). 
Categori'r gwaith addasu, (bach, canolig neu fawr).
Dyddiad cwblhau'r gwaith addasu. 
A yw'r addasiad wedi'i gwneud hi'n bosibl i ryddhau claf o'r ysbyty.
Cyfanswm cost y gwaith (gan gynnwys TAW).
Ffynhonnell y cyllid.
Y canlyniad a ragwelir i'r unigolyn. 
Bodlonrwydd cyffredinol y cwsmer.

Yn benodol i 
awdurdodau lleol 
sy'n cyflenwi DFG

A yw'n ofynnol i'r unigolyn wneud cyfraniad ariannol.
Os oes angen cyfraniad, beth yw'r swm hwnnw.

Yn benodol i 
gymdeithasau tai 
sy'n cyflenwi PAG

Dyddiad atgyfeirio'r Grant Addasiadau Ffisegol i'w gymeradwyo gan 
Lywodraeth Cymru.
Y dyddiad pan gymeradwyodd Llywodraeth Cymru'r Grant 
Addasiadau Ffisegol.

Tudalen y pecyn 259



Addasiadau Tai76

4.13 Gwelsom rai gwendidau yn y fframwaith Hwyluso newydd. I ddechrau, er 
bod Hwyluso yn ceisio gwella'r oruchwyliaeth dros berfformiad a gwariant 
awdurdodau lleol a chymdeithasau tai, nid yw cwmpas yr oruchwyliaeth 
hon wedi cael ei ehangu i gynnwys buddsoddi mewn addasiadau i dai 
awdurdod lleol neu dai LSVT. Mae'r ymagwedd newydd felly'n hepgor 
tua 25% o'r holl fuddsoddiad, ac oddeutu 30% o'r bobl anabl a'r bobl hŷn 
sy'n derbyn addasiadau bob blwyddyn. Er bod y safonau perfformiad 
newydd a gyflwynwyd drwy Hwyluso yn gam ymlaen o ran galluogi 
sefydliadau cyflenwi i farnu ynghylch effeithiolrwydd eu systemau rheoli, 
nid yw rhai o'r prif achosion wrth wraidd oedi a nodwyd yn ein hadolygiad 
wedi'u cynnwys. Yn benodol, data yn gysylltiedig â chaniatâd cynllunio 
neu gymeradwyaeth gan gwmnïau cyfleustodau; oedi a achosir yn 
sgil dewisiadau neu benderfyniadau'r ymgeisydd/aelwyd; bod data 
cydraddoldeb yn cynnwys ethnigrwydd yr ymgeisydd; oedi a achosir 
oherwydd anhawster wrth ddewis contractwyr;  a'r amser a gymerir a 
chanlyniad yr asesiad o addasrwydd cartref i'w addasu. Bydd y bylchau 
hyn yn cyfyngu ar ddefnyddioldeb y data a gesglir ac ni fydd yn caniatáu i 
Lywodraeth Cymru a sefydliadau cyflenwi gynnal gwerthusiad llawn o bob 
agwedd ar y system addasu gymhleth.

Wrth reoli perfformiad, canolbwyntir yn ormodol ar fewnbwn 
ac allbwn sefydliadau unigol yn hytrach na gwella'r 
canlyniadau a'r budd ataliol a ddaw yn sgil addasiadau
4.14 Yn y gorffennol, ystyriwyd mai cyrff tai a oedd yn gyfrifol am addasu 

adeiladau ac, i raddau llai, gwasanaethau cymdeithasol mewn 
awdurdodau. Yn gynyddol, cydnabyddir bod sefydliadau iechyd, cynllunio, 
pensaernïol, addysg a hamdden, ymhlith eraill, yn gyfrifol am addasiadau. 
Mae'n bwysig felly bod gwasanaeth addasu modern yn coleddu ac yn 
defnyddio sgiliau a phrofiad ystod eang o ddisgyblaethau wrth gyflawni 
gwaith, ond hefyd yn canolbwyntio ar ddeall y budd ehangach sy'n 
gysylltiedig â gwaith addasu, yn ogystal ag effeithlonrwydd systemau 
cyflenwi. 
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4.15 Yn ein hadolygiad, gwelsom fod sefydliadau cyflenwi, wrth reoli a 
gwerthuso perfformiad, yn canolbwyntio'n bennaf ar fewnbwn ac allbwn yn 
gysylltiedig â chyflenwi addasiadau. Yn Nangosyn 15 (ar y dudalen nesaf) 
ceir crynodeb o ymagweddau cyfredol awdurdodau lleol a chymdeithasau 
tai at fonitro a gwerthuso perfformiad. Ceir diffyg ffocws o hyd ar fudd 
ehangach addasiadau i bobl anabl a phobl hŷn, neu i wasanaethau iechyd 
a gofal cymdeithasol, oherwydd canolbwyntir yn ormodol ar ddarpariaeth  
ar y naill ben a'r llall a chost grantiau. Mae'r gwaith monitro cyfredol 
yn canolbwyntio'n ormodol ar fecanwaith cyflenwi addasiadau, heb 
ganolbwyntio digon ar effaith, llesiant a'r budd ehangach wrth fuddsoddi. 
Mae cyrff cyhoeddus yn ei chael hi'n anodd gwerthuso perfformiad 
oherwydd y gwendidau hyn. 

4.16 Yn ôl Deddf Cydraddoldeb 2010 (Deddf 2010), y mae'n dyletswydd 
ar landlord neu reolwr eiddo i wneud addasiadau rhesymol, ac 
mae'n rhaid iddo wneud hynny os bydd rhywun anabl neu hŷn o dan 
anfantais oherwydd eu hanabledd.24 Mae Deddf 2010 yn cydnabod bod 
addasiadau'n wasanaethau pwysig sy'n hyrwyddo cyfle cyfartal mewn 
modd cadarnhaol ac yn cefnogi llesiant pobl anabl a phobl hŷn. Mae 
llawer o awdurdodau lleol a chymdeithasau tai wedi gosod amcanion 
polisi i gynorthwyo pobl ag anableddau i fyw'n annibynnol. Er eu bod yn 
amlygu cydraddoldeb fel amcan polisi allweddol, gwelsom mai ychydig o 
sefydliadau cyflenwi sy'n casglu ac yn gwerthuso ystod ddigonol o ddata i 
ddangos a sicrhau mynediad teg at wasanaethau. Dim ond saith o'r 22 o 
awdurdodau lleol ac 11 o'r 33 o gymdeithasau tai a ymatebodd i'n harolwg 
a ddywedodd eu bod yn casglu gwybodaeth cydraddoldeb y rhai sy'n 
derbyn addasiadau tai. Mae hyn yn wendid mawr yn y trefniadau cyfredol.

24 Nid yw Deddf Cydraddoldeb 2010 yn ei gwneud yn ofynnol i landlord gyflawni newidiadau 
sy'n effeithio ar y strwythur neu a fyddai'n newid y cartref yn sylweddol ac yn barhaol - er 
enghraifft, diwygio'r cynllun mewnol trwy dynnu waliau neu ledu drysau. Ceir rhai pethau y 
mae'n rhaid iddynt eu gwneud, fodd bynnag, er mwyn addasu'r cartref i unigolyn anabl neu 
hŷn os yw gwneud hynny'n rhesymol.
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Dangosyn 15: y data a gesglir gan awdurdodau lleol a chymdeithasau tai i fesur 
a gwerthuso eu perfformiad wrth gyflenwi addasiadau

Ffynhonnell: Arolwg Swyddfa Archwilio Cymru o awdurdodau lleol a chymdeithasau tai. 

0 20 40 60 80 100

 Arall

 Hyd yr amser ar gyfer rhyddhau o’r ysbyty

 Cyfraddau aildderbyn i’r ysbyty

 Y galw am wasanaethau iechyd neu ofal

 Yr e�aith o ran y gallu i barhau 
i fyw’n annibynnol 

 Yr e�aith ar ansawdd bywyd
defnyddwyr gwasanaeth

 Adborth gan ddefnyddwyr ynghylch
pe�ormiad contractwyr

 Costau

Amser i gwblhau’r gwaith o’r dechrau i’r
diwedd

Awdurdod Lleol  Cymdeithas Dai

Canran sy'n cydym�ur�o â'r safon
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4.17 Yn rhan 3 o'r adroddiad hwn (Dangosyn 10 ar dudalen 59), nodwyd rhai 
o'r buddion a'r buddiolwyr yn sgil addasiadau. Ar gyfer teuluoedd unigol, 
roedd y rhain yn cynnwys urddas, annibyniaeth, iechyd (corfforol a 
meddyliol), lefelau uwch o gynhwysiant cymdeithasol a chyfleoedd gwell i 
bobl anabl a phobl hŷn gael addysg a chyflogaeth; llai o straen corfforol a 
meddyliol a mwy o ryddid a thawelwch meddwl i berthnasau sy'n gofalu. 
Mae cyrff iechyd hefyd yn tynnu sylw at y ffaith bod cyflenwi addasiadau'n 
cyfrannu at leihau oedi wrth ryddhau cleifion ac yn helpu i atal derbyniadau 
i'r ysbyty neu leoliadau gofal preswyl yn sgil llai o ddamweiniau neu 
godymau yn y cartref. Er bod llawer o awdurdodau lleol a chymdeithasau 
tai yn cydnabod pwysigrwydd addasiadau er mwyn galluog pobl anabl a 
phobl hŷn i fyw'n annibynnol, ac er mwyn atal y galw am wasanaethau 
iechyd a gofal cymdeithasol, ychydig o dystiolaeth a welsom fod 
sefydliadau cyflenwi yn cynnal gwerthusiad cadarn o'r buddion ehangach 
a thymor hwy hyn yn sgil addasu.  

4.18 Bydd amrywiaeth o awdurdodau lleol, cymdeithasau tai ac asiantaethau 
Gofal a Thrwsio yn cynnal arolygon bodlonrwydd ar ôl cyflawni gwaith 
addasu gyda phobl anabl a phobl hŷn. Mae'r defnydd a wneir o adborth 
defnyddwyr gwasanaeth hefyd yn amrywio'n eang, ac fe welsom 
gyfleoedd i ddefnyddio'r adborth hwn i atgyfnerthu dealltwriaeth a gwella'r 
ddarpariaeth. Fel rheol, cynhelir arolygon yn syth ar ôl cwblhau'r gwaith 
adeiladu ffisegol, ac nid yw hynny'n rhoi cyfle i ystyried yn llawn pa fudd 
a geir yn ei sgil i bobl anabl a phobl hŷn. Gan amlaf, ni chaiff canlyniadau 
allweddol fel annibyniaeth, llesiant, gostyngiadau mewn damweiniau neu 
godymau eu casglu.

4.19 Er enghraifft, er bod bron yr holl sefydliadau cyflenwi yn defnyddio 
canfyddiadau arolygon er mwyn helpu i farnu ansawdd gwaith adeiladu 
a pherfformiad contractwyr, llai na hanner yr awdurdodau lleol a'r 
cymdeithasau tai sy'n defnyddio'r data i archwilio perfformiad drwy 
bwyllgorau craffu neu fyrddau llywodraethu, ac ychydig dros hanner 
ohonynt sy'n eu defnyddio i wella cydweithio. Mae tua hanner y 
cymdeithasau tai a'r awdurdodau lleol yn defnyddio adborth defnyddwyr 
gwasanaeth gynnal trafodaeth â Llywodraeth Cymru er mwyn canfod 
cyfleoedd i wella darpariaeth a pherfformiad. Yn olaf, nid yw chwe 
chymdeithas dai yn gwerthuso nac yn adrodd ar berfformiad o gwbl. Ar 
hyn o bryd, dengys ein dadansoddiad fod llawer o gyfyngiadau ar y gallu 
i ddefnyddio data i farnu ynghylch perfformiad a chefnogi penderfyniadau 
yn y dyfodol mewn perthynas ag addasiadau. 
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Atodiad 1: Methodoleg Astudio

Adolygu deunydd darllen 

Rydym wedi adolygu amrywiaeth eang o ddogfennau a chyfryngau, gan 
gynnwys: 

• dogfennau polisi a chanllaw Llywodraeth Cymru; 

• cynlluniau a strategaethau awdurdodau lleol ar gyfer Adnewyddu Tai; a 

• gwaith ymchwil a chanllawiau eraill perthnasol gan y Shelter Cymru, CLlLC 
a chyrff ymchwil. 

Cyfweliadau Cenedlaethol

Cynhaliwyd cyfweliadau â chynrychiolydd o Goleg Brenhinol y Therapyddion 
Galwedigaethol, Tai Pawb, Iechyd Cyhoeddus Cymru, Cymdeithas Llywodraeth 
Leol Cymru, Llywodraeth Cymru a Tai Cymunedol Cymru.

Dadansoddi data ac ystadegau  

Rydym wedi casglu a dadansoddi amrywiaeth eang o ganlyniadau 
dangosyddion perfformiad a data cyllidebol sydd ar gael ar-lein yn y Swyddfa 
Ystadegau Gwladol ac yn StatsCymru. 

Dadansoddwyd data gwariant yr holl awdurdodau lleol, cymdeithasau tai ac 
asiantaethau Gofal a Thrwsio yng Nghymru.
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Gwaith maes mewn awdurdodau lleol a chymdeithasau tai 

Ymwelwyd â chwe awdurdod lleol a phedair cymdeithas dai yng Nghymru yn 
2016-17. Mae'r awdurdodau lleol a ddewiswyd yn cynrychioli cymysgedd o 
awdurdodau dinesig, trefol a gwledig, ac awdurdodau yn y cymoedd, sydd ar 
wasgar ledled Cymru. Roedd y pedair cymdeithas dai a ddewiswyd yn cynnwys 
tair cymdeithas gymunedol draddodiadol, ac un gymdeithas dai LSVT. Dyma 
safleoedd y gwaith maes: 

• Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili 

• Cymdeithas Tai Cymunedol Caerdydd

• Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy 

• Cartrefi Melin

• Tai Gogledd Cymru

• Cyngor Dinas Casnewydd

• Cyngor Sir Penfro

• Cyngor Sir Powys 

• Cymdeithas Dai'r Cymoedd i'r Arfordir

Yn ystod yr ymweliadau, buom yn cyfweld ag amrywiaeth o staff. Yn ogystal 
â hynny, buom yn adolygu dogfennau manwl ar gyfer Cyngor Sir Gwynedd, 
Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen a Chyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam.
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Arolygon a chasglu data

Cynhaliom amrywiaeth o arolygon ar-lein, a chasglu data, gan gynnwys y 
canlynol: 

• Therapyddion Galwedigaethol sy'n gweithio gyda Choleg Brenhinol y 
Therapyddion Galwedigaethol, gan dderbyn 71 o ymatebion;

• 12 o sefydliadau'r GIG, cymysgedd o fyrddau iechyd a sampl o ysbytai, gan 
gynnwys holl ardaloedd Bwrdd Iechyd Cymru;

• pob un o'r 22 o awdurdodau lleol yn trafod cyflenwi addasiadau, gan 
gynnwys gwybodaeth benodol am yr 11 o awdurdodau sydd wedi cadw eu 
stoc tai cymdeithasol;

• y 33 o brif gymdeithasau tai yn trafod rheoli a chyflenwi addasiadau, 
gan gynnwys y 22 sy'n derbyn arian Grant Addasiadau Ffisegol, a'r 11 o 
gymdeithasau LSVT; a'r 

• 13 o asiantaethau Gofal a Thrwsio ynghylch cyflenwi'r Rhaglen Addasiadau 
Brys a gwaith strategol i gyflenwi addasiadau. 

Comisiynwyd arolwg dros y ffôn hefyd, lle cwblhawyd 521 o arolygon gyda 
phobl anabl a phobl hŷn a dderbyniodd Grant Cyfleusterau i'r Anabl (DFG) neu 
Grant Addasiadau Ffisegol (PAG) yn 2015-16. Roedd y sampl a ddefnyddiwyd 
ar gyfer yr arolwg yn cynnwys pob ardal yng Nghymru a chyllid DFGs yn ogystal 
â chyllid PAG.
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Atodiad 2: Diffiniad o gymdeithasau tai ac 
asiantaethau Gofal a Thrwsio

Sefydliad Cylch Gwaith Cwmpas

Cymdeithasau 
Tai

I gael eu derbyn fel cymdeithas dai, mae'n 
rhaid i sefydliadau fodloni sawl amod, 
gan gynnwys bod unrhyw arian dros 
ben yn cael ei gadw gan y sefydliad i'w 
gymhwyso i ddibenion tai cymdeithasol. 
Dylai'r sefydliad weithredu rheolaeth 
o safon uchel ar dai, busnes a chyllid. 
Mae'n rhaid i aelodaeth o'r Bwrdd 
fod yn wirfoddol, ac ni cheir rhoi tâl i 
Gyfarwyddwyr anweithredol. Dylai hefyd 
fod yn annibynnol ar sefydliadau eraill, gan 
gynnwys uchafswm o 20% o berchnogaeth 
neu gynrychiolaeth awdurdod lleol ar 
Fyrddau Rheoli.

Mae dwy gymdeithas 
dai ar hugain yn cyflenwi 
Grantiau Addasiadau 
Ffisegol i'w cartrefi ac yn 
darparu tai ar rent ym mhob 
ardal awdurdod lleol yng 
Nghymru.

Trosglwyddo 
Gwirfoddol 
Graddfa Fawr 
(LSVT)

Caiff cymdeithasau tai LSVT eu creu 
yn sgil trosglwyddo perchnogaeth ar 
stoc awdurdod lleol ar ôl i'r mwyafrif o 
denantiaid gytuno i hynny drwy bleidlais. 
Prif nodweddion LSVT yw bod tenantiaid 
sy'n trosglwyddo yn cael cynnig buddion 
eraill fel gwarant rhent, rhaglenni 
buddsoddi stoc a hawliau fel 'tenantiaid 
sicr'. Mae'n rhaid i'r landlord newydd 
fod wedi'i gofrestru gyda Llywodraeth 
Cymru, gan gydymffurfio â'r gofynion 
ar gyfer cymdeithasau tai cymunedol 
neu draddodiadol. Ariennir y broses o 
drosglwyddo drwy gymysgedd o arian 
cyhoeddus a phreifat. 

Un ar ddeg o gymdeithasau 
tai LSVT sy'n ymwneud 
â'r ardaloedd awdurdod 
lleol canlynol: Blaenau 
Gwent; Pen-y-bont ar 
Ogwr; Ceredigion; Conwy; 
Gwynedd; Merthyr Tudful; 
Sir Fynwy; Castell-nedd 
Port Talbot; Casnewydd; 
Rhondda Cynon Taf; a 
Thorfaen.

Gofal a 
Thrwsio

Corff elusennol cenedlaethol yw Gofal a 
Thrwsio Cymru. Mae'n ceisio sicrhau bod 
gan bobl hŷn gartrefi saff a diogel sydd 
yn cyd-fynd â'u hanghenion. Ers 2002-
03, mae Llywodraeth Cymru wedi ariannu 
Gofal a Thrwsio i gyflenwi'r Rhaglen 
Addasiadau Brys genedlaethol.

Mae 13 o asiantaethau 
Gofal a Thrwsio yn trafod 
22 o awdurdodau lleol yng 
Nghymru. 

Ffynhonnell: Dadansoddiad Swyddfa Archwilio Cymru o grantiau a chyllid ar gyfer 
addasiadau
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Atodiad 3: Y pum llwybr ariannu cyhoeddus ar 
gyfer addasiadau yng Nghymru

Y pum llwybr ariannu cyhoeddus ar gyfer addasiadau yng Nghymru

Grantiau Cyfleusterau i'r Anabl

O dan Ddeddf Grantiau Tai, Adeiladu ac Adfywio 1996, bydd awdurdodau lleol yn darparu 
Grantiau Cyfleusterau i'r Anabl (DFGs). Grantiau gorfodol yw'r rhain sydd ar gael i helpu 
pobl anabl a phobl hŷn i barhau i fyw'n annibynnol yn eu cartrefi eu hunain. Gall perchnogion 
preswyl, landlordiaid yn ogystal â thenantiaid awdurdod lleol, rhent preifat neu gymdeithas 
dai wneud cais am DFG.
Mae Deddf Grantiau Tai, Adeiladu ac Adfywio 1996 yn creu'r sail ar gyfer darparu DFGs. 
Mae Rheoliadau Grantiau Adnewyddu Tai 1996 (Cymru) yn gosod y meini prawf a ddefnyddir 
i brofi adnoddau ariannol ac uchafswm y grant y gall awdurdodau lleol ei dalu ar gyfer gwaith 
addasu, sef £36,000. Mae gan awdurdodau lleol bwerau dewisol i ddarparu cyllid ar gyfer 
addasiadau, gwaith trwsio a gwella o dan Orchymyn Diwygio Rheoleiddio (Cymorth Tai) 
(Cymru a Lloegr) 2002. Gall awdurdodau ddarparu cymorth o dan y Gorchymyn hwnnw 
ar ffurf grant, ond yr hyn a gynigir yn aml yw benthyciad. Mae gan Awdurdodau Lleol eu 
polisïau eu hunan ynghylch lefel a ffurf y cymorth dewisol a gynigir ganddynt, a'r amodau 
y mae'n rhaid i unigolyn eu bodloni er mwyn cymhwyso. Cyhoeddodd Llywodraeth Cymru 
ganllawiau atodol ar adnewyddu tai (NAfW 20/02) i gyd-fynd â'r Gorchymyn Diwygio 
Rheoleiddio. Diweddarodd Llywodraeth Cymru y canllawiau hynny yn 2010.
Mae DFGs yn amodol ar brawf modd, ac mae cyfraniad ymgeiswyr at gost y gwaith yn 
dibynnu ar lefel eu hincwm, eu harbedion a'u treuliau yn ôl yr asesiad. Mae'n ddyletswydd 
ar awdurdodau lleol i gynnal yr asesiadau hynny. Fodd bynnag, mae Llywodraeth Cymru'n 
eithrio teuluoedd â phlant neu bobl ifanc anabl dibynnol dan 19 rhag gorfod sefyll prawf 
modd. Cyn cyflwyno DFG, mae'n rhaid i awdurdod tai lleol ei fodloni ei hun bod y gwaith 
yn 'angenrheidiol a phriodol' er mwyn bodloni anghenion yr unigolyn anabl neu hŷn, a'u 
bod yn 'rhesymol ac yn ymarferol' yn dibynnu ar oedran a chyflwr yr eiddo. Wrth ddod i 
benderfyniad, mae angen i awdurdodau ystyried y canlynol yn gysylltiedig â'r DFG: 
• a oes angen y DFG er mwyn gallu gweithredu cynllun gofal fydd yn galluogi preswylydd 

anabl neu hŷn i barhau i fyw mor annibynnol ag sy'n bosibl yn ei gartref ei hun; a
• bodloni, hyd y gellir, anghenion asesedig yr unigolyn anabl neu hŷn, gan ystyried ei 

anghenion meddygol a chorfforol. 

Grantiau Addasiadau Ffisegol 
Mae Llywodraeth Cymru'n darparu Grantiau Addasiadau Tai (PAGs) i gymdeithasau tai 
er mwyn addasu cartrefi i'w tenantiaid lle nodwyd bod angen cymorth.Ni chaiff tenantiaid 
cymdeithasau tai ymgeisio am y cyllid fel unigolyn. Swyddogion Llywodraeth Cymru sy'n 
cymeradwyo holl gyllid PAG. Ar hyn o bryd, mae 22 o'r prif gymdeithasau tai yn derbyn cyllid 
PAG.
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Y pum llwybr ariannu cyhoeddus ar gyfer addasiadau yng Nghymru

Y Cyfrif Refeniw Tai yn ariannu addasiadau i dai awdurdod lleol
Cyfrif wedi'i neilltuo yng Nghronfa Gyffredinol awdurdod lleol yw'r Cyfrif Refeniw Tai  
(CRT), sy'n golygu nad oes gan awdurdodau lleol ar y cyfan unrhyw ddisgresiwn i 
drosglwyddo symiau o arian i mewn iddo neu allan ohono. Mae'r eitemau sydd i'w credydu 
i'r CRT a'u debydu ohono wedi'u rhagnodi mewn statud. Mae'r rhain yn cynnwys gwariant 
ac incwm yn gysylltiedig ag eiddo sydd wedi'i restru yn adran 74 o Ddeddf Llywodraeth 
Leol a Thai 1989 ac Atodlen 4 o Ddeddf 1989 (fel y'i diwygiwyd) sy'n nodi'r eitemau debyd 
a chredyd sydd i'w cofnodi yn y CRT. Mae eitemau debyd a ganiateir yn cynnwys gwariant 
ar waith trwsio, cynnal a chadw a rheoli, gwariant cyfalaf a rhenti, ardrethi, trethi a chostau 
eraill. Mae cost addasu wedi'i chynnwys fel maes gweithgarwch y gellir buddsoddi ynddo. 
Er bod modd i denantiaid ymgeisio am gymorth ariannol i addasu eu cartrefi, fel arfer bydd y 
landlord awdurdod lleol yn darparu ac yn ariannu addasiadau yn ei stoc ei hun. 

Cymdeithasau tai Trosglwyddo Gwirfoddol Graddfa Fawr (LSVT)
Nid yw PAGs ar gael i'r 11 o gymdeithasau tai a gafodd eu creu drwy drosglwyddo stoc tai 
o awdurdod lleol. Gall cymdeithasau tai LSVT naill ai wneud cais i awdurdodau lleol am 
DFG neu ddefnyddio eu cyllid eu hunain i addasu cartrefi. Ni chaiff tenantiaid cymdeithasau 
trosglwyddo stoc ymgeisio am gyllid fel unigolion ar gyfer gwaith addasu, Maent felly'n 
dibynnu ar eu landlord i gytuno i addasu eu cartref. Mae Llywodraeth Cymru'n ei gwneud 
hi'n ofynnol i gymdeithasau tai LSVT nodi'r buddsoddiad a ragwelir mewn addasiadau tai ar 
y ddogfen gynnig pan fydd tenantiaid yn pleidleisio a ydynt am gefnogi trosglwyddo stoc ai 
peidio. Os cefnogir trosglwyddo stoc, a bod y tenantiaid yn trosglwyddo o'r awdurdod lleol i 
landlord cymdeithas dai newydd, bydd yn rhaid ariannu cost addasiadau o gyllidebau cynnal 
a chadw'r gymdeithas trosglwyddo stoc yn hytrach na defnyddio PAGs ar gyfer hynny. Fodd 
bynnag, mae rhai sefydliadau bellach wedi canfod bod y buddsoddiad a ragwelwyd ganddynt 
yn annigonol er mwyn bodloni'r galw cynyddol ymhlith eu tenantiaid am addasiadau tai. Nid 
oes angen i gymdeithasau tai LSVT dderbyn cymeradwyaeth oddi wrth Lywodraeth Cymru, 
ac nid oes yn rhaid iddynt ychwaith gydymffurfio â meini prawf PAG Llywodraeth Cymru. 

Rhaglen Addasiadau Brys (RRAP) 
mae Llywodraeth Cymru wedi ariannu asiantaethau Gofal a Thrwsio i gyflawni'r Rhaglen 
Addasiadau Brys (RRAP) ers 2002-03. Mae'r rhaglen yn unigryw i Gymru. Mae'r RRAP yn 
galluogi asiantaethau Gofal a Thrwsio i gyflawni mân waith addasu fel canllawiau, er mwyn 
galluogi pobl i ddychwelyd yn ddiogel o'r ysbyty i'w cartrefi eu hunain, gan wella'r broses o 
ryddhau cleifion o'r ysbyty. Mae Llywodraeth Cymru yn disgwyl i'r addasiadau hyn gael eu 
cwblhau cyn pen 15 diwrnod gwaith; fodd bynnag, gellir cyflawni addasiadau ar frys mewn 
ymateb i argyfwng. Nid yw'r RRAP ond ar gael i berchnogion preswyl a thenantiaid rhent 
preifat. Mae Gofal a Thrwsio wedi ceisio ehangu'r cwmpas i gynnwys daliadaethau eraill, 
ond nid yw Llywodraeth Cymru wedi cymeradwyo'r estyniad hwn eto.

Ffynhonnell: Dadansoddiad Swyddfa Archwilio Cymru o grantiau a chyllid ar gyfer 
addasiadau.
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Atodiad 4: Cyfanswm y boblogaeth 65 oed 
a throsodd y rhagwelir na fyddant yn gallu 
ymdopi ag un dasg yn y cartref ar eu pen eu 
hunain 

Awdurdod Lleol 2015 2020 2025 2030 2035 newid % 

Blaenau Gwent 5,232 5,632 6,162 6,760 7,390 29.20%

Pen-y-bont ar 
Ogwr

11,108 12,548 14,212 16,063 17,861 37.81%

Caerffili 12,976 14,565 16,441 18,462 20,452 36.55%

Caerdydd 20,619 22,551 25,365 28,933 32,677 36.90%

Sir Gaerfyrddin 16,966 18,857 21,163 23,681 25,891 34.47%

Ceredigion 7,006 7,780 8,666 9,516 10,181 31.19%

Conwy 12,853 13,951 15,324 16,884 18,324 29.86%

Sir Ddinbych 8,764 9,738 10,862 12,128 13,293 34.07%

Sir y Fflint 12,134 13,912 15,820 17,880 19,796 38.70%

Gwynedd 11,133 11,928 12,918 13,997 14,942 25.49%

Ynys Môn 6,977 7,725 8,591 9,412 10,088 30.84%

Merthyr Tudful 4,285 4,751 5,336 6,026 6,704 36.08%

Sir Fynwy 8,778 10,033 11,370 12,909 14,300 38.62%

Castell-nedd Port 
Talbot

11,332 12,321 13,658 15,182 16,532 31.45%

Casnewydd 10,412 11,187 12,316 13,672 15,154 31.29%

Sir Benfro 11,990 13,381 14,874 16,461 17,798 32.63%

Powys 13,831 15,775 17,931 20,216 22,222 37.76%

Rhondda Cynon 
Taf

17,468 19,131 21,163 23,388 25,537 31.60%

Abertawe 19,132 20,851 22,954 25,240 27,388 30.14%
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Awdurdod Lleol 2015 2020 2025 2030 2035 newid % 

Torfaen 7,313 8,094 9,001 10,054 10,994 33.48%

Bro Morgannwg 10,559 11,977 13,684 15,530 17,193 38.59%

Wrecsam 10,317 11,734 13,351 15,124 16,862 38.82%

Cymru 251,188 278,422 311,163 347,518 381,580 34.17%

Source: Welsh Government, Daffodil projections
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Atodiad 5: Amcanestyniad o'r boblogaeth 65 a 
throsodd â phroblemau symudedd

Awdurdod Lleol 2015 2020 2025 2030 2035
newid 

% 

Blaenau Gwent 2,325 2,510 2,759 3,078 3,400 46.24%

Pen-y-bont ar 
Ogwr

4,946 5,622 6,418 7,345 8,281 67.43%

Caerffili 5,745 6,489 7,363 8,397 9,456 64.60%

Caerdydd 9,374 10,283 11,533 13,188 15,076 60.83%

Sir Gaerfyrddin 7,642 8,504 9,562 10,865 12,089 58.19%

Ceredigion 3,152 3,515 3,936 4,402 4,806 52.47%

Conwy 5,863 6,378 7,026 7,828 8,624 47.09%

Sir Ddinbych 3,924 4,374 4,906 5,562 6,202 58.05%

Sir y Fflint 5,395 6,227 7,153 8,221 9,291 72.22%

Gwynedd 5,052 5,438 5,894 6,498 7,039 39.33%

Ynys Môn 3,136 3,492 3,914 4,363 4,763 51.88%

Merthyr Tudful 1,910 2,131 2,405 2,736 3,087 61.62%

Sir Fynwy 3,959 4,545 5,179 5,972 6,743 70.32%

Castell-nedd Port 
Talbot

5,095 5,531 6,143 6,905 7,647 50.09%

Casnewydd 4,673 5,058 5,588 6,271 7,021 50.25%

Sir Benfro 5,378 6,053 6,770 7,610 8,398 56.15%

Powys 6,228 7,127 8,144 9,342 10,466 68.05%

Rhondda Cynon 
Taf

7,803 8,591 9,534 10,692 11,875 52.19%

Abertawe 8,607 9,445 10,427 11,617 12,821 48.96%

Torfaen 3,286 3,653 4,076 4,615 5,131 56.15%
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Awdurdod Lleol 2015 2020 2025 2030 2035
newid 

% 

Bro Morgannwg 4,765 5,409 6,209 7,147 8,048 68.90%

Wrecsam 4,626 5,272 6,024 6,942 7,871 70.15%

Cymru 112,887 125,645 140,963 159,599 178,134 57.80%

Ffynhonnell: Llywodraeth Cymru, amcanestyniadau Daffodil
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Atodiad 6: Barn rheolwyr awdurdod lleol 
ynghylch effeithiolrwydd trefniadau partneriaeth 
rhwng eu hawdurdod lleol a sefydliadau eraill 
sy'n cyflenwi addasiadau tai

Awdurdodau 
Lleol

Aelod o 
grŵp 

traws-
sector

Cyfarfod 
rheolaidd

Cyswllt 
anffurfiol

Rhannu 
gwybodaeth 

Staff 
wedi'u 

cydleoli
Adnoddau 

cyfun

Dim 
trefniadau 

partneriaeth

Gofal a Thrwsio 5 18 15 15 1 7 1

Cymdeithasau 
Tai ac/neu 
Gymdeithasau 
LSVT sydd yn 
rheoli tai yn 
eich ardal 

5 6 13 8 2 1 4

Cymdeithasau 
Tai ac/neu 
Gymdeithasau 
LSVT nad ydynt 
yn rheoli tai yn 
eich ardal 

0 0 3 2 0 0 18

Awdurdodau 
lleol

10 14 9 11 1 0 5

Sefydliadau 
eraill yn y 
trydydd sector

1 2 7 4 0 0 12

Defnyddwyr 
addasiadau tai 

0 2 14 8 0 0 5

Eich Bwrdd 
Iechyd Lleol 
- heblaw'r 
Gwasanaethau 
Therapi 
Galwedigaethol 

1 4 6 5 0 3 12

Eich Bwrdd 
Iechyd 
Lleol - drwy'r 
Gwasanaethau 
Therapi 
Galwedigaethol 

5 8 11 10 7 7 3

Ffynhonnell: Arolwg Swyddfa Archwilio Cymru o reolwyr tai awdurdod lleol. Cawsom 
ymatebion gan bob un o'r 22 o awdurdodau lleol. Gallai ymatebwyr yr arolwg ddewis 
mwy nag un ymateb, felly gall y rhesi greu cyfansymiau o fwy na 22. Y golofn olaf goch 
yw'r niferoedd gwirioneddol.
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Awdurdodau 
Lleol

Aelod o 
grŵp 

traws-
sector

Cyfarfod 
rheolaidd

Cyswllt 
anffurfiol

Rhannu 
gwybodaeth 

Staff 
wedi'u 

cydleoli
Adnoddau 

cyfun

Dim 
trefniadau 

partneriaeth

Gofal a Thrwsio 3 6 17 9 0 0 7

Cymdeithasau 
Tai ac/neu 
Gymdeithasau 
LSVT sydd yn 
rheoli tai yn 
eich ardal 

7 12 20 19 1 2 1

Cymdeithasau 
Tai ac/neu 
Gymdeithasau 
LSVT nad ydynt 
yn rheoli tai yn 
eich ardal 

0 0 9 4 0 0 12

Awdurdodau 
lleol

1 1 8 3 0 0 8

Sefydliadau 
eraill yn y 
trydydd sector

2 4 10 12 0 0 10

Defnyddwyr 
addasiadau tai 

3 4 9 7 0 2 12

Eich Bwrdd 
Iechyd Lleol 
- heblaw'r 
Gwasanaethau 
Therapi 
Galwedigaethol 

0 0 6 2 0 0 14

Eich Bwrdd 
Iechyd 
Lleol - drwy'r 
Gwasanaethau 
Therapi 
Galwedigaethol 

3 6 17 9 0 0 7

Atodiad 7: Barn rheolwyr cymdeithasau tai 
ynghylch effeithiolrwydd trefniadau partneriaeth 
rhwng eu cymdeithas dai a sefydliadau eraill 
sy'n cyflenwi addasiadau tai

Ffynhonnell: Arolwg Swyddfa Archwilio Cymru o gymdeithasau tai. Cawsom ymatebion 
gan bob un o'r 33 o gymdeithasau tai sy'n cyflawni gwaith addasu Gallai ymatebwyr 
yr arolwg ddewis mwy nag un ymateb, felly gall y cyfansymiau fod yn uwch na 33. Y 
golofn olaf goch yw'r niferoedd gwirioneddol.
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Atodiad 8: Barn rheolwyr Gofal a Thrwsio 
ynghylch effeithiolrwydd trefniadau partneriaeth 
rhwng eu sefydliad hwy a sefydliadau eraill 
sy'n cyflenwi addasiadau tai

Ffynhonnell: Arolwg Swyddfa Archwilio Cymru o reolwyr Gofal a Thrwsio. Cawsom 
ymatebion gan bob un o'r 13 o asiantaethau Gofal a Thrwsio. Gallai ymatebwyr yr 
arolwg ddewis mwy nag un ateb, felly gall y rhesi greu cyfanswm o fwy nag 13. Y 
golofn olaf goch yw'r niferoedd gwirioneddol. 

Awdurdodau 
Lleol

Aelod o 
grŵp 

traws-
sector

Cyfarfod 
rheolaidd

Cyswllt 
anffurfiol

Rhannu 
gwybodaeth 

Staff 
wedi'u 

cydleoli
Adnoddau 

cyfun

Dim 
trefniadau 

partneriaeth

Gofal a Thrwsio 5 11 5 10 3 2 0

Cymdeithasau 
Tai ac/neu 
Gymdeithasau 
LSVT sydd yn 
rheoli tai yn 
eich ardal 

1 3 8 6 0 0 1

Cymdeithasau 
Tai ac/neu 
Gymdeithasau 
LSVT nad ydynt 
yn rheoli tai yn 
eich ardal 

4 3 5 4 0 0 3

Awdurdodau 
lleol

0 1 4 2 0 0 5

Sefydliadau 
eraill yn y 
trydydd sector

4 7 4 5 0 0 2

Defnyddwyr 
addasiadau tai 

1 3 7 6 0 0 0

Eich Bwrdd 
Iechyd Lleol 
- heblaw'r 
Gwasanaethau 
Therapi 
Galwedigaethol 

2 8 8 7 3 0 0

Eich Bwrdd 
Iechyd 
Lleol - drwy'r 
Gwasanaethau 
Therapi 
Galwedigaethol 

5 11 5 10 3 2 0
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Wales Audit Office

24 Cathedral Road

Cardiff CF11 9LJ

Tel: 029 2032 0500

Fax: 029 2032 0600

Textphone: 029 2032 0660

We welcome telephone calls in  
Welsh and English.

E-mail: info@audit.wales

Website: www.audit.wales

Swyddfa Archwilio Cymru

24 Heol y Gadeirlan

Caerdydd CF11 9LJ

Ffôn: 029 2032 0500

Ffacs: 029 2032 0600

Ffôn Testun: 029 2032 0660

Rydym yn croesawu galwadau  
ffôn yn Gymraeg a Saesneg.

E-bost: post@archwilio.cymru

Gwefan: www.archwilio.cymru
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