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Annwyl Russell 

Ôl-groniad amseroedd aros 
Diolch am eich llythyr dyddiedig 22 Tachwedd 2021 a diddordeb y Pwyllgor yn fy 
ngwaith ar ofal arfaethedig y GIG. Mae'r gwaith hwn yn parhau ac rydym wedi 
ehangu'r amserlenni gwreiddiol i'n galluogi i gasglu'r wybodaeth angenrheidiol gan 
gyrff y GIG ar y cynlluniau y maent yn eu rhoi ar waith i ddechrau mynd i'r afael ag ôl-
groniadau'r rhestrau aros, ac i'n helpu i ddeall rhai o'r heriau y maent yn eu hwynebu 
wrth geisio gwneud hynny'n well.    

Yn wir, rydym wedi paratoi offeryn data rhyngweithiol fel rhan o'n gwaith gofal 
arfaethedig.  Mae'r offeryn data yn cynnwys gwybodaeth am gyfanswm nifer y bobl 
sydd ar restrau aros a pha mor hir y maent wedi aros. Darperir y data ar lefel Cymru 
gyfan a bwrdd iechyd unigol.  Mae'r offeryn data hefyd yn dangos yr amseroedd aros 
ar gyfer gwahanol arbenigeddau ac ar wahanol gamau o "lwybr" amser aros.  Er i'r 
offeryn data gael ei ddatblygu i ddechrau i gynorthwyo fy nhîm archwilio gyda'i 
ymholiadau, credwn y bydd o ddiddordeb i gynulleidfa ehangach ac yn darparu ffordd 
hawdd ei defnyddio o gael gafael ar ddata amseroedd aros i lywio deialog, dadlau a 
chraffu o fewn y GIG, ac yn ehangach. 
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Fy mwriad yw cyhoeddi fy nghanfyddiadau presennol ar ofal cynlluniedig ar ffurf 
sylwebaeth lefel uchel erbyn canol mis Mawrth 2022, yn amodol ar y gallu i gyrff y 
GIG a Llywodraeth Cymru ymgysylltu â'r allbwn drafft a rhoi sylwadau clirio i ni. 
Rwy'n bwriadu sicrhau bod yr offeryn data ar gael i'r cyhoedd bryd hynny.  Bydd 
hynny'n caniatáu i'm tîm wneud gwelliannau pellach i'r offeryn data rhwng nawr a 
chyhoeddi.  

Er nad yw ar gael i'r cyhoedd eto, byddwn yn fwy na pharod i rannu'r fersiwn 
ddiweddaraf o'r offeryn data gyda chlercod y Pwyllgor fel y gallant gael ymdeimlad o'r 
graddau y gallai fod o gymorth i ymchwiliad y Pwyllgor.  O leiaf, gallai eu helpu i nodi 
rhai prif ffigurau ynghylch gwahanol agweddau ar y sefyllfa o ran amseroedd aros i 
lywio adroddiadau'r Pwyllgor.  Bydd Dave Thomas, y Cyfarwyddwr Archwilio sy'n 
goruchwylio'r gwaith, yn cysylltu â'r tîm clercio i weld a fyddai hyn o gymorth. 
Byddem yn sicr yn croesawu unrhyw farn sydd gan y clercod ar yr offeryn data ei hun 
gan y gallwn ystyried y rhain fel rhan o'r gwaith i'w gwblhau. 

Mae fy nhîm yn dal i dynnu ynghyd ganfyddiadau ein gwaith presennol ar ofal wedi'i 
gynllunio. Fodd bynnag, byddem yn disgwyl i'r rheini gadarnhau bod y materion a 
nodwyd yn fy adroddiad ym mis Medi 2020, Deg Cyfle i Ailosod ac Ailgychwyn 
System Gofal wedi’i Gynllunio y GIG , yn dal yn berthnasol ac y gellid eu defnyddio i 
lywio ymchwiliad y Pwyllgor. 

Hyderaf fod yr uchod yn ddefnyddiol. Mae croeso i chi gysylltu â mi os oes gennych 
unrhyw ymholiadau pellach. 

Yn gywir 

 

 

 
ADRIAN CROMPTON 
Archwilydd Cyffredinol Cymru 
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