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Annwyl Gadeirydd, 

Llywodraethu Pwyllgor Gwasanaethau Iechyd Arbenigol Cymru 

Yn dilyn fy llythyr dyddiedig 31 Ionawr, hoffwn eich diweddaru ynghylch y cynnydd a wnaed 
mewn perthynas ag argymhelliad 5 yn adroddiad Archwilydd Cyffredinol Cymru, Mai 2021, 
ar drefniadau llywodraethu Pwyllgor Gwasanaethau Iechyd Arbenigol Cymru. Mae’r 
argymhelliad hwn yn ymwneud yn benodol â recriwtio Aelodau Annibynnol i’r Pwyllgor hwn. 

Mae’n dda gennyf ddweud bod y Cyd-bwyllgor, yn ei gyfarfod ar 18 Ionawr, wedi cytuno i’r 
holl drefniadau a gynigir, gan gynnwys: 

 Proses recriwtio a fydd yn ceisio datganiadau o ddiddordeb ysgrifenedig oddi wrth
aelodau annibynnol y byrddau iechyd, drwy eu Cadeiryddion. Datblygir pecyn cryno i
ymgeiswyr a phroses ddewis ar gyfer y panel i gefnogi’r trefniadau hyn ac i
gynorthwyo’r ymgeiswyr;

 Gellir tynnu’r aelod annibynnol sydd i arwain ar faterion archwilio ac ariannol ar y
Pwyllgor Gwasanaethau Iechyd Arbenigol o unrhyw un o’r byrddau iechyd yn hytrach
na nid dim ond y corff lletyol fel sy’n digwydd ar hyn o bryd;

 Bydd aelodau presennol y Pwyllgor yn cael taliadau cydnabyddiaeth o 1 Ebrill 2022;

 Y byrddau iechyd fydd yn talu costau’r taliadau cydnabyddiaeth ychwanegol;

 Bydd y pontio i’r broses ddewis ar gyfer yr aelodau newydd yn dechrau ym mis
Mehefin 2022 gyda phenodi’r sawl a fydd yn arwain ar archwilio (o hydref 2022) a’r
ddau aelod arall o fis Ebrill 2023, er mwyn bod yn gyson â thymor yr aelodau
annibynnol sy’n gwasanaethu eisoes ar y Pwyllgor Gwasanaethau Iechyd Arbenigol.

Rwy’n credu y gellir ystyried bod y cam gweithredu hwn o adroddiad Archwilio Cymru 
bellach wedi cael ei gwblhau. 
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Rwy’n anfon copi o’r llythyr hwn at Archwilydd Cyffredinol Cymru. 
 
Yn gywir 
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