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Annwyl Gadeirydd 

Trefniadau Llywodraethu Pwyllgor Gwasanaethau Iechyd Arbenigol Cymru (PGIAC) 

Ysgrifennais atoch ar 3 Mawrth i roi’r wybodaeth ddiweddaraf mewn perthynas ag 
Argymhelliad 5 o adroddiad Archwilydd Cyffredinol Cymru ym mis Mai 2021 ar drefniadau 
llywodraethu PGIAC, ac i gadarnhau bod yr argymhelliad hwnnw, o ran taliad 
cydnabyddiaeth i aelodau annibynnol, wedi’i gwblhau.  

Rwyf nawr yn ysgrifennu i gadarnhau’r sefyllfa o ran Argymhellion 6 a 7 o’r un adroddiad 
sydd ar ôl i’w cwblhau. Rwy’n cynnig y dylid clirio’r rhain hefyd. Byddwch yn gwerthfawrogi 
ein bod wedi gorfod aros am yr adeg iawn i flaenoriaethu’r gwaith hwn o ystyried yr heriau 
mewn perthynas ag adfer ar ôl y pandemig.  

Argymhelliad 6: Rheoli rhaglenni isranbarthol a rhanbarthol (sy’n gysylltiedig ag 
Argymhelliad 2 a wnaed i PGIAC) 

Dywedodd Argymhelliad 6 y dylid, pan gynllunnir gwasanaethau arbenigol rhanbarthol neu 
isranbarthol newydd nad ydynt yn gyfrifoldeb PGIAC yn unig, sicrhau bod trefniadau rheoli 
rhaglenni amlbartner effeithiol ar waith o bwynt y cysyniad hyd nes eu cwblhau. Rydym 
nawr yn dechrau gweld y trefniadau ar gyfer Gweithrediaeth y GIG a Fframwaith Clinigol 
Cenedlaethol yn ffurfio ac mae cynnydd rhesymol yn cael ei wneud wrth ystyried mandad, 
cwmpas a chylch gwaith cydrannau’r system, gan gynnwys sefydlu rhwydweithiau clinigol a 
chymunedau ymarfer. Rwy’n hyderus y bydd y trefniadau hyn yn darparu cefnogaeth fwy 
cadarn ar gyfer newid gwasanaethau lle mae’n ofynnol darparu gwell gofal a chanlyniadau i 
gleifion, gan gynnwys lle mai dull rhanbarthol fyddai’r ateb gorau. Bydd trefniadau 
atebolrwydd a rheoli perfformiad cryfach a fydd yn cael eu goruchwylio gan Weithrediaeth y 
GIG yn sail i hyn. 
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Argymhelliad 7: Trefniadau llywodraethu ac atebolrwydd ar gyfer gwasanaethau 
arbenigol yn y dyfodol 
 
Dywedodd Argymhelliad 7 y dylid cynnal adolygiad o drefniadau PGIAC ynghyd â 
swyddogaethau cynghori a letyir yn genedlaethol ac arbenigol eraill. 
 
Rwyf wrthi’n sefydlu darn newydd o waith i adolygu’r trefniadau comisiynu cenedlaethol yn y 
GIG yng Nghymru. Mae cwmpas y gwaith hwn ac amserlen yn cael eu hystyried ar hyn o 
bryd. Fodd bynnag, byddwn yn siŵr o ystyried yr argymhellion hyn fel rhan o’r rhesymeg y 
tu ôl i’r gwaith.  
 
Hyderaf, ar ôl disgrifio’r gwaith sydd bellach yn yr arfaeth, y byddwch yn cytuno y gallwn 
gau pen y mwdwl ar yr argymhellion hyn o adroddiad Archwilio Cymru.  
 
Rwy’n anfon copi o’r llythyr hwn at Archwilydd Cyffredinol Cymru. 
 
Yn gywir 
 

 
Judith Paget CBE 
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