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Ymateb ysgrifenedig gan Lywodraeth Cymru i'r Pwyllgor Iechyd a Gofal 

Cymdeithasol. 

1. Diweddariad ar gamau i fynd i'r afael ag argyfwng y gweithlu gofal 

cymdeithasol, gan gynnwys cynlluniau am dâl salwch unwaith y bydd y 

cynllun dros dro yn dod i ben ym mis Awst; camau i liniaru effaith costau 

byw cynyddol ar y gweithlu gofal cymdeithasol; a gwaith y Fforwm Gwaith 

Teg Gofal Cymdeithasol. 

Ar 25 Gorffennaf, darparodd Llywodraeth Cymru gyllid ychwanegol i fyfyrwyr gwaith 
cymdeithasol sy'n dechrau ar eu cwrs ym mis Rhagfyr. Mae hyn yn dod i becyn o 
bron £10 miliwn o gefnogaeth ariannol i fyfyrwyr gwaith cymdeithasol dros y tair 
blynedd nesaf. Mae'r cyllid yr ydym wedi ei ddarparu yn canolbwyntio ar recriwtio 
myfyrwyr newydd i gyrsiau gwaith cymdeithasol er mwyn cynnal twf gweithlu gofal 
cymdeithasol cynaliadwy yng Nghymru. 

 
Daw cynllun Tâl Salwch Statudol Covid-19 i ben ar 31 Awst. Mae'r penderfyniad 
wedi'i wneud ar adeg pan fo'r dystiolaeth o Arolwg ONS ar Haint Coronafeirws yn 
awgrymu bod cyffredinrwydd Covid-19 yn y gymuned yn gostwng. Rydym hefyd yn 
adolygu profion asymptomatig ar gyfer staff gofal cymdeithasol a byddwn yn gwneud 
cyhoeddiad cyn hir. Mae gweithwyr gofal cymdeithasol a phreswylwyr cartrefi gofal 
yn grwpiau blaenoriaeth ar gyfer y pigiad atgyfnerthu sy'n dechrau ym mis Medi, a 
bydd hyn yn rhoi mwy o amddiffyniad i staff a phreswylwyr. 

 
Mae caniatáu i'r cynllun ddod i ben yn gyson â barn Iechyd Cyhoeddus Cymru bod 
Covid-19 yn endemig ac y dylid ei ystyried ochr yn ochr â feirysau anadlol eraill. Ni 
fyddai modd cefnogi cynllun cymorth ariannol sy'n benodol i Covid am gyfnod 
amhenodol. Bydd mater ehangach diffyg tâl salwch galwedigaethol yn y sector gofal 
cymdeithasol yn cael ei ystyried gan y Fforwm Gwaith Teg Gofal Cymdeithasol fel 
rhan o'i waith ar delerau ac amodau. Gallai'r ffrwd waith bresennol i ddatblygu 
fframwaith comisiynu cenedlaethol fel rhan o'r agenda Ailgydbwyso Gofal a 
Chymorth hefyd ystyried sut y gallai hyn ddylanwadu ar lefelau uwch o gynlluniau tâl 
salwch galwedigaethol cyflogwyr. 

 
Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo o hyd i weithredu'r Cyflog Byw 
Gwirioneddol i weithwyr gofal cymdeithasol yng Nghymru. Mae'r gyfradd cyflog byw 
real yn cael ei chyfrifo'n annibynnol ar sail yr hyn y mae angen i bobl ei gael i 
ymdopi. Rydym hefyd wedi darparu grant o £45m ar gyfer y gweithlu i'r awdurdodau 
lleol yn 2022-23; ac yn parhau i weithio mewn partneriaeth gymdeithasol gyda'r 
Fforwm Gwaith Teg Gofal Cymdeithasol i edrych ar ba gamau pellach y gellir eu 
cymryd i gefnogi'r gweithlu. 

 
Sefydlwyd Fforwm Gwaith Teg Gofal Cymdeithasol ym mis Medi 2020 yn dilyn 
argymhelliad Comisiwn Gwaith Teg Cymru. Mae'r fforwm yn grŵp partneriaeth 
gymdeithasol deirochrog sy'n cynnwys cynrychiolwyr cyflogwyr a chyflogeion, 
rhanddeiliaid a'r Llywodraeth ar sail gyfartal. 

 
Yr Athro Rachel Ashworth, Deon a Phennaeth Ysgol Fusnes Caerdydd yw 
Cadeirydd Annibynnol y Fforwm. 

Yn y tymor byr mae'r Fforwm wedi Canolbwyntiodd ei ymdrechion ar welliannau i dâl 
ac wedi rhoi cyngor ar sut y gallwn ddatblygu'r Cyflog Byw Gwirioneddol. Mae 
bellach yn canolbwyntio ar ei flaenoriaethau ehangach. 

 
Mae'r rhain yn cynnwys mynd i'r afael â thâl isel yn y sector annibynnol a 



gomisiynwyd drwy edrych ar strwythurau tâl a datblygu fframwaith a fydd yn darparu 
model o arferion da y gellid ei gymhwyso ledled Cymru. Mae ei flaenoriaethau 
cynnar yn cynnwys sicrhau amgylcheddau diogel, iach a chynhwysol, a rôl Employee 
voice. Bydd hefyd yn ceisio deall effaith oriau nad ydynt wedi'u gwarantu ar 
weithwyr ac i ba raddau y mae gweithwyr yn ymwybodol o'u hawliau ac yn gallu cael 
mynediad atynt. 

 
Mae'r Fforwm wedi cytuno i roi'r wybodaeth ddiweddaraf am y cynnydd sy'n cael ei 
wneud o fewn y blaenoriaethau allweddol hyn erbyn diwedd 2022. 

 
Mae aelodaeth y Fforwm yn cynnwys: 

 
• Cymdeithas Cyfarwyddwyr Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru 
• Fforwm Gofal Cymru 
• GMB 
• Y Fforwm Darparwyr Cenedlaethol 
• Coleg Nyrsio Brenhinol 
• Gofal Cymdeithasol Cymru 
• Cyngres yr Undebau Llafur 
• Unsain 
• Llywodraeth Cymru 
• Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru. 

 
2. Gwybodaeth am unrhyw gynlluniau i gefnogi rhagor o ofalwyr di-dâl (gan 

gynnwys y rhai nad ydynt yn gymwys am y taliad o £500). 

Gwnaethom fuddsoddi mewn ymgyrch gyfathrebu helaeth i hyrwyddo'r taliad o £500 

i ofalwyr drwy gydol mis Mai a mis Mehefin i'r gofalwr cymwys sy'n cael Lwfans 

Gofalwr ar 31 Mawrth. Rhannwyd gwybodaeth drwy'r cyfryngau cymdeithasol, hafan 

Wales Online ar sawl dyddiad, ac er mwyn cyrraedd pobl nad ydynt ar-lein, 

rhannwyd y negeseuon drwy fagiau fferylliaeth, hysbysebion radio, hysbysebion print 

ac fe gafodd sylw ar newyddion cenedlaethol ar y teledu yn ogystal â chael ei 

hyrwyddo gan awdurdodau lleol a sefydliadau a oedd yn cefnogi gofalwyr di-dâl. Er 

gwaethaf y sylw hwn, roeddem yn ymwybodol bod rhai gofalwyr di-dâl wedi colli'r 

dyddiad cau nad oeddent yn sylweddoli bod gofyn iddynt gysylltu â'u hawdurdod lleol 

i gofrestru ar gyfer y taliad. 

Daeth y cyfnod cofrestru i gofrestru am y taliad o £500 i ofalwyr di-dâl sy'n cael 

Lwfans Gofalwyr ar 31 Mawrth, i ben ar 15 Gorffennaf. Ar ôl cael adborth bod nifer o 

unigolion cymwys o'r farn y byddai eu hawdurdodau lleol yn cysylltu â hwy ac yn eu 

gwahoddiad i hawlio'r taliad, ailagorodd y cyfnod cofrestru ar 15 Awst am dair 

wythnos. Mae cyfathrebu wedi'i dargedu wedi'i roi mewn ystod o bapurau newydd 

cenedlaethol a lleol mewn ymdrech i gyrraedd gofalwyr di-dâl sydd wedi'u hallgáu'n 

ddigidol. 

Gofynnwyd i'r awdurdodau lleol ddarparu data am y nifer sy'n manteisio ar y taliad 

bob pythefnos. Mae'r wybodaeth diweddaraf ar hyn o bryd yn cynnwys data gan 20 

awdurdod lleol ac yn dangos, ar 19 Awst, fod 70% o ofalwyr di-dâl cymwys wedi 

cofrestru'n llwyddiannus ar gyfer y taliad, gyda thros 2,000 o hawliadau heb eu 

prosesu eto. Bydd y cyfnod cofrestru newydd yn galluogi mwy o ofalwyr di-dâl i elwa 

ar y taliad hwn. 

Yn ystod Wythnos Gofalwyr ym mis Mehefin, cyhoeddwyd cyllid o £4.5m i barhau â’n 

Cronfa Gymorth i Ofalwyr lwyddiannus dros y tair blynedd nesaf. Bydd gofalwyr di- 



dâl mewn caledi ariannol yn gallu gwneud cais am grantiau o hyd at £300 i dalu am 

fwyd, eitemau cartref ac eitemau electronig. Nid yw cymhwysedd am y gronfa'n 

gysylltiedig â Lwfans Gofalwr ac felly bydd unigolion nad oeddent yn gymwys am y 

taliad o £500 yn gallu gwneud cais.  Bydd y gronfa yn targedu gofalwyr ar incwm 

isel sy'n ei chael hi'n anodd ymdopi â'u rôl fel gofalwyr. 

Ers i'r gronfa ddechrau yn 2020-21 mae wedi helpu mwy na 10,000 o'r gofalwyr di- 

dâl mwyaf agored i niwed sy'n wynebu caledi ariannol sy'n deillio o'r pandemig, gyda 

grantiau a gwasanaethau i wella eu llesiant a'u cefnogi gyda'u cyfrifoldebau gofalu. 

Mae gofalwyr wedi defnyddio talebau o'r cynllun i brynu hanfodion megis bwyd, 

eitemau i'r cartref megis peiriant golchi neu ddillad newydd. Gyda chostau byw 

cynyddol yn gwneud bywyd yn fwy anodd i ofalwyr di-dâl ar yr incwm isaf, bydd y 

gronfa estynedig yn ein galluogi i gefnogi miloedd o ofalwyr ychwanegol gyda'r 

cymorth ymarferol ac ariannol y mae arnynt ei angen. 

Bydd gofalwyr di-dâl o bob oedran yng Nghymru hefyd yn elwa ar ein buddsoddiad o 

£9m (dros dair blynedd) mewn cynllun seibiant byr newydd. Bydd y cynllun yn 

cynyddu cyfleoedd i ofalwyr di-dâl gymryd hoe o'u rôl fel gofalwyr a chael bywyd ochr 

yn ochr â gofalu. Mae seibiant byr yn wasanaeth, yn gymorth neu’n brofiad, sy'n 

helpu gofalwr di-dâl i gymryd amser i ffwrdd o'i gyfrifoldebau gofalu. Mae'r cynllun 

newydd hwn yn darparu ymrwymiad yn y Rhaglen Lywodraethu a bydd yn adeiladu 

ar ein buddsoddiad o £3 miliwn mewn gwasanaethau seibiant yn 2021-22. 

Yn ddiweddar penodwyd Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru fel y corff cydgysylltu 

cenedlaethol i sefydlu a goruchwylio'r cynllun a bydd yn cydweithio gyda Byrddau 

Partneriaeth Rhanbarthol, awdurdodau lleol a'r trydydd sector ledled Cymru i hybu 

dyfeisgarwch a hyrwyddo arferion da. Bydd y corff cenedlaethol hefyd yn sicrhau 

bod gan ofalwyr di-dâl gyfle cyfartal i gael gafael ar ystod o opsiynau addas i’w 

cefnogi i gymryd seibiant sy’n diwallu eu hanghenion. Un o egwyddorion craidd y 

cynllun yw bod gofalwyr yn cael eu hystyried yn unigolion, a bydd y ffocws ar 

gyflawni’r canlyniadau personol sy’n bwysig iddynt. 

Ailagor Canolfannau dydd a gwasanaethau 

Mae Llywodraeth Cymru yn gweithio’n agos gyda Chymdeithas Cyfarwyddwyr 

Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru i fonitro a chefnogi’r gwaith o ailddechrau 

cynnal cyfleoedd dydd. Er mwyn deall y darlun presennol, cynhaliwyd arolwg ciplun 

arall o ailagor ym mis Mai 2022. Nododd y rhan fwyaf o awdurdodau lleol fod cyfran 

sylweddol o wasanaethau wedi ailddechrau, er bod y sefyllfa’n amrywio o ranbarth i 

ranbarth. Wrth ymateb i’r pwysau parhaus yn sgil y pandemig, mae llawer o 

awdurdodau’n mabwysiadu dull hybrid rhwng ailddechrau gwasanaethau mewn 

adeiladau a darparu cymorth yn y gymuned, gan gynnwys mewn tai â chymorth lle 

bo hynny’n briodol. Mae cyfyngiadau sylweddol o hyd o ran ailddechrau llawer o 

gyfleoedd dydd. Mae hyn yn cynnwys rheoli argaeledd staff - ar ben heriau recriwtio, 

mae llawer o’r staff presennol wedi cael eu hail-leoli neu’n gweithio’n fwy hyblyg er 

mwyn darparu gwasanaethau blaenoriaeth uchel. O’r herwydd, mae cynnal lefelau 

staffio ar draws gwasanaethau gofal cymdeithasol, yn enwedig mewn meysydd fel 

gofal cartref, yn peri cryn bryder. 

Mae'r awdurdodau lleol yn canolbwyntio ar sicrhau bod anghenion cymorth unigol yn 

cael eu diwallu a bod dewisiadau’n cael eu cymryd i ystyriaeth. Bydd datblygu a 

darparu cyfleoedd dydd yn y dyfodol yn ystyried y manteision niferus a ddaeth i’r 

amlwg yn sgil addasu gwasanaethau yn ystod y pandemig, a bydd hyn yn cynnwys 



gwella arloesi digidol. Mae tirwedd cyfleoedd dydd yn newid, ac mae adborth gan 

lawer o gyfranogwyr yn ffafrio bod cymorth yn y gymuned yn parhau a thyfu. Wrth i 

COVID-19 barhau yn y gymuned, bydd angen i’r ddarpariaeth o wasanaethau sy'n 

seiliedig ar le yn y dyfodol gymryd i ystyriaeth hefyd a yw safleoedd cyn y pandemig 

yn addas a bod modd cadw pellter cymdeithasol a chynnal mesurau gwrth-heintio. 

Rydym yn parhau i weithio gyda Chymdeithas Cyfarwyddwyr Gwasanaethau 

Cymdeithasol Cymru i roi cymorth i'r awdurdodau lleol ddysgu o’r arloesi a 

ddatblygwyd yn yr ymateb i’r pandemig ac i ailadeiladu gwasanaethau cyfleoedd 

dydd cynaliadwy ar draws grwpiau poblogaeth lle bo angen. Bydd hyn yn golygu 

rhannu arferion da a chefnogi datblygiad gwasanaethau sy’n cael eu cydgynhyrchu 

gyda chyfranogwyr a’u teuluoedd. 

Brechiadau Atgyfnerthu Covid 19 a gofalwyr di-dâl 

Mae oedolion cymwys yng Nghymru wedi cael gwahoddiad i gael pigiad atgyfnerthu 

yr hydref rhag COVID-19 ers canol Mis Awst, gyda'r gwaith o'i gyflwyno yn cychwyn 

ar ddechrau mis Medi. Bydd y brechiad hwn yn helpu i roi hwb i imiwnedd y rhai 

sydd â risg uwch rhag COVID-19, gan wella eu hamddiffyniad rhag salwch difrifol, ac 

i ddiogelu'r GIG dros y gaeaf, 2022-23. Bydd y rhan fwyaf yn cael gwahoddiad drwy 

lythyr i fynd i ganolfan frechu, meddygfa neu fferyllfa ar gyfer y pigiad atgyfnerthu 

hwn yn yr hydref. Bydd un dos o frechlyn COVID-19 yn cael ei gynnig i unigolion 16- 

49 oed sy'n ofalwyr, ochr yn ochr â'r grwpiau canlynol: 

• Preswylwyr mewn cartref gofal i oedolion hŷn a staff sy'n gweithio mewn 

cartrefi gofal i oedolion hŷn 

• Gweithwyr cymdeithasol rheng a gofal cymdeithasol rheng flaen 

• Y rhai 50 oed ac yn hŷn 

• Pobl rhwng pump a 49 oed mewn grŵp risg glinigol 

• Pobl rhwng pump a 49 oed sy'n byw yn yr un aelwyd â phobl sy'n 

imiwnoataliedig 

Gellir gweld y datganiad llawn a gyhoeddwyd gan y Cyd-bwyllgor ar Imiwneiddio 

a Brechu drwy ddefnyddio'r ddolen ganlynol: 

JCVI statement on the COVID-19 booster vaccination programme for Autumn 2022: 

update 15 August 2022 – GOV.UK (www.gov.uk) 

3. Diweddariad ar waith y Grŵp Arbenigol ar wasanaeth gofal cenedlaethol, 

gan gynnwys a fydd argymhellion y Grŵp yn cael eu cyhoeddi. 

Rydym yn gwneud cynnydd tuag at yr ymrwymiad, a nodir yn y Cytundeb Cydweithio 

(a gyhoeddwyd ym mis Tachwedd 2021), i sefydlu Gwasanaeth Gofal Cenedlaethol 

sydd am ddim pryd a lle bynnag y bo’i angen. Dechreuodd y Grŵp Arbenigol 

gyfarfod ym mis Chwefror, gan drafod pynciau gan gynnwys y gweithlu, talu am ofal, 

systemau a chyflawni, a llais dinasyddion. 

Bydd y Grŵp Arbenigol yn llunio adroddiad i ddarparu argymhellion ar y camau 

ymarferol y gellir eu cymryd i greu Gwasanaeth Gofal Cenedlaethol. Mae gwaith y 

Grŵp Arbenigol yn parhau ac nid yw Llywodraeth Cymru wedi cael yr adroddiad 

terfynol eto. Rydym yn rhag-weld y daw'r adroddiad hwn i law ar ddechrau'r Hydref, 

ac yn dilyn hynny bydd yn cael ei gyhoeddi a bydd y broses tuag at ymgynghori 

ehangach yn dechrau. 

4. Ddiweddariad ar y cynnydd ar y fframwaith cenedlaethol ar gyfer gofal a 



chymorth, gan gynnwys gwaith y grwpiau technegol a sefydlwyd ym mis 

Hydref 2021. 

Mae cynnydd wedi'i wneud tuag at ddatblygu'r Fframwaith Cenedlaethol strategol ar 

gyfer gofal a chymorth a gomisiynir. Bydd y Fframwaith hwn yn pennu safonau ar 

gyfer arferion comisiynu, yn lleihau cymhlethdod ac yn canolbwyntio ar ansawdd a 

chanlyniadau. 

Cafodd Grŵp Technegol ei gynnull ym mis Ionawr i gynghori Llywodraeth Cymru ar 

yr agweddau technegol ar ddatblygu polisi mewn perthynas â'r Fframwaith 

Cenedlaethol. Mae is-grwpiau ar gyfer Safonau Comisiynu, Gwasanaethau Iechyd 

yn ogystal â chydraddoldeb a'r Gymraeg yn bwrw ymlaen â'r gwaith. Cyhoeddir y 

Fframwaith Cenedlaethol at ddibenion ymgynghori yn 2023, fel y nodir yn y Cod 

Ymarfer. 

 

 
5. Diweddariad ar y cynnydd cychwynnol yn erbyn cynllun Llywodraeth 

Cymru ar gyfer trawsnewid a moderneiddio gofal a gynlluniwyd a lleihau 
rhestrau aros, gan gynnwys a yw gwasanaethau iechyd ar y trywydd iawn o 
ran cyflawni uchelgeisiau adfer y cynllun. 

 
Cyhoeddwyd y Cynllun Adfer ar gyfer Gofal a Gynlluniwyd ar 26 Ebrill, ac mae'n nodi 
sut y byddwn yn trawsnewid y ffordd y bydd gwasanaethau'n cael eu darparu i 
sicrhau bod cleifion yng Nghymru yn cael y gofal a'r driniaeth y mae arnynt eu 
hangen yn amserol. 

 
Mae'r cynllun yn cynnwys nifer o uchelgeisiau, a'r cyntaf o'r rhain (i'w gyflawni erbyn 
diwedd mis Rhagfyr 2022) yw na ddylai fod unrhyw lwybrau agored dros 52 wythnos 
yn aros am apwyntiad cyntaf i gleifion allanol.  Mae data mis Mehefin yn dangos 



bod 97,882 o lwybrau agored dros 52 wythnos yn aros am apwyntiad cyntaf fel 
cleifion allanol. 

 
Cynnydd: Er bod y garfan o gleifion (sef y rhestr o'r holl gleifion y mae angen iddynt 
gael eu gweld erbyn diwedd Rhagfyr 2022 ac mae'n wahanol i'r nifer sy'n aros dros 
52 wythnos ar hyn o bryd) yn lleihau, mae'r cynnydd yn arafach nag yr hoffem ac y 
byddem yn ei ddisgwyl. Mae'r ffocws cychwynnol wedi bod ar fynd i'r afael â'r ôl- 
groniad brys a chleifion allanol ym maes canser. Rhagwelir y bydd gwelliant i'w weld 
o fis Medi ymlaen. Mae byrddau iechyd wedi cael cyfarwyddiadau clir ynglŷn â'r hyn 
y mae angen iddynt ei wneud er mwyn cyrraedd y targed hwn. Mae hyn yn cynnwys 
trin yn ei dro (sy'n golygu gweld cleifion mewn trefn gronolegol ar sail eu hangen 
clinigol), dilysu clinigol a defnyddio llwybrau gofal newydd megis 'Sylw yn ôl 
Symptomau' (SoS) ac Apwyntiad Dilynol ar gais y Claf (PIFU) (sef cleifion sydd wedi 
cael triniaeth ac sydd wedi'u hamserlennu ar gyfer apwyntiadau dilynol, ond mae'r 
ymagweddau newydd hyn yn golygu mai mater i gleifion fydd penderfynu a oes 
arnynt angen apwyntiad ac iddynt gysylltu â'r ysbyty, lle y cynigir cymorth a chyngor 
iddynt i'w helpu i wneud y penderfyniadau hynny). 

 
Yr ail uchelgais yw cael dim llwybr agored dros 104 wythnos erbyn diwedd mis 
Mawrth 2023 (yn y rhan fwyaf o arbenigeddau). Mae'r sefyllfa ar ddiwedd mis 
Mehefin yn dangos 62,136 o lwybrau agored dros 104 wythnos, gwelliant o 12% o'i 
gymharu â'r sefyllfa ym mis Mawrth 2022. 

 
Cynnydd: Rydym yn gweld gostyngiad ym maint y garfan a mwy o ffocws gan y 
byrddau iechyd i gyrraedd y targed hwn. Mae'r sefyllfa yn dal yn heriol, a 
chydnabyddir y bydd hyn yn cael ei gyflawni yn achos y mwyafrif o gleifion, ond fe 
fydd rhai arbenigeddau lle na fydd hyn yn cael ei gyflawni. Rydym yn gweithio gyda'r 
byrddau iechyd ar ddatrysiadau rhanbarthol a chyd-gymorth i sicrhau y caiff y targed 
hwn ei gyflawni, lle bo modd. 

 
Camau ychwanegol i fynd i'r afael â'r sefyllfa bresennol: Mae gan Gyfarwyddwr 
Cenedlaethol Gwella ac Adfer ar gyfer Gofal a Gynlluniwyd gyfarfodydd rheolaidd â 
phob bwrdd iechyd ac mae wedi ysgrifennu atynt yn ddiweddar gyda chyngor ar sut 
y gallent wella eu sefyllfa. Roedd hyn yn cynnwys: 

• defnyddio dilysu er mwyn sicrhau mai dim ond y bobl hynny a ddylai fod ar y 
rhestr aros sydd ar y rhestr aros, 

• gwella cyfraddau trin yn eu tro i gyfeirio apwyntiadau i gynnwys cleifion sydd 
wedi bod yn aros yn hir, 

• cynyddu cyfraddau llawdriniaethau dydd fel eu bod yn cyrraedd lefelau a 
argymhellir gan Gwneud Pethau'n Iawn y Tro Cyntaf (GiRFT), 

• cynyddu gweithgarwch cyffredinol yn ôl i lefelau cyn y pandemig a rhoi ar 
waith fesul cam Apwyntiad Dilynol ar gais y Claf (PIFU) a Sylw yn ôl 
Symptomau (SoS), a fyddai'n galluogi capasiti dilynol priodol i gael ei 
ailbwrpasu i gapasiti cleifion allanol newydd. 

 

Mae monitro'r camau hyn yn wythnosol yn rhan o gylch gwaith y tîm adfer. 

Mae'r Byrddau iechyd yn gwneud y canlynol: 

• Caffael dilysiad ychwanegol gan ddarparwr allanol a fydd yn gweithio gyda 
nifer o fyrddau iechyd er mwyn helpu i sicrhau bod rhestrau aros yn gywir ac 
asesu a oes angen adolygu cleifion yn glinigol 

• Adolygu eu rhestrau Peidio â Gwneud (mae hon yn rhestr o weithdrefnau y 
dylai'r GIG roi'r gorau i'w gwneud gan nad oes tystiolaeth glinigol o'u 



heffeithiolrwydd) a 

• Cytuno'n genedlaethol ar ganllawiau atgyfeirio drwy brosiect cenedlaethol a 
gefnogir gan arweinydd clinigol. 

 

Dros y misoedd diwethaf, mae lefelau gweithgarwch wedi cynyddu, ond maent yn 
dal yn is na'r lefelau cyn y pandemig. Ym mis Mehefin 2022, roedd gweithgarwch 
cleifion mewnol / achosion dydd ar lefel Cymru gyfan ar lefel Cymru gyfan, yn 81% 
o'r lefelau cyn y pandemig, gyda gweithgarwch cleifion allanol yn 97% o'r lefelau cyn 
y pandemig. Mae'r byrddau iechyd, drwy gyfarfodydd atebolrwydd Llywodraeth 
Cymru, wedi cael gwybod am bwysigrwydd cynyddu lefelau gweithgarwch i helpu i 
leihau'r ôl-groniad o gleifion. Mae'r byrddau iechyd wedi cael cyngor i wneud 
defnydd llawn o'r holl gapasiti sydd ar gael, gan gynnwys y sector annibynnol ar 
draws Cymru a Lloegr, yn ogystal â defnyddio cwmnïau i gefnogi eu gwaith. Bydd 
eu harian ychwanegol yn cefnogi hyn. 

 
Enghreifftiau o ddatblygiadau capasiti ychwanegol 

• Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel wedi caffael dwy theatr ddydd newydd ar 
safle Ysbyty'r Tywysog Philip yn ddiweddar, gan ddisgwyl cyflawni hyd at 
4,600 o achosion ychwanegol y flwyddyn. Bwriedir i'r theatrau hynny fod ar 
waith ym mis Hydref 2022. 

• Mae unedau diagnostig symudol ar waith yn Ysbyty Brenhinol Morgannwg ac 
yng Nghaerdydd a'r Fro. 

• Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro yn helpu Bwrdd Iechyd 
Prifysgol Cwm Taf Morgannwg i fynd i'r afael â'r ôl-groniad ym maes canser y 
fron, gyda chlinigau ychwanegol yn cael eu cynnal ar ddydd Sadwrn yng 
Nghaerdydd. Y sefyllfa ar 18 Awst oedd bod 143 o lwybrau cleifion wedi'u 
hanfon i Gaerdydd a'r Fro 

 

Enghreifftiau o drawsnewid 

• Mae chwech o'r saith bwrdd iechyd yn defnyddio'r e-gyngor a'r e-atgyfeiriad, 
gyda'r bwrdd iechyd sy'n weddill (Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan) yn 
mynd yn fyw yn chwarter 3 (mis Hydref - mis Rhagfyr 2022. Yr arwyddion 
cynnar yw bod 15% o'r gweithgarwch yn cael ei ddychwelyd fel cyngor yn unig 
a hynny o fewn 48 awr. 

• Datblygwyd pecyn cymorth a Gwefan genedlaethol ar gyfer SoS a PIFU. 
Mae dros 50 o lwybrau meddygol a llawfeddygol wedi cael eu cymeradwyo'n 
glinigol i'w cynnwys, ac mae pob bwrdd iechyd wedi cael cais i roi o leiaf 10 
llwybr ar waith erbyn mis Mawrth 2023. 

• Mae'r byrddau iechyd hefyd wedi bod yn defnyddio apwyntiadau a chlinigau 
rhithwir, gyda phecyn cymorth generig wedi'i brynu ar y cyd â GIG Lloegr. 

 

Adferiad Diagnosteg, dangosodd data mis Mehefin ostyngiad mewn arosiadau dros 
y targed o 8 wythnos gyda 43,564 o lwybrau agored, sef gostyngiad o 4% ar y mis 
blaenorol ac arosiadau cyfartalog yn gostwng i 5.6 wythnos. 

• Mae bwrdd rhaglen wedi ei sefydlu ac mae'n goruchwylio datblygiad 
strategaeth ddiagnostig genedlaethol sydd i'w chyhoeddi yn yr Hydref 2022. 
Mae hyn yn cael ei gefnogi drwy sefydlu tîm rhaglen yn Uned Gyflawni y GIG 
a bydd yn cynnwys gwaith ar gynllunio ar gyfer y galw a chapasiti a bydd yn 
cydategu gwaith y Rhaglen Endosgopi Genedlaethol. 

• Mae'r Rhaglen yn datblygu cynlluniau ar gyfer tair canolfan ddiagnostig 
ranbarthol sydd wedi'u lleoli yng Ngogledd Cymru, De-ddwyrain Cymru a De- 
orllewin Cymru. 

 

Adferiad canser, mae data Mehefin yn dangos perfformiad o 54% yn erbyn y targed 



o 62 diwrnod, gwelliant o 1 pwynt canran ers y mis blaenorol. Roedd nifer y cleifion 
a gafodd wybod nad oedd ganddynt ganser yn 12,372 ym mis Mehefin. 

 

Cynnydd 

• Mae ymgyrch genedlaethol yn cael ei chysylltu â'r Cynllun Cyflawni ar gyfer 
Gwasanaethau Canser i helpu cleifion i adnabod arwyddion rhybuddio ac i 
geisio cyngor. 

• Mae 21 o lwybrau gorau cymeradwy wedi'u datblygu ac yn cael eu rhoi ar 
waith. 

• Mae gwaith cenedlaethol i wella'r gwaith o reoli atgyfeiriadau a canllawiau 
atgyfeirio i brofi. 

• Mae Gwelliant Cymru, sy'n gyfrifol am welliant yn GIG Cymru, yn cefnogi 
gwaith gyda thimau amlddisgyblaethol y byrddau iechyd i wella 
effeithlonrwydd ac ansawdd. Eu nod yw cefnogi'r gwaith o greu'r system 
iechyd a gofal o'r safon uchaf er mwyn i bawb gael mynediad at ofal diogel, 
effeithiol ac effeithlon yn y lle iawn ac ar yr adeg iawn. 

• Mae canolfannau diagnostig cyflym ar waith yn ardal pob bwrdd iechyd ac 
mae'r llwybr symptomau amhendant canser wedi cael ei cymeradwyo gan Brif 
Weithredwyr GIG Cymru fel llwybr gorau cenedlaethol. 

 

Gwasanaethau Aros yn Dda: 
Mae pob bwrdd iechyd wedi cyflwyno rhyw fath o wasanaethau i gefnogi cleifion tra 
bônt yn aros am eu triniaeth yn amrywio o wybodaeth i wasanaethau penodol. Mae 
polisi cenedlaethol yn cael ei ddatblygu i gytuno ar gyfres o egwyddorion cyson ar 
gyfer gwasanaethau aros yn dda er mwyn sicrhau cysondeb o ran dull gweithredu a 
chanlyniadau y cytunwyd arnynt gan y gwasanaethau hyn at y dyfodol, sydd i'w 
gwblhau ym mis Mawrth 2023. 

 
 

Enghreifftiau presennol 

• Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg, WISE CTM - Bwrdd Iechyd 
Prifysgol Cwm Taf Morgannwg (gig.cymru) 

• Caerdydd a'r Fro Hafan - Cadw Fi'n Dda 

• Hywel Dda – Lansio Cymorth Cymorth Rhestri Aros - Bwrdd Iechyd Prifysgol 
Hywel Dda (gig.cymru) 

• Powys Cadw'n Iach Tra Byddwch yn Aros - Bwrdd Iechyd Addysgu Powys 
(gig.cymru) 

• Bae Abertawe https://sbuhb.nhs.wales/recovery-wellbeing/about-recovery- 
wellbeing/advice-for-patients-whose-operation-may-be-delayed-by-covid- 
19/documents/other-conditions-new/ 

• Cyngor cenedlaethol Live Well - NHS (www.nhs.uk) 
 

6. Diweddariad ar raglenni brechu, gan gynnwys COVID-19 a'r ffliw tymhorol. 

Eleni rydym wedi integreiddio ein rhaglenni brechu Covid-19 a'r ffliw. Mae hwn yn 

gam mawr yn ein Rhaglen Trawsnewid ar gyfer Brechu ac yn cydnabod 

pwysigrwydd ymateb cydgysylltiedig i feirysau anadlol. Mae ein Strategaeth Frechu’r 

Gaeaf yn erbyn Feirysau Anadlol yn blaenoriaethu amddiffyn y rhai sydd â'r risg 

uchaf, atal derbyniadau i'r ysbyty a marwolaethau y gellir eu hosgoi yn sgil Covid-19 

a'r ffliw y gaeaf hwn drwy frechu. 

 
Covid-19 

 



Prif amcan ymgyrch brechiadau atgyfnerthu Covid-19 ar gyfer yr Hydref yw cynyddu 

imiwnedd y boblogaeth a diogelu rhag clefyd Covid-19 difrifol, derbyniadau i'r ysbyty 

a marwolaethau, dros y gaeaf 2022 i 2023. Dros yr haf hwn, cyhoeddodd y Cyd- 

bwyllgor ar Frechu ac Imiwneiddio (JCVI) gyngor ar ymgyrch yr hydref. Bydd yr 

unigolion canlynol yn cael cynnig brechiad: 

 

• Preswylwyr mewn cartref gofal i oedolion hŷn a staff sy'n gweithio mewn 

cartrefi gofal i oedolion hŷn; 

• Gweithwyr iechyd a gofal cymdeithasol rheng flaen; 

• Y rhai 50 oed ac yn hŷn; 

• Pobl rhwng 5 a 49 oed mewn grŵp risg glinigol, fel y nodir yn y Llyfr Gwyrdd; 

• Pobl rhwng 5 a 49 oed sy'n byw yn yr un aelwyd â phobl sy'n imiwnoataliedig, 
fel y'i diffinnir yn y Llyfr Gwyrdd; 

• Pobl 16-49 oed sy'n ofalwyr. 

 
Mae'r JCVI hefyd wedi cynghori defnyddio brechlynnau deufalent (brechlynnau sy'n 

targedu dau amrywiolyn gwahanol) sy'n cael eu targedu at straen Omicron a straen 

gwreiddiol Covid-19. Bydd oedolion cymwys sydd dros 18 oed yn cael cynnig 

brechlyn deufalent Moderna i ddechrau a bydd y rhai sy'n gymwys o dan 18 oed yn 

cael cynnig brechlyn Pfizer. Bydd y ddau frechlyn yn cael eu cynnig o leiaf dri mis 

ar ôl dos blaenorol. 

 
Bydd y brechiadau atgyfnerthu cyntaf yn dechrau yng Nghymru o ddechrau mis Medi 
ymlaen a bydd yr oedolion cymwys hynny yn cael eu gwahodd drwy lythyr i fynd i 
ganolfan frechu, meddyg teulu neu fferyllfa i gael eu brechu. Anfonwyd y llythyrau 
gwahoddiad cyntaf yn ystod yr wythnos yn dechrau 15 Awst. 

 
 

Y ffliw 

Yr hydref a'r gaeaf hwn, rydym yn cynnig brechlyn y ffliw i'r canlynol: 

• pobl 50 oed ac yn hŷn 

• staff mewn cartrefi nyrsio a chartrefi gofal sydd â chyswllt rheolaidd â 

chleientiaid 

• staff sy'n darparu gwasanaethau gofal rheng flaen y GIG/Gofal Sylfaenol, 

gweithwyr gofal iechyd sydd â chyswllt uniongyrchol â chleifion; a staff sy'n 

darparu gofal cartref 

• pobl chwe mis oed i 49 oed mewn grŵp risg glinigol 

• unigolion sy'n ddigartref 

• menywod beichiog 

• gofalwyr 

• pobl ag anabledd dysgu 

• pobl â salwch meddwl difrifol 

 
Bydd integreiddio ymgyrch y ffliw ag ymgyrch Covid-19 drwy Raglen Frechu’r Gaeaf 

yn erbyn Feirysau Anadlol yn ein galluogi i sicrhau bod cymaint o bobl â phosibl yn 

manteisio ar frechlyn y ffliw, gan gynnwys drwy gydweinyddu'r brechlynnau lle bo'n 

briodol, a gyrru effeithlonrwydd gwasanaethau. Bydd grwpiau penodol, fel y rhai 

sydd â chlefyd rhwystrol cronig yr ysgyfaint, sy'n arbennig o agored i niwed os 

byddant yn dal y ffliw neu'r coronafeirws, yn cael cynnig y ddau frechlyn yn yr un 

apwyntiad. 



 

Strategaeth Frechu’r Gaeaf yn erbyn Feirysau Anadlol 
 

Rydym yn disgwyl i COVID-19 a'r ffliw gylchredeg y gaeaf hwn a rhaid inni fod yn 
barod am lefelau ffliw llawer uwch neu annhymhorol. Mae ein strategaeth yn nodi 
ein cynlluniau ar gyfer hydref-gaeaf 2022-2023 a sut y byddwn yn cynnig 
brechlynnau'r ffliw a Covid-19 i'r rhai sy'n gymwys, tra bod yn barod i gynyddu ein 
capasiti'n gyflym, os bydd angen hynny, mewn ymateb i unrhyw don sylweddol o 
pandemig y coronafeirws neu amrywiolyn newydd. 

 
Mae defnyddio Rhaglen Frechu’r Gaeaf yn erbyn Feirysau Anadlol yr hydref hwn yn 
gam sylweddol tuag at raglen frechu gyfan gwbl integredig sy'n cynnig profiad gwell, 
gan gynnwys bod yn fwy cyfleus i gleifion a darparu effeithlonrwydd gwasanaethau 
yn y GIG. 

 
Mae nodau'r strategaeth yn cynnwys: 

o Cynnig y brechlyn Covid-19 i bob unigolyn cymwys erbyn diwedd mis 
Tachwedd a chynnig brechlyn y ffliw erbyn diwedd mis Rhagfyr 

o Cyflawni cyfradd o 75% i'r ddau frechlyn 
o Parhau i weithio i sicrhau nad oes neb yn cael ei adael ar ôl ac i sicrhau'r 

cyfraddau brechu uchaf posibl yng Nghymru er mwyn diogelu unigolion, eu 
teuluoedd a'r cymunedau y maent yn byw ynddynt. 

 

Y Rhaglen Trawsnewid ar gyfer Brechu 
Yn ystod Gwanwyn 2022, rhoddwyd Rhaglen Trawsnewid ar gyfer Brechu ar waith 

gyda'r nod o nodi a defnyddio gwersi o'r pandemig i bontio i sefyllfa o well busnes yn 

ôl yr arfer ar gyfer yr holl raglenni brechu sy'n cael eu gweinyddu yng Nghymru. Y 

nod cyffredinol yw sicrhau canlyniadau sydd ymhlith y gorau yn y byd o ran clefydau 



y mae modd eu hatal drwy frechu drwy sefydlu Gwasanaeth Imiwneiddio 

Cenedlaethol i Gymru erbyn 2023. 

 
Rhaglen Frechu’r Gaeaf yn erbyn Feirysau Anadlol 2022-23 yw'r cam mawr cyntaf 

yn ein taith drawsnewid. Caiff y camau nesaf eu hamlinellu yn y Fframwaith 

Imiwneiddio Cenedlaethol i Gymru y byddwn yn ei gyhoeddi yn ddiweddarach yn yr 

hydref. 

 

7. Diweddariad ar gamau gweithredu tymor byr a thymor hwy i fynd i'r afael â 

phwysau a heriau'r gweithlu, gan gynnwys recriwtio, cadw a morâl. 

Trwy eu Cynlluniau Tymor Canolig Integredig (IMTPs), mae sefydliadau wedi 

datblygu cynlluniau'r gweithlu i recriwtio staff ychwanegol i gau'r bwlch swyddi gwag. 

Byddwn hefyd yn parhau i recriwtio gweithwyr gofal iechyd proffesiynol ychwanegol, 

gan gynnwys o dramor lle mae hyn yn foesegol, ac yn ddiweddar rydym wedi 

recriwtio dros 400 o nyrsys rhyngwladol i weithio yng Nghymru trwy raglen 

genedlaethol newydd. 

Yn ogystal â denu gweithwyr gofal iechyd proffesiynol newydd i Gymru, mae gwella'r 

broses o gadw staff sydd eisoes yn gweithio yn y GIG yn bwysig yn strategol. Mae 

byrddau ac ymddiriedolaethau iechyd yn cefnogi cadw staff drwy amrywiaeth o 

bolisïau i wella ymgysylltu a llesiant staff er mwyn cefnogi pobl i barhau yn y gwaith. 

Rydym yn trafod yn gyson gyda'n byrddau iechyd, ymddiriedolaethau a'r undebau 

llafur i ddeall sut y gallwn ddarparu cyllid a gwasanaethau wedi'u targedu i gyd-fynd 

â'r cymorth lleol sydd ar gael i'r gweithlu. Rydym yn gweithio'n agos gyda 

Rhwydweithiau Iechyd a Llesiant y GIG a Gofal Cymdeithasol sy'n rhannu arferion a 

datrysiadau gorau ar draws sefydliadau a gweithleoedd. 

Rydym yn darparu £1.5 miliwn y flwyddyn tan 2025 i gefnogi'r gwasanaeth Canopi 
(gynt yn Health for Health Professionals (HHP)) estynedig sy'n cynnig cymorth 
seicolegol arbenigol i gynorthwyo staff iechyd a gofal cymdeithasol gyda 
chyflwyniadau sy'n gysylltiedig yn uniongyrchol â phrofiadau Covid-19 megis 
anhwylder straen ôl-drawmatig, anhwylder galar hir ac anaf moesol. Mae'r rhain yn 
cydategu'r cymorth a'r adnoddau lleol a ddarperir gan gyflogwyr y GIG a gofal 
cymdeithasol, ac adnoddau ac apiau cymorth iechyd a lles rhad ac am ddim megis 
Mind, CALL a SilverCloud. 

 

Mae cynllun y gweithlu a fydd yn sail i'r cynllun gofal a gynlluniwyd wrthi'n cael ei 

ddatblygu ar hyn o bryd a bydd yn cael ei lansio yn yr Hydref 2022. 

8. Diweddariad ar sefydlu Gweithrediaeth y GIG a'i rôl. 

Mae sefydlu Gweithrediaeth y GIG yn rhan hanfodol o’r gwaith o sicrhau bod ein 

system iechyd yn addas ar gyfer y dyfodol. Ei phrif ddiben fydd ysgogi gwelliannau 

yn ansawdd a diogelwch gofal - gan arwain at ganlyniadau gwell a thecach, 

mynediad a phrofiad gwell ar gyfer cgeifion, llai o amrywiad a gwelliannau o ran 

iechyd y boblogaeth. 

I wneud hyn, gan weithio ar ran Llywodraeth Cymru, bydd Gweithrediaeth y GIG yn 

darparu arweinyddiaeth a chyfeiriad strategol cryf – gan alluogi, cefnogi a 

chyfarwyddo’r GIG yng Nghymru, yn ôl yr angen, i drawsnewid gwasanaethau 

clinigol yn unol â blaenoriaethau a safonau cenedlaethol. 



I gyd-fynd â'r rôl a'r diben hwn, mae'r meysydd craidd cychwynnol y bydd 

Gweithrediaeth y GIG yn eu cwmpasu wedi'u penderfynu fel a ganlyn: 

• Gwelliant - gan gynnwys atgyfnerthu ac ailffocysu arweinyddiaeth 
genedlaethol ar gyfer gwella ansawdd, diogelwch a thrawsnewid cleifion; 

• Cynllunio – gan gynnwys datblygu gallu cynllunio cenedlaethol a rhanbarthol 
a chymorth i wneud penderfyniadau cenedlaethol ochr yn ochr â chyflawni 
rhanbarthol a lleol; a 

• Goruchwylio a sicrwydd – gan gynnwys galluogi trefniadau rheoli 
perfformiad cryfach, a'r gallu i herio a chefnogi sefydliadau nad ydynt yn 
gweithredu yn ôl y disgwyl. 

 

Nid yw hon yn rhestr gynhwysfawr a bydd yn cael ei mireinio fel rhan o'r rhaglen 

weithredu ac fe eir ati i weithio trwy'r swyddogaethau sy'n rhan o bob un. Yn yr un 

modd, wrth i Weithrediaeth y GIG aeddfedu, gall y rhain ddatblygu dros amser. 

I gefnogi'r gwaith o ddarparu'r meysydd a amlinellir uchod bydd Gweithrediaeth y 

GIG yn cynnwys uwch dîm bach cryfach yn Llywodraeth Cymru. Bydd yn 

goruchwylio ac yn cyfarwyddo adnodd cenedlaethol llawer mwy (Swyddogaeth 

Cymorth Gweithrediaeth y GIG) sydd wedi'i leoli yn y GIG, yn ogystal â gweithio ochr 

yn ochr â chyrff cenedlaethol eraill fel AaGIC a DHCW, i gyflawni'r strategaethau 

uchelgeisiol sydd wedi'u nodi ar gyfer y GIG ac yn y pen draw yn sbarduno 

gwelliannau o ran ansawdd a diogelwch gofal. 

Bydd Swyddogaeth Cymorth Gweithrediaeth y GIG yn y lle cyntaf yn cynnwys 

capasiti cenedlaethol presennol gan y cyrff/swyddogaethau cenedlaethol canlynol: 

• Cydweithrediaeth Iechyd GIG Cymru - rydym yn disgwyl i hyn gynnwys y 

mwyafrif o'i swyddogaethau presennol, gydag unrhyw eithriadau i'w cytuno fel 

rhan o'r broses sefydlu 

• Uned Cyflawni Ariannol GIG Cymru 

• Uned Gyflawni GIG Cymru 

• Uned Cyflawni Gwelliant GIG Cymru 

• Rhaglenni Cenedlaethol 

Disgwylir y gallai fod angen ailbwrpasu neu ategu'r adnoddau cenedlaethol hyn yn y 

meysydd canlynol hefyd: 

• Capasiti ychwanegol i werthuso a chefnogi defnyddio adnoddau'r gweithlu yn 

effeithlon ac effeithiol; 

• Mwy o gapasiti ac arbenigedd i hwyluso cymorth wedi'i gyflymu i sefydliadau 

sy'n destun mesurau uwchgyfeirio; a 

• Cynllunio canolog a chapasiti ac arbenigedd trawsnewid. 

Mae rhaglen weithredu ffurfiol, o dan gadeiryddiaeth Judith Paget, i oruchwylio'r 

gwaith o sefydlu Gweithrediaeth y GIG bellach wedi'i sefydlu. Mae hon yn cynnwys 



Grŵp Llywio, yn ogystal â nifer o ffrydiau gwaith, sy'n cynnwys cynrychiolwyr o 

Lywodraeth Cymru a'r GIG i gynghori a chefnogi'r gwaith cyflawni. 

Rydym bellach yn gweithio ar y blociau adeiladu allweddol y bydd angen iddynt fod 

yn eu lle erbyn diwedd y flwyddyn i ddod â'r adnoddau cenedlaethol presennol 

ynghyd. 

• Y swyddogaethau y bydd Gweithrediaeth y GIG a'r Swyddogaeth Cymorth 
Cenedlaethol yn eu harfer; 

• Y model llywodraethiant y bydd arni ei hangen i fod yn weithredol; 

• Y blaenoriaethau y bydd arni eu hangen i gefnogi'r gwaith o gyflawni ledled y 
GIG; a 

• Eglurder am y berthynas â'r system ehangach, gan gynnwys cysylltiadau â 
Swyddfa Gofal Cymdeithasol newydd Cymru. 

 

9. Diweddariad ar sefyllfa ariannol y byrddau iechyd yn ystod y flwyddyn, gan 

gynnwys a ydynt ar y trywydd iawn o ran cyflawni eu dyletswydd statudol i 

fantoli'r cyfrifon dros y cyfnod o dair blynedd yn dod i ben yn 2022-23. 

Mae Llywodraeth Cymru wedi rhoi codiad craidd o 2.8% i holl sefydliadau'r GIG yn 

2022-23, gan ddod i gyfanswm o £180m, gan ddarparu sail ar gyfer datblygu 

cynlluniau ariannol cynaliadwy at y dyfodol. Ar ben hynny bydd dyfarniad cyflog y 

GIG a gyhoeddais ar 22 Gorffennaf yn cael ei ariannu'n llawn, yn ogystal â chostau 

yn ymwneud â'r ymateb parhaus i bandemig Covid mewn perthynas â'r rhaglen 

frechu, profi ac olrhain cysylltiadau, a darparu PPE. Rydym yn cydnabod hefyd fod y 

GIG yn mynd i gostau sylweddol sy'n gysylltiedig â'r cynnydd mewn costau ynni, ac 

felly rydym wedi caniatáu iddynt rag-weld cyllid ar gyfer yr effaith hon yn eu 

sefyllfaoedd a adroddwyd. 

Er gwaethaf y lefel hon o gefnogaeth, mae pedwar bwrdd iechyd yn adrodd diffygion 

disgwyliedig ar gyfer y flwyddyn ariannol, sy'n dod i gyfanswm o £113.1m ar ddiwedd 

Gorffennaf. Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda yn adrodd diffyg ariannol o 

£62m, sy'n ddirywiad sylweddol ar eu halldro diffyg o £25m ar ddiwedd y flwyddyn 

ariannol 2021-22. Mae'n siomedig bod mae Byrddau Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r 

Fro, Cwm Taf Morgannwg a Bwrdd Iechyd Addysgu Powys hefyd yn darogan 

diffygion diwedd blwyddyn o £17.1m, £26.5m a £7.5m yn y drefn honno. Roedd y tri 

bwrdd wedi cydbwyso eu llyfrau yn 2021-22 ac wedi bodloni eu dyletswydd tair 

blynedd i fantoli'r cyfrifon y llynedd. Mae fy swyddogion yn gweithio'n agos gyda'r 

sefydliadau hyn, gyda chefnogaeth yr Uned Cyflawni Ariannol, i sicrhau eu bod yn 

datblygu cynlluniau cynaliadwy wrth symud ymlaen ac yn achub pob cyfle i leihau'r 

diffygion a ragwelwyd ganddynt eleni. 

Rwyf yn falch bod gan Fyrddau Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr a Bae Abertawe 

gynlluniau ariannol cytbwys bellach ar gyfer 2022-23 ac at y dyfodol. Mae hyn yn 

gamp sylweddol, er y bydd y ddau sefydliad yn dal i fethu â chyflawni eu dyletswydd 

i fantoli'r cyfrifon ar ddiwedd 2022-23 oherwydd diffygion yr aed iddynt mewn 

blynyddoedd ariannol blaenorol. Disgwylir i'r byrddau iechyd ac ymddiriedolaethau 

GIG eraill fantoli'r cyfrifon yn 2022-23, yn ogystal â'r ddau awdurdod iechyd 

arbennig. 

10. Gwybodaeth am gamau gweithredu i wella cynllunio ar gyfer olyniaeth a 

denu ymgeiswyr amrywiol o ansawdd uchel ar gyfer uwch benodiadau 

cyhoeddus. 



Cydnabyddir yr angen i wneud mwy ynghylch cynllunio ar gyfer olyniaeth ar gyfer 

uwch benodiadau cyhoeddus ac mae nifer o gamau'n cael eu cymryd i sicrhau bod 

swyddi gwag yn denu ymgeiswyr o safon uchel. 

Mae pob cam yn rhoi sylw dyladwy i'r Cod Llywodraethu ar Benodiadau Cyhoeddus, 

gan sicrhau bod prosesau cyhoeddus wedi'u cynllunio i sicrhau bod y bobl orau, o'r 

pwll ehangaf a mwyaf amrywiol posibl o ymgeiswyr, yn cael eu penodi i rolau. 

Wrth geisio denu ymgeiswyr mae Llywodraeth Cymru wedi cymryd camau i ymestyn 

cwmpas gweithgarwch cyhoeddusrwydd o ran penodiadau cyhoeddus gan gynnwys 

targedu ac ymgysylltu â chynulleidfaoedd amrywiol. Mae penodiadau cyhoeddus yn 

cael eu hysbysebu'n rheolaidd drwy blatfformau amrywiaeth ar-lein, a chytunir ar 

gyhoeddusrwydd gyda'r Grŵp Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ac mae'n cael 

ei deilwra i ymgyrch penodiadau. Mae pob penodiad cyhoeddus yn cael ei rannu 

gydag ystod amrywiol o sefydliadau rhanddeiliaid ac unigolion gan gynnwys y rhai a 

lywiodd Strategaeth Amrywiaeth a Chynhwysiant Llywodraeth Cymru ar gyfer 

Penodiadau Cyhoeddus. 

Yn ogystal, cafodd ymgynghorwyr Executive Search eu cymryd ymlaen yn 

ddiweddar i gynorthwyo gyda'r ymgyrch ar gyfer Cadeirydd Ymddiriedolaeth GIG 

Gwasanaethau Ambiwlans Cymru (WAST) a Bwrdd Iechyd Addysgu Powys. Denodd 

y rhain ymgeiswyr nad oeddent wedi gwneud cais am swyddi Bwrdd y GIG yn 

flaenorol ac fe gymerodd y Pwyllgor ran yn y broses, gan gynnal y Gwrandawiad 

Craffu Cyn Penodi ar gyfer cadeirydd WAST ym mis Mehefin. Bydd y Pwyllgor yn 

cynnal y Gwrandawiad Craffu Cyn Penodi ar gyfer fy ymgeisydd dewisol ar gyfer 

swydd Powys ar ddyddiad y sesiwn graffu hon (15 Medi 2022). Byddwn yn parhau 

i adolygu a defnyddio gwasanaethau ymgynghorwyr Executive Search i gefnogi 

penodiadau lle bo manteision amlwg. 

Rwyf hefyd wedi sefydlu'r Grŵp Gorchwyl a Gorffen Penodeion Cyhoeddus GIG 

Cymru, o dan gadeiryddiaeth Mark Polin, Cadeirydd Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi 

Cadwaladr gyda'r cylch gwaith o adolygu'r trefniadau ar gyfer penodiadau 

cyhoeddus i Fyrddau GIG, datblygu penodeion cyhoeddus a chynllunio ar gyfer 

olyniaeth. 

A minnau wedi sefydlu'r Grŵp am chwe mis i ddechrau rwyf wedi cytuno y bydd yn 

parhau â'i waith i mewn i'r Hydref er mwyn sicrhau ei fod yn ystyried yn llawn ac yn 

argymell gwelliannau cynaliadwy ar gyfer meysydd o fewn ei gylch gwaith. Rwyf yn 

edrych ymlaen at gael eu hargymhellion ac fe fyddwn yn falch o adrodd ar y rhain i'r 

Pwyllgor yn y dyfodol. 

Mae'r Grŵp eisoes wedi trafod cyfleoedd ar gyfer datblygu'r cyhoedd newydd a'r rhai 

sy'n bodoli eisoes. Mae Academi Wales yn darparu neu'n hwyluso llawer o'r 

cyfleoedd hyn sy'n cynnwys Rhaglen Gynefino Aelodau Annibynnol GIG Cymru, 

Bwrdd Iach a Gweithdai Gallu Perfformiad Uchel i Fyrddau, Ysgol Aeaf Arweinwyr 

Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru a chyfle i gael mynediad at Hyfforddiant a 

Chymorth Mentora Anweithredol. 

Yn fwy cyffredinol mae'r Uned Cyrff Cyhoeddus (PBU) wedi contractio cyflenwyr 

allanol i ddarparu 'Rhaglen Arweinyddiaeth Bron yn Barod' a 'Rhaglen Arweinwyr 

Cyhoeddus y Dyfodol’. Mae'r ddau yn ymyriadau rhithwir modiwlar sydd wedi'u 

hanelu i ddechrau at bobl anabl a phobl o gefndiroedd lleiafrifoedd ethnig sydd â 

diddordeb mewn cael apwyntiad cyhoeddus ac sydd bron yn barod i wneud cais neu 

nad oes ganddynt y sgiliau a'r profiad angenrheidiol eto i ymgeisio. Er nad yw wedi'i 



hanelu'n benodol at y rhai sy'n ymgeisio am uwch benodiadau cyhoeddus ni ddylid 

tybio na fydd gan fynychwyr y sgiliau a'r profiad y mae eu hangen eisoes. Ar ôl elwa 

ar y rhaglen gall rhai sy'n mynychu gydnabod eu potensial a theimlo'n fwy hyderus i 

ymgeisio am swyddi uwch wrth iddynt godi. Mae disgwyl i'r rhaglenni gael eu 

cwblhau ym mis Tachwedd a byddant yn cael eu gwerthuso cael eu cyflwyno 

ymhellach. 

Mae PBU hefyd wedi recriwtio nifer o Uwch Aelodau'r Panel Annibynnol o 

gefndiroedd eang ac amrywiol sydd â rôl bwysig i ymuno â Phaneli Cynghori Asesu 

ar gyfer penodiadau sylweddol. Mae eu harbenigedd a'u gwybodaeth am y Cod 

Llywodraethu ar Benodiadau Cyhoeddus yn llywio ac yn cefnogi recriwtio ym maes 

penodiadau cyhoeddus. 

Yn benodol o fewn y GIG, ac yn unol â'n hymrwymiadau yng Nghynllun Gweithredu 

Gwrth-hiliol Cymru, mae Rhaglen Darpar Aelodau Bwrdd wrthi'n cael ei chynllunio yn 

barod i'w chychwyn ar ddechrau 2023. 

 

 
11. Diweddariad ar weithrediad ac effaith y Gronfa Integreiddio Rhanbarthol ar 

gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol newydd, gan gynnwys rôl byrddau 

partneriaeth rhanbarthol. 

 
Bwriad y Gronfa Integreiddio Ranbarthol (RIF) newydd gwerth £144.6m, a lansiwyd 

ym mis Ebrill 2022 ac sy'n cael ei gweinyddu gan Fyrddau Partneriaeth Rhanbarthol, 

yw adeiladu ar ddysgu a phrofiad y Gronfa Gofal Integredig a'r Gronfa Trawsnewid i 

ddatblygu chwe model cenedlaethol o ofal integredig (gweler canllawiau RIF1). Y 

rhaglen hon yw sylfaen Llywodraeth Cymru ar gyfer datblygu, profi ac ymwreiddio 

newid ar lefel weithredol a fydd yn cefnogi darparu gwasanaethau mwy integredig. 

Mae RPBs wedi cyflwyno eu cynlluniau i swyddogion Llywodraeth Cymru a 

rhoddwyd adborth cychwynnol i ranbarthau mewn perthynas â sut y maent yn 

cydweddu ag amcanion y rhaglen a phroffiliau buddsoddi ariannol. Yn ogystal, mae 

cynlluniau rhanbarthol yn cael eu hadolygu'n annibynnol gan Old Bell 3 i roi cipolwg 

pellach ar gynnydd a dysgu gan yr ICF a TF blaenorol a sut y gellir eu gweithredu 

mewn perthynas â'r chwe model gofal cenedlaethol. 
 

 

1 Y Gronfa Integreiddio Rhanbarthol ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Canllawiau ar Refeniw 2022-27 
(llyw.cymru) 

 

 

 

Mae RPBs wedi cyflwyno eu dulliau gweithredu o ran datblygu'r modelau gofal 

cenedlaethol yn uniongyrchol i'r Gweinidogion ac yn parhau i gyfarfod â nhw ar gylch 

chwarterol o gyfarfodydd. Byddwn ni hefyd yn sefydlu panel arbenigol i roi cymorth, 

herio a chraffu i RPBs yn eu gwaith tuag at weithredu'r chwe model cenedlaethol o 

ofal. O ystyried bod RPBs i gyd yn dechrau o le gwahanol bydd yn cymryd amser i'r 

chwe model cenedlaethol o ofal esblygu a datblygu'r nodweddion cyson y byddem 

yn eu disgwyl ganddynt, felly mae hon yn gronfa 5 mlynedd. I hwyluso hyn, rydym 

wedi datblygu nifer o gymunedau ymarfer o dan y RIF er mwyn hwyluso rhannu 

dysgu a'n cynorthwyo i weithio tuag at wreiddio'r chwe model cenedlaethol hynny o 



ofal. 

Bydd adroddiadau chwarter 2 a ddisgwylir yn yr Hydref yn darparu'r wybodaeth 

gyntaf am gynnydd ac effaith prosiectau a ariennir gan RIF wedi'u mesur yn erbyn y 

fframwaith canlyniadau a ddatblygwyd ochr yn ochr â'r RIF. Er hynny, mae 

adolygiad pwrpasol wedi'i gynnal i archwilio i ba raddau y mae gweithgarwch sy'n 

cael ei ddarparu trwy'r RIF yn cefnogi pwysau'r system bresennol mewn perthynas 

ag iechyd a gofal cymdeithasol. 

 

 
12. Diweddariad ar gynllunio tymhorol byrddau partneriaethau rhanbarthol a 

byrddau iechyd, a'u parodrwydd am y gaeaf 2022, gan gynnwys adnabod a 

gweithredu unrhyw bwyntiau dysgu allweddol ers y gaeaf diwethaf. 

Mae'r system iechyd a gofal cymdeithasol yn hanesyddol wedi wynebu pwysau yn 

ystod cyfnodau penodol o'r flwyddyn, gan arwain at oedi o ran mynediad a allai 

arwain at y risg o niwed, profiad gwael, a llai o ansawdd gofal i bobl sy'n defnyddio 

gwasanaethau. 

Mae'r blynyddoedd diwethaf wedi gweld ymagwedd integredig at gynllunio drwy 

RPBs, gan wneud defnydd da o ehangder y sgiliau a'r profiad sy'n deillio o 

bartneriaeth ar draws iechyd, gofal cymdeithasol, y sector annibynnol a'r trydydd 

sector. 

O ddadansoddiad chwarterol ac ariannol diwedd blwyddyn o'r RPBs, dyrannwyd 

cyllid 2021/22i gyfanswm o chwech o'r wyth maes blaenoriaeth o fewn Cynllun y 

Gaeaf, yn benodol o ran cynnal a chadw iechyd a gwasanaethau gofal cymdeithasol 

(roedd y ddau faes hyn yn cyfrif am y gwariant mwyaf), cefnogi gofalwyr a'r gweithlu 

ehangach a chadw pobl yn dda gartref. Roedd llawer o'r buddsoddiadau yn ceisio 

cynyddu'r capasiti presennol yn y meysydd hynny y nododd rhanbarthau eu bod 

mewn perygl. O ganlyniad, rydym wedi gweld buddsoddiad yn y canlynol: 

• Cefnogi llwybrau Rhyddhau i Adfer yna Asesu, cefnogi rhyddhau cleifion yn 
briodol ac yn amserol o leoliadau ysbyty a gwella canlyniadau cleifion. 
Cyflawnwyd hyn drwy greu capasiti camu i lawr ychwanegol i sicrhau bod 
modd i gleifion gael eu rhyddhau adref yn ddiogel a thrwy fwy o stoc ar gyfer 
siopau offer cymunedol. 

• Cynyddu gallu gofal cymdeithasol i gefnogi asesiadau a darpariaeth gofal 
uniongyrchol. 

• gwell cymorth argyfwng lles 24/7 i gefnogi unigolion a'u gofalwyr 

• Gwell ymyrraeth gynnar/gwasanaethau mewn-gymorth ym maes iechyd 
meddwl 

• Cyflymu rhyddhau cleifion o'r ysbyty gan ddefnyddio gofal sydd wedi'i alluogi 
gan dechnoleg 

 

Gwerthusodd swyddogion Gynlluniau Gaeaf 2021/22 ym mis Mai. Cawsant for 
RPBs yn croesawu Cynllun y Gaeaf a'i ffocws ar reoli'r pandemig a'r adferiad, ochr 
yn ochr â'u dulliau gweithredu cynlluniedig eu hunain ar gyfer rheoli pwysau 
tymhorol. 

 

Mae dysgu o gynllunio blaenorol ar gyfer y Gaeaf wedi dweud wrthym fod ymateb 

cydgysylltiedig gan iechyd a gofal cymdeithasol yn hanfodol er mwyn rheoli 

effeithiau a rhyngddibyniaethau ar draw sectorau, i gysoni ac optimeiddio adnoddau 



ac y gall RPBs chwarae rhan hanfodol wrth greu'r lle ar gyfer cynllunio ac ymateb ar 

y cyd. Mae'r holl Fyrddau Partneriaeth Rhanbarthol wedi bod yn gweithio dros 

fisoedd yr haf i baratoi eu cynlluniau rhanbarthol eu hunain ar gyfer Gaeaf 2022-23. 

Mae wedi dod i'r amlwg hefyd na ddylai cynllunio ar gyfer y Gaeaf fod yn 

ddigwyddiad blynyddol sy'n cael ei ystyried yn hwyr yn y flwyddyn pan fydd 

canllawiau'r Gaeaf yn cael eu cyhoeddi gan y Gweinidogion. Yn hytrach, mae angen 

ei ymgorffori yn y fframweithiau cynllunio sylweddol ar gyfer iechyd a gofal 

cymdeithasol, gan gynnwys datblygu Cynlluniau Tymor Canolig Integredig y GIG a 

chynllunio ar y cyd trwy'r RPBs. 

Yn yr un modd nid yw'r ddibyniaeth ar chistrelliadau cyllid tymor byr i fynd i'r afael â 

phwysau tymhorol yn cefnogi newid a gwydnwch system gynaliadwy ac o'r herwydd 

mae angen ystyried adnoddau ar gyfer pwysau tymhorol fel rhan o'r fframwaith 

cynllunio ehangach. 

Rydym ar hyn o bryd yn ystyried sut y gellid defnyddio gwirfoddolwyr i gefnogi ein 

GIG dros gyfnod y Gaeaf. Bydd hyn yn cymryd i ystyriaeth y gwersi a ddysgwyd o'r 

pandemig pan alwyd ar wirfoddolwyr. 

Mewn byd ar ôl Covid mae'n dod yn fwyfwy amlwg hefyd nad yw pwysau'r system yn 

rhai tymhorol yn unig. Mae pwysau'r system bresennol dros fisoedd yr haf oherwydd 

effeithiau parhaus Covid yn dangos hyn. Felly mae angen cydnabod bod pwysau'r 

system yn amrywio ar draws y flwyddyn a bod angen i fframweithiau cynllunio 

sylweddol ymgorffori'r trefniadau angenrheidiol ar gyfer ymateb i unrhyw bwysau yn 

system a allai godi ar unrhyw adeg. 

Ar gyfer 2023-24 ymlaen bydd fframweithiau cynllunio newydd yn datblygu'r dull 

gweithredu hwn. Ond yn y cyfamser mae'r trefniadau ar gyfer Gaeaf 2022-23 fel a 

ganlyn; 

▪ Dylid canolbwyntio ar weithredoedd neu rannau o lwybr y claf y gellir eu 
cyflymu neu eu gwella am gyfnod diffiniedig, mewn ymdrech i leihau risg o 
niwed a gwella canlyniadau a phrofiad. 

 
▪ Mae'r pedair rhaglen genedlaethol (Iechyd Meddwl), Gofal Sylfaenol, Gofal 

Brys a Gofal mewn Argyfwng, a Gofal a Gynlluniwyd) wedi'u cyfeirio at 
weithio gyda rhanddeiliaid allweddol i nodi blaenoriaethau allweddol y 
system gyfan yn gyflym ar gyfer Gaeaf 2022/2023. 

 

▪ Mae fframwaith cynllunio wedi'i dargedu ar gyfer y Gaeaf yn cael ei 
ddatblygu'n gyflym ar gyfer 2022-23 gan Uned Gyflawni GIG Cymru gan 
ddefnyddio'r blaenoriaethau a nodwyd gan swyddogion Llywodraeth 
Cymru a chyfarwyddwyr y rhaglen genedlaethol. Bydd y fframwaith hwn yn 
targedu gwelliannau yn benodol ar gyfer nodau 5 a 6 o'r nodau Gofal Brys 
a Gofal mewn Argyfwng. Mae Cyfarwyddwyr Cynllunio Byrddau Iechyd a 
Byrddau Partneriaeth Rhanbarthol yn cael eu defnyddio yn gynnar yn y 
broses i hwyluso ymagwedd integredig. Mae byrddau iechyd ac 
ymddiriedolaethau'r GIG wedi cael gwybod y dylid cyhoeddi cynlluniau'r 
Gaeaf ar-lein erbyn diwedd Medi 2022 fan bellaf. 

 

▪ Ar gyfer cyflwyno brechiadau tymhorol arfaethedig Hydref 2022, rydym 

wedi lansio Strategaeth Frechu’r Gaeaf yn erbyn Feirysau Anadlol sy'n 

cydnabod pwysigrwydd ymateb cydgysylltiedig i COVID-19 a'r ffliw. 

Integreiddio ein rhaglenni ar gyfer COVID-19 a'r Ffliw yw cam mawr cyntaf 



ein Rhaglen Trawsnewid ar gyfer Brechu. 

▪ Bydd gwahoddiadau ar gyfer brechlyn Covid-19 yn cael eu hanfon at bob 

unigolyn cymwys erbyn diwedd mis Tachwedd, a bydd brechlyn y ffliw yn 

cael ei gynnig erbyn diwedd Rhagfyr. 

 
▪ Drwy Raglen Frechu Gaeaf yn erbyn Feirysau Anadlol byddwn yn cynnig 

brechlyn y ffliw a brechlyn COVID-19 i 1.6 miliwn o bobl a bydd hyd at 400 

o safleoedd brechu ledled Cymru'n cael eu defnyddio gan gynnwys 

canolfannau brechu, fferyllfeydd cymunedol a meddygfeydd. Mae ein 

Strategaeth yn pennu targed uchelgeisiol o gyflawni cyfradd o 75% ar 

gyfer y ddau frechlyn. 

 
▪ Mae swyddogion yn gweithio i ddatblygu “Ein Dull Gweithredu Iechyd y 

Cyhoedd ar gyfer Feirysau Anadlol Hydref / Gaeaf 22/23”. Yn benodol, 
rydym yn gweithio i sicrhau cydlyniaeth â chynllunio ehangach y GIG ar 
gyfer y Gaeaf, strategaeth frechu, cynlluniau gwyliadwriaeth a strategaeth 
gyfathrebu. 

 
▪ Bydd y cynllun yn barod i'w gyhoeddi ganol mis Hydref ac mae'n cydnabod 

cyfnod heriol yr Hydref/Gaeaf sydd o'n blaenau os bydd cynnydd yng 
nghyfraddau Covid-19 a'r ffliw. Mae'n nodi sut y gallwn baratoi ein 
cymunedau a'r system trwy gyfuniad o ymyriadau fferyllol ac anfferyllol. 


