
 

 

 

 

22 Mawrth 2021 

Annwyl Dr Goodall 

Sylwadau'r Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus yn dilyn eich sesiwn fyfyrio (1 Mawrth 2021) 

Diolch am ddod i gyfarfod y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus ddydd Llun 1 Mawrth. 
Roedd y Pwyllgor yn ddiolchgar iawn eich bod chi wedi rhoi o’ch hamser a rhannu 
eich myfyrdodau ar eich prif gyflawniadau yn ystod tymor y Senedd hon, a'r heriau 
allweddol yn eich portffolio, ynghyd â'r ymateb i bandemig COVID-19. 

Fe hoffwn i, ac Aelodau'r Pwyllgor, nodi ein gwerthfawrogiad i chi a'ch staff – 
ynghyd â'r holl staff sy'n cael eu cyflogi gan GIG Cymru – am y ffordd y maen nhw 
wedi addasu i heriau pandemig COVID-19 wrth gynnal gweithgareddau arferol y 
GIG hyd eithaf eu gallu. 

Dymunai Aelodau nodi eu sylwadau ar ambell bwynt a gododd yn sgil y cyfarfod. 
O ystyried ein bod yn agosáu at ddiwedd tymor y Senedd hon, awgrymaf y dylid 
cyfeirio eich ymateb at Gadeirydd newydd y Pwyllgor olynol. 

• Codwyd pryderon gennym ynghylch strategaeth Llywodraeth Cymru ar gyfer 
atgyfnerthu gweithlu GIG Cymru, o ystyried lefelau blinder staff, a’r ffaith 
bod absenoldeb o ganlyniad i salwch ar gynnydd. Gwnaethom drafod y 
posibilrwydd o ddefnyddio clinigwyr sydd wedi ymddeol i gynorthwyo gyda'r 
rhaglen frechu i leddfu rhywfaint o'r pwysau ar y GIG yng Nghymru, ac fe 
wnaethoch gyfeirio at ychydig o waith da o ran rheolau a roddwyd ar waith 
gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan, er mwyn mabwysiadu dull mwy 
pragmatig, gan ganiatáu ar gyfer yr achrediad hwnnw o brofiad presennol. 
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Ein gobaith yw y bod y dull hwn yn dod yn rhan o’r brif ffrwd ar draws y GIG 
y fwy eang. 
 

• Codwyd bryderon gennym ynghylch y ffigurau – fel ag yr oedent ym mis 
Rhagfyr y llynedd – sy’n ymwneud â 225,000 o gleifion yng Nghymru yn 
aros dros 36 wythnos i ddechrau eu triniaeth. Gwnaethom nodi bod y 
ffigurau hynny’n debygol o fod wedi cynyddu yn ystod yr amser sydd wedi 
mynd heibio ers mis Rhagfyr diwethaf. Rydym yn gwerthfawrogi bod y rhain 
yn amseroedd heriol iawn, ond yn poeni am sut y bydd y GIG yng Nghymru 
yn rheoli’r gofynion cystadleuol yn sgil rhoi gwasanaethau arferol ar waith 
eto yn ôl yn ystod y cyfnod adfer, tra hefyd yn cynnal darpariaeth COVID-19 
gan ddefnyddio’r adnoddau presennol.  
 
Nodwn nad yw'r mater hwn yn ymwneud â rhestrau aros yn unig, ond ei fod 
hefyd yn rhan o'r broses ailsefydlu a’r broses adfer yn fwy eang ar gyfer y 
GIG – y gwnaethoch gyfeirio atynt yn ystod y cyfarfod – a fydd yn gofyn am 
fuddsoddiad, ond hefyd yn cynnig gwasanaeth sydd wedi newid ar gyfer 
poblogaeth Cymru. Fe ddwedoch y bydd strategaeth 'Cymru Iachach' yn rhoi 
momentwm i Lywodraeth Cymru wneud y newidiadau hynny.  
 
Nid ydym wedi ein hargyhoeddi hyd yn hyn bod cynllun clir yn bodoli ar 
gyfer bwrw ymlaen â'r broses hon ar hyn o bryd, ac nid yw'n glir i ni hefyd 
sut yn union sut y bydd 'Cymru Iachach' yn cynnal momentwm. Mae hwn yn 
fater y bydd angen i'n Pwyllgor olynol gadw llygad arno.  
 

• Yn olaf,  fe fyddwch yn ymwybodol o ddiddordeb hirsefydlog y Pwyllgor ym 
Mwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, a nodwn o'r sesiwn dystiolaeth fod 
rhai meysydd o fewn y Bwrdd Iechyd hwnnw sy'n dal i fod angen cynnydd, 
gan gynnwys gwasanaethau iechyd meddwl. 
 
Bydd ein Hadroddiad Gwaddol, sydd ar ddod, yn argymell bod ein Pwyllgor 
olynol yn ceisio diweddariadau rheolaidd ar y gwelliannau ym Mwrdd Iechyd 
Prifysgol Betsi Cadwaladr yn y meysydd a nodwyd, fel rhan o'r statws dad-
ddwysáu at ddibenion targedu ymyrraeth,  



 

 
 
ac effeithiolrwydd Llywodraeth Cymru o ran sicrhau gwelliannau trwy ei 
threfniadau Uwchgyfeirio ac Ymyrryd. 
 

Hyderaf y bydd y sylwadau hyn o ddefnydd i chi. 

 

Yn gywir, 

Nick Ramsay AS 
Cadeirydd 

 

Croesewir gohebiaeth yn Gymraeg neu Saesneg / We welcome correspondence in Welsh 
or English. 


