
 

 

 

 

4 Rhagfyr 2018 

 

Annwyl Dr Goodall 

 

Gweithredu Deddf Cyllid y GIG (Cymru) 2014  

 

Diolch am eich ymateb, dyddiedig 31 Hydref, i ganfyddiadau'r Pwyllgor yn deillio 

o'i ymchwiliad i weithredu Deddf Cyllid y GIG (Cymru) 2014. Roedd yr Aelodau'n 

gytûn bod eich ymateb, ar y cyfan, yn gadarnhaol. 

 

Fodd bynnag, mae gan y Pwyllgor nifer o bryderon ynghylch yr adolygiad o'r 

fformiwla ariannu, a byddem yn gwerthfawrogi eglurhad yn eu cylch. Yn gyntaf, 

byddem yn gwerthfawrogi datganiad cliriach ynghylch yr amserlen ar gyfer y 

broses hon. Yn ail, hoffem gael eglurder ynghylch yr hyn sy'n cael ei ystyried fel 

rhan o'r adolygiad hwn. Gwnaeth y Pwyllgor blaenorol ei argymhelliad cyntaf 

ynghylch cynnal adolygiad llawn o'r fformiwlâu ariannu ar gyfer cyrff y GIG ym mis 

Chwefror 2013. Mae eich llythyr yn awgrymu y bydd adolygiad llawer culach yn 

cael ei gynnal mewn perthynas â'r dyraniad ychwanegol a wneir bob blwyddyn. Fel 

Pwyllgor, rydym yn disgwyl gweld adolygiad sylfaenol yn canolbwyntio ar degwch 

a phriodoldeb y dyraniad cyfan a wneir i bob corff, yn unol â'r adolygiad cwbl 

gynhwysfawr a gynhaliwyd yn Hywel Dda, yn hytrach nag adolygiad o'r cyllid 

ychwanegol a ddyrennir bob blwyddyn yn unig.  

 

 

 

Dr Andrew Goodall  

Cyfarwyddwr Cyffredinol Iechyd a Gwasanaethau 

Cymdeithasol/Prif Weithredwr GIG Cymru  

Llywodraeth Cymru 



 

 

Mae'r Pwyllgor hefyd yn dymuno cadw golwg ar y meysydd lle dywedasoch y 

byddai camau gweithredu yn cael eu cymryd drwy weithrediaeth ganolog y GIG. Yn 

benodol, mae hyn yn berthnasol i faterion sy'n ymwneud â'r capasiti a'r gallu i 

weithredu trefniadau trawsnewid ac uwchgyfeirio. Byddai angen i unrhyw waith 

pellach y bydd fy mhwyllgor yn ei wneud yn y dyfodol ystyried cynlluniau'r 

Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon i graffu ar Weithrediaeth 

newydd y GIG. 

 

Bydd y Pwyllgor hefyd yn cadw golwg ar y sefyllfa ariannol, gan gynnwys 

gweithredu Deddf Cyllid y GIG a'r manteision a'r heriau sydd ynghlwm wrth yr 

amserlen ariannol tair blynedd. 

 

Rwy'n anfon copi o'r llythyr hwn at y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a 

Chwaraeon at ddibenion llywio ei waith ehangach a'i raglen waith ar gyfer y 

dyfodol. 

 

Yn gywir, 

 

Nick Ramsay AC 

Cadeirydd 

 

  


