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Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Materion Llywodraethu ym Mwrdd 

Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr (BIP Betsi Cadwaladr) 

Papur Tystiolaeth 

Mae adran gyntaf y papur tystiolaeth hwn yn cyflwyno’r amserlen o ddigwyddiadau 
ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr a arweiniodd at ei roi mewn mesurau 
arbennig.  Mae’r ail adran yn amlinellu’r adroddiadau a’r cynnydd ar ôl i’r Bwrdd gael 
ei roi dan fesurau arbennig, sy’n cynnwys manylion am wasanaethau iechyd meddwl 
a chymorth ar ffurf ymyriadau ac mae’r drydedd adran yn cyflwyno diweddariadau ar 
argymhellion penodol yn adroddiadau blaenorol y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus 
(PCC) yr oedd y Pwyllgor wedi nodi nad oeddent wedi eu gweithredu eto. 

ADRAN 1 

 Amserlen o’r digwyddiadau ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Betsi
Cadwaladr cyn iddo gael ei roi mewn mesurau arbennig:

2009-2012 

Yn sgil ad-drefnu GIG Cymru yn 2009, datblygwyd byrddau iechyd integredig, mwy 

o faint.  Daeth Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr (BIP Betsi Cadwaladr) i
fodolaeth er mwyn darparu gwasanaethau iechyd i ardal Gogledd Cymru yn dilyn
uno’r ddwy ymddiriedolaeth a’r chwe bwrdd iechyd lleol blaenorol.

Daeth pryderon i’r amlwg yn y blynyddoedd cynnar nad oedd y trefniadau arwain yn 
BIP Betsi Cadwaladr yn ysgogi’r integreiddio sefydliadol a diwylliannol angenrheidiol 
yn ddigon cyflym ar gyfer y sefydliad newydd.  Yn 2012 llesteiriwyd hyn ymhellach 
gan heriau a oedd yn gysylltiedig â’r sefyllfa ariannol; yr angen i ad-drefnu 
gwasanaethau ac ansefydlogrwydd parhaus ar lefelau uwch arweinwyr y Bwrdd 
oherwydd trosiant staff ac absenoldeb oherwydd salwch. 

2012-13 

Cynhaliwyd cyfarfodydd rhwng Swyddfa Archwilio Cymru (SAC), Arolygiaeth Gofal 
Iechyd Cymru (AGIC) a Llywodraeth Cymru i drafod a rhannu pryderon ynghylch BIP 
Betsi Cadwaladr.  O ganlyniad, cytunwyd y byddai AGIC a SAC yn cynnal adolygiad 
ar y cyd - Trosolwg o Drefniadau Llywodraethu - Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi 
Cadwaladr a gyhoeddwyd ym mis Mehefin 2013. 

Mae’r adroddiad ar gael i’w ddarllen ar y ddolen isod:  

http://www.audit.wales/cy/system/files/publications/BCUHB_Joint_Review_Welsh_20
13.pdf

Canfu’r adolygiad ar y cyd: 
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 nad yw trefniadau a gweithdrefnau llywodraethu’r Bwrdd Iechyd yn mynd i’r 
afael yn ddigonol â’r bwlch rhwng y ward a’r Bwrdd; 

 nad oedd trefniadau llywodraethu arferol ym BIP Betsi Cadwaladr wedi rhoi 
sylw digonol i reoli heintiau; 

 roedd effeithiolrwydd y Bwrdd wedi cael ei beryglu’n ddifrifol gan rwyg yn y 
berthynas weithio rhwng rhai uwch reolwyr yn y sefydliad; 

 nid oedd gan y Bwrdd, yn ei gyfanrwydd, y capasiti a’r gallu i ddarparu lefelau 
priodol o graffu mewn perthynas â chyflenwi gwasanaethau. 

 

Cynhaliodd Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus Cynulliad Cenedlaethol Cymru ymchwiliad i 
drefniadau llywodraethu BIP Betsi Cadwaladr a sut yr aed i’r afael â hwy yn ystod 
2013. 

Yn ystod y cyfnod hwn bu newid ar lefel uwch arweinwyr, gyda Peter Higson yn cael 
ei benodi’n Gadeirydd y Bwrdd Iechyd ym mis Medi 2013.  Arweiniodd yntau y 
broses o recriwtio Prif Weithredwr Newydd a ddechreuodd ar ei swydd ym mis 
Mehefin 2014. 
 
Cyhoeddodd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus (PCC) ei adroddiad ym mis Rhagfyr 
2013 a derbyniodd wybodaeth ysgrifenedig a llafar yn rheolaidd ar gynnydd yn erbyn 
argymhellion Llywodraeth Cymru a BIP Betsi Cadwaladr, gan ystyried adroddiadau 
pellach a gyflwynwyd gan SAC ac AGIC. 

Cafodd Ward Tawel Fan, ward iechyd meddwl ar gyfer pobl hŷn yn Uned Ablett yn 
Ysbyty Glan Clwyd, ei chau ym mis Rhagfyr 2013 yn dilyn pryderon a godwyd ynglŷn 
ag ansawdd a diogelwch y gofal a ddarparwyd yno.  Roedd y Bwrdd Iechyd wedi 
cynnal ymchwiliadau mewnol a arweiniodd at eu symud o’u dyletswyddau clinigol.  O 
ganlyniad, trosglwyddwyd y cleifion i leoliadau gofal eraill. 
 
O ganlyniad i Tawel Fan a phryderon cyffredinol ynglŷn â Gwasanaethau Iechyd 
Meddwl yn y Bwrdd Iechyd cafodd ei roi o dan drefniadau monitro uwch gan 
Lywodraeth Cymru ym mis Rhagfyr 2013. 
 

2014 

Ym mis Ionawr 2014, comisiynodd BIP Betsi Cadwaladr yr adolygydd allanol 
annibynnol, Donna Ockenden, i edrych ar y pryderon a godwyd ynglŷn â gofal 
cleifion ar ward Tawel Fan. 

Cafodd trefniadau uwchgyfeirio ac ymyrryd GIG Cymru eu hadolygu a 
chyflwynwyd trefniadau tairochrog ym mis Ebrill 2014, mewn ymateb i argymhelliad 
gan adroddiad y PPC yn 2013. Mae’r cyngor a’r sbardun ar gyfer newid statws 
uwchgyfeirio yn cael eu rheoli yn awr drwy broses dairochrog sy’n cynnwys AGIC, 
SAC a Llywodraeth Cymru gyda’i gilydd.  Fel rhan o’r trefniadau hyn, mae 
Llywodraeth Cymru yn cwrdd â SAC ac AGIC ddwywaith y flwyddyn i drafod sefyllfa 
gyffredinol pob bwrdd ac ymddiriedolaeth iechyd y GIG ac mae’r wybodaeth hon yn 
cael ei chyhoeddi.  Trefnir cyfarfodydd ad hoc neu arbennig hefyd rhwng y 
cyfarfodydd hyn os bydd angen. 

Mae gan y fframwaith bedair lefel uwchgyfeirio:  
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 Trefniadau arferol 

 Monitro uwch 

 Ymyriadau wedi’u targedu 

 Mesurau arbennig 
 
Derbyniodd y Bwrdd wybodaeth am gynnydd adolygiad Donna Ockenden ym mis 

Gorffennaf 2014, a rhannwyd adroddiad Ockenden gyda Heddlu Gogledd Cymru, a 

gadarnhaodd y byddent yn cynnal ymchwiliad ffurfiol. 

Roedd BIP Betsi Cadwaladr yn ymwybodol o’r angen i gynnal ymchwiliad clinigol, 
mwy ffurfiol, er mwyn ystyried yr angen am broses ddisgyblu/cosbau proffesiynol 
mwy ffurfiol yn erbyn aelodau o staff ac i gyflawni gofynion rheoliadau “Gweithio i 
Wella”. 

Nid oedd modd i’r ymchwiliad clinigol mwy ffurfiol ddechrau hyd nes y byddai 

ymchwiliad Heddlu Gogledd Cymru wedi’i gwblhau. 

Ym mis Tachwedd 2014 symudodd BIP Betsi Cadwaladr o drefniadau ‘monitro uwch 
ar iechyd meddwl’ i ‘y sefydliad cyfan yn destun ymyrraeth wedi’i thargedu’ o dan y 
trefniadau uwchgyfeirio ac ymyrryd newydd.  Roedd y rheswm am y cam 
uwchgyfeirio yn gysylltiedig â’r heriau sylweddol yn y cynllun ariannol ar gyfer 
2014/15, pryderon mawr ynglŷn â darparu, diogelwch ac ansawdd gwasanaethau 
iechyd meddwl a rheoli a rheolaeth cynlluniau cyfalaf a phryderon llywodraethu.  
 
Cam cyntaf ymyrraeth wedi’i thargedu BIP Betsi Cadwaladr oedd adolygiad 
diagnostig a gynhaliwyd gan Ann Lloyd rhwng mis Rhagfyr a mis Chwefror 2015 (a 
gyhoeddwyd ym mis Mehefin 2015).  Mae’r adroddiad ar gael ar y ddolen ganlynol: 
 
http://www.wales.nhs.uk/sitesplus/documents/861/Ann%20Lloyd%20Report.pdf 
  
2015 

Cyhoeddwyd adroddiad Ockenden ym mis Mai 2015 a chafodd gryn sylw yn y 
cyfryngau.  Roedd yr adroddiad hwn yn rhoi trosolwg o’r gofal ar y ward, gan dynnu 
ar wybodaeth gan 40 aelod o staff a 18 aelod o deuluoedd a ffrindiau agos.  Roedd 
yr adroddiad yn datgan bod y diwylliant ar y ward wedi arwain at gamdriniaeth 
sefydliadol.  Derbyniodd y Bwrdd Iechyd yr adroddiad, a phenderfynodd bod 
canfyddiadau Ockenden yn gwarantu ymchwiliad pellach er mwyn gallu cael darlun 
cyflawn o’r gofal a ddarparwyd ar y ward cyn ei chau. 

Dywedodd Heddlu Gogledd Cymru hefyd ym mis Mai 2015 na fyddai unrhyw 
gyhuddiadau troseddol yn cael eu gwneud mewn cysylltiad â’r pryderon a godwyd 
am y gofal ar ward Tawel Fan.  Disgrifir yr ymchwiliad a’r broses ymholi mewn 
perthynas â Tawel Fan yn fanylach yn y cyflwyniad i adroddiad terfynol HASCAS. 

http://www.wales.nhs.uk/sitesplus/documents/861/HASCAS%20report%2C%20May
%202018%20%28eng%29.pdf 

Ar 8 Mehefin 2015, hysbysodd y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol 
Gadeirydd BIP Betsi Cadwaladr fod y Bwrdd yn cael ei roi dan fesurau arbennig 
oherwydd methiannau o ran darparu gwasanaethau, effeithiolrwydd sefydliadol ac 

http://www.wales.nhs.uk/sitesplus/documents/861/Ann%20Lloyd%20Report.pdf
http://www.wales.nhs.uk/sitesplus/documents/861/HASCAS%20report%2C%20May%202018%20%28eng%29.pdf
http://www.wales.nhs.uk/sitesplus/documents/861/HASCAS%20report%2C%20May%202018%20%28eng%29.pdf
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ansawdd a diogelwch gofal mewn sawl maes, gan gynnwys darparu gwasanaethau 
iechyd meddwl, gwasanaethau mamolaeth a gofal sylfaenol, gan gynnwys 
gwasanaethau y tu allan i oriau.  Gwnaed hyn yn unol â Threfniadau Uwchgyfeirio ac 
Ymyrryd GIG Cymru a’r pwerau ymyrryd yn adrannau 26 a 27 Deddf GIG (Cymru) 
2006.  Hwn oedd y tro cyntaf i Lywodraeth Cymru roi bwrdd iechyd yng Nghymru 
dan fesurau arbennig.  Yn unol â’r trefniadau mesurau arbennig a weithredwyd ar 
gyfer BIP Betsi Cadwaladr, y Bwrdd sydd wedi parhau i fod yn gyfrifol am y cynnydd 
a’r camau gweithredu, o dan arweiniad y Cadeirydd a’r Prif Weithredwr ac nid yw 
Llywodraeth Cymru wedi cymryd cyfrifoldeb dros reolaeth weithredol y Bwrdd 
Iechyd.  Mae datganiad y Gweinidog i’r Cynulliad Cenedlaethol ar 9 Mehefin ar gael 
ar y ddolen isod:  

http://www.assembly.wales/en/bus-
home/pages/rop.aspx?meetingid=3169&assembly=4&startDt=01/06/2015&endDt=15
/06/2015#C223738 

 

Yn dilyn penderfyniad y Gweinidog, gwaharddodd BIP Betsi Cadwaladr ei Brif 
Weithredwr o’i swydd ar unwaith.  Gofynnodd y Gweinidog i Simon Dean, Dirprwy 
Brif Weithredwr GIG Cymru, ymgymryd â’r rôl prif weithredwr dros dro. 

Adran 2 

 Adroddiadau a Chynnydd BIP Betsi Cadwaladr mewn 
Perthynas â’r Mesurau Arbennig 

 

Ar ôl cael ei roi dan fesurau arbennig bu BIP Betsi Cadwaladr yn darparu 

gwybodaeth reolaidd i’r cyhoedd ac roedd Llywodraeth Cymru yn darparu 

gwybodaeth i’r Cynulliad Cenedlaethol ar drefniadau a chynnydd. 

Rhoddwyd cyfres o gynlluniau 100 diwrnod, a gomisiynwyd gan y prif weithredwr 
dros dro, ar waith ar draws y bwrdd iechyd ym mis Mehefin 2015.  O ganlyniad, 
penodwyd 27 o fydwragedd ychwanegol yn dilyn ymgyrch recriwtio a chyflawnwyd 
pob un o’r cerrig milltir allweddol yn y cynllun ar gyfer gwasanaethau meddygon 
teulu y tu allan i oriau.  Cyflwynodd BIP Betsi Cadwaladr adroddiad ar ddiwedd y 
cyfnod 100 diwrnod a’i gyhoeddi ym mis Medi 2015 ac mae ar gael i’w ddarllen ar y 
ddolen isod:  

http://www.wales.nhs.uk/sitesplus/documents/861/100%20Day%20Update%20-
%20September%202015.pdf 

Ym mis Awst 2015, wrth gydnabod yr angen am ymchwiliad ac adolygiad pellach o’r 
gofal a’r driniaeth a ddarparwyd ar Ward Tawel Fan, comisiynodd BIP Betsi 
Cadwaladr ymchwiliad annibynnol cynhwysfawr gan HASCAS Consultancy Limited.  
Roedd hyn yn cwmpasu adroddiad thematig ar wersi i’w dysgu, adroddiadau cleifion 
unigol er mwyn cefnogi’r broses Gweithio i Wella ac adroddiadau staff unigol er 
mwyn cefnogi’r prosesau cyflogaeth.  Ochr yn ochr ag ymchwiliad HASCAS, 
comisiynwyd adolygiad llywodraethu gan Donna Ockenden.  Roedd yr adolygiad yn 
canolbwyntio ar y trefniadau llywodraethu a oedd yn ymwneud â’r gofal a roddwyd i 

http://www.assembly.wales/en/bus-home/pages/rop.aspx?meetingid=3169&assembly=4&startDt=01/06/2015&endDt=15/06/2015#C223738
http://www.assembly.wales/en/bus-home/pages/rop.aspx?meetingid=3169&assembly=4&startDt=01/06/2015&endDt=15/06/2015#C223738
http://www.assembly.wales/en/bus-home/pages/rop.aspx?meetingid=3169&assembly=4&startDt=01/06/2015&endDt=15/06/2015#C223738
http://www.wales.nhs.uk/sitesplus/documents/861/100%20Day%20Update%20-%20September%202015.pdf
http://www.wales.nhs.uk/sitesplus/documents/861/100%20Day%20Update%20-%20September%202015.pdf
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gleifion ar Ward Tawel Fan cyn iddi gau a’r trefniadau llywodraethu presennol yn y 
gwasanaethau iechyd meddwl ar gyfer pobl hŷn yn y Bwrdd Iechyd. 

Cyhoeddodd y Dirprwy Weinidog Iechyd ddatganiad ar 22 Hydref 2015.  Roedd hyn 
yn hysbysu Aelodau’r Cynulliad y byddai BIP Betsi Cadwaladr yn parhau dan 
fesurau arbennig am ddwy flynedd o leiaf, gan gydnabod bod angen cynlluniau 
tymor hwy er mwyn adeiladu ar y cam sefydlogi cychwynnol a mynd i’r afael â’r 
heriau mwy sylfaenol, ac yn arbennig gwella gwasanaethau iechyd meddwl yng 
Ngogledd Cymru. 
 
http://www.cynulliad.cymru/ministerial%20statements%20documents/bcuhb-special-
measures-update/151022%20betsi%20cym.docx 
 

Roedd datganiad pellach gan y Dirprwy Weinidog ym mis Tachwedd 2015 yn rhoi 
amlinelliad o’r cymorth ar ffurf ymyriadau a ddarparwyd o dan y mesurau arbennig 
http://www.cynulliad.cymru/ministerial%20statements%20documents/betsi-
cadwaladr/151104betsicy.docx 
 
Roedd y cymorth hwn yn cynnwys:  
 

- Ann Lloyd, Prif Weithredwr blaenorol GIG Cymru, yn darparu trosolwg a 
chefnogaeth i waith llywodraethu’r bwrdd, gan gynnwys gwaith ar ymddygiad 
a moesau; datblygu fframwaith ac adolygiad o sicrwydd y bwrdd ac 
ailstrwythuro strwythurau’r pwyllgor; 

- Comisiynu arbenigedd cynllunio ar gyfer creu gofynion cynllunio i ddatblygu 
cynllun tymor canolig; 

- Peter Meredith-Smith yn darparu cyngor ar gynnydd o dan iechyd meddwl a 
chanolbwyntio hefyd ar sicrhau bod BIP Betsi Cadwaladr yn cydymffurfio â 
rhaglen welliannau gwasanaeth iechyd meddwl plant a’r glasoed (CAMHS) 
Cymru gyfan; 

- Dr Chris  Jones, cyn-Gadeirydd Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf yn darparu 
cyngor ar welliannau y tu allan i oriau a chefnogi cyfleoedd i ddatblygu rhai 
clystyrau penodol; 

- Darparu adnoddau i ddatblygu capasiti a gallu ymgysylltu yn y sefydliad.  
Byddai Ann Lloyd hefyd yn darparu trosolwg ar werthuso llwyddiant 
gweithgarwch ymgysylltu BIP Betsi Cadwaladr. 

 
Ym mis Ionawr 2016, cyhoeddwyd datganiad ar fframwaith gwella’r mesurau 
arbennig yn nodi’r cerrig milltir i BIP Betsi Cadwaladr eu cyrraedd erbyn mis Mai 
2016, mis Tachwedd 2016 a mis Tachwedd 2017. 
 
http://www.cynulliad.cymru/ministerial%20statements%20documents/betsi-
cadwaladr-university-health-board-special-measures-improvement-
framework/160129specialmeasurescy.docx 
 
Cyhoeddodd BIP Betsi Cadwaladr ei adroddiad cyntaf ar gynnydd ar gyflawni cerrig 
milltir y mesurau arbennig ym mis Mai 2016; 
http://www.wales.nhs.uk/sitesplus/documents/861/16_91%20Special%20Measures
%20Improvement%20Framework%20End%20Phase%201%20Report%20v1.0.pdf 
 

http://www.cynulliad.cymru/ministerial%20statements%20documents/bcuhb-special-measures-update/151022%20betsi%20cym.docx
http://www.cynulliad.cymru/ministerial%20statements%20documents/bcuhb-special-measures-update/151022%20betsi%20cym.docx
http://www.cynulliad.cymru/ministerial%20statements%20documents/betsi-cadwaladr/151104betsicy.docx
http://www.cynulliad.cymru/ministerial%20statements%20documents/betsi-cadwaladr/151104betsicy.docx
http://www.cynulliad.cymru/ministerial%20statements%20documents/betsi-cadwaladr-university-health-board-special-measures-improvement-framework/160129specialmeasurescy.docx
http://www.cynulliad.cymru/ministerial%20statements%20documents/betsi-cadwaladr-university-health-board-special-measures-improvement-framework/160129specialmeasurescy.docx
http://www.cynulliad.cymru/ministerial%20statements%20documents/betsi-cadwaladr-university-health-board-special-measures-improvement-framework/160129specialmeasurescy.docx
http://www.wales.nhs.uk/sitesplus/documents/861/16_91%20Special%20Measures%20Improvement%20Framework%20End%20Phase%201%20Report%20v1.0.pdf
http://www.wales.nhs.uk/sitesplus/documents/861/16_91%20Special%20Measures%20Improvement%20Framework%20End%20Phase%201%20Report%20v1.0.pdf
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Ar 24 Mehefin, 2016 cyhoeddodd y Dirprwy Weinidog Iechyd ddatganiad ar gynnydd 
o dan gam cyntaf y fframwaith gwelliannau a chasgliadau o’r trafodaethau yn y 
cyfarfod tairochrog o dan y trefniadau uwchgyfeirio ac ymyrryd.  Roedd hyn yn nodi 
cynnydd sylweddol yn y gwasanaethau mamolaeth, gofal sylfaenol a gwasanaethau 
y tu allan i oriau.  Roedd y datganiad hefyd yn cyflwyno’r disgwyliadau ar y cynnydd 
pellach sydd ei angen i drawsnewid y gwasanaethau iechyd meddwl, yn arbennig ar 
ddatblygu’r strategaeth tymor hwy a sicrwydd mwy uniongyrchol ar weithredu’r 
argymhellion yn adroddiadau AGIC, gan gynnwys rhannu dysgu ar draws Gogledd 
Cymru. 
 
http://www.cynulliad.cymru/ministerial%20statements%20documents/betsi-
cadwaladr-university-health-board/160624%20vg%20betsi%20-%20welsh.doc 
 
Cyhoeddwyd adroddiad cynnydd BIP Betsi Cadwaladr ar ail gam y cerrig milltir, a 
nodwyd yn y fframwaith mesurau arbennig ym mis Tachwedd 2016: 
http://www.wales.nhs.uk/sitesplus/documents/861/Special%20Measures%20Improve
ment%20Framework%20End%20Phase%202%20Report%20v3.0%20website.pdf 
 
Ym mis Ionawr, 2017 ysgrifennodd Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a 
Chwaraeon at Aelodau Cynulliad Gogledd Cymru, llefarwyr Iechyd a Chadeirydd y 
Pwyllgor Iechyd, Gwasanaethau Cymdeithasol a Chwaraeon ar ei benderfyniad i 
sefydlu panel goruchwylio annibynnol ar gyfer ymchwiliad HASCAS a’r adolygiad 
llywodraethu annibynnol am y gofal a’r driniaeth a roddwyd i gleifion ar ward Tawel 
Fan.  Sefydlwyd y panel er mwyn darparu sicrwydd ar integredd yr ymchwiliad a’r 
adolygiad llywodraethu a sicrhau eu bod yn cael eu cynnal mewn ffordd amserol. 
 
Roedd yr adolygiad dilynol a gyhoeddwyd gan AGIC/SAC ym mis Mehefin 2017 
http://www.cynulliad.cymru/laid%20documents/agr-ld11088/agr-ld11088-w.pdf yn 
cydnabod bod tystiolaeth o gynnydd o dan y mesurau arbennig yn erbyn y cerrig 
milltir yn y fframwaith gwelliannau mesurau arbennig.  Roedd hyn yn cynnwys 
recriwtio llwyddiannus er mwyn gwella lefelau staffio staff meddygol a bydwreigiaeth 
yn y gwasanaethau mamolaeth a gweithio mewn partneriaeth i ddatblygu a chytuno 
ar y strategaeth iechyd meddwl Gyda’n Gilydd ar gyfer Iechyd Meddwl yng Ngogledd 
Cymru.  Roedd yr adolygiad yn nodi hefyd bod y Bwrdd Iechyd yn parhau i wynebu 
nifer o heriau sylweddol a oedd yn cynnwys ei sefyllfa ariannol, ei gynlluniau ar gyfer 
newid gwasanaethau a phryderon ynglŷn â gwasanaethau iechyd meddwl. 
 
Cyhoeddodd BIP Betsi Cadwaladr ei drydydd adroddiad cynnydd o dan gerrig milltir 
y fframwaith gwella mesurau arbennig yn Ionawr 2018:  
http://www.wales.nhs.uk/sitesplus/documents/861/BCU%20Special%20Measures%2
0Improvement%20Framework%20End%20of%20Phase%203%20Report%20v2.0%
20Final%20Approved%20subsequent%20submission%207.2.181.pdf 
 

Ystyriwyd adolygiad o’r cynnydd a wnaed gan BIP Betsi Cadwaladr o dan y mesurau 
arbennig gyda chyrff adolygu allanol o dan y trefniadau gwaethygu ddechrau mis 
Rhagfyr 2017. Ar 1 Chwefror 2018 cyhoeddodd Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd 
a Gwasanaethau Cymdeithasol, o ganlyniad i’r cynnydd a wnaed, y byddai’r 
gwasanaethau mamolaeth yn cael eu rhyddhau o fesurau arbennig penodol, ond y 
byddai rhai o’r meysydd perfformiad yn cael eu cynnwys yn awr o dan y trefniadau 

http://www.cynulliad.cymru/ministerial%20statements%20documents/betsi-cadwaladr-university-health-board/160624%20vg%20betsi%20-%20welsh.doc
http://www.cynulliad.cymru/ministerial%20statements%20documents/betsi-cadwaladr-university-health-board/160624%20vg%20betsi%20-%20welsh.doc
http://www.wales.nhs.uk/sitesplus/documents/861/Special%20Measures%20Improvement%20Framework%20End%20Phase%202%20Report%20v3.0%20website.pdf
http://www.wales.nhs.uk/sitesplus/documents/861/Special%20Measures%20Improvement%20Framework%20End%20Phase%202%20Report%20v3.0%20website.pdf
http://www.cynulliad.cymru/laid%20documents/agr-ld11088/agr-ld11088-w.pdf
http://www.wales.nhs.uk/sitesplus/documents/861/BCU%20Special%20Measures%20Improvement%20Framework%20End%20of%20Phase%203%20Report%20v2.0%20Final%20Approved%20subsequent%20submission%207.2.181.pdf
http://www.wales.nhs.uk/sitesplus/documents/861/BCU%20Special%20Measures%20Improvement%20Framework%20End%20of%20Phase%203%20Report%20v2.0%20Final%20Approved%20subsequent%20submission%207.2.181.pdf
http://www.wales.nhs.uk/sitesplus/documents/861/BCU%20Special%20Measures%20Improvement%20Framework%20End%20of%20Phase%203%20Report%20v2.0%20Final%20Approved%20subsequent%20submission%207.2.181.pdf
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‘mesurau arbennig’. Roedd y datganiad 
https://gov.wales/about/cabinet/cabinetstatements/2018/BCUHB/?skip=1&lang=cy 
 hefyd yn adrodd ar y gefnogaeth bellach a oedd yn cael ei sefydlu ar gyfer y 
sefydliad ac yn nodi’r cerrig milltir allweddol hyd at Ebrill 2018, y byddai BIP Betsi 
Cadwaladr yn cael ei fesur yn eu herbyn er mwyn sicrhau bod cynnydd digonol yn 
cael ei wneud. 
 
Ar 8 Mai 2018, cyflwynodd Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd ddatganiad llafar 
http://record.assembly.wales/Plenary/4981#A43428 ar ganfyddiadau adroddiad 
HASCAS, y cynnydd a oedd yn cael ei wneud yn y gwasanaethau iechyd meddwl a 
hefyd cyhoeddi’r fframwaith gwella mesurau arbennig ym mis Mai 2018 – Medi 2019. 
Gallwch ddarllen y fframwaith ar y ddolen isod:  
https://gov.wales/docs/dhss/publications/180508bcu-improvecy.pdf 
 
Cafwyd datganiad llafar pellach a oedd yn trafod cynnydd ar 5 Mehefin 2018, dair 
blynedd ar ôl i BIP Betsi Cadwaladr gael ei roi dan drefniadau mesurau arbennig 
http://record.assembly.wales/Plenary/4987#A43885. Roedd y datganiad yn nodi’r 
gwelliannau a wnaed yn y gwasanaethau mamolaeth a arweiniodd at dynnu’r 
gwasanaethau o’r trefniadau mesurau arbennig a’r buddsoddiad parhaus yn yr ystâd 
ac mewn gwasanaethau gyda’r gwaith adnewyddu mawr arwyddocaol parhaus, a 
oedd yn cynnwys buddsoddiad o fwy na £160 miliwn ar safle Ysbyty Glan Clwyd, a 
fyddai’n cael ei gwblhau ym mis Rhagfyr eleni a’r Ganolfan Isranbarthol Gofal Dwys 
i’r Newydd-anedig (SuRNICC) yn agor yn ystod haf 2018.  Mae’r ganolfan hon yn 
darparu gofal arbenigol sydd wedi’i ddychwelyd o ardaloedd rhanbarthol eraill ac 
roedd yn cynnwys ymgyrch recriwtio lwyddiannus i ddenu meddygon a nyrsys 
arbenigol.  Mae Llywodraeth Cymru wedi darparu cyllid pellach o £2.2 miliwn hefyd 
er mwyn trawsnewid theatr yn Ysbyty Glan Clwyd yn theatr hybrid ar gyfer cynnal 
llawdriniaethau fasgwlaidd cymhleth.  Bydd hyn yn creu buddion i gleifion ac mae 
eisoes yn cynyddu atyniad y Bwrdd Iechyd yn nhermau recriwtio meddygon 
ymgynghorol a gwelliannau i hyfforddiant llawfeddygol.  Mae’n bwysig nodi bod y 
Bwrdd Iechyd wedi parhau i recriwtio ac mae’n cyflogi’r lefelau uchaf o weithwyr 
(erioed) ar hyn o bryd, er gwaethaf y categori mesurau arbennig, ac mae hyn wedi 
helpu i leihau meysydd gwariant ar swyddi asiantaeth a locwm yn sylweddol.  Roedd 
y datganiad hefyd yn canolbwyntio ar yr heriau parhaus ym meysydd cyllid a rhai 
meysydd perfformiad. 
 

Cyflwynwyd datganiad hefyd gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd ar 17 
Gorffennaf 2018 yn y Cynulliad Cenedlaethol yn dilyn cyhoeddi Adolygiad 
Llywodraethu Donna Ockenden. 
http://record.assembly.wales/Plenary/5000#A45073. Roedd y datganiad yn nodi bod 
y canfyddiadau wedi tynnu ar adroddiadau, adolygiadau ac archwiliadau eraill o’r 
Bwrdd ers 2009.  Roedd hefyd yn ymateb i’r gwelliannau diweddar yn y 
gwasanaethau iechyd meddwl, yn arbennig o ran y strwythur rheoli a’r canfyddiadau 
o adroddiad blynyddol diweddaraf AGIC a oedd yn nodi rhai meysydd a oedd yn 
parhau i beri pryder, ond hefyd, ar y cyfan, roedd cleifion yn fodlon â’r gofal yr 
oeddent yn ei gael, roedd y staff yn teimlo eu bod yn cael eu cefnogi ac roedd 
tystiolaeth dda o ofal a oedd yn canolbwyntio ar gleifion.  Roedd hefyd yn pwysleisio 
bod BIP Betsi Cadwaladr wedi bod yn agored ac ymatebol drwy gydol ei gysylltiad 

https://gov.wales/about/cabinet/cabinetstatements/2018/BCUHB/?skip=1&lang=cy
http://record.assembly.wales/Plenary/4981#A43428
https://gov.wales/docs/dhss/publications/180508bcu-improvecy.pdf
http://record.assembly.wales/Plenary/4987#A43885
http://record.assembly.wales/Plenary/5000#A45073
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ag AGIC ac, yn bwysicaf oll, bod yr arweinyddiaeth wedi atgyfnerthu ers 2013 a’i bod 
yn fwy effeithiol yn dilyn newidiadau sylweddol a wnaed i’w strwythur. 

Ym mis Gorffennaf 2018, cytunodd Ysgrifennydd y Cabinet ar fuddsoddiad pellach o 
£6.8 miliwn o dan y trefniadau mesurau arbennig er mwyn atgyfnerthu’r trefniadau 
llywodraethu ac atebolrwydd drwy gydweithio gyda chlinigwyr a phartneriaid i 
gyflawni gwelliannau sylweddol i ofal wedi’i gynllunio a gofal heb ei drefnu, ar draws 
yr holl feysydd arbenigol aciwt. 

Bydd y cyllid yn cynyddu gallu a chapasiti’r bwrdd iechyd yn y meysydd canlynol: 

 defnyddir £4.6 miliwn (£2.3 miliwn y flwyddyn) i atgyfnerthu’r capasiti darparu, 
cynllunio a gwella gwasanaethau yn y strwythur gofal eilaidd gweithredol; 

 bydd £1.7 miliwn (£892,000 yn 2018/19 a £826,000 yn 2019/20) yn cefnogi’r 
broses ‘chwyldroi’ drwy gryfhau’r gallu i reoli rhaglenni a galw dadansoddol; 

 bydd £0.5 miliwn yn cynyddu capasiti’r is-adran iechyd meddwl ac anableddau 
dysgu drwy ymestyn y prosiect peilot ‘Right Care and Repatriation Programme’.  
Bydd hyn yn sicrhau bod cleifion yn derbyn y gofal sydd ei angen arnynt drwy’r 
pecyn gofal cywir, yn yr amgylchedd cywir a bod camau trosglwyddo neu 
ryddhau amserol yn cael eu cyflawni pan fydd yn glinigol briodol i wneud hynny. 

 
Dechreuodd y Cadeirydd newydd, Mark Polin, ar ei swydd ym mis Medi 2018 ar ôl 
dangos gwerthfawrogiad da o’r heriau a oedd yn wynebu’r sefydliad drwy’r broses 
benodi.  Mae arsylwadau cynnar yn awgrymu ei fod eisoes yn darparu cyfeiriad cryf 
ac arweinyddiaeth ar gyfer gwella.  Mae recriwtio Dirprwy Gadeirydd newydd a 
phenodiadau annibynnol a gweithredol wedi rhoi bywyd newydd i’r Bwrdd a bydd yn 
darparu goruchwyliaeth fwy trylwyr a chyson ar lefel Bwrdd a Phwyllgor. 
 
Adroddodd BIP Betsi Cadwaladr ar gynnydd y disgwyliadau a gyflwynwyd yn ei 
fframwaith gwella presennol yng nghyfarfod y Bwrdd ar 1 Tachwedd.  Mae’r 
adroddiad ar gael ar y ddolen isod: 

http://www.wales.nhs.uk/sitesplus/861/opendoc/334794 
 

Cyflwynodd Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd ddatganiad llafar i Aelodau’r 
Cynulliad am gynnydd ar 6 Tachwedd, 2018: 
http://record.assembly.wales/Plenary/5361#A46441 

Soniodd am y gwelliannau a oedd yn cael eu harwain gan y Cadeirydd newydd yn 
adnewyddu ac alinio busnes y Bwrdd a gwaith pwyllgorau a sefydlu system werthuso 
a sicrwydd fwy cadarn.  Nododd hefyd yr ymrwymiad a’r cymhelliant uwch i waith 
partneriaeth gan y bwrdd er mwyn cefnogi ‘Dyfodol Iachach i Gymru’ a’r agenda 
drawsnewid a chanlyniadau arolwg staff y GIG yn 2018 a oedd yn dangos 
newidiadau cadarnhaol ers 2013 a 2016, a hynny’n fwyaf amlwg o ran ymgysylltiad y 
staff.  Mae hyn yn cynnwys cynnydd o 18 y cant ers 2013 o ran y staff sy’n dweud eu 
bod yn teimlo balchder yn awr eu bod yn gweithio i BIP Betsi Cadwaladr.  Roedd y 
gwelliannau a nodwyd yn y gwasanaethau iechyd meddwl yn cynnwys cadarnhau 
uwch dîm rheoli newydd a gweladwy, penodi cyfarwyddwr nyrsio iechyd meddwl 
newydd, creu arweinwyr gwrando ar draws y staff rheng flaen a lansio ‘Heddiw, 
gallaf’. 

http://www.wales.nhs.uk/sitesplus/861/opendoc/334794
http://record.assembly.wales/Plenary/5361#A46441
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Mae angen diweddariadau pellach ym mis Ebrill a mis Hydref 2019.  Er mwyn gallu 
ailystyried rhyddhau’r bwrdd o’r mesurau arbennig, bydd angen sicrwydd ar 
Lywodraeth Cymru bod cynnydd yn cael ei wneud mewn meysydd allweddol a’u bod 
yn gynaliadwy.  Mae’r rhain yn cynnwys:  

 Perfformiad gwell a chyson ym meysydd ansawdd, gofal heb ei drefnu a gofal 
wedi’i gynllunio; 

 Cynnydd wrth ddarparu’r strategaeth iechyd meddwl a’r camau gweithredu y 
cytunwyd arnynt mewn ymateb i’r argymhellion yn adroddiadau Deloitte, 
HASCAS ac Ockenden; 

 Cymeradwyo cynllun tair blynedd ar gyfer 2019-2022 a ddatblygwyd mewn 
partneriaeth â staff a phartneriaid; 

 Gwelliannau parhaus, sy’n cydymffurfio â thargedau iechyd meddwl 
perthnasol, gan gynnwys y rhai sydd wedi’u nodi o dan Ddeddf Iechyd 
Meddwl a Mesur Iechyd Meddwl (Cymru); 

 Cyflawni cynlluniau ariannol fel y cytunwyd ac arddangos sefyllfa well, fel y’i 
nodir yn y cynllun tair blynedd. 

 

Ar lefel strategol, mae Llywodraeth Cymru yn parhau i adolygu cynnydd mewn 
cyfarfodydd goruchwylio rheolaidd gyda BIP Betsi Cadwaladr.  Mae cyfarfodydd 
diweddar wedi dangos bod yr ystadegau diweddaraf yn dangos bod 6,574 o lwybrau 
cleifion dros 36 wythnos, sy’n ostyngiad o 3,034 (32%) o gymharu â Hydref 2017 ac 
nad oedd unrhyw un yn aros am fwy nag 14 wythnos am driniaeth therapi. 

Mae hefyd yn bwysig, wrth ganolbwyntio ar feysydd sydd angen gwelliannau o dan y 
mesurau arbennig, nad ydym yn esgeuluso meysydd o arfer da a’n bod yn adrodd 
arnynt, gan gynnwys gwaith ar y boblogaeth ac iechyd y cyhoedd, er enghraifft 
mesurau imiwneiddio a’r ffaith mai Ysbyty Gwynedd yw’r ysbyty aciwt gyntaf yng 
Nghymru i gael ei ddyfarnu’n safle sy’n ystyriol o ddementia. 

 

ADRAN 3  

 Diweddariad ar gynnydd yn erbyn yr argymhellion ar gyfer 
dau fater llywodraethu blaenorol PCC ar Adroddiadau BIP 
Betsi Cadwaladr yn ystod y Pedwerydd Cynulliad. 

 

Mae’r Pwyllgor wedi gofyn yn benodol am ddiweddariad ar argymhellion 18 a 19 yr 
adroddiad cyntaf, ‘Trefniadau Llywodraethu Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr’ 
a gyhoeddwyd ym mis Rhagfyr 2013 a pharagraffau 104 – i’r casgliadau a’r 
argymhellion ar dudalen 42 yr adolygiad dilynol ar y ‘Materion ehangach sy’n deillio o 
adolygiad llywodraethu Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr’. 

Roedd argymhellion 18 a 19 yn yr adroddiad cyntaf yn canolbwyntio ar bwysigrwydd 
rhannu canfyddiadau adolygiadau allanol er mwyn sicrhau eu bod yn cael eu 
defnyddio’n eang i ddysgu gwersi a gwella prosesau a bod uwch arweinwyr yn 
pennu gweledigaeth glir ar gyfer eu sefydliadau er mwyn ymateb i’r tair her o 
ddatblygu cynlluniau gwasanaeth, gweithlu a chyllid.  Roedd argymhelliad 19 hefyd 
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yn nodi ‘O ystyried y materion sydd ynghlwm wrth drefniadau llywodraethu ym 
Mwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, mae’n rhaid i uwch reolwyr newydd y 
Bwrdd adnewyddu ac ailuno'r tîm arwain gweithredol ac anweithredol, a chau’r bwlch 
rhwng y Bwrdd a’r Wardiau’. 

Gallaf gadarnhau bod canfyddiadau adolygiadau allanol yn cael eu dosbarthu’n 
rheolaidd i’r GIG yn ehangach er mwyn sicrhau ein bod yn dysgu gwersi ac yn 
ysgogi gwelliannau.  Mae hyn wedi cynnwys adroddiadau Ymddiried mewn Gofal, 
HASCAS, Ockenden a Deloitte gyda holl gyrff y GIG a gofynnodd y Prif Weithredwyr 
yn benodol i ystyried y canfyddiadau a’r argymhellion ar gyfer eu sefydliadau eu 
hunain.  Yn achos yr hyn a ddysgwyd o Ymddiried mewn Gofal, roedd y rhaglen o 
hapwiriadau annibynnol ym mhob ysbyty cyffredinol ardal ar hyd a lled Cymru yn 
darparu cyfle i nodi nifer o welliannau ar draws y system ehangach.  Roedd yr 
adroddiad Gwersi yn Sgil Ymddiried mewn Gofal – Blwyddyn yn Ddiweddarach a 
gyhoeddwyd ym mis Medi 2015 yn gwneud argymhellion pellach ar lefel 
genedlaethol ac mae’r rhain yn parhau i hysbysu ein dull gweithredu wrth ddarparu 
gofal o ansawdd uchel. 

Rydym hefyd yn darparu gwybodaeth ac yn ceisio sicrhau sicrwydd ar bryderon sy’n 
codi ar lefel sefydliadol, er enghraifft, gwnaed hyn yn dilyn y pryderon diweddar am y 
gwasanaethau mamolaeth ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf. 

Mae ‘Dyfodol Iachach i Gymru’, yn yr ymdrech i drawsnewid, yn disgrifio sut y 
byddwn yn defnyddio ‘egwyddorion dylunio’ er mwyn alinio, dysgu a chyflawni newid 
ym meysydd iechyd a gofal cymdeithasol.  Mae’r ‘egwyddorion dylunio’ yn cynnwys 
tystiolaeth o ddysgu gan eraill a gweithio ag eraill a sicrhau bod arfer da yn cael ei 
ddosbarthu o’r lefel leol i’r lefel ranbarthol ac i’r lefel genedlaethol ac ar draws timau 
a sefydliadau.  Fel system ddysgu, bydd yr ‘egwyddorion dylunio’ yn cael eu 
hadolygu ymhen tair blynedd, a’u mireinio yn ôl yr angen. 

Mae Llywodraeth Cymru hefyd yn sicrhau bod y gwersi a ddysgwyd o osod y bwrdd 
iechyd cyntaf yng Nghymru o dan fesurau arbennig yn llywio ein ffordd o feddwl a’n 
cynlluniau ar gyfer y dyfodol o ran trefniadau uwchgyfeirio ac ymyrryd.  Yn ystod 
2019 byddwn yn gweithio gyda AGIC a SAC i adolygu’r trefniadau uwchgyfeirio ac 
ymyrryd a gyflwynwyd yn 2014. 

Mae ein canllawiau cynllunio wedi datblygu’n sylweddol ers cyhoeddi adroddiadau 
blaenorol PCC gyda’r fframwaith statudol a ddarperir yn Neddf Cyllid y GIG (Cymru) 
2014 yn ei gwneud yn ofynnol i bob Bwrdd Iechyd Lleol gynhyrchu Cynlluniau Tymor 
Canolig Integredig yn erbyn canllawiau cenedlaethol a’r angen am gymeradwyaeth 
ffurfiol.  Mae’r canllaw gwell a datblygu Fframwaith Cynllunio GIG Cymru wedi 
cefnogi dealltwriaeth gynyddol o beth yw cynllunio integredig a sut y gall gynnal a 
chyflenwi gwasanaethau yn awr ac yn y dyfodol.  Roedd yr Adolygiad Seneddol 
hefyd yn galw am atygfnerhtu’r broses o gynllunio Cynlluniau Tymor Canolig 
Integredig, sy’n sail i’n system gynllunio yng Nghymru.  Felly, mae Dyfodol Iachach i 
Gymru, yn darparu ymrwymiad i gysoni Cynlluniau Tymor Canolig Integredig gyda 
Chynlluniau Ardal, a Chynlluniau Llesiant cyffredinol, yn ogystal â phennu’r her i 
symleiddio’r broses Cynlluniau Tymor Canolig Integredig ei hun.  Mae angen inni 
sicrhau nad datblygiad ffisegol y cynllun yw’r nod terfynol ond yn hytrach 
damcaniaeth a phroses gynllunio sefydledig ac mae’r gwaith i gryfhau hyn yn 
parhau. 
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Ers cyhoeddi’r adroddiadau, ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, gwelwyd 
newid sylweddol ar lefel arweinyddiaeth Weithredol ac Anweithredol ar y Bwrdd i 
adnewyddu ac ysgogi gwelliannau.  Dechreuodd y Prif Weithredwr newydd yn ei 
swydd ym mis Chwefror 2016 ac yn ystod yr un flwyddyn penodwyd Cyfarwyddwr 
Iechyd Meddwl, Cyfarwyddwr Meddygol a Chyfarwyddwr Gweithredol Nyrsio 
newydd.  Mae newidiadau pellach i’r tîm Gweithredol wedi cynnwys Cyfarwyddwr 
Gweithredol newydd Iechyd y Cyhoedd ac yn 2018 dechreuodd Cyfarwyddwr 
Gweithredwr y Gweithlu a Datblygu Sefydliadol ym mis Ebrill, Cyfarwyddwr 
Gweithredol Gofal Sylfaenol ym mis Medi a Chyfarwyddwr Gweithredol Cynllunio a 
Pherfformiad ym mis Tachwedd.  Mae wyth o’r naw swydd Cyfarwyddwr Gweithredol 
ar y Bwrdd wedi newid ers i BIP Betsi Cadwaladr gael ei roi dan fesurau arbennig.  
Ar lefel anweithredol, dechreuodd Cadeirydd a Dirprwy Gadeirydd newydd yn eu 
swyddi ym mis Medi 2018 ac mae chwe aelod anweithredol newydd wedi’u penodi 
hefyd ers mis Mehefin 2015. 
 
Ers dechrau ar ei swydd mae’r Cadeirydd newydd wedi cyflwyno trefniadau 
llywodraethu gwell sy’n cynnwys system arfarnu newydd gydag arfarniadau amlach 
(chwarterol) ar gyfer Aelodau Annibynnol a’r Prif Weithredwr a gofyniad i 
Gadeiryddion Pwyllgorau gyflwyno Adroddiadau Sicrwydd i’r Bwrdd sy’n cynnwys 
camau lliniaru ar gyfer pryderon a risgiau a nodwyd.  Mae hefyd wedi arwain y 
gwaith o adolygu’r amserlen o gyfarfodydd y Bwrdd, symleiddio disgwyliadau 
mesurau arbennig i fusnes pwyllgorau, ac aelodaeth pwyllgorau er mwyn cefnogi 
dulliau llywodraethu da. 
 
Dechreuodd amserlen newydd o deithiau aelodau’r Bwrdd ym mis Tachwedd 2018.  
Yn ogystal, mae rhai aelodau’r Bwrdd wedi mynychu cyfarfodydd y Bwrdd mewn 
sefydliadau eraill sy’n cael eu hystyried yn rhai sy’n perfformio’n dda, at ddibenion 
meincnodi arferion llywodraethu da. 
 
Mae Paragraff 104- hyd y casgliadau a’r argymhellion ar dudalen 42 yr adroddiad 
adolygu dilynol yn canolbwyntio ar wasanaethau iechyd meddwl.  Mae BIP Betsi 
Cadwaladr wedi darparu gwybodaeth reolaidd ar gynnydd yn y gwasanaethau 
iechyd meddwl yn ei adroddiadau ar y cerrig milltir a bennwyd yn y fframwaith 
gwelliannau mesurau arbennig ac mewn ymateb i’r argymhellion yn Adroddiadau 
HASCAS ac Ockenden.  Darperir dolenni i’r adroddiadau cynnydd ar y mesurau 
arbennig yn Adran 2 y papur hwn.  Mae BIP Betsi Cadwaladr, yn ei ddiweddariad 
diweddar ar gynnydd, a gyhoeddwyd ym mis Tachwedd 2018 o dan y nodiadau 
gwasanaethau iechyd meddwl yn datgan ‘dechreuwyd camau gweithredu gwella yn 
ystod tri cham y fframwaith gwelliannau cyntaf ac adeiladwyd arnynt, er mwyn 
sicrhau strwythur rheoli cwbl weithredol, cyflwyno Strategaeth ‘Law yn Llaw at Iechyd 
Meddwl’, cydymffurfiaeth â thargedau, gwella ansawdd, ymatebion priodol i 
argymhellion Y Gwasanaeth Cynghori ar Iechyd a Gofal Cymdeithasol 
(HASCAS)/Ockenden a diddymu lleoliadau defnyddwyr gwasanaeth y tu allan i’r 
ardal’. 
 
 
 
  


