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Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus – Gwasanaethau Gofal Sylfaenol y Tu Allan i 

Oriau  

Papur Tystiolaeth 

Gwasanaethau Gofal Sylfaenol y Tu Allan i Oriau 

Cyflwyniad 

Mae’r adran hon o’r papur tystiolaeth yn adrodd ar y cynnydd o ran gweithredu’r 
argymhellion a wnaed yn adroddiad Swyddfa Archwilio Cymru ar Wasanaethau 
Gofal Sylfaenol y Tu Allan i Oriau, a gyhoeddwyd ym mis Gorffennaf 2018. Mae’r 
cyfrifoldeb dros roi’r argymhellion yn yr adroddiad ar waith yn cael ei rannu rhwng y 
Byrddau Iechyd a Llywodraeth Cymru. 

Mae cydnerthedd gwasanaethau yn ystod oriau arferol, a mynediad at y 
gwasanaethau hynny, yn cael effaith allweddol ar wasanaethau Y Tu Allan i Oriau 
(OoH). Felly, mae gwasanaethau Y Tu Allan i Oriau yng Nghymru bellach yn cael eu 
cynllunio yng nghyd-destun strategol y Model Gofal Sylfaenol ar gyfer Cymru. Nod y 
Model, sy’n cefnogi’r weledigaeth a amlinellir yn Cymru Iachach, yw atal anghenion 
iechyd brys trwy ofal wedi’i rag-gynllunio, gan gynnwys hunanofal a gynorthwyir. Fe’i 
priodolir i gydweithredu ar lefel leol iawn trwy’r clystyrau gofal sylfaenol i gynllunio 
gofal a chymorth i ddiwallu anghenion y boblogaeth. Mae cynllunio a chyflenwi dan 
arweiniad clwstwr yn golygu gofal effeithiol a di-dor gan dîm aml-broffesiynol 24 awr 
y dydd, 7 diwrnod yr wythnos, gyda blaenoriaeth i’r bobl salaf.  

Un o elfennau allweddol y Model yw’r gwasanaeth 111 sy’n rheoli pobl ag anghenion 
brys yn y cyfnod y tu allan i oriau. Mae systemau cyfathrebu da yn golygu bod timau 
proffesiynol yn gallu cael mynediad at y cofnodion clinigol diweddaraf, sy’n 
hollbwysig fel bod pobl yn derbyn gofal priodol, yn enwedig y rhai â chyflyrau 
cymhleth a/neu ar ddiwedd eu hoes.  

Bydd y gwaith o gyflwyno’r rhaglen 111, sydd i’w gwblhau erbyn 2021/22, yn cefnogi 
gofal sylfaenol y tu allan i oriau ac yn darparu cyfle da trwy symleiddio’r broses o 
gael mynediad at wasanaethau i’r cyhoedd, gan ddarparu mwy o aliniad 
cenedlaethol o ran trafod galwadau a brysbennu clinigol. Mae’r gwasanaeth 111 yn 
cael ei gefnogi gan rith-gyfeiriadur cenedlaethol, a bydd yn gwella mynediad trwy 
gyfeirio pobl at wasanaethau a ffynonellau help lleol unrhyw adeg o’r dydd, gan 
ddefnyddio rhif ffôn am ddim a chyfleoedd digidol / amlgyfrwng eraill. Bydd mwy o 
waith rhanbarthol a chenedlaethol i ateb y galw am gyngor a thriniaeth ar adegau 
prysur ac i leihau’r gweithlu yn ddiogel ar adegau tawel. 

Mae’r gwasanaeth 111 ar waith ar hyn o bryd ym myrddau iechyd Bae Abertawe (yn 
cynnwys Pen-y-bont ar Ogwr), Hywel Dda a Phowys. Mae cynlluniau ar waith i 
gyflwyno’r gwasanaeth ym myrddau iechyd Aneurin Bevan a Chwm Taf Morgannwg 
yn 2019/20. Yna, bydd y system yn cael ‘seibiant’ yn ystod yr hydref 2019/20 i 
gyflwyno cyfrwng TG 111 cenedlaethol newydd i gefnogi’r gwasanaeth. Ar ôl rhoi’r 
system TG ar waith, bydd y gwaith o gyflwyno’r gwasanaeth 111 yn cael ei ymestyn i 
fyrddau iechyd Betsi Cadwaladr a Chaerdydd a’r Fro. Bydd cysylltiadau â chleifion 
yn cynyddu yn seiliedig ar waith tîm amlddisgyblaethol; bydd y rhain yn dibynnu llai 
ar feddygon teulu ond yn rhoi mwy o bwyslais ar eu rôl fel arweinwyr clinigol.   
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Yn y cyd-destun hwn, mae ein dull yn rhan annatod o wasanaeth 24 awr y dydd, 7 
diwrnod yr wythnos. Rydym yn gwybod y gall gwasanaethau a ddarperir yn ystod 
oriau arferol effeithio ar y galw am wasanaethau y tu allan i oriau. Mae rhai 
meddygfeydd teulu ledled Cymru yn wynebu heriau o ran cyflawni cynaliadwyedd a 
hygyrchedd. Rydym yn gweithio’n agos gyda byrddau iechyd a meddygfeydd teulu i 
fynd i’r afael â’r heriau o ran recriwtio meddygon teulu ac i gyflwyno mynediad at 
amrywiaeth ehangach o weithwyr iechyd proffesiynol ac atgyfeirio pobl i 
wasanaethau lleol eraill megis fferyllfeydd cymunedol.   
 
O ran denu mwy o feddygon teulu a gweithwyr iechyd proffesiynol eraill i Gymru, 
lansiwyd ein hymgyrch genedlaethol a rhyngwladol “Dyma Cymru: Hyfforddi, 
Gweithio, Byw” ym mis Hydref 2016 i farchnata Cymru a GIG Cymru fel lle gwych i 
feddygon, gan gynnwys meddygon teulu. Mae’r ymgyrch wedi arwain at gynnydd 
sylweddol yn y gyfradd lenwi ar gyfer hyfforddiant meddygon teulu. Yn dilyn pob 
cylch recriwtio eleni, mae 98% o’r llefydd hyfforddi meddygon teulu wedi’u llenwi - 
134 o’r 136 o lefydd oedd ar gael. Mae’n gadarnhaol bod mwy o feddygon yn dewis 
hyfforddi fel meddyg teulu yng Nghymru. Fel y nodwyd, ein strategaeth yw ehangu 
timau amlddisgyblaethol mewn gofal sylfaenol, gan gynnwys y tu allan i oriau, dan 
arweiniad meddygon teulu, trwy fuddsoddi mewn amrywiaeth o weithwyr gofal 
iechyd proffesiynol, megis ymarferwyr uwch, fferyllwyr clinigol, clinigwyr iechyd 
meddwl a ffisiotherapyddion. 
 

Rydym yn mynd ati hefyd i ddiwygio’r contract cenedlaethol ar gyfer gwasanaethau 

gofal sylfaenol y tu allan i oriau i wella’r ffordd y cânt eu cynllunio a’u darparu, gan 

arwain at wasanaethau mwy cynaliadwy a hygyrch. Ar gyfer Gwasanaethau 

Meddygol Cyffredinol, dyma’r blaenoriaethau ar gyfer diwygio: 

 Gwella mynediad priodol at wasanaethau meddyg teulu a gwasanaethau 
gofal sylfaenol eraill; 

 Adeiladu ar waith cynllunio a chyflenwi amlasiantaethol dan arweiniad 
clwstwr;  

 Gwella cynaliadwyedd meddygfeydd: mynd i’r afael â materion yn ymwneud 
ag eiddo a’r person diwethaf sy’n sefyll;   

 Indemniad Proffesiynol ar gyfer meddygon teulu a thimau clwstwr ac ymarfer 
ehangach;  

 Darpariaeth effeithiol a chyson Gwasanaethau Uwch Cymru Gyfan, gyda 
newidiadau penodol i wasanaethau uwch dethol;  

 Dangos a datblygu methodoleg gwella ansawdd mewn Practis Cyffredinol;   

 Recriwtio, cadw ac amrywio’r gweithlu; a  

 Mynediad priodol at ddata i ddarparu gwell sail dystiolaeth  
 

Yr Adroddiad 

Mae adroddiad Swyddfa Archwilio Cymru yn cydnabod y ffaith bod gwasanaethau y 

tu allan i oriau yn cael eu gwerthfawrogi’n fawr gan y cyhoedd. Fodd bynnag, mae’r 

argymhellion yn yr adroddiad yn galw am fwy o gyfraniad ac arweinyddiaeth gan 

Lywodraeth Cymru a’r GIG. Mae llawer o waith wedi’i wneud dros y ddwy flynedd 
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diwethaf ond, oherwydd amseru’r adroddiad a’r gwaith maes, ni chafodd ei 

gydnabod yn llawn yn yr adroddiad terfynol. Dylid nodi mai Byrddau Iechyd sy’n 

gyfrifol am ddarparu gwasanaethau gofal sylfaenol y tu allan i oriau.  

Mae camau allweddol a gymerwyd mewn ymateb i bob argymhelliad wedi’u cofnodi 

yn y papur hwn. Er hwylustod cyfeirio, mae argymhellion Swyddfa Archwilio Cymru 

mewn print bras ac mae paragraffau’n cyfeirio at yr argymhelliad perthnasol fel sy’n 

briodol. 

Argymhelliad 1 

Ochr yn ochr a rhoi'r gwasanaeth ffôn 111 ar waith yn genedlaethol, dylai 

Llywodraeth Cymru arwain gwaith i safoni'r modd y bydd gwefannau'r GIG, 

llinellau ffôn meddygfeydd teulu a ffynonellau eraill o wybodaeth o fewn y GIG 

yn cyfeirio ac yn atgyfeirio i wasanaethau y tu allan i oriau. Yn rhan o'r gwaith 

hwn, dylid hefyd anelu i roi diffiniad clir y cytunir arno'n genedlaethol o 

gwmpas gwasanaethau y tu allan i oriau ac ym mha amgylchiadau y dylai'r 

cyhoedd eu defnyddio. 

Cytunwyd ar y negeseuon y tu allan i oriau safonol canlynol, a gyflwynwyd i 

feddygfeydd teulu ym mis Awst 2018; mae hyn wedi’i atgyfnerthu hefyd yn y safonau 

mynediad cenedlaethol yn ystod oriau arferol:- 

 Diolch am ffonio’r xxx. Mae’r feddygfa ar gau ar hyn o bryd. Os oes gennych 

chi argyfwng lle mae bywyd yn y fantol, ffoniwch 999. 

 

 Os ydych chi angen sylw meddygol brys, ffoniwch y gwasanaeth Y Tu Allan i 

Oriau ar xxxxx neu 111 (fel sy’n briodol). 

 

 Ar gyfer cyngor a gwybodaeth iechyd, ffoniwch Galw Iechyd Cymru ar 0845 

4647. 

Darparwyd y negeseuon safonol* i’r meddygfeydd yn Saesneg hefyd. Cefnogodd 

Cymdeithas Feddygol Prydain (Cymru) y dull hwn, gan ddosbarthu’r negeseuon i’r 

Pwyllgorau Meddygol Lleol (LMCs). Ar hyn o bryd, nid ydym yn gwybod sawl 

meddygfa sydd wedi mabwysiadu’r negeseuon hyn, ond byddwn yn comisiynu Uned 

Gyflenwi GIG Cymru i gynnal archwiliad maes o law. 

*Noder: Wrth i’r gwasanaeth 111 gael ei gyflwyno ledled Cymru, byddwn yn cyflwyno neges 

symlach yn lle’r uchod. 

O ran safoni gwefannau’r GIG, mae Prosiect Newid y System Rheoli Cynnwys wedi’i 

sefydlu. Nod y prosiect hwn yw newid system rheoli cynnwys GIG Cymru, ac mae’n 

cytuno ar edrychiad, teimlad, cynnwys a dulliau gwe-lywio ar draws gwefannau GIG 

Cymru. Mae Bwrdd y Prosiect yn cael ei gadeirio gan yr Athro Hamish Laing, gyda 

chynrychiolaeth o’r meysydd cyfathrebu, technegol a chlinigol. Mae cwmni sy’n 

ymgynghori ar ddylunio profiad defnyddwyr ar wefannau, Box UK, wedi cyflawni 
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gwaith gydag amrywiaeth eang o randdeiliaid i ddatblygu dyluniadau cadarn a 

sbardunir gan ddefnyddwyr. Mae’r cwmni hwn yn cael ei ddefnyddio bellach i lywio 

datblygiad y gwefannau newydd, a bydd yn llywio datblygiad Cyfrwng Ar-lein Cymru. 

Nod y Model Gofal Sylfaenol ar gyfer Cymru yw darparu gwasanaethau di-dor 24 

awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos, lle mae llai o wahaniaeth rhwng y gwasanaeth yn 

ystod oriau arferol a’r gwasanaeth y tu allan i oriau. Bydd hyn yn seiliedig ar 

ddealltwriaeth fanwl o’r patrymau galw a mwy o ffocws ar ei gwneud hi’n haws i’r 

cyhoedd gael mynediad at y gwasanaethau iawn. Bydd y gwasanaeth 111 yn elfen 

bwysig o hyn.   

Argymhelliad 2 

Mae Llywodraeth Cymru yn cyflawni gwaith i ddiweddaru'r safonau 

cenedlaethol ar gyfer y gwasanaeth y tu allan i oriau, er mwyn sicrhau bod y 

safonau'n cyd-fynd a'r dulliau newydd o weithio rhwng 111 a'r gwasanaeth y tu 

allan i oriau. Dylai Llywodraeth Cymru gyflwyno adroddiad blynyddol i 

ddisgrifio cynnydd y byrddau iechyd wrth weithredu'r safonau cenedlaethol 

newydd. 

Mae cyfres newydd o Safonau a Mesurau Gweithgarwch ar gyfer 111 ac OoH yng 

Nghymru wedi’u datblygu trwy gydweithrediad agos rhwng clinigwyr Y Tu Allan i 

Oriau, rheolwyr gwasanaethau a Llywodraeth Cymru. Cafodd y rhain eu rhannu’n 

eang gyda’r GIG cyn eu cyhoeddi ym mis Mawrth 2019. Mae’r safonau wedi’u 

rhannu’n dair rhan: 

 Rhan A yw safonau darparu a dangosyddion gweithgarwch (AIs) y mae’n 

ofynnol eu hadrodd yn fisol naill ai ar lefel genedlaethol neu leol. 

 Rhannau B a C yw dangosyddion ansawdd a datblygiad sy’n ei gwneud hi’n 

ofynnol i WAST a Byrddau Iechyd grynhoi ac adrodd y wybodaeth naill ai’n 

fisol, yn chwarterol, bob chwe mis neu yn flynyddol. 

Mae’r gyfres newydd o safonau diwygiedig wedi’i chyhoeddi, a chânt eu monitro o 1 

Ebrill 2019 ymlaen. 

Gwnaeth Llywodraeth Cymru hi’n ofynnol i Fyrddau Iechyd gynhyrchu Adroddiad 

Blynyddol yn cipio perfformiad yn erbyn y Safonau am y tro cyntaf ar gyfer 2017/18. 

Mae templed yr adroddiad blynyddol wedi’i ddiweddaru a’i ddatblygu, ac fe’i darperir 

i WAST a Byrddau Iechyd ym mis Ebrill 2019, yn barod ar gyfer adrodd ym mis 

Gorffennaf 2019 ar weithgarwch 2018 -19 yn erbyn y safonau presennol. 

Bydd y Safonau’n cael eu hadolygu’n rheolaidd fel y gellir gwneud newidiadau sy’n 

cefnogi newidiadau clinigol a gwasanaeth yn y ffordd mae gwasanaethau 111 / OoH 

yn cael eu datblygu a’u darparu. Bydd y Safonau hyn yn cael eu hadolygu’n ffurfiol ar 

ôl i’r gwasanaeth 111 gael ei gyflwyno’n llawn, tua 2021. 

Argymhelliad 3 
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Er mwyn gwneud gwasanaethau y tu allan i oriau yn weithleoedd mwy 

deniadol, dylai Llywodraeth Cymru weithio gyda'r byrddau iechyd i gynnal 

prosiect cenedlaethol i ymgysylltu â staff y tu allan i oriau, er mwyn canfod ac 

ymdrin â'r ffactorau sydd yn achosi morâl isel, ac sy'n atal staff rhag gweithio 

yn y gwasanaethau hynny. 

Mae byrddau iechyd, Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AGIC) a Llywodraeth Cymru, 

o dan arweinyddiaeth strategol Judith Paget (gweler Argymhelliad 7 am fwy o 

fanylion), yn ymgymryd ag amryw o fentrau i fynd i’r afael â’r argymhelliad hwn. Mae 

rhai enghreifftiau isod:- 

Adolygiad gan Gymheiriaid 

Canolbwyntiodd y broses Adolygiad gan Gymheiriaid, y daeth ei chylch cyntaf i ben 

ym mis Rhagfyr 2018, ar ymgysylltu ag amrywiaeth o staff byrddau iechyd, a’r 

clinigwyr yn enwedig, i nodi arfer da, materion presennol ac atebion cynaliadwy sy’n 

darparu proses o drawsnewid a gwella ansawdd ar gyfer y gwasanaethau gofal 

sylfaenol brys Y Tu Allan i Oriau ym mhob bwrdd iechyd. Roedd yr Adolygiad, a 

oedd yn seiliedig ar y broses Adolygiad gan Gymheiriaid yng Nghymru, wedi’i arwain 

gan glinigwyr, yn seiliedig ar dystiolaeth ac yn canolbwyntio ar ganlyniadau. Yn y 

cyd-destun hwn, nid gwella perfformiad oedd ei nod. 

Darparodd Dr CDV Jones Gadeiryddiaeth annibynnol y panel oedd yn ymweld i bob 

bwrdd iechyd. Yr allbwn o bob adolygiad oedd llythyr cryno i’w ddefnyddio fel sail 

cynllun gweithredu a ddatblygir yn lleol ac sy’n eiddo i bobl leol. Gofynnir i Fwrdd 

Gweithredol pob bwrdd iechyd ardystio’r gwaith hwn a helpu i gyflawni gwelliannau 

yn y gwasanaeth Y Tu Allan i Oriau.  

Dyma oedd canlyniadau perthnasol yr adolygiad gan gymheiriaid: 

 Ymgysylltu â staff ar bob lefel;  

 Darparu sylwadau a chymorth adeiladol gan gymheiriaid (gan gynnwys 

sylwadau beirniadol lle bo hynny’n briodol); 

 Proffil uwch ar gyfer y gwasanaeth Y Tu Allan i Oriau yn y Byrddau Iechyd; 

 Cydnabod arfer da a nodi’r hyn y gellir ei ddatblygu ar lefel ranbarthol neu 

genedlaethol – mae adroddiad cenedlaethol wedi’i ddrafftio a bydd yn cael ei 

rannu â rhanddeiliaid (gweler isod); 

 Cyfeiriad clir / ffocws ar atebion cynaliadwy;  

 Helpu i ddatblygu model cynaliadwy newydd sy’n canolbwyntio ar ganlyniadau 

ar gyfer Cymru, gyda chynllunio’r gweithlu yn rhan allweddol ohono; ac 

 Adolygwyr yn dysgu llawer gan y rhai a adolygwyd ac o’r broses ei hun. 

Cyfarfu aelodau ‘craidd’ y panel ar 17 Rhagfyr i ddatblygu papur ‘gwersi a ddysgwyd’ 

Cymru gyfan, a bydd negeseuon yn cael eu cyfathrebu mewn digwyddiad Cymru 

gyfan a drefnir yn ddiweddarach eleni. Mae’r papur hwn wedi’i rannu gyda Phrif 

Weithredwyr a’r Cyfarwyddwyr Gofal Sylfaenol ac Iechyd Meddwl cyn y digwyddiad.  
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Mae yna gynlluniau i gynnal adolygiad gan gymheiriaid ar swyddogaeth 111 WAST 

ac i gynnal adolygiad dilynol ‘cryno’ gyda BILlau yn 2019/20 sy’n rhannol gysylltiedig 

â chynllunio a pharodrwydd ar gyfer y gaeaf. 

Adnodd Ar-lein – gwaith sy’n cael ei gyflawni gan Addysg a Gwella Iechyd Cymru 

(AGIC) 

Mae AGIC yn datblygu adnodd ar-lein i dargedu pob math o glinigwyr a staff eraill 

sydd â diddordeb mewn gweithio yn y gwasanaeth y Tu Allan i Oriau. Bydd hyn yn 

darparu gwybodaeth weledol a mynediad at wybodaeth gyffredinol / genedlaethol am 

weithio yn y gwasanaeth y Tu Allan i Oriau, ynghyd â gwybodaeth leol a phenodol i 

fwrdd iechyd am y gwasanaeth y tu allan i oriau. Y bwriad yw y bydd darparu’r 

wybodaeth hon mewn fformat cyffredin, cyson a phroffesiynol yn annog diddordeb 

mewn gweithio yn y maes hwn. Bydd hyn yn darparu mynediad at adnoddau e-

ddysgu ac adnoddau eraill hefyd, ynghyd â llywio darpariaeth sesiynau blas wyneb 

yn wyneb lleol. 

Bydd y cynnwys yn cwmpasu’r canlynol: 

 Beth yw’r manteision i mi? 

 Gwybodaeth gyffredinol am wasanaethau y tu allan i oriau; 

 Cyswllt â thimau y tu allan i oriau lleol – negeseuon fideo, pwy yw pwy a ble? 

 Beth rwy’n ei gael o weithio yn y gwasanaeth; 

 Sut ydw i’n cael mynediad at sesiwn flasu; a 

 Straeon staff a chleifion. 

Ynghyd â hyn, cynhelir ymgyrch cyfryngau cymdeithasol ddigidol i godi 

ymwybyddiaeth o weithio mewn gwasanaethau y tu allan i oriau i ehangu’r gronfa o 

weithwyr posibl. 

Comisiynodd Llywodraeth Cymru AGIC i gyflawni hyn, ac mae’n disgwyl i AGIC allu 

adolygu a gwerthuso effaith y fenter a darparu diweddariadau cynnydd i grŵp Gofal 

Sylfaenol Brys y Tu Allan i Oriau Judith Paget a’r Grŵp Darparu Gofal heb ei Drefnu. 

Cymorth Hyfforddi a Datblygu 

Mae AGIC yn gweithio gyda’r gymuned y Tu Allan i Oriau mewn amryw o feysydd, 

gan gynnwys: nodi a darparu modiwlau hyfforddiant, datblygu swyddi newydd a 

disgrifiadau swydd cysylltiedig, sefydlu cynhadledd y Tu Allan i Oriau genedlaethol 

i’w chynnal ym mis Mehefin a darparu hyfforddiant i gefnogi prosesau mwy priodol 

mewn perthynas â dilysu marwolaeth. 
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Argymhelliad 4 

Dylai Llywodraeth Cymru weithio gyda'r byrddau iechyd, y gwasanaeth 

ambiwlans a'r rhaglen 111 i ddatblygu cynllun cenedlaethol ar gyfer gweithlu'r 

gwasanaethau y tu allan i oriau. Dylai hyn adeiladu ar y gwaith ymgysylltu yn 

Argymhelliad 3. Dylai'r cynllun nodi'r gymysgedd o sgiliau a chymwyseddau y 

bydd ar dimau amlddisgyblaeth y tu allan i oriau eu hangen yn y dyfodol, a'r  

camau y bydd angen eu cymryd ar raddfa genedlaethol i gyflenwi'r gymysgedd 

honno o sgiliau. 

Mae’r cyd-destun ar gyfer yr argymhelliad hwn wedi newid, gyda’r bwriad i 

integreiddio gwasanaethau gofal sylfaenol yn well trwy’r Model Gofal Sylfaenol ar 

gyfer Cymru; felly, byddai’n wrthgynhyrchiol ac nid y defnydd gorau o adnoddau prin 

i ddatblygu cynllun gweithlu ar gyfer y gwasanaeth y tu allan i oriau yn unig.  

Fel y nodwyd yn flaenorol yn y papur hwn, mae’r model ar gyfer darparu 

gwasanaethau y Tu Allan i Oriau eisoes wedi newid a datblygu’n sylweddol dros y 

ddwy flynedd diwethaf o wasanaeth a ddarperir gan feddyg teulu i wasanaeth dan 

arweiniad meddyg teulu. Mae gwaith manwl a chymhleth ar alw a chapasiti wedi bod 

yn allweddol i hyn. Mae hyn yn cydnabod bod ymateb i newidiadau ym mhatrwm y 

galw yn allweddol i ddarparu gwasanaeth diogel a chynaliadwy i gleifion a staff. Mae 

gwaith sylweddol wedi’i gyflawni dros y ddwy flynedd diwethaf i wella ansawdd y 

data i gefnogi’r gwaith hwn, ac mae arbenigwyr ar fodelu’r galw a chapasiti wedi bod 

yn gweithio i ddatblygu modelau galw a chapasiti sy’n ‘gweithio’ ledled Cymru. Mae 

hwn yn waith cymhleth ac mae rhywfaint o waith i’w wneud o hyd o ran pennu beth 

yw’r model darparu mwyaf priodol o ran y gymysgedd sgiliau ym mhob bwrdd iechyd 

a sut/pryd y dylai’r gymysgedd sgiliau hon gael ei defnyddio ar draws y cyfnod y tu 

allan i oriau? 

Mae’r adolygiad gan gymheiriaid a’r gwasanaeth 111 wedi bod yn ddylanwadau 

pwysig o ran symud tuag at ddull y Tîm Amlddisgyblaethol. Y gaeaf hwn, rhoddodd 

byrddau iechyd amryw o fentrau ar waith i wella capasiti cyffredinol, gan gynnwys 

uwch barafeddygon, cymorth iechyd meddwl, gweithwyr cymorth gofal iechyd, 

capasiti brysbennu ychwanegol, mwy o alluoedd gweithio o bell a chapasiti iechyd 

deintyddol brys. Atgyfnerthodd yr adolygiad gan gymheiriaid yr angen am ddull 

amlddisgyblaethol mewn ffordd ymarferol iawn, ac mae cyfleoedd strategol 

sylweddol i ddefnyddio 111 ar draws cyfnod 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos, 

gan gynnwys bod y rhif ar gyfer yr holl linellau cymorth, cysylltu â’r ddesg glinigol 

999 ac, o bosibl, cymorth yn ystod oriau arferol. Rhaid iddo weithio yng nghyd-

destun darnau eraill o waith Gofal Sylfaenol ac USC i wneud y defnydd gorau o 

weithwyr proffesiynol. 

Fel y nodwyd yn flaenorol, ni ellir ystyried y gweithlu y tu allan i oriau ar wahân i’r 

gweithlu cyffredinol, yn enwedig y rhai sy’n gweithio ym maes gofal heb ei drefnu. Un 

o’r cerrig milltir darparu ar gyfer y Model Gofal Sylfaenol ar gyfer Cymru yw cynllun 
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datblygu’r gweithlu ar lefel clwstwr sy’n cael ei lywio gan ddadansoddiad o angen a 

galw’r boblogaeth a niferoedd a sgiliau’r gweithlu. Yn ei dro, bydd y cynllun 

datblygu’r gweithlu hwn yn sail i IMTP lefel clwstwr sy’n ofynnol erbyn mis Medi 

2019. Mae’r gweithlu a ffrwd waith datblygu sefydliadol y Rhaglen Strategol ar gyfer 

Gofal Sylfaenol yn cymryd y camau angenrheidiol i gefnogi’r cam lleol hwn ar lefel 

clwstwr. Bydd y ffrwd waith hon yn ystyried y fethodoleg a gofynion y gweithlu sy’n 

codi o waith tebyg a gyflawnwyd gan y gymuned y Tu Allan i Oriau. 

Argymhelliad 5 

Dylai Llywodraeth Cymru weithio gyda'r byrddau iechyd i gyflwyno asesiad 
cenedlaethol rheolaidd o ansawdd mewn gwasanaethau y tu allan i oriau, i 
ystyried archwiliadau clinigol, gan ddysgu yn sgil profiadau cleifion a 
digwyddiadau'n gysylltiedig â hwy. Dylai'r asesiad hefyd arwain at gyfres o 
gamau gwella lleol a chenedlaethol i'r GIG yng Nghymru. 

Fforwm y Tu Allan i Oriau – Grŵp Ansawdd a Diogelwch 

Mae’r Fforwm y Tu Allan i Oriau yn gyfarfod cenedlaethol sy’n cynnwys rhanddeiliaid 

allweddol ar draws y gwasanaeth y tu allan i oriau yng Nghymru, ac yn cynnwys 

Cyfarwyddwyr Clinigol, uwch arweinwyr clinigol, rheolwyr gweithredol, Tîm Prosiect 

Cenedlaethol 111 a Llywodraeth Cymru. 

Mae Grŵp Ansawdd a Diogelwch y Tu Allan i Oriau wedi’i sefydlu ac yn cael ei 

gadeirio gan Gyfarwyddwr Meddygol Cynorthwyol. Mae’r Grŵp Ansawdd a 

Diogelwch yn canolbwyntio ar y dangosyddion ansawdd, archwiliad clinigol a 

digwyddiadau difrifol gyda’r nod o rannu dysgu a gwersi a chefnogi penderfyniadau 

clinigol. Mae Cylch Gorchwyl drafft ar gyfer y grŵp yn Atodiad 1. 

Safonau 111 / Y Tu Allan i Oriau  

Mae’r safonau newydd ar gyfer 111 a’r gwasanaeth y tu allan i oriau yn cynnwys y 

safonau gwella ansawdd canlynol: 

 Adrodd 100% o ‘ddigwyddiadau difrifol’ i Lywodraeth Cymru o fewn amserlen 

gytunedig trwy DATIX 

 Cynnal archwiliad clinigol i adolygu unrhyw ‘ddigwyddiadau andwyol’ a 

adroddir trwy broses lywodraethu (DATIX) 

 Methodoleg Sicrhau Ansawdd yn cael ei defnyddio’n gyson i ddatblygu 

gwasanaethau lleol a rhannu arfer da. 

Adolygiad gan Gymheiriaid 

Fel y disgrifir uchod, mae proses adolygiad gan gymheiriaid wedi’i chynnal ar draws 

pob bwrdd iechyd yng Nghymru. Aeth yr Adolygiad ati i brofi prosesau mewn 

byrddau iechyd yn ymwneud â llywodraethu clinigol a phrosesau sicrwydd yn 

ymwneud ag ansawdd a diogelwch, gan wneud argymhellion i fyrddau iechyd fel sy’n 

briodol. Yr allbwn o bob adolygiad yw adroddiad cryno i’w ddefnyddio fel sail cynllun 
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gweithredu a ddatblygir yn lleol ac sy’n eiddo i bobl leol y gofynnir i Fwrdd 

Gweithredol y bwrdd iechyd ei ardystio a’i gefnogi i gyflawni gwelliannau yn y 

gwasanaeth y tu allan i oriau. 

Argymhelliad 6 

Dylai Llywodraeth Cymru weithio gyda byrddau iechyd, y gwasanaeth 
ambiwlans a grwpiau Cymru-gyfan perthnasol i brofi a lledaenu arferion 
arloesol wrth gynnal apwyntiadau wyneb-yn-wyneb ac ymweliadau cartref y tu 
allan i oriau. Dylai'r gwaith hwn arwain at fodel clir o wasanaethau y tu allan i 
oriau i'w weithredu gan y GIG yn lleol neu'n rhanbarthol. 

Fel y nodwyd yn flaenorol yn Argymhelliad 3, nododd y broses adolygiad gan 

gymheiriaid lawer o arfer da o fewn byrddau iechyd ac roedd y broses yn cefnogi 

rhannu hyn ystod ac ar ôl yr adolygiad, ar gyfer y rhai sy’n cael eu hadolygu a’r 

adolygwyr, a bydd adroddiad cryno cenedlaethol yn cynnwys tystiolaeth o arfer da y 

gellir ei rannu ar draws y gymuned y Tu Allan i Oriau. Nod yr Adolygiad oedd 

hwyluso rhannu’r arfer da hwn i ddarparu dull mwy cyson ledled Cymru. Mae pob 

bwrdd iechyd yn gyfrifol am ddatblygu cynllun gweithredu sy’n eiddo i bobl leol a fydd 

yn cipio arfer gorau, a bydd y rhain, ynghyd â digwyddiad cenedlaethol a gynhelir yn 

gynnar yn yr haf 2019, yn rhannu pwyntiau dysgu cenedlaethol allweddol.  

Mae’r gwaith o gyflwyno’r gwasanaeth 111 yng Nghymru yn gyfle i fyrddau iechyd 

adolygu a chynllunio eu model brysbennu clinigol, brysbennu a chymorth cymunedol 

ehangach a sut y gellir cyflawni hyn yn gyson. 

Bydd byrddau iechyd yn dal i fod yn gyfrifol am y gwasanaeth wyneb-yn-wyneb ac 

ymweliadau cartref, a bydd hyn yn cyd-fynd â’r gwaith o fabwysiadu a chyflwyno’r 

Model Gofal Sylfaenol ar gyfer Cymru yn lleol, gan ddarparu gofal amlbroffesiynol di-

dor ar draws y cyfnod 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos. 

Mae’r Fforwm Meddygon Teulu y Tu Allan i Oriau (gweler hefyd Argymhellion 5 a 7), 

sy’n cyfarfod bob 6 wythnos, wedi bod yn weithredol iawn yn y maes hwn, gan roi 

cyfle i arweinwyr a rheolwyr clinigol drafod a rhannu dysgu ac arfer gorau. 

Argymhelliad 7 

Dylai Llywodraeth Cymru adolygu'r trefniadau arwain cenedlaethol ar gyfer 

gwasanaethau y tu allan i oriau. Yn rhan o'r adolygiad, dylid ystyried a oes 

angen arweinyddiaeth fwy penodol ar raddfa genedlaethol ar gyfer 

gwasanaethau y tu allan i oriau. Dylid hefyd ystyried rôl Fforwm 

Gwasanaethau y Tu Allan i Oriau Cymru Gyfan ac ystyried a yw ei waith wedi'i 

gydgysylltu'n ddigonol â grwpiau eraill cenedlaethol o fewn y GIG. 

Arweinyddiaeth Strategol Genedlaethol 

Gweler hefyd argymhelliad 3. Penodwyd Judith Paget, Prif Weithredwr BIP Aneurin 

Bevan, prif weithredwr arweiniol gofal sylfaenol a chadeirydd y Bwrdd Gofal 
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Sylfaenol Cenedlaethol, yn arweinydd strategol y gwasanaethau y Tu Allan i Oriau 

(12 Gorffennaf 2018) gan Andrew Goodall, Prif Weithredwr y GIG a Chyfarwyddwr 

Cyffredinol Llywodraeth Cymru. Sefydlwyd grŵp Gofal Sylfaenol Brys y Tu Allan i 

Oriau ar sail gorchwyl a gorffen i edrych ar ba fath o gymorth / camau strategol sydd 

eu hangen i wella gwasanaethau y tu allan i oriau yng Nghymru. Mae’r Grŵp yn 

goruchwylio nifer o ddarnau o waith megis: 

 Adolygiad gan Gymheiriaid; 

 Gweithgor Addysgol a’r Gweithlu; 

 Datblygu ‘cynnig gwell’ i staff y Tu Allan i Oriau a lleihau’r teimlad o unigedd;  

 Deall y galw a chapasiti fel rhan o waith ystyrlon i gynllunio’r gweithlu; 

 Gwaith amlddisgyblaethol; 

 Prosesau dilysu marwolaeth; 

 Paratoi ar gyfer cyflwyno’r gwasanaeth 111 yn y dyfodol. 

Fforwm Meddygon Teulu y Tu Allan i Oriau 

Mae cefndir y Fforwm hwn yn Argymhelliad 5. I alluogi aliniad, mae aelodau’r 

Fforwm yn aelodau o grwpiau strategol allweddol eraill hefyd megis y Bwrdd 

Rhaglen Gofal heb ei Drefnu Cenedlaethol, Bwrdd Gweithredu 111 a Chyfarwyddwyr 

Gofal Sylfaenol a’r Bwrdd Gofal Sylfaenol Cenedlaethol a ffrwd waith enghreifftiol y 

Rhaglen Strategol ar gyfer Gofal Sylfaenol.  

Nid oedd gan y fforwm rôl ffurfiol yn y strwythur llywodraethu yn ymwneud â’r 

gwasanaeth y Tu Allan i Oriau, ac roedd manteision yn cael eu hystyried o safbwynt 

trefniant mwy ‘hyblyg’. Mae hyn bellach wedi newid. Mae’r Cylch Gorchwyl ar gyfer y 

Fforwm a’r Fforwm Ansawdd a Diogelwch wedi’i ddiwygio, ac mae bellach yn cael ei 

gyfansoddi’n ffurfiol ac yn adrodd yn uniongyrchol i’r Bwrdd Rhaglen 111. Mae 

canlyniadau’r Bwrdd Rhaglen 111 a gwaith yn ymwneud â’r gwasanaeth Y Tu Allan i 

Oriau yn cael eu hadrodd yn rheolaidd i’r Bwrdd Gofal Sylfaenol Cenedlaethol. 

Argymhelliad 8 

Dylai Llywodraeth Cymru a Rhaglen 111 gadarnhau'r graddfeydd amser ar 

gyfer cwblhau ac asesu'r achos busnes ar gyfer y system gyfrifiadurol 

integredig fydd yn disodli systemau presennol y gwasanaeth 111 a'r 

gwasanaethau y tu allan i oriau, er mwyn sicrhau y gwneir penderfyniadau 

ynghylch fforddiadwyedd cyn gynted ag sy'n bosibl. 

Diben Rhaglen Gaffael 111 Cymru yw caffael ateb gwybodaeth integredig i gefnogi’r 

gwasanaeth 111 newydd, gan ddisodli CAS presennol Galw Iechyd Cymru a’r 

systemau Adastra Meddygon Teulu Y Tu Allan i Oriau ar draws pob un o’r byrddau 

iechyd.  

Bydd y system newydd yn darparu gwasanaeth a reolir yn llawn a ddarperir yn un o 

Ganolfannau Data GIG Cymru gyda’r nodweddion canlynol: 
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 Ateb integredig sengl sy’n cwmpasu trafod galwadau, brysbennu ac asesiad 

clinigol; 

 Cysylltiadau â systemau 999 ac Adrannau Brys; 

 Y gallu i integreiddio â seilwaith TG GIG Cymru a darparu cofnodion i’r 

storfeydd perthnasol; 

 Darparu mynediad aml-gyfrwng i ddinasyddion sydd eisiau cael mynediad at y 

gwasanaeth; 

 Bod ar gael ar y bwrdd gwaith ac ar ddyfeisiau symudol; a 

 System cefnogi penderfyniadau sy’n seiliedig ar dystiolaeth ac yn gwbl 

integredig, ar gael i drinwyr galwadau clinigol ac anghlinigol. 

Mae caffael system newydd yn alluogwr allweddol ar gyfer sicrhau llwyddiant tymor 

hir y rhaglen 111, a bydd yn helpu GIG Cymru i wneud newidiadau i’r system gofal 

brys a gofal heb ei drefnu ehangach. 

Mae’r cerrig milltir lefel uchel allweddol ar gyfer y broses gaffael fel a ganlyn:- 

Gweithgarwch 
Dyddiad 
Cychwyn 

Dyddiad Dod 
i Ben 

Pecyn Dogfennau Caffael Llawn wedi’i Gwblhau a’i 
Gymeradwyo  

Ionawr 2018 
 

 
Gwahoddiad i Gymryd Rhan mewn Deialog (ITPD) 
 

Chwefror 
2018 

Mai 2018 

 
Derbyn ITPD Terfynol a Gwerthuso 
 

Mehefin 
2018 

Awst 2018 

Rhestr Fer Cyflenwyr (x3) wedi’i Chwblhau a’i 
Chymeradwyo 

Awst 2018 

Deialog Gystadleuol Medi 2018 Ionawr 2019 

Gwahoddiad i Gyflwyno Tendrau Terfynol (ISFT) 
(yn cynnwys cyflwyniad terfynol gan 2 gyflenwr, proses 
gwerthusiad terfynol, argymhelliad terfynol o gyflenwr yr 
ateb ac ardystiad gan y Bwrdd) 

Chwefror 
2019 

Ebrill 2019 

Ymgysylltu â rhanddeiliaid 
(grwpiau cymheiriaid cenedlaethol, sefydliadau’r GIG ac ati) Chwefror - Ebrill 2019 

Cynhyrchu ac Ardystio Achos Busnes Llawn 
(yn cynnwys drafftio, ymgysylltu a chadarnhau ar draws 
BILlau ac Ymddiriedolaethau GIG Cymru). Ymgysylltir â 
Byrddau/rhanddeiliaid yn ystod y cyfnod hwn i gyd-fynd â 
derbyn ISFT. Ymgysylltu parhaus â Llywodraeth Cymru i 
gefnogi cynhyrchu FBC a sicrhau eu bod yn rhan o’r broses. 

Ionawr 2019 – Mai 2019 
 

Cyflwyno a Chymeradwyo Achos Busnes Llawn  
(yn cynnwys cyflwyniad i Lywodraeth Cymru, a chraffu 
ganddi, ystyriaeth gan IIB a chymeradwyaeth derfynol) 

Mai 2019 – Awst 2019 
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Dyfarnu’r Contract Awst 2019 

Datblygu’r System 
(7 mis) Yn debygol o gael ei newid/addasu yn ystod y cyfnod 
Deialog Gystadleuol. 

Medi 2019 – Ebrill 2020 
 

Profi/Hyfforddi 
(yn cynnwys mis o orgyffwrdd). Yn debygol o gael ei 
newid/addasu yn ystod y cyfnod Deialog Gystadleuol. 

Ebrill 2020 – Medi 2020 
 

Rhoi Cyfnod 1 ar waith Hydref 2020 
 

Datgomisiynu seilwaith TG presennol o safleoedd byw 
(3 mis o oedi ar ôl ei roi ar waith) 

Ionawr 2021 
 

 

 



Atodiad 1 

Pwyllgor Fforwm Ansawdd a Diogelwch 111/OOH Cymru 
Gyfan 
 

Diben Diben Fforwm Ansawdd a Diogelwch 111/OOH Cymru Gyfan yw 
darparu’r canlynol i Ymddiriedolaeth Gwasanaethau Ambiwlans 
Cymru (WAST) a Byrddau Iechyd Lleol (BILlau):   

 Tystiolaeth a chyngor amserol yn ymwneud â 
darpariaeth Gofal Iechyd Brys y Tu Allan i’r Ysbyty.  

 Sicrwydd mewn perthynas â threfniadau ar gyfer diogelu 
a gwella ansawdd a diogelwch gofal iechyd sy’n 
canolbwyntio ar y claf gan 111 Cymru, a ddarperir gan 
WAST a gwasanaethau y Tu Allan i Oriau (Gofal Sylfaenol 
Brys) cysylltiedig a ddarperir gan BILlau. 

 Darparu sicrwydd penodol mewn perthynas â’r Hyb 
Cymorth Clinigol a’i rolau a’i swyddogaethau ar draws 
sefydliadau.  

 Rhoi’r gwasanaeth 111 ar waith a pharhau i wneud 
gwelliannau i’r gwasanaeth. 

 Derbyn arweiniad gan grŵp gorchwyl a gorffen Gofal 
Sylfaenol Brys Y Tu Allan i Oriau (OOH). 

 
Yn unol â’i amcanion a nodir a’r gofynion a’r safonau a 
bennir ar gyfer GIG Cymru.  

 

Aelodaeth Cadeirydd:  

 Cyfarwyddwr Clinigol gwasanaeth OOH BILl  
 

Is-gadeirydd:  

 Cyfarwyddwr Clinigol gwasanaeth OOH BILl 
 

Cynrychiolwyr WAST / OOH BILl – o bob sefydliad 

 Uwch glinigwr  

 Rheolwr Gweithredol  
 

Arweinwyr Dewisol  
 

 Fferylliaeth 

 Datblygu’r Gweithlu 

 TG a Chyfathrebu 

 Nyrsio 
 
Tîm prosiect 111 Cymru 

 Cyfarwyddwr neu Arweinydd Prosiect 111 

 Uwch Glinigwr (Cydgysylltydd Digwyddiadau) 
 
Cynrychiolydd o:  
 

 AMD 

 Llywodraeth Cymru – Gofal Sylfaenol neu Gymunedol 

 Iechyd Cyhoeddus Cymru  
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 AaGIC 

 Adnoddau Dynol  

 Y Ddeoniaeth Addysg Ôl-raddedig 

 RGCP 
 
Trwy Wahoddiad 
 
Gall y Fforwm estyn gwahoddiadau yn ôl y gofyn i gynrychiolwyr 
o GIG Cymru, gan gynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i:  
 

 Meddygaeth Frys 

 Iechyd Meddwl 

 Pediatreg 

 Deintyddiaeth 

 Microbioleg 

 Optometreg 

 Proffesiynau Perthynol i Feddygaeth 

 Cynrychiolwyr o gyrff proffesiynol allweddol 

 Gweithwyr Gofal Lliniarol Proffesiynol 
 
Yn bresennol 
 
Gall Cyfarwyddwyr Gweithredol a/neu ddirprwy gyfarwyddwyr 
sydd â phortffolios yn cynnwys agweddau ar ansawdd, 
diogelwch, cwynion neu wella gwasanaethau fynychu o bryd i’w 
gilydd neu ar gais Cadeirydd y Fforwm  
 
Ysgrifennydd: Bydd Cymorth Ysgrifenyddol yn cael ei ddarparu 
trwy Dîm Prosiect 111 Cymru  
 
Bydd costau am amser aelod i fynychu yn cael eu talu gan ei 
sefydliad cynrychiadol.  
 

Dyletswyddau: Bydd y Fforwm yn gwneud y canlynol mewn perthynas â’r 
cyngor a ddarperir i WAST a’r BILlau: (Llythrennau italig = Cyngor 
penodol mewn perthynas â phrosesau cymeradwyo CSPT WAST 
pan fo amser). 
 
Ansawdd: 
 

 Gall y Fforwm adolygu a chynghori ar y Feddalwedd 
Cefnogi Penderfyniadau ar gyfer y sawl sy’n ymdrin â 
galwadau a chlinigwyr fel ateb o fewn datrysiad TG 
111/OOH. 

 Gall y Fforwm gymeradwyo ac ardystio addasiadau lleol 
(ac, yn eu tro, rhai cenedlaethol neu Gymru gyfan) ar 
feddalwedd cefnogi penderfyniadau o ystyried polisi GIG 
Cymru – e.e. pandemig neu achosion neu 
ddigwyddiadau iechyd cyhoeddus lleol eraill.  
 

 Bydd y Fforwm yn gwneud argymhellion cenedlaethol ar 
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ddefnydd gwrthficrobaidd yn y lleoliad gofal sylfaenol 
brys, gan ystyried Polisïau a chanllawiau BILlau. Bydd 
hyn, yn ei dro, yn helpu i safoni argaeledd 
gwrthficrobaidd ledled gwasanaethau OOH Cymru. 

 
Diogelwch 

 Mae gwersi’n cael eu dysgu a’u rhannu ar draws y 
gwasanaeth 111 a’r gwasanaeth y Tu Allan i Oriau o 
ddigwyddiadau, cwynion a hawliadau diogelwch cleifion. 

 Mae risgiau cenedlaethol sylweddol yn cael eu nodi, eu 
rhannu a’u rheoli’n gadarn ar draws y gwasanaeth 111 
a’r gwasanaeth Y Tu Allan i Oriau  

 Gan nodi’r deilliannau o’r uchod, dylai’r fforwm (gydag 
ardystiad Cyfarwyddwyr Meddygol WAST a BILlau) 
ystyried y goblygiadau i GIG Cymru yn dilyn cyhoeddi 
unrhyw adroddiadau ymchwiliad/adolygiad gan 
reoleiddwyr allanol. 

 Sicrhau bod archwiliad clinigol cadarn yn cael ei gynnal 
mewn sefydliadau a bod hyfforddiant perthnasol ar 
waith. 

 
Gweithlu 

 Amlygu materion neu bryderon cenedlaethol yn 
ymwneud â phrosesau dethol, hyfforddiant, cymorth, 
ymatebolrwydd ac iechyd a llesiant.  

 
Rheoli Perfformiad, Ansawdd a Diogelwch 
 

 Cynghori ar ddatblygiad cychwynnol strategaethau GIG 
Cymru ar gyfer datblygu gwasanaethau diogel o safon 
uchel, neu lwybrau ar gyfer cleifion sydd eisiau cael 
cyngor ar anghenion iechyd newydd neu frys yn y 
gymuned.  

 Ystyried y goblygiadau ansawdd a diogelwch yn 
ymwneud â strategaethau corfforaethol ar draws GIG 
Cymru mewn perthynas â diwallu anghenion cleifion 
sy’n cyflwyno gyda phroblemau iechyd newydd neu frys 
yn y gymuned  

 Ystyried y goblygiadau ansawdd a diogelwch ar gyfer 
GIG Cymru o ganlyniad i adroddiadau ar berfformiad 
gwasanaethau yn erbyn Safonau Gofal Iechyd Cymru 
mewn perthynas â’r gwasanaeth 111 a’r gwasanaeth 
Gofal Sylfaenol Brys y Tu Allan i Oriau.  

 Bydd y Fforwm yn cynghori Llywodraeth Cymru, WAST a 
BILlau ar fabwysiadu cyfres o ddangosyddion allweddol 
o ansawdd gofal y bydd perfformiad GIG Cymru yn cael 
ei asesu yn eu herbyn yn rheolaidd a’u hadrodd trwy 
Adroddiadau Blynyddol.  

 Bydd y Fforwm yn ardystio adroddiad blynyddol yn 
crynhoi perfformiad cenedlaethol ac amrywiant lleol yn 
erbyn y dangosyddion allweddol. 
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Mynediad  Bydd y Fforwm yn goruchwylio dangosyddion 
perfformiad a mynediad ar gyfer 111 (a thrwy gytundeb 
gyda BILlau) ar safonau OOH, a gall ddarparu cymorth 
gan gymheiriaid ar ddarpariaeth a thrawsnewidiad 
ehangach gwasanaethau.  

 Gall y Fforwm gynnig mewnbwn ehangach hefyd ar 
ddarpariaeth atebion rhanbarthol i waith OOH ac 111 i 
hwyluso gwell ansawdd gofal a diogelwch cleifion. 

 

Cyfarfodydd 
 
 
Mynychder: 

Dylai o leiaf 8 aelod o’r Fforwm fod yn gworwm, gydag o leiaf un 
o’r aelodau yn gadeirydd neu’n Is-gadeirydd.   
 
Cynhelir cyfarfodydd bob chwarter o leiaf, ond fel arfer bob 
deufis, fel y bydd Cadeirydd y Fforwm yn cytuno sy’n briodol. 
 

Adrodd Bydd y cofnodion ac argymhellion cysylltiedig yn cael eu 
hadrodd i Bwyllgorau Ansawdd a Diogelwch WAST ac i BILlau, 
gyda chopïau’n cael eu rhannu gyda Llywodraeth Cymru a’r 
Fforwm y Tu Allan i Oriau Cymru Gyfan.  
 

Fforymau bwydo Yn amodol ar gymeradwyaeth gan Fwrdd Cenedlaethol 111, gall 
y Fforwm sefydlu fforymau gorchwyl a gorffen penodol i 
gyflawni agweddau ar ei waith yn ôl y gofyn.   

Priodoldeb Rheolau Sefydlog  
 

Ni ragwelir y bydd gwaith y Fforwm hwn yn cael effaith 
uniongyrchol ar Reolau Sefydlog sefydliadau unigol, ond os oes 
unrhyw wrthdaro posibl, bydd hyn yn cael ei adolygu gan yr 
Ysgrifenyddion Bwrdd a/neu’r Cyfarwyddwyr Meddygol yn y lle 
cyntaf. 
 

Adolygu Bydd y cylch gorchwyl a’r trefniadau gweithredu yn cael eu 
hadolygu’n flynyddol gan y Fforwm a Rhaglen Genedlaethol 111 
a’u rhannu gyda sefydliadau priodol ar draws GIG Cymru  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Atodiad 1 

 

 

Cysylltiadau Allweddol Adrodd Ffurfiol 

  

  

 

Fforwm Ansawdd a 

Diogelwch 111/OOH 

Cymru Gyfan 

 

WAST QPSC 

ABUHB QPSC 

ABMUHB QPSC 

BCUHB QPSC 

CVUHB QPSC 

CTUHB QPSC 

HDUHB QPSC 

PTHB QPSC 

Bwrdd Prosiect 111 

Bwrdd Gofal Heb Ei Drefn 

Cenedlaethol 

Fforwm OOH Cymru Gyfan 

Addysg Iechyd Cymru 

AMD Gofal Sylfaenol 

Cyrff Cynrychiadol 

Iechyd Cyhoeddus Cymru 

NWIS WAST 

Cyflenwyr TG 

Llywodraeth 

Cymru 

Gweithlu 

TGCh 

Safonau 

Cyrff Cynrychiadol 

Llwybrau  
GPC / RPS ac ati 

Gofal Eilaidd – ED, Pediatreg, MH, Meddygaeth ac ati 

WAST 
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