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Annwyl Dai, 

Diolch am eich llythyr dyddiedig 29 Gorffennaf 2019 yn gofyn am eglurder ar gydlyniant yr 
ymyriadau sydd ar waith ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg (BIPCTM). 

Ers cyhoeddi adroddiad y Colegau Brenhinol ar 30 Ebrill 2019, mae nifer o fesurau wedi'u 
gosod i annog gwelliannau. Fe gofiwch fy mod wedi rhoi'r gwasanaethau mamolaeth mewn 
mesurau arbennig, gan roi'r sefydliad cyfan mewn ymyrraeth wedi'i thargedu ar yr un pryd yn 
sgil nifer o bryderon a ddaeth i law ynghylch ansawdd a llywodraethu. Yn amlwg, mae nifer o 
elfennau yn gorgyffwrdd rhwng y ddau faes hyn a bydd angen eu hystyried gyda'i gilydd wrth 
bennu a oes gwelliannau cynaliadwy yn cael eu gwneud. Felly, rwyf yn croesawu'r cyfle i 
amlinellu elfennau presennol yr ymyrraeth, gan ddisgrifio sut y credaf y bydd y rhain yn cyd-
fynd â'i gilydd. 

Rhaid i mi egluro bod gwaith Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru (AGIC) a Swyddfa Archwilio 
Cymru (SAC) yn annibynnol ar Lywodraeth Cymru ac nid fi gychwynnodd y gwaith hwnnw. Er 
hynny, bydd eu hallbynnau'n sylfaen i'r gwaith o nodi ac asesu'r gwelliannau sydd eu hangen 
ac yn elfen allweddol o'r gwaith hwnnw. Yn gryno, dyma'r elfennau trosfwaol: 

1. Y Panel Trosolwg Annibynnol ar Wasanaethau Mamolaeth
Dyma'r ymyrraeth benodol i wasanaethau mamolaeth a gyhoeddais ar 30 Ebrill 2019.
Rôl y Panel yw darparu trosolwg, herio a chraffu i sicrhau bod y bwrdd iechyd yn rhoi
argymhellion y Colegau Brenhinol ac argymhellion cysylltiedig ar waith. Rhan arall o'r
cylch gorchwyl fydd cynnal adolygiadau clinigol amlddisgyblaethol annibynnol o
achosion rhwng 2010 a 2018. Mae'r cylch gorchwyl llawn ar gael yma. Fel y gwyddoch,
bydd y Panel yn llunio adroddiadau cynnydd chwarterol ar gyfer y cyhoedd, a byddaf yn
cael yr adroddiad cyntaf yn ystod yr hydref. Disgwyliaf ragor o wybodaeth mewn
perthynas â'r fframwaith monitro ac asesu perfformiad a ddefnyddir i ddangos
tystiolaeth o welliannau. Hefyd, disgwyliaf y bydd adolygiad clinigol a strategaeth
ymgysylltu y Panel yn barod bryd hynny. Byddaf yn cyhoeddi'r adroddiad hwn yn llawn.

2. Llywodraethu - Cyngor a Chefnogaeth
Yn gynharach eleni, daeth nifer o bryderon o ran ansawdd a llywodraethu i law, a hynny
ar ben y pryderon o fewn y gwasanaethau mamolaeth yng nghyn Fwrdd Iechyd
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Prifysgol Cwm Taf. Ar y cyfan, roedd hyn yn gysylltiedig â chanfyddiadau adroddiadau 
arolygu gan AGIC a'r Awdurdod Meinweoedd Dynol, yn ogystal â'r asesiad 
strwythuredig blynyddol a gynhaliwyd gan SAC. Roedd yr holl faterion hyn yn codi 
cwestiynau am effeithiolrwydd a dibynadwyedd y trefniadau llywodraethu 
clinigol/ansawdd o fewn y bwrdd iechyd. Felly, gofynnais i David Jenkins, cyn 
Gadeirydd Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan, i roi cyngor a chefnogaeth i 
Gadeirydd a Bwrdd BIPCTM. Mae ei rôl yn cynnwys darparu cyngor i'r Bwrdd ar ei 
lywodraethiant, gan asesu gallu'r Bwrdd i sicrhau'r gwelliannau sydd eu hangen. Bydd 
yn rhoi gwybod i mi a oes angen cymryd unrhyw gamau pellach. I ategu'r gwaith hwn, 
mae Rhaglen Datblygu'r Bwrdd wedi'i chomisiynu a bydd honno'n dechrau'n fuan. 
 

3. Ymyrraeth Uned Gyflawni'r GIG 
Rhan o waith yr Uned Gyflawni yw sicrhau bod trefniadau effeithiol ar gyfer adrodd, 
rheoli ac adolygu digwyddiadau a phryderon sy'n ymwneud â diogelwch cleifion. Bydd y 
gwaith yn adeiladu ar adolygiadau ac argymhellion blaenorol a wnaed gan yr Uned 
Gyflawni, gan gynnwys y pryderon cychwynnol a gafwyd mewn gwasanaethau 
mamolaeth. 
  

4. Adolygiad ar y Cyd AGIC/SAC o Drefniadau Llywodraethu Ansawdd 
Mae adolygiad ar y cyd i archwilio trefniadau llywodraethu ansawdd o fewn y bwrdd 
iechyd ar y gweill. Bydd yr adolygiad yn edrych ar y ffordd y mae trefniadau 
llywodraethu cyffredinol BIPCTM yn helpu i sicrhau y darperir gwasanaethau diogel ac 
effeithiol o ansawdd uchel, gan ganolbwyntio'n benodol ar drefniadau o fewn y 
gyfarwyddiaeth lawfeddygol. Mae'r cylch gorchwyl ar gael yma. Disgwylir adroddiad ar y 
cyd o'r canfyddiadau a'r argymhellion ddechrau'r hydref. 

Bydd canfyddiadau adolygiad AGIC/SAC, ynghyd â'r ymyriadau llywodraethu eraill, yn cael 
eu defnyddio i gwblhau fframwaith gwelliannau a fydd yna'n cael ei ddefnyddio, yn unol â'r 
cynllun ar gyfer gwella gwasanaethau mamolaeth pan fo'n briodol, er mwyn monitro cynnydd.  
 
O ran sicrhau cydweithrediad a chydlyniant rhwng yr holl elfennau o ddydd i ddydd, rwyf wedi 
sefydlu Tîm Ymyriad BIPCTM penodol dan arweiniad Dirprwy Gyfarwyddwr sy'n brofiadol ym 
maes ansawdd a diogelwch gofal iechyd. Rôl y tîm yw cysoni holl elfennau unigol yr 
ymyrraeth; gan annog cydweithio agored a thryloyw. Yn ogystal â hyn, mae David Jenkins, 
AGIC, SAC a'r Uned Gyflawni yn mynd i gyfarfodydd ffurfiol misol y Panel Trosolwg 
Annibynnol ar Wasanaethau Mamolaeth, ynghyd â Llywodraeth Cymru. Mae hyn yn gyfle i'r 
holl randdeiliaid allweddol friffio ei gilydd a rhannu gwybodaeth yn briodol. 
 
Mewn perthynas â gwasanaethau mamolaeth, disgwyliaf y bydd pob bwrdd iechyd yng 
Nghymru yn dysgu o hyn. Yn ogystal â'r asesiad brys y gofynnais i'r holl fyrddau iechyd ei 
gynnal, rwyf yn falch bod AGIC wedi dechrau Adolygiad Cenedlaethol o Wasanaethau 
Mamolaeth. Mae'r cylch gorchwyl ar gael yma. Bydd adroddiad yn cael ei lunio yn dilyn pob 
arolygiad mamolaeth a bydd adroddiad cenedlaethol ar wasanaethau mamolaeth yn cael ei 
gyhoeddi yn ystod haf 2020. 
 
Gobeithio bod yr wybodaeth hon o gymorth. Byddaf yn darparu diweddariadau rheolaidd ar y 
cynnydd. 
 
Yn gywir,  

 
Vaughan Gething AC/AM 
Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol  
Minister for Health and Social Services 
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