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Annwyl Dai, 

Yn dilyn trafodion Cyfnod 2 ar Fil Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ansawdd ac Ymgysylltu) 
(Cymru) ar 23 Ionawr, cytunais i roi gwybodaeth bellach a sicrwydd i'r Pwyllgor mewn 
perthynas â nifer o feysydd. Dyma'r meysydd dan sylw:  

 Esboniad o'r system safonau ansawdd a sut y bydd y Bil yn cysylltu'r rhain â'r ddyletswydd
ansawdd;

 Esboniad o'r ystod o wybodaeth yr ydym yn ei chasglu ar hyn o bryd, a'r gwaith sy'n cael
ei symud ymlaen i ddatblygu ymhellach ein defnydd o ddata;

 O ran aelodaeth, esboniad o'r broses penodiadau cyhoeddus a sut y gellir defnyddio hon
i sicrhau yr eir i'r afael â gwrthdaro buddiannau;

 Gwybodaeth bellach am y cod ymarfer ar fynediad i safleoedd; a

 O ran cwynion ar y cyd, addewid i ysgrifennu at ystod o randdeiliaid i gynnal trafodaeth
ford gron am hyn;

 Gwybodaeth bellach am Gorff Llais y Dinesydd ac indemniad.

Safonau Ansawdd 

Mae atodlen 3 o'r Bil yn diwygio adran 47 o Ddeddf Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Iechyd 
Cymunedol a Safonau) 2003 i'w gwneud yn ofynnol i gyrff y GIG gymryd i ystyriaeth y Safonau 
Iechyd a Gofal1 a gyhoeddir gan Weinidogion Cymru wrth gyflawni eu dyletswydd ansawdd 
newydd.  

Mae'r safonau, a atodir gan eu canllawiau eu hunain ac sy'n cyd-fynd â Fframwaith Cyflawni 
a Chanlyniadau'r GIG, yn darparu fframwaith y mae Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru yn 
arolygu ac yn adolygu gwasanaethau yn ei erbyn ac sy'n arwain cyrff y GIG i sicrhau bod 
popeth a wnânt, ar draws yr ystod o'u gwasanaethau, wedi'i gynllunio i wella gwasanaethau 
a chanlyniadau i unigolion.  

Mae saith thema allweddol yn y safonau, yn seiliedig ar ofal sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn 
gyda llywodraethiant sefydliadol, arweinyddiaeth ac atebolrwydd yn sail iddo; 

1 http://www.wales.nhs.uk/governance-emanual/health-and-care-standards 
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 Aros yn iach (hybu, diogelu a gwella iechyd) 

 Gofal diogel (rheoli risg, iechyd a diogelwch, rheoli haint) 

 Gofal effeithiol (gofal a thriniaeth, cyfathrebu, ymchwil a thechnoleg) 

 Gofal urddasol (parch, tosturi, cydnabod anghenion, gan gynnwys anghenion o ran iaith)  

 Gofal amserol (sicrhau bod pobl yn cael triniaeth a gofal  yn y ffordd iawn, ar yr adeg iawn, 
yn y lle iawn a chyda'r staff iawn) 

 Gofal unigol (hyrwyddo annibyniaeth, hawliau pobl, gwrando a dysgu) 

 Staff ac adnoddau (sicrhau bod digon o staff â'r wybodaeth a'r sgiliau iawn, ar yr adeg 
iawn, i ddiwallu anghenion).  

Bydd y canllawiau mewn perthynas â'r ddyletswydd ansawdd yn cyd-fynd â'r safonau hyn. 
Yn ymarferol, wrth arfer eu swyddogaethau, mae hyn yn golygu y bydd angen i gyrff y GIG 
ystyried y canllawiau ar y ddyletswydd ansawdd a'r Safonau Iechyd a Gofal. Ar y cyd, bydd y 
canllawiau a'r safonau'n mynd rhywfaint o'r ffordd at sicrhau bod ystyriaethau allweddol, 
megis atal ac iechyd y boblogaeth, cynllunio'r gweithlu, trefniadau staffio a mynd i'r afael ag 
annhegwch iechyd yn cael eu cymhwyso pan fydd cyrff y GIG yn cynllunio ac yn darparu eu 
gwasanaethau.  
 
Data 
 
Mae cyrff y GIG yn casglu, dadansoddi a rhannu ystod eang o ddata, at wahanol ddibenion, 
mewn cysylltiad ag arfer eu swyddogaethau. Mae hyn yn cynnwys data mewn perthynas â 
mynychu unedau damweiniau ac achosion brys; cyfres o dros 60 o ddangosyddion ansawdd 
ar gyfer gwasanaethau ambiwlans; ystadegau ar argaeledd gwelyau; amseroedd aros a dileu 
llawdriniaethau; gweithgarwch diagnostig, oedi wrth drosglwyddo gofal a data i gefnogi 
cydgysylltu a chynllunio gofal yn achos rhai gwasanaethau iechyd meddwl. Mae llawer o hyn 
yn cael ei orfodi trwy broses Safonau Gwybodaeth GIG Cymru2, sy'n anelu at sicrhau bod 
safonau gwybodaeth genedlaethol newydd a'u rhoi ar waith ar draws y GIG yn manteisio ar 
eu ffitrwydd at eu diben, effeithlonrwydd y data a gesglir a chydlyniaeth yr wybodaeth.  
 
Ar y cyd, ac ynghyd â data gweinyddol arall, mae'r rhain yn rhoi darlun i gyrff iechyd a 
Gweinidogion Cymru, fel y bo'n briodol, o sut y maent yn gweithredu ac yn cyflawni wrth 
ddarparu gwasanaethau.  Lle bo'n briodol, mae data'n cael ei gasglu, ei ddadansoddi a'i 
gyhoeddi gan Wasanaeth Gwybodeg GIG Cymru3 neu Lywodraeth Cymru, trwy StatsCymru4.  

 
Ymhellach mae'n ofynnol i Fyrddau Iechyd Lleol ac Ymddiriedolaethau’r GIG yng Nghymru 
gymryd rhan yn yr Archwiliad Clinigol Cenedlaethol a'r Rhaglen Adolygu Canlyniadau5, 
menter ar gyfer Cymru a Lloegr a reolir trwy'r Bartneriaeth Gwella Ansawdd Gofal Iechyd 
(HQIP).  Ar hyn o bryd mae rhyw 40 o archwiliadau sy'n cwmpasu ystod eang o gyflyrau gan 
gynnwys canser, y galon, strôc, arthritis a gwasanaethau mamolaeth. Mae adroddiadau 
blynyddol yn cael eu cyhoeddi ar bob archwiliad, ac o dan rai amgylchiadau, cyhoeddir 
dogfennau ac ystadegau ychwanegol drwy gydol y flwyddyn. Mae cysondeb ac argaeledd y 
data hwn yn hanfodol i reoli ansawdd y GIG, gan gefnogi elfennau ar gynllunio, gwella a rheoli 
ansawdd. Mae archwiliadau clinigol yn galluogi cyrff y GIG i fesur ac adolygu eu perfformiad 
eu hunain, o un flwyddyn i'r llall, a darparu meincnodi pwysig yn erbyn eraill, i helpu i yrru 
gwelliannau.  
 
Mae GIG Cymru wrthi'n rhoi system newydd ar waith - sef System Rheoli Pryderon Unwaith 
i Gymru - ar gyfer sut y mae Byrddau Iechyd Lleol ac ymddiriedolaethau' GIG yn cofnodi, 

                       
2 http://www.wales.nhs.uk/sites3/home.cfm?orgid=742 
3 http://www.nwisinformationstandards.wales.nhs.uk/home 
4 https://statscymru.llyw.cymru/Catalogue/Health-and-Social-Care  
5 https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2019-05/cynllun-archwilio-clinigol-cenedlaethol-ac-adolygu-
canlyniadau-gig-cymru-rhaglen-dreigl-flynyddol-2019-2020.pdf  
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monitro, olrhain, dysgu a gwneud gwelliannau yn sgil damweiniau, hawliadau, canlyniadau 
andwyol, risgiau a digwyddiadau ym maes gofal iechyd. Nod hyn yw sicrhau cysondeb o ran 
rheoli data a chynllunio llif gwaith yn y meysydd hyn, ledled Cymru. Bwriedir i nodweddion 
swyddogaethol y system newydd gael eu rhoi ar waith yn ystod 2020/21.  
  
Ymhellach, yn Ionawr 2020, rhannodd Llywodraeth Cymru ddrafft o'i Gynllun Ansawdd a 
Diogelwch 5 Mlynedd â'r gwasanaeth. Mae hyn yn disgrifio nifer o argymhellion strategol lefel 
uchel, gan gynnwys cam penodol mewn perthynas â mynd i'r afael â mesurau, data a 
dadansoddeg. Sefydlir rhaglen waith gydweithredol i fwrw ymlaen â hyn.  Y nod yw datblygu 
fframwaith unigol ar gyfer mesur a meincnodi data sy'n gysylltiedig ag ansawdd.  
 
Penodiadau Cyhoeddus i Fwrdd Corff Llais y Dinesydd 
 
Mae'r Cod Llywodraethiant ar Benodiadau Cyhoeddus yn nodi'r egwyddorion sy'n sail i bob 
penodiad cyhoeddus. Mae'r Cod Llywodraethiant yn ei gwneud yn ofynnol i'r panel penodi ei 
fodloni ei hun y gall pob ymgeisydd ar gyfer penodiad fodloni saith egwyddor bywyd 
cyhoeddus heb unrhyw wrthdaro buddiannau a fyddai'n codi amheuaeth am eu gallu i 
gyflawni'r rôl y maent yn ymgeisio amdani. O dan y Cod Llywodraethiant mae'n ofynnol i 
ymgeiswyr ddatgan pob gwrthdrawiad buddiannau yn eu cais a rhaid trafod sut y gellid eu 
rheoli ag unigolyn adeg y cyfweliad. Mae'r dull hwn yn cynnig mesur diogelu priodol gan 
ganiatáu'r hyblygrwydd yr un pryd i ystyried sefyllfa pob ymgeisydd. Caiff Strategaeth 
Amrywiaeth a Chynhwysiant Llywodraeth Cymru ar gyfer Penodiadau  ei chymryd i ystyriaeth 
yn llawn wrth recriwtio.  
 
Felly, er fy mod yn cytuno â'r teimladau a fynegwyd yn ystod y trafodaethau yng Nghyfnod 2 
fod rhaid rheoli gwrthdrawiad buddiannau yn briodol, rwyf yn dal o'r farn ei bod yn briodol 
mynd i'r afael â hyn trwy'r broses penodiadau cyhoeddus. Rwyf yn cydnabod yn llawn 
pwysigrwydd bwrdd amrywiol ag ystod eang o sgiliau a phrofiad.  
 
Cod Ymarfer 
 
Bydd y Cod yn gymwys pan fydd Corff Llais y Dinesydd yn gwneud cais am fynediad i'r 
safleoedd lle y darperir iechyd a gofal cymdeithasol at ddibenion ceisio barn unigolion mewn 
perthynas â gwasanaethau iechyd neu wasanaethau cymdeithasol. Bydd y Cod yn nodi ei 
statws, ei ddiben, ei ddisgwyliadau ac yn perthyn i'r fframwaith statudol ehangach. Bydd Corff 
Llais y Dinesydd, cyrff y GIG (hy Byrddau Iechyd Lleol, Ymddiriedolaethau’r GIG ac 
Awdurdodau Iechyd Arbennig Cymru) oll o dan ddyletswydd i roi sylw i'r cod wrth arfer eu 
swyddogaethau.  
 
Gall hyrwyddo a hwyluso ymgysylltu gan unigolion â Chorff Llais y Dinesydd helpu i gryfhau 
ymhellach eu llais a'u cyfranogiad wrth lywio'r ffordd y mae gwasanaethau'n cael eu cynllunio 
a'u darparu. Bydd hyn yn helpu darparwyr gwasanaethau i ddangos eu bod yn bodloni'r 

gofynion presennol i gefnogi hyn, megis y rhai yn y Safonau Iechyd a Gofal6 a Deddf 

Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014. 
 
Mae'r cod yn destun ymgynghoriad, er hynny, mae'r egwyddorion sylfaenol a allai gael eu 
cynnwys yn y cod fel a ganlyn:   
 

 Gall rhannu safbwyntiau â Chorff Llais y Dinesydd helpu i gryfhau llais a hybu llesiant 
unigolion.  

 Yn ogystal â'u hymwneud eu hunain â defnyddwyr gwasanaethau, gall darparwyr elwa ar 
rannu safbwyntiau â Chorff Llais y Dinesydd, o safbwynt monitro, adolygu a gwella ei 

                       
6 http://www.wales.nhs.uk/governance-emanual/health-and-care-standards 



gwasanaethau eu hunain a hefyd trwy unrhyw gyfraniad at ddatblygu arferion gorau neu 
bolisi ehangach.  

 Ni ddylai mynediad i safleoedd gan Gorff Llais y Dinesydd niweidio urddas, preifatrwydd 
na diogelwch unrhyw unigolyn na darparu gwasanaethau'n effeithiol.  
Disgwyliad y bydd y rhai sy'n cynrychioli Corff Llais y Dinesydd wedi'u hyfforddi a'u 

cefnogi'n briodol gyda gwiriad y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd.  

 
Gallai'r cod danlinellu y gallai cyrff y GIG, awdurdodau lleol a darparwyr gwasanaethau a 
gomisiynir ganddynt gynnwys eu hymgysylltiad â Chorff Llais y Dinesydd mewn unrhyw 
adroddiadau sy'n dangos sut y maent yn cryfhau llais unigolion. Er enghraifft, gallai hyn fod 
yn perthnasol i adroddiad Blynyddol cyrff y GIG mewn perthynas â'r ddyletswydd ansawdd, 
sy'n ofynnol o dan y Bil, a gallai fod yn berthnasol i'r bennod ‘sut mae pobl yn llywio ein 
gwasanaethau?’ mewn adroddiadau blynyddol gan Gyfarwyddwyr Gwasanaethau 
Cymdeithasol.  
 
Rwyf yn disgwyl i'r Cod gael ei ddatblygu yn ystod y cyfnod gweithredu ar gyfer Corff Llais y 
Dinesydd er mwyn iddo ddod i rym yn fuan iawn ar ôl i'r Corff gael ei sefydlu'n gyfreithiol a 
chyn gynted ag yr ymgynghorir â'r corff yn ei gylch.  
 
Cwynion ar y Cyd 
  
Bydd ein huchelgeisiau ar gwynion ar y cyd yn parhau a byddwn yn dal i weithio â sefydliadau 
GIG Cymru, llywodraeth leol a chyrff eraill i drafod ffyrdd o wneud y broses yn symlach i bobl 
sydd â chwynion sy'n cwmpasu meysydd iechyd a gofal cymdeithasol, Mae ein bwriad yn 
amlwg yn y pwerau yr ydym wedi'u rhoi i Gorff Llais y Dinesydd i ddarparu cyngor a chymorth 
ar gwynion i rywun sy'n cyflwyno cwyn o dan y ddeddfwriaeth iechyd a gofal cymdeithasol 
berthnasol. Rwyf yn gobeithio bod y Pwyllgor yn parhau i gydnabod ein penderfyniad clir i 
gyflawni'r nod hwnnw fel rhan o system iechyd a gofal cymdeithasol fwy integredig.  
 
Yn y cyfarfod amlinellais rai o'r dulliau gweithredu a'r gwaith y bydd ei angen i fwrw ymlaen â 
hyn. Bydd hyn yn cynnwys cynnal trafodaeth ford gron ag ystod o randdeiliaid i ystyried sut y 
gallai'r broses fod yn gymwys i gwynion GIG Cymru, cwynion yr awdurdod lleol, yn ogystal â 
chwynion a gyflwynir yn erbyn darparwyr gofal cymdeithasol wedi'i reoleiddio. Mae nifer o 
randdeiliaid allweddol sy'n gorfod chwarae rhan wrth gyflawni'r uchelgais hon a gwaith i'w 
wneud i sicrhau ein bod yn cyflenwi trefniadau effeithiol ar gyfer cwynion ar y cyd. Bydd 
swyddogion yn gweithio i drefnu'r drafodaeth ford gron cyn Toriad yr Haf.  
 
Indemniad 
 
Adroddais wrth y Pwyllgor mai mater i Gorff Llais y Dinesydd fydd penderfynu ar y ffordd orau 
o indemnio staff a gwirfoddolwyr. Cyfeiriais hefyd at “Rheoli Arian Cyhoeddus Cymru”.7 Mae 
atodiad 4.3 yn glir nad yw sefydliadau'r sector cyhoeddus, fel rheol, yn prynu yswiriant 
masnachol ac eithrio lle bo rhwymedigaeth gyfreithiol i wneud hynny. Er hynny, mae'n 
caniatáu i Swyddogion Cyfrifyddu, fel rhan o strategaeth rheoli risg, dewis prynu yswiriant 
masnachol o dan amgylchiadau penodol. Dylai penderfyniadau o'r fath bob amser gael eu 
gwneud ar ôl dadansoddi’r gost a’r budd er mwyn sicrhau gwerth am arian. Mater i Brif 
Weithredwr y corff newydd felly fydd penderfynu a ddylid darparu indemniad trwy ysgwyddo'r 
risg neu drwy brynu yswiriant masnachol.  
 
Penderfynir ar y mecanwaith priodol ar gyfer darparu indemniad yn ystod cyfnod gweithredu 
Corff Llais y Dinesydd.  
 

                       
7 https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2018-10/rheoli-arian-cyhoeddus-cymru.pdf 
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Gobeithio y bydd yr wybodaeth hon o gymorth i chi. 
 
Yn gywir,  

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




