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Neges gan ein Cadeirydd
Bu’r flwyddyn ddiwethaf yma yn un eithriadol o heriol
i’r mudiad CIC.
Wrth i’r GIG yng Nghymru ddynesu at ei benblwydd
yn 70, gwelodd ein haelodau a’n staff CIC na fu yr
angerdd, ymrwymiad a’i ffyddlondeb i’w wasanaethau
erioed yn gryfach, oddi wrth y bobl sydd yn eu
Mutale Merrill OBE defnyddio a’r rhai sydd yn eu darparu.
Cadeirydd

Gellid gweld yr heriau sydd yn wynebu ein
gwasanaethau GIG ar draws Cymru yn fwy nag erioed. Mae hyn wedi
esgor ar angen cynyddol i ymateb i gynigion y GIG i ddatblygu, amrywio
a newid y ffordd y mae gwasanaethau’n cael eu darparu yn lleol, yn
rhanbarthol ac yn genedlaethol.
Daeth cyhoeddiad y Papur Gwyn: parod at y dyfodol ym mis Gorffennaf
2017 ag ansicrwydd mawr i staff ac aelodau CIC. Rwyf yn hynod o falch
ac yn ddiolchgar iddyn nhw am y ffordd y gwnaethon nhw ymateb.
Fe wnaethon nhw weithio’n ddiflino i helpu i annog pobl i gael mynegi
barn am y cynigion. Fe wnaethon nhw hynny tra’n parhau i gefnogi pobl
i gael clust i’w barn ym mhob maes o’r GIG yn ogystal â datblygu a
chryfhau’r modd yr ydym yn cyflawni ein rolau a’n cyfrifoldebau.
Mae’r adroddiad blynyddol yma yn dangos y cynnydd a wnaethpwyd
gyda datblgiad parhaus ein mudiad CIC.
Ym mis Gorffennaf 2018 fe wnaethom groesawu cyhoeddiad y Prif
Weinidog o fwriad y llywodraeth i gyflwyno mesur i greu corff llais y bobl
newydd ar gyfer iechyd a gofal cymdeithasol.
Fe fyddwn yn parhau i ddatblygu ein hunain fel bod cyflwyniad unrhyw
gorff newydd yn adeiladu ar y sylfeini cadarn y mae’r mudiad CIC wedi
eu gosod.
Yn y flwyddyn sydd i ddod edrychwn ymlaen at gael gweithio gyda
Llywodraeth Cymru ac eraill i sicrhau bod unrhyw ddeddfwriaeth newydd
yn darparu’r fframwaith cryfaf i sicrhau bod lleisiau pobl yn cael eu rhoi
wrth galon ein system iechyd a gofal.
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Amdanom ni
Mae Bwrdd Cynghorau Iechyd Cymuned yn cynrychioli llais torfol y
CICau; mae’n gosod safonau ac arweiniad i ategu eu gweithgareddau ac
mae’n monitro ac yn rheoli eu perfformiad.
CICau ydy corff gwarchod annibynnol y gwasanaethau GIG yng Ngymru.
Rydym yn annog ac yn cefnogi pobl i gael llais yn nyluniad a darpariaeth
gwasanaethau’r GIG.
Mae CICau yn ceisio gweithio gyda’r GIG a’r cyrff arolygu a rheoleiddiol.
Rydym yn darparu dolen bwysig rhwng y rhai sydd yn cynllunio ac yn
darparu gwasanaethau GIG yng Nghymru, y rhai sydd yn eu harolygu
a’u rheoleiddio a’r rhai sydd yn eu defnyddio.
Mae CICau yn clywed gan y cyhoedd mewn sawl gwahanol ffordd.
Rydym yn ymweld â gwasanaethau GIG i sgwrsio gyda chleifion a
gofalwyr. Rydym yn siarad gyda phobl mewn digwyddiadau a thrwy
grwpiau cymunedol. Rydym yn defnyddio arolygon, apiau a chyfryngau
cymdeithasol. Mae ein gwasanaeth eiriolaeth yn helpu pobl sydd eisiau
codi pryderon am ofal neu driniaeth GIG.
Mae yna 7 CICau yng Nghymru; mae pob un yn cynrychioli ‘llais y claf’
mewn gwahanol ardaloedd yng Nghymru.

CIC Gogledd Cymru

CIC Hywel Dda

CIC Powys
CIC Cwm Taf

CIC Aneurin Bevan
CIC Abertawe Bro Morgannwg
CIC Caerdydd a Bro Morgannwg
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Ein gweledigaeth
Mae pobl yng Nghymru yn gwybod bod modd iddyn nhw rannu eu barn
a’u profiadau o’r GIG yn hawdd ac yn cydnabod bod ganddyn nhw felly
ddylanwad gwirioneddol ar ffurf y gwasanaethau gofal iechyd.
Mae pobl yn deall ac yn gwerthfawrogi’r rôl y mae CICau yn ei chwarae
wrth eu cefnogi i gael eu clywed ac wrth gynrychioli buddiannau torfol
cleifion a’r cyhoedd.
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Ein safonau craidd

1. M
 ae CICau yn gweithredu er budd y cyhoedd a’r cleifion
yng Nghymru
2.	Mae CICau yn gweithio’n effeithiol gydag eraill i ddiogelu a
hyrwyddo llesiant y bobl sydd yn defnyddio gwasanaethau’r GIG
3.	Mae gweithgareddau a gwasanaethau CIC yn diwallu anghenion
pawb ac mae’n hygyrch i bawb
4.	Mae gweithgareddau CIC yn agored, tryloyw a chynhwysol
5.	Mae gweithgareddau CIC yn cael eu harwain yn gywir, gydag
adnoddau a chefnogaeth
6.	Mae CICau yn cynllunio ac yn cyflawni eu gweithgareddau mewn
modd sydd yn cynnal eu hannibyniaeth ac yn arddangos eu
hatebolrwydd i’r cymunedau maen nhw’n eu gwasanaethu
7.	Mae CICau yn cryfhau llais cleifion a’r cyhoedd drwy weithio gyda’i
giydd ac eraill
8.	Mae CICau yn adlewyrchu barn a phrofiadau cleifion a’r cyhoedd
am wasanaethau’r GIG
9.	Mae CICau yn rhannu ac yn adrodd ar ganlyniadau eu
gweithgareddau mewn dull cytbwys ac amserol
10.	Mae CICau yn gwerthuso effaith eu gweithredoedd ac yn
defnyddio’r hyn a ddysgwyd ar gyfer gweithgareddau yn y
dyfodol.
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Cyflwyno ein fframwaith strategol –
yr hyn a wnaethom yn 2017/2018
Cryfhau ein llais cenedlaethol
Mae ein mudiad yn bodoli i sicrhau bod llais a buddiannau pobl yn
cael eu cynrychioli wrth galon datblygiadau newydd a bod cleifion a’r
cyhoedd yn cael eu grymuso a’u galluogi i gael dylanwad uniongyrchol
ar lunwyr polisi.
Yn ystod y flwyddyn buom yn gweithio gyda’n gilydd i ymateb i ddwy
drafodaeth genedlaethol allweddol am ddyluniad a darpariaeth iechyd
a gofal cymdeithasol a chyfranogiad pobl yn eu gwasanaethau iechyd a
gofal cymdeithasol yn y dyfodol:

Adolygiad seneddol o iechyd a gofal cymdeithasol yng
Nghymru
Ar ran y 7 CIC fe wnaethom rannu gyda’r tîm adolygu yr hyn y mae pobl
ar draws Cymru yn ei ddweud wrthym sydd yn bwysig iddyn nhw am
eu gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol. Fe wnaethom ddarparu
enghreifftiau o’r hyn sydd yn gweithio’n dda a’r hyn sydd angen ei newid
wrth ddylunio systemau iechyd a gofal cymdeithasol ar gyfer y dyfodol.
Ymatebodd Llywodraeth Cymru i’r adolygiad Seneddol1 drwy gyhoeddi
cynllun newydd ar gyfer iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru.2 Fe
fydd CICau yn monitro pa mor dda a pha mor gyflym y bydd y cynllun
hwn yn arwain at well gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol i bobl
yng Nghymru.

Y Papur Gwyn: gwasanaethau’n barod at y dyfodol
Rhwng Mehefin a Medi 2017 bu CICau’n gweithio’n galed yn eu
cymunedau yn annog pobl i gymryd rhan ac i rannu eu barn am gynigion
Llywodraeth Cymru i wella ansawdd a llywodraethiant iechyd a gofal yng
Nghymru.
Roedd hyn yn cynnwys cynlluniau i gyflwyno dyletswyddau o ansawdd
a gonestrwydd, yn ogystal â disodli CICau gyda chorff ‘llais y dinesydd’
newydd ar gyfer iechyd a gofal cymdeithasol.
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Cafodd ein gweithgareddau effaith ystyrlon ac arwyddocaol ar y
drafodaeth ynghylch y cynigion. Ar y cyfan, derbyniodd Llywodraeth
Cymru dros 1,500 o ymatebion i’r ymgynghoriad. Roedd ein hymateb
ni3 wedi cael ei lywio gan yr hyn y gwnaethom ei glywed drwy ein
gweithgareddau ymgysylltu – ac roedd yn adlewyrchu gweledigaeth ar
y cyd ar draws y CICau ar gyfer corff llais y bobl newydd, cryfach ac
annibynnol.

Ein hadolygiadau cenedlaethol
Mae CICau yn amlygu materion sydd, neu a fydd yn effeithio ar brofiadau
pobl ar draws Cymru. Rydym yn tynnu oddi ar yr wybodaeth leol yma i
ffurfio ein hagenda genedlaethol a herio llunwyr polisi a’r rhai sydd yn
darparu ein gwasanaethau i wneud yn well.
Rydym yn gwneud mwy na chynnig ymatebion ar faterion a godir gan
eraill; rydym yn nodi’r achos dros newid ar y materion hynny sydd yn
cyfrif fwyaf i gleifion a’r cyhoedd; yn disgrifio lle mae angen gwelliannau
a dal y GIG i gyfrif ar ei berfformiad.
Rydym wedi cefnogi’r 7 CICau yng Nghymru gyda 4 o brosiectau
cenedlaethol eleni. Roeddem eisiau clywed barn pobl ar draws Cymru am
y GIG mewn rhai gwasanaethau allweddol:
Gwasanaeth cludo cleifion mewn achosion nad ydynt yn rhai brys
(NEPTS)4
Ym mis Chwefror fe wnaethom gyhoeddi adroddiad yn amlygu’r
gwelliannau yr oedd angen i’r GIG eu gwneud wrth ddarparu cludiant i
gleifion nad ydyn nhw’n rhai brys ar draws Cymru.
Gan dynnu oddi ar straeon cleifion ar draws Cymru, roedd yr adroddiad
yn cydnabod yr hyn roedd cyrff GIG yn ei wneud i wella eu gwasanaethau
cludo cleifion nad ydyn nhw’n rhai brys, ond yn nodi bod llawer rhagor i’w
wneud. Yn arbennig, daeth yr adroddiad i’r casgliad:
•R
 oedd trefniadau yn ddryslyd ac yn siomi rhai pobl
•R
 oedd angen i drefniadau cludiant gadw’i fyny gyda’r newidiadau
yn y GIG wrth i ragor o ofal gael ei ddarparu allan o ysbytai
ac allan o ardaloedd – mae angen i drefniadau adlewyrchu’r
newidiadau yma
•R
 oedd angen fframwaith cliriach fel bod pobl mewn sefyllfaoedd
bregus sydd angen cludiant ar gyfer rhesymau nad ydyn nhw’n
rhai meddygol yn cael triniaeth gyfartal ar draws Cymru
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•R
 oedd staff a chleifion angen gwybodaeth glir am yr hyn sydd ar
gael a sut i gael gafael arno – fel nad oes neb yn llithro drwy’r
rhwyd.
Yn genedlaethol, cytunodd Llywodraeth Cymru a’r Ymddiriedolaeth
Gwasanaeth Ambiwlans Cymru (WAST) gyda’r canfyddiadau yn ein
hadroddiad ac mae wedi dweud wrthym bod gwelliannau yn cael eu
datblygu gan y Grŵp Sicrwydd Cyflenwi NEPTS a WAST.
Ein bywydau ar stop: effaith amseroedd amser GIG ar ansawdd
bywyd cleifion5
Rhwng Rhagfyr 2017 a Mawrth 2018 gofynnodd CICau ar draws Cymru
i bobl rannu eu profiadau o gyfnodau aros estynedig ar gyfer triniaeth
GIG. Mae’r adroddiad a gyhoeddwyd ym mis Ebrill yn rhannu amrediad o
straeon cleifion ac mae’n amlygu’r nifer o ffyrdd y gall aros am driniaeth
effeithio ar fywydau pobl.
Roedd yr adroddiad yn nodi ein disgwyliadau bod cyrff GIG yn:
•C
 yfathrebu’n rheolaidd ac yn effeithiol gyda phobl sydd yn aros am
drinaieth
•S
 icrhau bod pobl sydd yn aros am driniaeth yn gwybod gyda phwy
i gysylltu os oes ganddyn nhw bryderon neu angen cefnogaeth i
reoli eu cyflwr.
Roedd yr adroddiad yn herio Llywodraeth Cymru i weithredu yn
genedlaethol i leihau amseroedd aros hir.
Dywedodd Llywodraeth Cymru wrthym pa mor bwysig oedd defnyddio
straeon cleifion i ddysgu gwersi a sbarduno gwelliannau. Fe wnaethon
nhw hefyd ddweud wrthym eu bod yn darparu rhagor o arian i helpu i
fynd i’r afael gyda’r broblem ar draws Cymru.
Damweiniau ac Achosion Brys6
Ymwelodd pob CIC ag adrannau Damweiniau ac Achosion Brys ar
draws Cymru ar yr un penwythnos ar ddiwedd Ionawr i holi pobl am eu
profiadau.
Dywedodd pobl wrthym bod cyfnodau hir o aros yn anoddach oherwydd
ffactorau amgylcheddol fel cadeiriau caled anghyfforddus. Fe wnaethom
hefyd glywed am ddiffyg preifatrwydd yn enwedig mewn derbynfeydd a
thra’n derbyn triniaeth mewn coridorau.
Mewn rhai lleoedd doedd dim lluniaeth ar gael i bobl ac roedd hyn yn
bryder neilltuol i bobl gyda diabetes.
12
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Mae Llywodraeth Cymru wedi ymateb drwy ymrwymo i gynyddu eu craffu
o berfformiad byrddau iechyd ar amseroedd amser mewn adrannau
damweiniau ac achosion brys.
Gofynnodd pob CIC i’w bwrdd iechyd lleol ystyried eu hargymhellion yn
dilyn yr ymweliad.
Meddygon Teulu allan o oriau7
Yn ystod rhan olaf 2017/2018 cynyddodd yr heriau mewn darpariaeth
‘allan o oriau’ brys. Fe wnaethom ymateb i’r problemau oedd yn cael
effaith ar draws Cymru drwy gynnal adolygiad pen desg byr.
Fe wnaethom ddarganfod bod pob bwrdd iechyd wedi nodi natur fregus
gwasanaethau allan o oriau ac roedden nhw wedi rhoi amrediad o gamau
gweithredu lliniarol ar waith ond doedd hynny wedi gwneud fawr o
wahaniaeth ac mewn rhai achosion roedd ganddyn nhw’r potensial i gael
effaith negyddol ar wasanaethau eraill.
Fe wnaethom ofyn i Lywodraeth Cymru a byrddau iechyd i weithio
gyda’i gilydd i sicrhau ymagwedd Cymru gyfan tuag at ddatbygu
gwasanaethau fel nad oedd camau gweithredu i wella cynaliadwyedd y
gwasanaethau allan o oriau yn cael effaith negyddol ar feysydd eraill neu
ar wasanaethau eraill.
Dywedodd Llywodraeth Cymru wrthym am y camau gweithredu
arfaethedig a’r rhai sydd ar waith i wella pethau ar draws Cymru.
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Gwneud i bob llais gyfrif
Mae gan CICau rôl allweddol i sicrhau bod barn pobl yn cael ei
gynrychioli wrth galon datblygiadau newydd a bod cleifion a’r cyhoedd
yn cael eu grymuso i gael dylanwad uniongyrchol ar y blaenoriaethau ar
gyfer GIG modern.
Yn ystod y flwyddyn fe wnaethom gefnogi CICau i ddatblygu a chyflwyno
pwyllgor newid gwasanaeth CIC ar y cyd newydd. Mae’r pwyllgor yma
wedi helpu CICau i weithio gyda’i gilydd i ystyried cynigion gan gyrff CIC
i ddatblygu, amrywio neu newid y ffordd y mae gwasanaethau GIG yn
cael eu darparu ar draws mwy nag un ardal bwrdd iechyd.
Roedd hyn yn cynnwys cynlluniau i ddatblygu:
•R
 hwydwaith trawma mawr ar gyfer de a gorllewin Cymru
a De Powys
•G
 wasanaethau llawdriniaeth thorasig yn ne Cymru.
Fe wnaethom weithio gydag eraill i ddarganfod gwell ffyrdd o glywed gan
bawb, yn cynnwys y rhai sydd yn y sefyllfaoedd mwyaf bregus a’r rhai na
fyddai eu lleisiau yn cael eu clywed fel arall. Yn enwedig, fe wnaethom roi
chefnogaeth i:
•c
 yflwyno gwasanaeth neges destun am ddim fel bod modd i bobl
ddweud wrthym am eu profiadau yn hawdd. Roedd hyn yn cynnwys
pobl sydd eisiau rhannu gwybodaeth efallai tra’n derbyn gofal
•y
 mestyn eu defnydd o offer arolwg cleifion electronig
•d
 efnyddio’r cyfryngau cymdeithasol i hyrwyddo cyfranogiad pobl
ifanc e.e. trwy Instagram.
Er mwyn annog rhagor o bobl i gymryd rhan a chael dweud eu
dweud, fe wnaethom gynhyrchu gwybodaeth mwy hygyrch am ein
gwasanaethau a’n gweithgareddau.
Fe wnaethom gyhoeddi canllaw i CICau i’w helpu i wneud eu
cyfathrebiadau yn fwy hygyrch. Fe wnaethom roi pecynnau cymorth i’r
CICau i gefnogi gwahanol ddulliau o gyfathrebu gyda phobl.
Mae’r newidiadau mewn darpariaeth gofal iechyd yn golygu bod pobl
yn gynyddol yn cael mynediad i wasanaethau yn y gymuned ac allan o
leoliadau ysbytai.
14
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Er mwyn dal barn a phrofiadau pobl sydd yn defnyddio gwasanaethau
lle bynnag maen nhw’n cael eu darparu, fe wnaethom gefnogi CICau i
ddatblygu dulliau newydd o ymgysylltu gyda chleifion.
Fe wnaethom gyflwyno fframwaith cynllunio a gwerthuso prosiectau
newydd i helpu CICau i feddwl am y mathau gorau o ymgysylltu i’w
ddefnyddio i gyrraedd gwahanol fathau o bobl ar gyfer gwahanol
bethau.
Mae yna wahaniaethau mawr ym mhrofiadau pobl o ofal iechyd – efallai
bod gallu pobl i gael gafael ar wasanaethau yn cael ei effeithio gan eu
hethnigrwydd neu eu rhyw. Mae pa mor dda y mae pobl yn cael clust i’w
barn yn cael ei effeithio gan eu hanabledd neu eu hincwm.
Rydym yn gwybod bod rhaid i amrywiaeth a chynhwysiant fod yng
nghanol popeth a wnawn a bod rhaid i’n gweithgareddau helpu i
ddarparu llais cyfartal i bawb yn eu GIG.
Yn ystod y flwyddyn fe wnaethom adolygu ein camau gweithredu
cydraddoldeb mewn ymateb i arolwg gan Diverse Cymru ac fe wnaethom
ymgysylltu ar ein cynllun a’n hamcanion cydraddoldeb. Fe wnaethom
hefyd gynhychu ein hadroddiad cydraddoldeb ar gyfer 2017-2018.
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Adeiladu ar ein dylanwad a’n henw da
Er mwyn gwneud i bob llais gyfrif, rhaid i’n canfyddiadau a’n barn gael
eu clywed, eu parchu a’u gwerthfawrogi gan y rhai sydd yn dylunio
ac yn darparu ein gwasanaethau a’r rhai yr ydym yn cynrychioli eu
buddiannau.
Yn ystod y flwyddyn fe wnaethom ddatblygu ein dull o gynllunio
ymhellach. O ganlyniad i hynny, fe wnaeth CICau glywed gan ragor o
unigolion a phartneriaid cymuned am eu blaenoriaethau. Fe wnaeth hyn
yn ei dro ein helpu i ganolbwyntio ein gwaith cenedlaethol ar y pethau
oedd yn cyfrif fwyaf ac a oedd â’r siawns gorau o wneud gwahaniaeth ar
draws Cymru.
Fe wnaethom adeiladu ar ein partneriaethau cyfredol a llunio
rhai newydd lle roedd cydweithio yn cynyddu ein siawns o wneud
gwahaniaeth:
• fe wnaethom weithio mewn partneriaeth gyda Chanolfan
Cydraddoldeb a Hawliau Dynol GIG i arolygu ac adolygu ein
hymagwedd tuag at gydraddoldeb
•y
 munodd ein timau gyda staff o swyddfa Ombwdsmon
Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru i adolygu sut y gallem weithio
orau gyda’n gilydd i helpu i sicrhau bod pobl yn cael cefnogaeth i
gael gwell ymchwiliad i’w cwynion
• fe wnaethom gyfrannu at raglen reolaidd o ‘uwchgynadleddau’
gofal iechyd i rannu’r wybodaeth roedden ni wedi ei chasglu
drwy ein gweithgareddau gydag eraill. Yn y cyfarfodydd yma
fe wnaethom ddysgu am bryderon pobl eraill a defnyddio’r
wybodaeth yma i’n helpu i gynllunio ein gweithgareddau yn lleol
ac yn genedlaethol
• fe wnaethom gytuno ar Brotocol Gweithrediadol newydd gydag
Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru. Mae hwn yn nodi sut rydyn ni’n
cydweithio i wneud y defnydd gorau o’n hadnoddau i wneud y
gwahaniaeth mwyaf 8
• fe wnaethom ddylanwadu ar lunwyr polisi drwy rannu’r hyn sydd
yn bwysig i bobl am eu gwasanaethau GIG mewn amrediad
o grwpiau a phwyllgorau cenedlaethol GIG yn ogystal â
chyflwyno mewn fforymau polisi cenedlaethol a chynadleddau a
digwyddiadau eraill.
17
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Fe wnaethom barhau i adeiladu ar ein henw da drwy gynhyrchu
amrediad o adroddiadau perthnasol a chredadwy am ein
gweithgareddau cenedlaethol, yn gynyddol seiliedig ar brofiadau
uniongyrchol y bobl sdd yn defnyddio gwasanaethau GIG. Cynhyrchwyd
yr adroddiadau yma drwy ddefnyddio arddull adrodd newydd
cydanbyddedig gan ddefnyddio iaith ‘bob dydd’.
Mae pobl wedi dweud wrthym eu bod yn hoffi’r adroddiadau yn yr
arddull newydd. Mae Llywodraeth Cymru a darparwyr gwasanaethau
GIG yn gweithredu mewn ymateb i’r pethau roedden ni wedi’i ddweud
oedd angen eu gwella.
Yn ystod y flwyddyn fe wnaethom weithio mewn partneriaeth
gydag arbenigwyr y cyfryngau i’n helpu i ddatblygu perthynas mwy
rhyngweithiol gyda’r cyfryngau – fel bod rhagor o bobl yn clywed am ein
gweithgareddau a chael eu hannog i gymryd rhan.
Mae hyn wedi arwain at fwy o straeon yn y cyfryngau am ein
gweithgareddau ar y teledu radio a phapurau newydd. Mae hefyd yn
cynyddu’r lefel o ddiddordeb mewn clywed gan CICau am beth mae pobl
yn ei feddwl am amrediad eang o faterion GIG.

“...i ganolbwyntio ein gwaith
cenedlaethol ar y pethau
pwysicaf...”

“...y siawns orau
o wneud gwahaniaeth
ar draws Cymru.”
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Adeiladu a datblygu fel mudiad dysgu ac
un sy’n seiliedig ar werthoedd effeithiol
Mae helpu oddi wrth ein hunain ac eraill yn ein helpu i ddarparu’r
canlyniadau gorau posibl ac ymateb i’n hamgylchedd newidiol drwy
ddulliau creadigol ac arloesol.
Drwy’r fframwaith a nodir yn ein Safonau Cenedlaethol ar gyfer CICau
yng Nghymru9, fe wnaethom barhau i gefnogi CICau i hunanasesu
eu perfformiad a’u heffaith eu hunain, yn ogystal â nodi a diwallu eu
hanghenion datblygu eu hunain.
Fe wnaeth ein Pwyllgor Safonau a Pherfformiad adolygu a gwerthuso
beth sydd yn gweithio’n dda ar draws ein mudiad a chefnogi
mabwysiadu ymarfer da, a gynghorwyd gan ein uwch Dîm Rheoli.
Roedd hyn yn cynnwys:
•p
 olisi rheolaeth achos newydd i gefnogi darpariaeth cyson ein
gwasanaeth eiriolaeth cwynion ar draws Cymru
•d
 yluniad a chynnwys cyffredin ar gyfer dogfennau allweddol, yn
cynnwys cynlluniau gweithrediadol blynyddol ac adroddiadau
blynyddol CIC
•d
 ull wedi’i gryfhau ar gyfer hunanasesiad o safonau cenedlaethol.
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Gwerthfawrogi ein haelodau a’n staff

Ei haelodau a’n staff ydy asgwrn cefn ein mudiad ac maen nhw’n
allweddol i’n gallu i ddarparu ar gyfer cleifion a’r cyhoedd.
Rydym yn gwybod bod y broses benodi cyhoeddus cyfredol yn ei gwneud
yn fwy anodd i ddenu aelodaeth amrywiol.Ac felly er mwyn gallu denu a
chadw yr aelodau cywir yn well, fe fuom yn gweithio gyda Llywodraeth
Cymru ac eraill i wneud y broses recriwtio yn fwy hygyrch a helpu i
sicrhau bod penderfyniadau penodi yn cael eu gwneud ar y sail cywir.
Yn ystod y flwyddyn, fe wnaethom gyflwyno proses flynyddol i gasglu a
dadansoddi amrywiaeth aelodaeth CICau er mwyn deall yn well pa mor
dda rydyn ni yn adlewyrchu’r amrywiaeth oddi mewn i’r cymunedau a
wasanaethwn
Dangosodd y canlyniadau bod angen inni wneud mwy i annog pobl
iau i ymuno gyda CICau. Ac felly fe wnaethom ddatbygu deunyddiau
marchnata newydd wedi’u targedu at bobl ifanc. Defnyddiodd CICau y
rhain tra’n ymgysylltu gyda’r cyhoedd ac i gefnogi ymgysylltu penodol
mewn digwyddiadau fel ffeiriau myfyrwyr.
Fe wnaethom hefyd weithio gyda chyrff fel BAWSO, Stonewall Cymru a
Phobl yn Gyntaf i hyrwyddo cyfleoedd aelodaeth.
Fe wnaethom fuddsoddi yn nyluniad a chaffael rhaglen ddatblygu
gynhwysfawr ar gyfer aelodau i’w harfogi, eu galluogi a’u grymuso
i gyflawni eu rolau. Mae’r rhaglen yn adlewyrchu disgwyliadau clir o
amgylch ein hymddygiad ac mae’n cael ei chyflwyno ar draws Cymru yn
2018-2019.
Fe wnaethom gyflwyno dull newydd o asesu aelodau er mwyn helpu
pobl i adolygu sut roedd aelodau unigol yn cyfrannu tuag at gyflawni ein
pwrpas cyffredin. Fe wnaethom gytuno ar drefniadau i gyflwyno ‘system
ffrind’ ar draws Cymru ar gyfer aelodau newydd.
Fe wnaethom annog staff i nodi eu hanghenion dysgu a datblygu
personol drwy broses werthuso flynyddol, a chyllido rhaglen o ddysgu
unigol a thîm.
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Darparu gwerth am arian
Mae ei heffeithlonrwydd yn dibynnu ar ein gallu i wneud y defnydd
gorau o’r adnoddau sydd ar gael inni.
Yn ystod y flwyddyn fe wnaethom weithio gyda’n gilydd i adolygu ei
dulliau o weithio a phrosesau busnes mewn rhai meysydd allweddol.
Roedd hyn yn ein helpu i sicrhau bod ein Bwrdd a’n CICau yn gallu
darparu blaenoriaethau yn well mewn dull sydd yn diogelu ein
hannibyniaeth ac sydd yn diwallu ein dyletswyddau sector cyhoeddus
ehangach.
Yn enwedig, fe wnaethom:
•a
 dolygu ein trefniadau pwyllgorau i gefnogi ein gweithgareddau
yn well
•c
 efnogi CICau i sicrhau bod ein mudiad wedi’i arfogi i ymateb i
hysbysiad Comisiynydd yr Iaith o’r Safonau Cymraeg newydd
•a
 dolygu ein trefniadau trafod a chadw gwybodaeth fel bod ein
mudiad yn fwy parod i ymateb i gyflwyniad y Rheoliadau Diogelu
Data Cyffredinol newydd (GDPR) yn 2018.
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Yr hyn na wnaethom lwyddo
i’w gyflawni
Yn ystod y flwyddyn fe wnaethom adolygu ein cynlluniau. Gwnaethpwyd
hyn yn bennaf er mwyn inni allu ymateb yn effeithiol i gyhoeddiad y
Papur Gwyn: gwasanaethau’n barod at y dyfodol.
Roedd hyn yn effeithio ar y blaenoriaethau canlynol:
• Datblygu ein gwerthoedd cyffredin
	Gohiriwyd ein cynhadledd staff Cymru gyfan oherwydd amodau
tywydd ac fe symudwyd ein cynhadledd aelodau i 201819. Fe fydd y digwyddiadau hyn yn darparu dull defnyddiol o
weithio gyda’n gilydd i gytuno ar set cyffredin o werthoedd ac
ymddygiadau sydd yn ategu orau pwrpas cyffredin ein mudiad
ac fe fydd yn ein helpu i sicrhau ein bod bob amser yn gwneud y
pethau cywir am y rhesymau cywir yn y ffordd gywir.
• Darparu rhaglen ddatblygu aelodau newydd
	Fe wnaeth y ffordd y mae’n rhaid inni weithio gydag eraill i
benodi arbenigwyr hyfforddi allanol gymryd yn hirach na’r
disgwyl. Rydym bellach wedi penodi partner hyfforddi ac fe
ddechreuodd y rhaglen yn 2018-2019.
• Cyflwyno polisi a gweithdrefn gwynion CIC newydd
	Rydym eisiau ei gwneud yn haws i bobl ddweud wrthym pan nad
ydyn nhw’n meddwl ein bod wedi cael pethau’n gywir, a dangos
sut rydyn ni’n defnyddio adborth i wella ein ffyrdd o weithio o
ganlyniad i hynny.
	Yn ystod y flwyddyn fe wnaethom ddatblygu system gwynion
symlach a mwy hygyrch a gwirio gyda’r PSOW bod hynny’n
diwallu eu hanghenion. Rydyn ni wedi rhannu hyn gyda
Llywodraeth Cymru ar gyfer eu cymeradwyaeth cyn inni
gyflwyno’r trefniadau newydd yn 2018-2019.
• Cyflwyno fframwaith llywodraethiant cryfach
	Mae’r ffordd rydyn ni wedi cael ein sefydlu fel mudiad yn effeithio
ar sut rydyn ni’n trefnu ein hunain, yn gwneud penderfyniadau ac
yn cefnogi ein gweithgareddau. Rydyn ni’n dibynnu ar gyrff eraill
i ddarparu gwasanaethau allweddol inni i’n helpu i reoli ein pobl
a’n harian.
	Mae angen i hyn weithio’n well. Rydyn ni wedi nodi sut y gellid
gwneud pethau’n gliriach a rhannu hyn gyda Llywodraeth Cymru
a Bwrdd Iechyd Addysgu Powys (fel ein corff sy’n lletya). Dydyn
ni ddim wedi derbyn ymateb hyd yn hyn.
24

Adroddiad Blynyddol, 2017 - 2018

Atodiad 1

Ein datganiad ariannol

Nodir y datganiad ariannol yn cofnodi’r gyllideb a’r gwariant am y
cyfnod 1 Ebrill 2017 i 31 Mawrth 2018 isod. Mae’r ddau ddatganiad
cyntaf yn berthynol i’r cyllid craidd a ddarperir gan Lywodraeth Cymru
ar gyfer cyflawni swyddogaethau’r Bwrdd.
Mae’r trydydd datganiad yn cyfeirio at gyllidebau costau canolog a
ddefnyddir i gefnogi gweithgareddau’r holl CICau ac mae’r pedwerydd
datganiad yn berthynol i’r cyllid craidd a ddarperir i’r CICau drwy Fwrdd
Cynghorau Iechyd Cymuned yng Nghymru ar gyfer eu swyddogaethau
craidd.
Roed y tanwariant yn deillio o drefniant cynllun wrth gefn cytun.

Cyfanswm
Cyllideb
Flynyddol

Gwariant

Amrywiad

Swyddfa’r bwrdd

£372,918.00

£372,751.00

£167.00

Canolog

£447,866.00

£397,975.00

£48,891.00

£3,043,832.00

£3,043,642.00

£190.00

£3,864,616.00

£3,814,368.00

£50,248.00

CICau
CYFANSWM
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Costau sefydlog
Cyllideb
Flynyddol

Gwariant

Amrywiad

£335,032.00

£308,465.00

£26,567.00

£8,339.00

£8,487.00

£-148.00

Costau llety

£42,588.00

£42,366.00

£222.00

Cyfanswm
(sefydlog)

£385,959.00

£359,318.00

£26,641.00

Cyllideb
Flynyddol

Gwariant

Amrywiad

Teithio a chostau
cysylltiedig eraill

£5,200.00

£5,035.00

£165.00

Costau swyddfa

£5,759.00

£8,398.00

£-2,639.00

£10,959.00

£13,433.00

£-2,474.00

£396,918.00

£372,751.00

£24,167.00

£-24,000.00

-

£-24,000.00

£372,918.00

£372,751.00

£167.00

Cyflogau staff
Costau swyddfa

Costau amrywiol

Cyfanswm
(amrywiol)
Cyfanswm (Sefydlog
ac Amrywiol)
Trosglwyddiadau
i Wrth Gefn
Cyfanswm (Sefydlog
ac Amrywiol)
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Costau canalog
Cyllideb
Flynyddol

Gwariant

Amrywiad

£43,196.00

£27,178.00

£16,018.00

Marchnata

£3,000.00

£31,805.00

-£28,805.00

Cymorth i Aelodau

£2,000.00

£3,959.00

-£1,959.00

£50,000.00

£17,052.00

£32,948.00

£4,770.00

£8,829.00

-£4,059.00

£63,000.00

-£9,005.00

£72,005.00

£48,100.00

£48,938.00

-£838.00

£104,200.00

£108,862.00

-£4,662.00

£25,000.00

£56,092.00

-£31,092.00

£100,600.00

£100,600.00

£0.00

£4,000.00

£3,665.00

£335.00

£447,866.00

£397,975.00

£49,891.00

Cyllideb
Flynyddol

Gwariant

Amrywiad

Abertawe Bro
Morgannwg

£427,115.00

£427,035.00

£80.00

Aneurin Bevan

£447,495.00

£447,494.00

£1.00

Betsi Cadwaladr
(Gogledd Cymru)

£704,395.00

£704,391.00

£4.00

Cwm Taf

£301,536.00

£301,488.00

£48.00

Caerdydd a Bro
Morgannwg

£396,846.00

£396,813.00

£33.00

Hywel Dda

£429,513.00

£429,502.00

£11.00

Powys

£336,932.00

£336,918.00

£14.00

£3,043,832.00

£3,043,642.00

£190.00

Hyfforddiant

Wrth Gefn
Wrth Gefn
(anghylchol)
Trosglwyddiadau
Cyllideb
Costau Swyddfa
CLG TG
Costau cyfreithiol
Rheolaeth CLG
Cynhadledd Staff
CYFANSWM

Cyllidebau CIC au

CYFANSWM (CICau)
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Atodiad 2

Datgan Buddiannau

Cyhoeddir cyfarwyddiaethau aelodau’r Bwrdd o gwmnïau neu safleoedd
mewn cyrff eraill sydd yn debygol, neu o bosibl, yn ceisio gwneud
busnes gyda’r GIG yn Adroddiad Blynyddol y Cyngor i Swyddogion
Cymru yn ofynnol dan Reoliadau 25 o Reoliadau CIC 2015:
Enw

Safle ar Fwrdd
Safleoedd eraill
Cyfarwyddiaeth
CIC
o awdurdod

Mutale Merrill

Cadeirydd

Prif Weithredwr Bawso

Suzanne Williams

Aelod
Annibynnol

Dim wedi’i
ddatgan

Huw Jones

Aelod
Annibynnol

Ysgrifennydd a
Chyfarwyddwr
Ymddiriedolaeth
Rygbi Parc yr
Arfau CF10

Aelod o Bwyllgor
Archwilio Prifysgol
Cymru.

Cerys Jones

Aelod Swyddog

Dim wedi’i
ddatgan

Dim wedi’i ddatgan

George Clemow
Cadeirydd CIC
(rhan o’r flwyddyn) Aneurin Bevan

Dim wedi’i
ddatgan

Dim wedi’i ddatgan

John Pearce
Cadeirydd CIC
(rhan o’r flwyddyn) Aneurin Bevan

Dim wedi’i
ddatgan

Dim wedi’i ddatgan

Sue Evans

Cadeirydd CIC
Abertawe Bro
Morgannwg

Dim wedi’i
ddatgan

Tiwtor gwirfoddol ar
Raglen Rheoli Afiechyd
Cronig (EPP Cymru)

Jill Shelton

Cadeirydd CIC
Caerdydd a Bro
Morgannwg

Dim wedi’i
ddatgan

Gweinidog Eglwys
St. Andrews, Y Rhath

Rowena Myles

Cadeirydd CIC
Cwm Taf

Dim wedi’i
ddatgan

Dim wedi’i ddatgan

Aelod o Bwyllgor
Archwilio a Sicrwydd y
Comisiynydd Pobl Hŷn
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John Morgan

Cadeirydd CIC
Hywel Dda

Cadeirydd
Ymddiriedolwyr
Ffyrdd Newlink
Wales
Cadeirydd
Cymdeithas Dai
Hafan Cymru
Ymddirieddwr
a Thrys orydd,
Elusen Seren

Ysgrifennydd Cyffredinol
/ Cadeirydd, y Blaid
Werdd yng Nghymru

Gweinyddydd
Ymddiriedolaethg Agnes
Evans
Aelod o Grŵp Cleifion
RCGP Cymru
Frances Hunt

Cadeirydd CIC
Powys

Dim wedi’i
ddatgan

Aelod o Grŵp Cyfranogi
Cleifion Llanfyllin
Ymatebydd Cyntaf
(WAST)
Ysgrifennydd Eglwys
Sant Gogfan
Ysgrifennydd Ardal
Cenhadaeth Cwm Tanat

Mark Thornton

Cadeirydd CIC
Gogledd Cymru

Dim wedi’i
ddatgan

Dim wedi’i ddatgan

Alyson Thomas

Prif
Weithredwraig
ar y cyd, CIC
Hywel Dda

Dim wedi’i
ddatgan

Dim wedi’i ddatgan

Clare Jenkins

Prif
Weithredwraig
ar y cyd, CIC
Abertawe Bro
Morgannwg

Dim wedi’i
ddatgan

Dim wedi’i ddatgan
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Atodiad 3

Ein Bwrdd a’i bwyllgorau

Alyson Thomas
Mutale Merrill OBE
Clare Jenkins
Huw Jones
Prif Weithredwraig
Cadeirydd
Prif Weithredwraig
Aelod Annibynnol
			

Cerys Jones
Swyddog Aelod

John Pearce
Suzanne Williams
Cadeirydd
Aelod Annibynnol
Aneurin Bevan		

Rowena Myles
Cadeirydd,
Cwm Taf

Sue Evans
Cadeirydd, Abertawe
Bro Morgannwg

Jackie Allen
Cadeirydd,
Gogledd Cymru

John Morgan
Cadeirydd, Hywel Dda
(rhan o’r flwyddyn)

Jill Shelton
Cadeirydd,
Caerdydd a’r Fro

Cllr Rosemarie Harris
Cadeirydd, Powys
(rhan o’r flwyddyn)

Frances Hunt
Cadeirydd, Powys
(rhan o’r flwyddyn)

John Phillips
Cadeirydd, Hywel Dda
(rhan o’r flwyddyn)
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Is-Bwyllgorau

Cadeirydd

Llywodraethiant Corfforaethol

Huw Jones
(Aelod Annibynnol)

Safonau a Pherfformiad

Suzanne Williams
(Aelod Annibynnol)

Uwch Dîm Rheoli
Alyson Thomas

Prif Weithredwraig ar y cyd /
Prif Swyddog CIC Hywel Dda

Clare Jenkins

Prif Weithredwraig ar y cyd / Prif
Swyddog CIC Abertawe Bro Morgannwg

Angela Mutlow

Prif Swyddog, CIC Aneurin Bevan

Cathy Moss

Prif Swyddog, CIC Abertawe Bro
Morgannwg (O Dachwedd 2017)

Des Kitto

Prif Swyddog, CIC Cwm Taf

Sam Dentten

Prif Swyddog, CIC Hywel Dda

Katie Blackburn

Prif Swyddog, CIC Powys

Geoff Ryall-Harvey

Prif Swyddog, CIC Gogledd Cymru
(Betsi Cadwaladr)
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Atodiad 4

Cynrychiolaeth allanol 2017/2018

Grŵp

Cynrychiolydd Bwrdd / SMT

111-Bwrdd Gweithredu Allan o Oriau

Prif Weithredwyr ar y cyd

Bwrdd Cynghori HIW

Alyson Thomas (SMT)

Fforwm Ansawdd a Diogelwch Cenedlaethol

Prif Weithredwyr ar y cyd

Dewid Doeth Cymru

Clare Jenkins (SMT)

Bwrdd Seinio Ombwdsmon Gwasanaethau
Cyhoeddus Cymru

Des Kitto (SMT)

Bwrdd Rhaglen Gofal wedi Gynllunio

Angela Mutlow (SMT)

Rhwydwaith Pryderon Cymru Gyfan

Des Kitto (SMT)

Grŵp Llywio Gweddnewid Cleifion Allanol (LlC)

Stephen Allen (SMT)

Academi Colegau Brenhinol Meddygol Cymru
(AMRCW)

Alyson Thomas (SMT)

Grŵp Llywio Adolygu Canser

Stephen Allen (SMT)

Grŵp Cyfeirio Gwell Gwasanaeth
Gwasanaethau Cludo Cleifion Nad Ydynt yn
Rhai Brys (NEPTS ESRG)

Stephen Allen (SMT)
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Atodiad 5
Staff CIC

Enw

Oriau gwaith
bob wythnos

Swyddog Ymgysylltu gyda’r
Cyhoedd a Chleifion

Leanda Wynn

37.5

Rheolwraig Busnes

Jenna Hodges

22.5

Rheolwraig Busnes
(dros gyfnod mamolaeth)

Helen Crowther

22.5
(dros gyfnod
mamolaeth)

Swyddog Ymchwil

Dawn Matthews

37.5

Swyddog Cefnogi Gweinyddol

Sharon Walters

37.5

Caroline Curle

28

Beauly Graham

31

Michael Banner

30
(dros gyfnod
mamolaeth)

Teitl Swydd

Rheolwraig Adnoddau Dynol
Swyddog Adnoddau Dynol a Datblygu
Swyddog Adnoddau Dynol a Datblygu
(dros gyfnod mamolaeth)
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Atodiad 6
Cyfeiriadau

1.

https://gov.wales/docs/dhss/publications/180116reviewen.pdf

2.	https://gov.wales/docs/dhss/publications/180608healthier-walesmainen.pdf
3.	http://www.wales.nhs.uk/sitesplus/documents/899/
Board%20of%20CHCs%20White%20Paper%20Response%20
%28FINAL%29%20%282%29.pdf
4.	http://www.wales.nhs.uk/sitesplus/documents/899/FINAL%20
REPORT%20-%20Non-emergency%20patient%20transport%20
V%20FEB%202018%20ii.pdf
5.	http://www.wales.nhs.uk/sitesplus/documents/899/Our%20
lives%20on%20hold%20-%20ENGLISH%2010.05.2018.pdf
6.	http://www.wales.nhs.uk/sitesplus/documents/899/Final%20
SUMMARY%20REPORT%20-%20A%26E%20%20patient%20
experience%20review%20June%202018%20ENGLISH.pdf
7.	http://www.wales.nhs.uk/sitesplus/documents/899/GP%20out%20
of%20hours%20services%20-%20ENGLISH%20May%20201181.pdf
8.	http://www.wales.nhs.uk/sitesplus/documents/899/Op%20
Protocol%20HIW-CHC%20-%20FINAL%20-%20Nov%2017.pdf
9.	http://www.wales.nhs.uk/sitesplus/documents/899/Revised%20
Aprl%202017%20CHC%20Standards%20FINAL%20ENGLISH.pdf
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Sut i gysylltu gyda ni
Post:	Bwrdd Cynghorau Iechyd Cymuned
33/35 Heol y Gadeirlan
Caerdydd
CF11 9HB
Ffôn:

02920 235 558

E-bost:

enquiries@waleschc.org.uk

Gwefan:

www.communityhealthcouncils.org.uk

Twitter:

@CHC_Wales

Fformatau hygyrch
Os hoffech chi gael y cyhoeddiad hwn mewn fformat arall a/neu
iaith, cysylltwch â ni. Gallwch ei lawrlwytho o’n gwefan neu archebu
copi trwy gysylltu â’n swyddfa (manylion cyswllt uchod).
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