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(CICau) yng Nghymru yn cynrychioli llais
cyfunol y CICau, yn gosod safonau a
chanllawiau i danategu eu gweithgareddau,
ac yn monitro a rheoli eu perfformiad.
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Neges gan ein Cadeirydd
Dyma fy 2il adroddiad
blynyddol fel Cadeirydd y
Bwrdd CICau yng Nghymru.
Mae’n adrodd am flwyddyn lle
mae’r pandemig Coronafeirws
wedi newid y ffyrdd rydym yn
byw ac yn gweithio mewn
ychydig fisoedd. Fel i lawer o
rai eraill, mae’n bosib bydd y
newidiadau hyn yn aros gyda ni
am amser hir, os nad am byth.
Mae wedi atgoffa pob un
ohonom yng Nghymru mor
hanfodol yw ein rhwydweithiau
cymunedol lleol, ein
gwasanaethau iechyd a gofal
cymdeithasol a’n gwasanaethau
cyhoeddus ehangach – ac mae
wedi gwneud i ni feddwl am yr
ystod o alwedigaethau y dylid
eu hystyried yn ‘weithwyr
allweddol’ – maent yn rhan
allweddol o union wead ein
cymdeithas Gymreig.
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Rydym i gyd wedi gweld sut
mae pobl ledled Cymru wedi
gweithio gyda’i gilydd, wedi
newid yr hyn maen nhw’n ei
wneud a’r ffordd maen nhw’n ei
wneud – gartref ac yn y gwaith
– i ymateb i fygythiad
Coronafeirws.
Rwy’n falch o’r rhan mae staff
ac aelodau ein Bwrdd a’r CICau
wedi’i chwarae. Rydw i wedi
gweld ein haelodau a’n staff yn
chwarae eu rhan yn
uniongyrchol, trwy wirfoddoli i
helpu yn eu cymunedau, neu
gael eu hadleoli i’r GIG.
Mae ein staff a’n haelodau wedi
gweithio’n galed i helpu sicrhau
bod pobl yn gwybod beth roedd
y GIG yn ei wneud, a sut y
gallent barhau i gael mynediad
at wasanaethau’r GIG pan oedd
angen gofal arnynt ar frys.

Adroddiad Blynyddol Bwrdd CICau yng Nghymru 2019-2020
Newidion ni’r ffordd yr ydym yn
gwneud pethau – fel y gallem
barhau i glywed gan bobl yn
ystod y cyfnod argyfyngus hwn,
a rhoi cymorth i bobl godi
unrhyw faterion yn ymwneud
â’u gofal gyda’r GIG.

Byddwn yn parhau i weithio
gyda Llywodraeth Cymru ac
eraill, i sicrhau bod y ffordd
mae’r corff newydd yn cael ei
sefydlu yn arwain at y corff llais
y dinesydd cadarn, annibynnol,
y mae pobl yng Nghymru yn ei
haeddu.

Gwrandawon ni ar yr hyn yr
oedd pobl yn ei ddweud am eu
gofal GIG, a’i rannu gyda’r GIG
yn lleol a gyda Llywodraeth
Cymru, fel y gallent weithredu
lle bo angen, cyn gynted â
phosib.

Ac yn olaf, gwnaethom
ffarwelio â 2 aelod annibynnol
o’n Bwrdd eleni, wedi iddynt
gyrraedd diwedd eu cyfnod yn
y swydd, sef Huw Jones a
Suzanne Williams. Fel aelodau
annibynnol cyntaf ein Bwrdd,
gwnaethant gyfraniad
sylweddol at y ffordd mae ein
Bwrdd yn arwain y sefydliad
CIC yng Nghymru. Gadawon
nhw etifeddiaeth gadarn i’n
haelodau annibynnol newydd,
i’n helpu i fynd ymlaen i
gyflwyno’r corff llais y dinesydd
newydd.

Gweithion ni gyda’r GIG, i
drafod y newidiadau yr oedd
angen iddynt eu gwneud i
wasanaethau’r GIG; sut roedd
hyn yn effeithio ar bobl a sut y
byddent yn ailgyflwyno
gwasanaethau cyn gynted ag y
gallent.
Mae’n adrodd am flwyddyn lle
gwelwyd Senedd Cymru yn
cytuno i ddisodli Cynghorau
Iechyd Cymuned yng Nghymru,
ar ôl bron i 50 mlynedd o
weithredu.
Mae ein profiadau eleni wedi
dangos mor hanfodol yw hi bod
y corff sy’n cymryd lle’r CICau
yng Nghymru yn cael llais
cryfach, i gynrychioli pobl ar
draws iechyd a gofal
cymdeithasol – mewn ffordd na
fu erioed ei angen yn fwy.

John Pearce
Cadeirydd
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Amdanom ni
Mae’r Bwrdd Cynghorau Iechyd
Cymuned yn cynrychioli llais
cyfunol y CICau, yn gosod safonau
a chanllawiau i danategu eu
gweithgareddau ac yn monitro a
rheoli eu perfformiad.

Ein gweledigaeth yw bod
pobl yng Nghymru yn
gwybod y gallant rannu
eu barn a’u profiadau o’r
GIG yn hawdd, a
chydnabod y gallant,

Cynghorau Iechyd Cymuned (CIC) yw
corff gwarchod annibynnol gwasanaethau’r
GIG yng Nghymru. Rydym yn annog
a chynorthwyo pobl i gael llais wrth
gynllunio a darparu gwasanaethau’r GIG.

wrth wneud hynny, gael

Mae’r CICau’n ceisio gweithio gyda’r GIG
a’r cyrff arolygu a rheoleiddio.
Rydym yn darparu cyswllt pwysig rhwng
y rhai sy’n cynllunio a darparu
gwasanaethau’r GIG yng Nghymru, y
rhai sy’n eu harolygu a’u rheoleiddio,
a’r rhai sy’n eu defnyddio.

gwerthfawrogi rôl y

Mae ein
Gwasanaeth
Eirioli’n helpu
pobl sydd am
godi pryder am
ofal neu
driniaeth y GIG.

gwir ddylanwad ar siap
gwasanaethau gofal
iechyd.
Mae pobl yn deall ac yn
CICau wrth eu
cynorthwyo i gael llais ac
wrth gynrychioli
buddiannau cyfunol y
claf a’r cyhoedd.

Mae’r CICau’n clywed gan y cyhoedd mewn
sawl ffordd wahanol. Rydym yn ymweld â
gwasanaethau’r GIG, i siarad â chleifion a
gofalwyr. Rydym yn siarad â phobl mewn
digwyddiadau cyhoeddus, a thrwy grwpiau
cymunedol. Rydym yn defnyddio arolygon,
apiau a’r cyfryngau cymdeithasol hefyd, i
ymgysylltu â’n cymuned.
Ceir 7 CIC yng Nghymru; ac mae pob un yn
cynrychioli “llais y claf” mewn gwahanol ran
o Gymru.
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Ein safonau cenedlaethol
Mae’r CICau’n gweithredu er lles y claf a’r cyhoedd yng
Nghymru
Mae’r CICau’n gweithio’n effeithiol gydag eraill, i ddiogelu
a hybu lles pobl sy’n defnyddio gwasanaethau’r GIG
Mae gweithgareddau a gwasanaethau’r CIC yn diwallu
anghenion, ac yn hygyrch i bawb
Mae gweithgareddau’r CIC yn agored, tryloyw a
chynhwysol
Caiff gweithgareddau’r CIC eu harwain, eu hadnoddu a’u
cefnogi’n briodol
Mae’r CICau’n cynllunio a chynnal eu gweithgareddau
mewn ffordd sy’n cadw eu hannibyniaeth, ac sy’n
arddangos eu hatebolrwydd i’r cymunedau maen nhw’n
eu gwasanaethu
Mae’r CICau’n cryfhau llais y claf a’r cyhoedd, trwy
weithio gyda’i gilydd a gydag eraill
Mae’r CICau’n adlewyrchu barn a phrofiadau’r claf a’r
cyhoedd am wasanaethau’r GIG
Mae’r CICau’n rhannu canlyniadau eu gweithgareddau
mewn modd cytbwys ac amserol
Mae’r CICau’n gwerthuso effaith eu gweithredoedd, ac yn
cymhwyso’r hyn a ddysgwyd at weithgareddau yn y
dyfodol
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Ein fframwaith strategol
Er mwyn helpu i wireddu ein gweledigaeth, mae sefydliad CIC
yng Nghymru wedi cytuno ar fframwaith strategol, sy’n
ymgorffori 5 blaenoriaeth allweddol. Mae’r blaenoriaethau
hyn yn sail i’n cynlluniau a’n gweithgareddau.

Gwneud i bob llais gyfrif

Meithrin ein dylanwad a’n enw da

Meithrin a datblygu sefydliad dysgu
effeithiol, sy’n seiliedig ar
werthoedd

Gwerthfawrogi ein haelodau a’n staff

Cryfhau ein llais cenedlaethol

8

Adroddiad Blynyddol Bwrdd CICau yng Nghymru 2019-2020

Ein hamcanion cydraddoldeb
Er mwyn ein helpu i gyflawni ein blaenoriaethau
allweddol, rydym wedi nodi’r amcanion cydraddoldeb
hyn hefyd:

▪ Byddwn yn gweithio gydag eraill i ddod o hyd i ffyrdd gwell o

glywed gan bawb, gan gynnwys y rheiny yn y sefyllfaoedd
mwyaf agored i niwed a’r rheiny efallai na fyddai eu lleisiau’n
cael eu clywed fel arall

 Byddwn yn addasu ein dulliau i gyrraedd y rheiny sy’n derbyn
gofal y tu allan i’r ysbyty, a byddwn yn datblygu ein hadnoddau
a’n gwasanaethau eirioli, i sicrhau eu bod ar gael ac yn hygyrch yn
eang, a’u bod yn berthnasol

▪ Byddwn

yn datblygu ein cynlluniau gyda’r cyhoedd a’n
partneriaid, fel eu bod yn canolbwyntio ar y pethau
pwysicaf, a bod ganddynt y siawns orau o wneud
gwahaniaeth

▪ Byddwn yn adeiladu ar ein partneriaethau presennol
ac yn ffurfio rhai newydd, lle mae cydweithio’n
cynyddu ein siawns o wneud gwahaniaeth

 Rhaid i’n haelodaeth adlewyrchu amrywiaeth y cymunedau
maen nhw’n eu cynrychioli a’u cefnogi. Byddwn yn
monitro ein haelodaeth, ac yn datblygu ffyrdd targedig a
mwy cynhwysol o recriwtio aelodau newydd, er mwyn bod
yn fwy cynrychioliadol
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Yr hyn a wnaethom yn 2019/2020
Cryfhau ein llais cenedlaethol
Ein hadolygiadau cenedlaethol
Rydym yn defnyddio gwybodaeth leol gan y CICau i lunio ein
hagenda genedlaethol. Rydym yn gwneud mwy na chynnig
ymatebion i faterion a godwyd gan eraill. Rydym yn amlinellu’r
achos dros newid o ran y materion hynny sydd bwysicaf i’r claf a’r
cyhoedd – gan ddisgrifio ble mae angen gwelliannau a dwyn y GIG
i gyfrif am ei berfformiad.
Yn ystod y flwyddyn, cynorthwyon ni’r 7 CIC yng Nghymru gyda 4
prosiect cenedlaethol. Roeddem am glywed mwy am yr hyn oedd
gan bobl i’w ddweud ledled Cymru am y GIG, mewn rhai meysydd
allweddol:

Amser i fynd adref
Yn ystod 2018-2019, daethom
yn fwy pryderus fod pobl yn cael
anhawster i gael y
gwasanaethau gofal a gofal
cymunedol priodol, pan oeddent
yn ddigon iach yn feddygol i
adael yr ysbyty.
Roedd hyn, yn ei dro, yn golygu
y gallai llawdriniaethau gael eu
canslo, neu fod pobl eraill yn
gorfod aros am amser hir mewn
adrannau gofal brys, pan eu bod
yn aros am wely i ddod ar gael.
Felly, gofynnon ni i bobl ddweud
wrthym sut roedd oedi cyn
gadael yr ysbyty wedi effeithio
arnyn nhw neu’r bobl sy’n
gofalu neu’n poeni amdanynt.
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O ran y bobl a oedd yn
sownd yn yr ysbyty’n disgwyl
cael mynd adref, clywsom
am yr unigrwydd, unigedd ac
iselder roeddent yn teimlo
weithiau.
Dywedodd rhai pobl wrthym
iddynt deimlo eu bod yn colli
rheolaeth ar eu bywydau.
Soniodd eraill am golli hyder
ac annibyniaeth, a oedd wedi
effeithio ar fywydau pobl am
byth.
Dywedodd pobl wrthym y
gallai gwell cyfathrebu,
dealltwriaeth a chyfranogiad
rhwng staff y GIG a’r
teuluoedd helpu. many of the
problems, frustrations and
anxieties they felt.

Adroddiad Blynyddol Bwrdd CICau yng Nghymru 2019-2020
Dim ond nifer fach o’r
achosion o oedi a adroddwyd
yn rheolaidd gan y GIG yng
Nghymru oedd nifer y storiâu
yn ein hadroddiad. Mae rhai
o’r rhesymau am yr oedi hyn
wedi bod yn broblemau ers
amser maith yng Nghymru a
ledled y DU.
Ar adeg ysgrifennu ein
hadroddiad, roedd Byrddau
Iechyd yn nodi’n gynyddol
mai diffyg lleoedd addas
mewn cartrefi gofal a
chymorth gofal cymunedol
yw’r prif reswm mae pobl yn
aros yn yr ysbyty’n hirach
nag sydd angen iddynt i
wneud.
Dywedon ni wrth Lywodraeth
Cymru fod angen iddynt
sicrhau bod cyrff iechyd a
gofal yn gallu buddsoddi’r
amser a’r arian i weithio
gyda’i gilydd, i gytuno sut i
fynd i’r afael â’r materion
hyn cyn gynted â phosib, fel
nad yw bywydau pobl yn cael
eu newid er gwaeth, am nad
yw’r system yn gweithio
cystal ag y dylai.

Mewn ymateb, dywedodd
Llywodraeth Cymru wrthym eu
bod yn disgwyl i Fyrddau
Iechyd barhau i weithio gydag
awdurdodau lleol a’r trydydd
sector, i sicrhau bod pobl yn
dychwelyd adref o’r ysbyty cyn
gynted â’u bod yn ddigon da i
wneud hynny. Roeddent yn eu
cynorthwyo i wneud hyn drwy
raglen genedlaethol ‘Mae Pob
Diwrnod yn Cyfrif’.
Yn y tymor hirach, roedd
Llywodraeth Cymru yn
cydnabod yr angen i wella
sefydlogrwydd y farchnad gofal
cartref, trwy gynnwys y sector
cyhoeddus, y sector preifat a’r
sector gwerth cymdeithasol.
Dywedon nhw wrthym eu bod
wedi rhoi pwyslais hefyd ar atal
a chadw pobl yn iach yn y
cartref ac yn eu cymunedau, er
mwyn osgoi cael eu derbyn i’r
ysbyty ac oedi posib cyn eu
rhyddhau.
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Roedd Llywodraeth Cymru wedi
cyflwyno mesurau newydd, fel
y gellid monitro perfformiad yn
well, a thargedu camau gwella
at y rhai sydd fwyaf mewn
perygl o niwed parhaol. Fodd
bynnag, nid oedd y camau hyn
wedi arwain at wasanaeth gwell
i lawer gormod o bobl.

Gwasanaethau gofal
llygaid yng
Nghymru
Yn 2016, cyhoeddodd y CICau
yng Nghymru adroddiad
cenedlaethol, yn codi pryderon
ynghylch amserau aros hir i
bobl sydd angen apwyntiad
cyntaf, neu apwyntiad dilynol,
ar gyfer gwasanaethau gofal
llygaid. Ers hynny, mae’r
CICau wedi parhau i fonitro’r
cynnydd a wnaed gan y GIG i
wella’r gwasanaeth.
Yn 2019, aethom ati i adolygu’r
cynnydd a wnaed. Gwelsom
fod Byrddau Iechyd ledled
Cymru wedi cymryd ystod o
gamau i fynd i’r afael ag
amserau aros hir, ac wedi
dangos gwir ymrwymiad i wella
gwasanaethau gofal llygaid ar
gyfer pobl sy’n byw yn eu
hardaloedd.
Roedd gan rai o’r camau a
gymerwyd gan Fyrddau Iechyd
fuddion clir i bobl. Er
enghraifft, roedd cyflwyno
gwasanaethau dan arweiniad y
gymuned yn golygu y gallai
rhai pobl gael eu hapwyntiad
yn nes adref. Roedd ymestyn
rolau rhai gweithwyr gofal
llygaid proffesiynol hefyd yn
helpu i ryddhau amser
meddygon ymgynghorol.
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Gwelsom fod gormod o bobl
yn dal i aros yn rhy hir i gael
mynediad at y gwasanaethau
gofal llygaid yr oedd eu
hangen arnynt. Yn Awst
2019, roedd dros 40,000 o
bobl yng Nghymru mewn
perygl o “niwed
anghildroadwy neu ganlyniad
niweidiol sylweddol” o
ganlyniad.
Dywedon ni wrth Lywodraeth
Cymru ei bod yn amlwg fod
angen gwneud mwy, fel bod
pobl ledled Cymru yn cael y
driniaeth gofal llygaid sydd ei
hangen arnynt, ble a phryd y
mae ei hangen arnynt.
Gan ddysgu o’r cynnydd a
wnaed mewn rhai meysydd,
dywedon ni fod angen i
Lywodraeth Cymru a’r GIG i
gymryd camau pellach i:
 leihau’r ôl-groniad o
bobl sy’n aros am
apwyntiad ar hyn o
bryd

Adroddiad Blynyddol Bwrdd CICau yng Nghymru 2019-2020
 sicrhau bod cynlluniau
tymor hirach yn gallu
darparu gwasanaeth
teg, sy’n ateb y galw
cynyddol am
wasanaethau gofal
llygaid ledled Cymru.

Gwasanaethau MT y
tu allan i oriau

Dywedodd Llywodraeth Cymru
wrthym eu bod, er mwyn
cynorthwyo Byrddau Iechyd,
wedi sicrhau bod cronfa
cynaladwyedd o £3.3 miliwn ar
gael “i weithredu’r llwybrau
gorau posib a sefydlu
gwasanaethau dan arweiniad y
gymuned”. Sicrhawyd
Llywodraeth Cymru y byddai’r
cyllid hwn, gyda chefnogaeth
capasiti ychwanegol gan
optometryddion gofal sylfaenol,
yn gwella amserau aros ym
mhob ardal yn y dyfodol.
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Adroddon ni am ein pryderon
ynghylch breuder
gwasanaethau MT y tu allan i
oriau yng Nghaerdydd a Bro
Morgannwg yn y lle cyntaf. Yn
2019, gofynnon ni i Fyrddau
Iechyd ddweud wrthym sut
roedd pethau’n mynd, a’r hyn
roeddent yn ei wneud i wella
pethau.
Gofynnon ni hefyd i bobl
ddweud wrthym am eu
profiadau o wasanaethau MT
y tu allan i oriau. Clywsom
gan Fyrddau Iechyd, er eu
bod yn gwneud llawer o
bethau i helpu i wella
pethau, roedd
gwasanaethau’n parhau i fod
yn fregus mewn sawl ardal.

Adroddiad Blynyddol Bwrdd CICau yng Nghymru 2019-2020
Roedd hyn yn golygu bod
rhai gwasanaethau y tu allan
i oriau’n gorfod newid ar fyr
rybudd, am nad oedd digon o
staff clinigol i ddarparu’r
gwasanaethau ym mhob
maes.

defnyddio’r wybodaeth a
gesglir drwy’r adolygiad hwn i
weithio gyda’u Byrddau Iechyd,
er mwyn cynllunio a datblygu
gwasanaethau gofal brys ar
gyfer y dyfodol, mewn ffordd
sy’n ymateb i’r materion a
gododd pobl.

Clywsom gan dros xxx o bobl
am eu profiadau. Dywedodd
llawer o bobl wrthym eu bod
yn hapus ag ansawdd y gofal
a ddarperir gan eu gweithiwr
gofal iechyd proffesiynol –
unwaith iddynt gael gweld
rhywun.

Gwasanaethau
orthodontig
Yn ystod 2018-2019,
rhannodd y CICau eu
pryderon am yr amserau hir
yr oedd rhai pobl yn aros am
driniaeth orthodontig.

Clywsom fod llawer o
rwystrau i’w goresgyn
weithiau cyn i’r gwasanaeth
y tu allan i oriau eich gweld.
Roedd hyn yn cynnwys
anawsterau gyda’r trefniadau
dychwelyd galwad a
chludiant / teithio i ganolfan
y tu allan i oriau.

Roedd y CICau’n poeni hefyd
nad oedd pobl bob amser yn
siŵr pa ofal orthodontig oedd
ar gael gan y GIG.
Buom yn gweithio gydag
ysgolion ledled Cymru, i
ddarganfod gan bobl ifanc
sut deimlad oedd bod yn
berson ifanc sy’n aros amser
hir am driniaeth orthodontig.

Roedd llawer o bobl yn
teimlo eu bod yn wynebu
problemau gyda’r
gwasanaeth, oherwydd ei fod
dan bwysau difrifol.

Roeddem am wybod hefyd
beth oedd eu teuluoedd yn ei
deimlo am yr oedi cyn cael
gofal, ac a oedd pobl yn aros
yn hirach mewn gwahanol
ardaloedd o Gymru.

Nid ydym wedi cyhoeddi ein
hadroddiad eto, oherwydd y
pandemig Coronafeirws. Nid
oeddem am wrthdynnu sylw’r
GIG ar adeg pan oedd angen
canolbwyntio ar ymateb i’r
argyfwng. Bydd y CICau’n

Byddwn yn adrodd am yr hyn
a ddywedodd pobl ifanc
wrthym faes o law eleni.
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rhoi mwy o arian i
wasanaethau Awtistiaeth –
er nad oedd llawer yn credu
y byddai’n ddigon i wneud y
gwelliannau yr oedd eu
hangen.

Digwyddiadau
ymgysylltu
cenedlaethol
Cyd-drefnon ni
weithgareddau ymgysylltu
CIC yn rhai digwyddiadau
cenedlaethol pwysig. Roedd
y rhain yn cynnwys yr
Eisteddfod Genedlaethol,
Sioe Frenhinol Cymru a Pride
Cymru.

Clywsom hefyd lawer o’r un
rhwystredigaethau a
glywsom yn ystod ein
hymweliad blaenorol. Roedd
y rhain yn cynnwys yr amser
hir a gymerir i rai pobl gael
diagnosis, a diffyg
cefnogaeth i lawer o bobl a
theuluoedd sy’n byw gydag
awtistiaeth.

Defnyddion ni’r cyfleoedd
hyn i glywed gan ystod eang
o bobl am eu barn a’u
profiadau o wasanaethau’r
GIG.

Bydd y CICau’n parhau i
fonitro’r ffordd y darperir y
gwasanaethau pwysig hyn,
wrth i’r GIG ailgyflwyno’i
wasanaethau arferol.

Rhannon ni’r hyn a glywsom
trwy ein hadroddiadau
cenedlaethol ein hunain.
Rhannon ni’r hyn a glywsom
hefyd gan bobl am eu
gwasanaethau mamolaeth
ledled Cymru – gan
ddefnyddio arolwg, a luniwyd
ar y cyd gydag Arolygiaeth
Gofal Iechyd Cymru, i oleuo
ei adolygiad cenedlaethol.

Ymateb i atborth a
phroblemau wrth
iddynt godi
Yn ogystal â’n gweithgarwch
cenedlaethol cynlluniedig, yn
ystod y flwyddyn, amlygodd
y CICau faterion sydd yn,
neu a allai, effeithio ar
brofiadau pobl ledled Cymru.
Rydym yn codi’r materion
hyn gyda Gweinidogion
Cymru ac eraill, ar ran pob
un o’r CICau yng Nghymru.
Lle bo angen, rydym yn herio

Mynychon ni Sioe Awtistiaeth
De Cymru hefyd, i weld a
oedd pobl yn credu bod
pethau wedi gwella ers i ni
ymweld yn 2018.
Clywsom fod pobl yn falch
bod Llywodraeth Cymru wedi
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llunwyr polisi a’r rhai sy’n
darparu ein gwasanaethau i
wneud yn well.

gorau am wasanaethau’r GIG
i bobl yng Nghymru.

Ymateb i
ymgynghoriadau a
galwadau am
dystiolaeth

Yn ystod y flwyddyn,
ymatebon ni ar ran y CICau
yng Nghymru i ystod o
ymgynghoriadau a galwadau
am dystiolaeth. Roedd y
rhain yn cynnwys:
 Gofal Parhaus i Blant a
Phobl Ifanc
 Ymchwiliad i
wasanaethau strôc
 Fframwaith
cenedlaethol ar gyfer
gofal iechyd parhaus y
GIG
 Gwasanaeth gofal
llygaid disgyblion ysgol
 Ymchwiliad i Sepsis
 Cynllun cyflawni
camddefnyddio
sylweddau 2019-2022
 Hyfforddi ac addysgu
fferyllwyr
 Arolwg gan y
Comisiynydd Pobl Hŷn
ar gludiant i
wasanaethau iechyd
 Strategaeth gweithlu
ar gyfer iechyd a gofal
cymdeithasol yng
Nghymru.

Rydym yn ymateb i geisiadau
am wybodaeth ac atborth, lle
credwn y bydd y barnau a’r
profiadau mae’r CICau
wedi’u clywed yn helpu eraill
i wneud y penderfyniadau

Gwnaethom sylwadau hefyd
ar y cynlluniau ar gyfer ystod
y gwasanaethau arbenigol a
drefnwyd gan Bwyllgor
Gwasanaethau Iechyd
Arbenigol Cymru (PGIAC).

Yn ystod y flwyddyn, codon
ni ein pryderon cyfunol am
wasanaethau’r GIG yn
genedlaethol, ar draws ystod
o feysydd. Roeddent yn
cynnwys:
 pwysau ar adrannau
brys
 prinder cenedlaethol
radiolegwyr
 dryswch ynghylch y
trefniadau ar gyfer
cyflwyno’r gwasanaeth
hunaniaeth rhywedd
newydd i Gymru
 effaith polisi
cymeradwyaeth
ymlaen llaw GIG Cymru
ar fynediad pobl i
wasanaethau’r GIG ar
draws ardaloedd
Byrddau Iechyd.
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gwasanaethau’r GIG a
ddarperir i bobl ledled
Cymru.

Gwirio cynnydd
gyda’n
gweithgareddau
cynharach

Clywsom gan Iechyd
Cyhoeddus Cymru am
ddatblygiad pellach ei
wasanaethau sgrinio, a’r
sialensiau a wynebir o hyd
wrth ddarparu gwasanaeth
teg ledled Cymru.

Yn ogystal â gwirio cynnydd
gyda’r pethau yr adroddon ni
arnynt mewn blynyddoedd
cynharach, trwy ymgysylltu
pellach, gofynnon ni i
Lywodraeth Cymru a GIG
Cymru ddweud wrthym yr
hyn a wnaed i wella
gwasanaethau a’r hyn sydd
ar y gweill o hyd.

Clywsom gan
Ymddiriedolaeth
Gwasanaethau Ambiwlans
Cymru am y newidiadau i’r
ffordd mae’r Gwasanaeth
Cludo Cleifion Nad Ydynt Yn
Achosion Brys yn cael ei
drefnu.

Roedd hyn yn cynnwys
datblygiadau i’r ffordd mae’r
GIG yn cyfathrebu a darparu
gwybodaeth i bobl, a’r
Gwasanaeth Cludo Cleifion
Nad Ydynt Yn Achosion Brys.
Er bod rhai gwelliannau
wedi’u gwneud, yn y ddau
achos, roedd angen o hyd
am gynnydd pellach.

Parhaodd CIC De Morgannwg
i fynychu Bwrdd
Ymddiriedolaeth GIG Felindre
a chyfarfodydd pwyllgor ar
ran y CICau yng Nghymru.

Datblygu ein
perthynas gyda
chyrff GIG
cenedlaethol
Dros y flwyddyn ddiwethaf,
rydym wedi parhau i
ddatblygu ein perthynas
gyda chyrff GIG cenedlaethol
– fel y gallwn ystyried ar y
cyd berfformiad
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Gwneud i bob llais gyfrif
Mae rôl allweddol gan y CICau wrth sicrhau bod barnau
pobl yn cael eu cynrychioli wrth wraidd datblygiadau a
chynigion newydd i newid gwasanaethau. Mae hyn fel
bod cleifion a’r cyhoedd yn cael eu grymuso i gael
dylanwad uniongyrchol ar y blaenoriaethau ar gyfer y
GIG.
Yn ystod y flwyddyn, rydym wedi parhau i gynorthwyo’r CICau i
weithio gyda’i gilydd, i ystyried cynigion gan gyrff y GIG i
ddatblygu, amrywio a newid y ffordd mae gwasanaethau’r GIG
yn cael eu darparu, ar draws mwy nag un ardal Bwrdd Iechyd.
Roedd y rhain yn cynnwys:






Gwasanaethau’r Ganolfan Atgyfeirio Ymosodiadau
Rhywiol (CAYRh)
Gwasanaethau Llawdriniaeth Thorasig
Gwasanaethau Trawma Mawr
Gwasanaethau Hunaniaeth o ran Rhywedd
Gwasanaethau Cludo Babanod Newydd-anedig.

Gwnaethom gynllunio a hwyluso dysgu a datblygu pellach ar
gyfer staff CIC sy’n ymdrin â chynigion i newid gwasanaeth.
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Cydraddoldeb ac amrywiaeth
Mae yna wahaniaethau mawr ym mhrofiadau pobl o ofal iechyd
– mae’n bosib gall ethnigrwydd neu ryw pobl effeithio ar eu
gallu i gael mynediad at wasanaethau. Gall anabledd neu
incwm effeithio ar ba mor dda y gwrandewir ar bobl.
Rydym am i amrywiaeth a chynhwysiant fod wrth wraidd
popeth a wnawn, fel bod ein gweithgareddau’n helpu i roi llais
cyfartal i bawb yn eu GIG. Mae’r Bwrdd yn parhau i
gynorthwyo’r CICau i gyflawni eu cyfrifoldebau o ran
hygyrchedd a chynhwysiant, trwy gyflwyno trefniadau
cenedlaethol, lle bo angen.
Yn ystod y flwyddyn, cyhoeddon ni ein hadroddiad
cydraddoldeb, adolygon ni ein gweithredoedd cydraddoldeb a
thrafodon ni’r hyn yr oedd angen i ni ei wneud yn well gyda’r
Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol.
Gwnaethom lawer o bethau i’n helpu i feddwl am gydraddoldeb
ac amrywiaeth ym mhopeth a wnawn. Gallwch ddarganfod mwy
yn ein Hadroddiad Cydraddoldeb 2019-2020.
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Meithrin ein dylanwad a’n enw da
Er mwyn i ni wneud i bob llais gyfrif, mae angen i’n
canfyddiadau a’n safbwyntiau gael eu clywed, eu
parchu a’u gwerthfawrogi gan y rhai sy’n cynllunio a
darparu ein gwasanaethau, a’r rhai yr ydym yn
cynrychioli eu buddiannau.

Gweithio mewn partneriaeth gydag eraill
Yn ystod y flwyddyn, fe wnaethom feithrin ein partneriaethau
presennol a ffurfio rhai newydd, lle’r oedd gweithio gyda’n
gilydd yn cynyddu ein siawns o wneud gwahaniaeth:
 Cyfrannon ni at raglen reolaeth o uwchgynadleddau
gofal iechyd, i rannu gydag eraill yr wybodaeth a
gasglwyd gennym trwy ein gweithgareddau. Yn y
cyfarfodydd hyn, fe ddysgon ni yr hyn oedd gan eraill
bryderon yn ei gylch, a defnyddion ni’r wybodaeth hon
i’n helpu i gynllunio ein gweithgareddau yn lleol ac yn
genedlaethol
 Cynhalion ni nifer o weithdai gydag Arolygiaeth Gofal
Iechyd Cymru (AGIC), i drafod ein cylch cynllunio
blynyddol, themâu a materion sy’n dod i’r amlwg yn y
GIG, ac fe wnaethom gwblhau ein protocol gweithredol
 Creon ni drefniadau newydd i rannu gwybodaeth yn
rheolaidd gyda’r Comisiynydd Pobl Hŷn
 Parhaon ni i rannu ‘safbwynt y claf a’r cyhoedd’ gydag
ystod o gyrff rheoleiddio proffesiynol, gan gynnwys y
Cyngor Meddygol Cyffredinol (CMC), y Cyngor Fferyllol
Cyffredinol (CFfC) ac eraill.
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Cyflwyniadau a
chynadleddau
Cyflwynon ni safbwynt ‘y claf
a’r cyhoedd’ mewn amrywiaeth
o gynadleddau a digwyddiadau
yng Nghymru a’r DU. Roedd
hyn yn cynnwys cynhadledd y
Cyngor Meddygol Cyffredinol
(CMC) ledled y DU,
digwyddiadau Fforwm Polisi
Cymru a chynhadledd flynyddol
Awdioleg Cymru.

Cynrychiolaeth ar
grwpiau a
phwyllgorau
cenedlaethol
Dylanwadon ni ar lunwyr polisi,
trwy rannu’r hyn sy’n bwysig i
bobl am eu gwasanaethau GIG
mewn ystod eang o grwpiau a
phwyllgorau cenedlaethol y
GIG.
Roedd y rhain yn cynnwys
Academi Colegau Meddygol
Brenhinol Cymru (ACMBC),
Pwyllgor Ansawdd a Diogelwch
Pwyllgor Gwasanaethau
Iechyd Arbenigol Cymru
(PGIAC) a Fforwm Ansawdd a
Diogelwch Cenedlaethol
Llywodraeth Cymru.
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Datblygu ein
presenoldeb yn y
cyfryngau, gan
gynnwys y cyfryngau
cymdeithasol
Yn ystod y flwyddyn, parhaon
ni i weithio mewn partneriaeth
gydag arbenigwyr yn y
cyfryngau, i ddatblygu ein
perthynas â’r cyfryngau
ymhellach - fel bod mwy o
bobl yn clywed am ein
gweithgareddau ac yn cael eu
hannog i gyfranogi. Mae
angen i ni wneud mwy eto, i
godi ymwybyddiaeth y
cyhoedd yn gyffredinol o’n rôl
a’n gweithgareddau.
Yn ystod y flwyddyn, rhoesom
arweiniad a chymorth i’r
CICau ddatblygu sut maen
nhw’n defnyddio’r cyfryngau
cymdeithasol i gyrraedd pobl.
Rydym hefyd wedi defnyddio
ein presenoldeb ar y
cyfryngau cymdeithasol
cenedlaethol yn fwy, i rannu
gyda phobl yr hyn rydyn ni’n
ei wneud, ac i ofyn i bobl
rannu eu barn a’u profiadau
gyda’r CICau.
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Meithrin a datblygu sefydliad dysgu
effeithiol sy’n seiliedig ar werthoedd
Mae rhannu dysg o fewn ein sefydliad CIC, a chydag
eraill, yn ein helpu i gyflawni’r canlyniadau gorau posib
ac ymateb i’n hamgylchedd newidiol, trwy ffyrdd
newydd ac arloesol o weithio.
“…parhaon ni i
gynorthwyo’r CICau

Adolygu cymheiriaid
Trwy’r fframwaith a amlinellwyd yn ein
Safonau Cenedlaethol ar gyfer CICau yng
Nghymru, parhaon ni i gynorthwyo’r CICau
i hunanasesu eu perfformiad a’u heffaith eu
hunain, yn ogystal â nodi a diwallu eu
hanghenion datblygu.

i hunanasesu eu
perfformiad a’u
heffaith eu
hunain…”

Edrychon ni ar ba mor dda mae’r CICau’n cyflawni eu
gweithgareddau’n ymwneud â datblygiadau a newidiadau i
wasanaethau’r GIG. Gwelsom le'r oedd CICau unigol yn
gwneud pethau’n arbennig o dda. Trefnon ni i rannu hyn, fel
bod CICau eraill yn gallu ystyried gwneud hyn hefyd.
Gwelsom le’r
oedd CICau
unigol yn
gwneud
pethau’n
arbennig o dda.

Cytunon ni hefyd lle'r oedd angen i’r
CICau wneud pethau’n wahanol, ac
adolygon ni eu cynlluniau, i newid y
ffordd maen nhw’n gwneud pethau.
Cytunon ni bod angen cymorth
cenedlaethol hefyd, i gryfhau’r ffordd
mae’r CICau’n meddwl am, ac yn deall
sut mae eu gweithredoedd wedi
gwneud gwahaniaeth cadarnhaol i bobl.
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Ein ffyrdd o weithio, gan gynnwys cwrdd â’n
cyfrifoldebau cyfreithiol a’n cyfrifoldebau eraill
Edrychodd ein Pwyllgor Llywodraethu Corfforaethol a’n Pwyllgor
Safonau a Pherfformiad ar yr hyn sy’n gweithio’n dda ar draws
ein sefydliad, a’r hyn yr oedd angen ei newid.
Yn ystod y flwyddyn, edrychon nhw i weld pa mor dda roedd y
Bwrdd a’r CICau:





yn gwneud yn erbyn y Safonau’r Gymraeg newydd
yn sicrhau eu bod yn gofalu am ddata personol pobl
yn sicrhau bod cydraddoldeb ac amrywiaeth wrth
wraidd eu penderfyniadau
yn sicrhau bod eu polisïau a’u gweithdrefnau’n
gweithio, ac a oedd angen eu newid.

Gweithion ni gydag eraill i ddarparu gwell cymorth i’r Bwrdd a’r
CICau, er mwyn cyflawni eu gweithgareddau trwy dechnoleg
gwybodaeth a chyfathrebu (TGCh).

Dysgu o atborth a chwynion
Yn ystod y flwyddyn, edrychon ni ar yr atborth a’r cwynion a
dderbyniwyd ar draws sefydliad CIC. Nid yw’n syndod efallai
bod yr atborth mwyaf cadarnhaol a dderbyniodd y CICau yn
ymwneud â’r gwasanaeth eiriolaeth cwynion. Dyma’r achos
hefyd gyda chwynion am ein gweithgareddau.
Derbynion ni 12 cwyn am weithgareddau’r Bwrdd a’r CICau
yn ystod y flwyddyn – roedd hanner y rhain yn ymwneud â
system ffôn newydd a gyflwynwyd mewn CIC. Mewn ymateb,
newidiodd y CIC ei drefniadau, ac ni dderbyniwyd unrhyw
gwynion pellach.
Roedd mwyafrif y cwynion eraill yn ymwneud â’r cymorth a’r
gefnogaeth y gallwn ei roi i bobl sydd am godi eu pryderon am
ofal y GIG. Ym mhob achos, er na wnaethom gynnal y cwyn, fe
wnaethom nodi’r hyn y gallem ei ddysgu o’n profiad.
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Gwerthfawrogi ein haelodau a’n
staff
Ein haelodau a’n staff yw asgwrn cefn ein sefydliad, ac
maen nhw’n allweddol i’n gallu i gyflawni ar gyfer y claf
a’r cyhoedd. Gwyddwn fod y broses penodiadau
cyhoeddus gyfredol yn ei gwneud hi’n anoddach denu
aelodau gwirfoddol amrywiol.
Buom yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru i gyflwyno mwy o
hyblygrwydd yn ein trefniadau aelodaeth. Trwy newid y
gyfraith ynghylch aelodaeth CIC, ers Mai 2020, mae’r CICau
wedi gallu cadw eu haelodau am gyfnod yn hirach.
Parhaon ni â’n proses flynyddol, i gasglu a dadansoddi
amrywiaeth aelodaeth CIC, fel y gallem ddeall yn well pa mor
dda yr ydym yn adlewyrchu amrywiaeth o fewn y cymunedau
yr ydym yn eu gwasanaethu.
Dangosodd y canlyniadau fod angen o hyd i ni annog pobl
ifancach a phobl trawsryweddol i ymuno â’r CICau. Yn
genedlaethol, gwnaethom gyfarfod ag Undeb Cenedlaethol y
Myfyrwyr, i weld sut y gallem weithio gyda’n gilydd i annog
myfyrwyr i gyfranogi yn ein gweithgareddau. Cytunon ni ar
ddull newydd o nodi myfyrwyr a enwebwyd ar gyfer CICau.
Nid ydym eto wedi gallu cyflwyno’r trefniadau hyn, a byddwn
yn symud pethau ymlaen y flwyddyn nesaf. Er mwyn annog
amgylchedd cadarnhaol ar gyfer pobl trawsryweddol, bu ein Prif
Weithredwr a Phrif Swyddog CIC yn cyfranogi yn rhaglen
‘cynghreiriaid traws’ Stonewall Cymru.
Adolygon ni ein trefniadau asesu aelodau. Gwnaethom rai
newidiadau i’n rhaglen datblygu aelodau CIC ar gyfer aelodau
CIC newydd, a’i hymestyn i’n haelodaeth ehangach.
Anogon ni ein staff i nodi eu hanghenion dysgu a datblygu
personol, trwy broses werthuso flynyddol, ac ariannu rhaglen
ddysgu i aelodau a thimau ledled Cymru.
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Corff Llais y Dinesydd newydd
Trwy gydol y flwyddyn, parhaon ni i siarad â llunwyr
polisi ac eraill am weledigaeth unigol sefydliad CIC ar
gyfer corff llais y dinesydd newydd, cryfach ac
annibynnol.

Darparon ni dystiolaeth, fel rhan o graffu’r Pwyllgor
Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon ar Fil
Llywodraeth Cymru.
Dywedon ni fod pobl ledled Cymru wedi dweud yn glir bod angen
i’r corff llais y dinesydd newydd i gael “pwerau priodol”, os yw am
fod yn llais annibynnol, gwirioneddol gryf, i adlewyrchu eu barnau
a chynrychioli eu buddiannau ym maes iechyd a gofal
cymdeithasol.
Ym Mehefin 2020, dywedodd Llywodraeth Cymru wrth bawb fod y
Frenhines wedi cytuno gall Bil Iechyd a Gofal Cymdeithasol
(Ansawdd ac Ymgysylltu) (Cymru) ddod yn gyfraith.
Mae hyn yn golygu bydd Corff Llais y Dinesydd newydd, sy’n
cynnwys iechyd a gofal cymdeithasol, yn disodli’r CICau.
Rydym yn croesawu ymrwymiad y Gweinidog i weithio gyda ni ac
eraill, fel bod y corff newydd yn cael ei gyflwyno’n llwyddiannus.
Edrychwn ymlaen at weithio gyda Llywodraeth Cymru ac eraill, i
ddatblygu’r trefniadau newydd fel y gallwn, gyda’n gilydd, greu
corff llais y bobl gwirioneddol gryfach ar gyfer iechyd a gofal
cymdeithasol yng Nghymru.
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Effaith y pandemig Coronafeirws ar
ein cynlluniau a’n gweithgareddau
Yn gynnar yn 2020, mewn ymateb i’r pandemig Coronafeirws a
oedd yn datblygu’n gyflym, adolygodd y Bwrdd CICau a’r
CICau'r hyn yr oedd angen i ni ei wneud, a sut roedd angen i ni
ei wneud.
Roeddem am barhau i chwarae ein rhan, wrth adlewyrchu
barnau pobl a chynrychioli eu buddiannau yn y GIG, ar yr adeg
dyngedfennol hon. Gwnaethom hyn trwy drefnu i’n staff a’n
haelodau gyflawni eu gweithgareddau o adref – gan ddefnyddio
technoleg i ymgysylltu â phobl mewn gwahanol ffyrdd.
Cytunon ni ar drefniadau newydd i weithio gyda Llywodraeth
Cymru a chyrff y GIG, yn lleol ac yn genedlaethol.
Mae hyn er mwyn i ni allu helpu sicrhau y gall pawb ddod o hyd
i’r cyngor a’r wybodaeth ddiweddaraf sydd eu hangen arnynt –
fel y gall pawb wneud yr hyn a allant i gadw eu hunain ac eraill
yn iach, a bod y rheiny sydd â’r angen mwyaf yn gallu cael
mynediad at y gofal iechyd sydd ei angen arnynt yn gyflym.
Roeddem yn dal i fod eisiau clywed gan bobl am eu barn a’u
profiadau o’r GIG yn ystod yr argyfwng hwn. Felly, cyflwynon
ni arolwg cenedlaethol.
Mae hyn, ochr yn ochr â’n rhwydweithiau cymunedol presennol,
yn ein helpu i glywed gan y GIG a Llywodraeth Cymru, a
rhannu’n gyflym yr hyn mae pobl a chymunedau lleol yn dweud
wrthym – fel y gallant ymateb yn effeithiol i ddiwallu anghenion
unigol pobl.
Parhaon ni i ddarparu gwasanaeth eiriolaeth cwynion ledled
Cymru, ac adolygodd y CICau'r hyn yr oedd angen iddynt ei
wneud i chwarae eu rhan, wrth i wasanaethau newid yn y lle
cyntaf, ac wrth iddynt gael eu hailgyflwyno.

27

Adroddiad Blynyddol Bwrdd CICau yng Nghymru 2019-2020
Er mwyn sicrhau ein bod yn gallu gwneud hyn, cynorthwyon ni
ein staff a’n haelodau i wneud pethau’n wahanol, mewn ymateb
i’r pandemig Coronafeirws.
Rhoesom gymorth ynghylch llesiant a gwybodaeth gyfredol i
helpu ein staff a’n haelodau i gyflawni eu rolau’n ddiogel, yn
ystod y cyfnod heriol hwn.
Roedd hyn i gyd yn golygu hefyd nad oedd modd i ni gwblhau
rhai o’r pethau yr oeddem wedi bwriadu eu gwneud. Roedd
hyn yn cynnwys:


fframwaith llywodraethu cryfach

Mae’r ffordd rydyn ni wedi cael ei sefydlu, fel sefydliad, yn
effeithio ar sut rydyn ni’n trefnu ein hunain, yn gwneud ein
penderfyniadau ac yn cefnogi ein gweithgareddau. Rydym yn
dibynnu ar gyrff eraill i’n darparu ni â gwasanaethau allweddol,
i’n helpu i reoli ein pobl a’n harian.
Mae angen i hyn weithio’n well eto. Rydym wedi cytuno gyda
Llywodraeth Cymru a Bwrdd Iechyd Addysgu Powys (fel ein
sefydliad cynnal) sut mae angen gwella pethau. Rydym yn aros
i’r trefniadau newydd gael eu cymeradwyo.
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Edrych ymlaen
Gwyddwn y byddwn yn byw gyda’r Coronafeirws am beth amser
eto. Mae hyn yn golygu y bydd y ffordd mae’r GIG yn gweithio
ac, yn ei dro, y ffordd yr ydyn ni’n gweithio, yn parhau i newid
ac addasu i ddiwallu anghenion pobl.
Gallwch gael gwybod mwy am ein cynlluniau yn ein Cynllun
Gweithredol ar gyfer 2020-2021.
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Sut allwch chi leisio’ch barn neu
gyfranogi
Rydym yn awyddus bob amser i glywed gan unrhyw un sydd
am rannu eu barn a’u profiadau o wasanaethau’r GIG.
Gallwch gysylltu â ni gan ddefnyddio unrhyw un o’r manylion
sydd i’w gweld ar ddiwedd yr adroddiad hwn. Gallwch
ddweud wrthym hefyd a hoffech i ni eich cynnwys ar ein
rhestr ddosbarthu ar gyfer arolygon a diweddariadau.
Os ydych yn aelod o grŵp
neu fudiad, a hoffech weithio
gyda ni ar unrhyw un o’n
gweithgareddau, yna
byddem wrth ein bodd yn
clywed gennych.

Rydym yn cyhoeddi cynllun
gwaith misol, a Chynllun
Gweithredol, sy’n rhoi cyfrif
llawn o’r gwaith rydym yn
bwriadu’i wneud, a sut rydym
yn anelu at wneud gwahaniaeth.

Rydym yn hapus hefyd i ddod
i glywed gan unrhyw grwpiau
sydd â stori i’w rhannu am
unrhyw agwedd ar
wasanaethau’r GIG.

Ac…rydym yn chwilio bob
amser am aelodau newydd!
Mae mwyafrif helaeth ein
gwaith yn cael ei wneud gan
wirfoddolwyr lleol, sydd â
diddordeb mewn helpu eu
cymunedau i gael llais o ran
sut mae eu GIG yn cael ei
gynllunio a’i ddarparu.

Rydym yn cyhoeddi calendr o
gyfarfodydd ar ein gwefan, fel
y gallwch weld pryd a ble y
byddwn yn trafod materion
allweddol sy’n effeithio ar
wasanaethau’r GIG.

Cysylltwch â ni os gallwch
sbario peth amser, dros 3-5
diwrnod y mis.

Cynhelir ein cyfarfodydd
Bwrdd yn gyhoeddus, felly
mae croeso i chi fynychu.
Rhowch wybod i ni os hoffech
set o bapurau ymlaen llaw.
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Atodiad 1
Datganiad ariannol
Mae’r datganiad ariannol, sy’n cofnodi’r gyllideb a’r gwariant ar
gyfer y cyfnod o 1 Ebrill 2018 i 31 Mawrth 2019, wedi’i nodi
isod. Mae’r ddau ddatganiad cyntaf yn ymwneud â’r cyllid
craidd a ddarperir gan Lywodraeth Cymru, ar gyfer cyflawni
swyddogaethau’r Bwrdd.
Mae’r trydydd datganiad yn cyfeirio at y cyllidebau costau
canolog, a ddefnyddir i gefnogi gweithgareddau pob un o’r
CICau, ac mae’r pedwerydd datganiad yn ymwneud â’r cyllid
craidd a roddir i’r CICau trwy’r Bwrdd Cynghorau Iechyd
Cymuned yng Nghymru, ar gyfer eu swyddogaethau craidd.
Costau sefydlog

Cyflogau staff
Treuliau
swyddfa
Costau llety
Cyfanswm
(Sefydlog)

Cyllideb
Flynyddol
(£)
371,264.00
8,016.00

Gwariant hyd
at 31 Mawrth
(£)
363,666.19
8,901.92

Amrywiad
(£)

44,271.00
423,551.00

44,360.51
416,118.62

-89.51
7,432

Cyllideb
Flynyddol
(£)
7,200

Gwariant hyd
at 31 Mawrth
(£)
9,785

Amrywiad
(£)

5,759

10,545

-4,786

0
12,959

0
20,330

0
-7,371

7,597.81
-75.92

Costau newidiol

Costau teithio a
threuliau
cysylltiedig
Treuliau
swyddfa
Costau llety
Cyfanswm
(Newidiol)

31

-2,585

Adroddiad Blynyddol Bwrdd CICau yng Nghymru 2019-2020
Costau canolog
Cyllideb
Gwariant hyd at Amrywiad
Flynyddol (£) 31 Mawrth (£) (£)
Hyfforddiant
(staff)
Hyfforddiant
(aelodau)
Marchnata
Cymorth
aelodau
Wrth gefn
Wrth gefn
(trosglwyddo
cyllideb)
Mamolaeth
Treuliau
swyddfa
CLG TG
Amnewid TG
(trosglwyddo
cyllideb)
CLG
Cyfreithiol
CLG Rheoli
Cyfanswm

15,000

19,671

-4,671

20,000

5,690

14,310

3,000

13,311

-10,311

3,600

2,540

1,061

20,000

20,121

-121

-4,135

-

-4,135

12,000

3,228

8,772

112,800

120,730

-7,930

107,000

106,382

618

47,598

45,180

2,418

25,000

23,870

1,130

109,000
470,863

110,320
471,042

-1,320
-179

Cyllidebau CIC
Cyllideb
Flynyddol
(£)

Aneurin Bevan
Cwm Taf
Morgannwg
Hywel Dda
Gogledd Cymru
Powys
De Morgannwg
Bae Abertawe
Cyfanswm

Gwariant hyd at Amrywiad
31 Mawrth (£) (£)

461,911

461,905

6

382,749

382,736

13

460,975
737,546
353,548
459,500
390,126
3,246,355
32

460,932
737,477
353,548
459,464
390,102
3,246,165

43
69
0
36
24
190
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Trosolwg

Sefydlog
Newidiol
Costau
canolog
Cyllidebau
CIC
Cyfanswm

Cyllideb
Gwariant
Amrywiad
Flynyddol
hyd at 31
(£)
(£)
Mawrth (£)
423,551
416,119
7,432
12,595
20,330
-7,371
470,863

471,042

-179

3,246,355

3,246,165

190

4,153,728

4,153,655

73
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Atodiad 2
Datganiadau o fuddiant
Mae aelodau o’r Pwyllgor Gwaith, sy’n gyfarwyddwyr cwmnïau neu
sy’n ymgymryd â swyddi gyda sefydliadau eraill y mae’n debygol,
neu’n bosib, y byddant yn ceisio gwneud busnes gyda’r GIG, wedi’u
cyhoeddi yn Adroddiad Blynyddol y Cyngor i Weinidogion Cymru, fel
sy’n ofynnol yn unol â Rheoliad 25 o Reoliadau CIC 2015.
Enw

Swydd ar y
CIC
Alyson
Prif
Thomas
Weithredwr
John Pearce Cadeirydd,
Bwrdd
Wendy
Cadeirydd,
Thomas
Aneurin
Bevan
John Beecher Cadeirydd,
Cwm Taf
Morgannwg
Mansell
Cadeirydd,
Bennett
Hywel Dda
Mark
Cadeirydd,
Thornton
Gogledd
Cymru
Frances Hunt Cadeirydd,
Powys

Swydd
cyfarwyddwr
Dim wedi’i
ddatgan
Dim wedi’i
ddatgan

Swyddi eraill o
awdurdod
Dim wedi’i ddatgan

Dim wedi’i
ddatgan

Dim wedi’i ddatgan

Dim wedi’i
ddatgan

Gweinyddwr,
Ymddiriedolaeth
Agnes Evans

Dim wedi’i ddatgan

Aelod o Grŵp
Cleifion CBYC
Cymru
Aelod o Grŵp
Cyfranogiad
Cleifion
Llanfyllin
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Ymatebydd cyntaf
(YGAC)
Ysgrifennydd
Eglwys Sant
Dogfan
Ysgrifennydd Ardal
Genhadaeth
Dyffryn Tanat
Malcolm
Latham

Cadeirydd,
De
Morgannwg
Hugh Pattrick Cadeirydd,
Bae
Abertawe
Suzanne
Aelod
Williams
Annibynnol

Cyfarwyddwr
Anweithredol
Morspan
Construction
Ltd

Llywodraethwr
Awdurdod Lleol ar
Gymuned Ddysgu
Abertyleri

Perchennog
Crofty
Growers Ltd
Huw Jones

Aelod
Annibynnol
(nes Hydref
2019)

Sarah
FinneganDehn

Aelod
Annibynnol

Cerys Jones

Aelod
Swyddog

Ysgrifennydd a
Aelod o Bwyllgor
Chyfarwyddwr
Archwilio Prifysgol
Ymddiriedolaeth Cymru
Rygbi Parc yr
Arfau CF10

(ers Tachwedd
2019)

Dim wedi’i
ddatgan

(nes Hydref
2019)

Kirsten Jones Aelod
Swyddog
(ers Tachwedd
2019)
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Cynghorydd
Cyngor Cymuned
Llanddyfnan Ynys
Môn
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Atodiad 3
Ein Bwrdd a’i bwyllgorau

John Beecher
Cadeirydd
Cwm Taf Morgannwg

John Pearce
Cadeirydd

Frances Hunt
Cadeirydd
Powys

Alyson Thomas
Prif Weithredwr

Malcolm Latham
Cadeirydd
De Morgannwg

Mark Thornton
Cadeirydd
Gogledd Cymru

Hugh Pattrick
Cadeirydd
Bae Abertawe

Mansell Bennett
Cadeirydd
Hywel Dda

Wendy Thomas
Cadeirydd
Aneurin Bevan

Suzanne Williams
Aelod Annibynnol
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Huw Jones
Aelod Annibynnol
(nes Tachwedd 2019)

Sarah Finnegan-Dehn
Aelod Annibynnol
(ers Tachwedd 2019)
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Kirsten Jones
Aelod Swyddog
(ers Hydref 2019)

Cerys Jones
Aelod Swyddog
(nes Hydref 2019)
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Pwyllgor

Cadeirydd

Pwyllgor Llywodraethu
Corfforaethol

Huw Jones, Aelod
Annibynnol (Ebrill - Hydref
2019)

Sarah Finnegan-Dehn,
Aelod Annibynnol
(Tachwedd 2019 - Mawrth
2020)

Cydbwyllgor Cynllunio a Newid
Gwasanaeth

Fel uchod

Pwyllgor Safonau a
Pherfformiad

Suzanne Williams, Aelod
Annibynnol

Tîm Uwch Reolwyr
Alyson Thomas

Prif Weithredwr, Bwrdd

Des Kitto

Prif Swyddog, Bwrdd

Angela Mutlow

Prif Swyddog, CIC
Aneurin Bevan

Cathy Moss

Prif Swyddog, CIC Cwm
Taf Morgannwg

Donna Coleman

Prif Swyddog, CIC Hywel
Dda

Geoff Ryall-Harvey

Prif Swyddog, CIC
Gogledd Cymru

Katie Blackburn

Prif Swyddog, CIC Powys

Stephen Allen

Prif Swyddog, CIC De
Morgannwg

Mwoyo Makuto

Prif Swyddog, CIC Bae
Abertawe
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Atodiad 4
Cynrychiolaeth allanol 2019-2020
Grŵp

Cynrychiolydd
Bwrdd / TUR

Rhwydwaith Pryderon Cymru
Gyfan

Des Kitto,

Grŵp Llywio Adolygu Canser

Stephen Allen, Tîm Uwch
Reolwyr (TUR)

Pwyllgor Ambiwlans
Gweinidogaethol

Des Kitto,

Grŵp Cynllun Clinigol
Cenedlaethol

Alyson Thomas,

Fforwm Ansawdd a Diogelwch
Cenedlaethol

Alyson Thomas,

Grŵp Partneriaeth Hunaniaeth
o ran Rhywedd GIG Cymru

Angela Mutlow,

Grŵp Llywio Gweddnewidiol
Cleifion Allanol

Stephen Allen,

Bwrdd Rhaglen Gofal Sylfaenol

Alyson Thomas,

Prif Swyddog, Bwrdd

Prif Swyddog, Bwrdd
Prif Weithredwr
Prif Weithredwr
TUR
TUR
Prif Weithredwr

Bwrdd Seinio Ombwdsman
Gwasanaethau Cyhoeddus
Cymru (OGCC)

Des Kitto,

Bwrdd Gweithredu
Llawfeddygaeth Thorasig

Des Kitto,

Prif Swyddog, Bwrdd

Prif Swyddog, Bwrdd
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“Dylanwadon ni ar
lunwyr polisi trwy rannu’r
hyn sy’n bwysig i bobl am
eu gwasanaethau GIG
mewn ystod eang o
grwpiau a phwyllgorau
cenedlaethol y GIG.”

Grŵp

Cynrychiolydd
Bwrdd / TUR

Grŵp Cyfeirio Arbenigol Gyda’n Katie Blackburn,
Gilydd ar gyfer Plant a Phobl
TUR
Ifanc
Concordat Cymru

Alyson Thomas,
Prif Weithredwr

Grŵp Sgrinio Cymru

Des Kitto,
Prif Swyddog, Bwrdd

Bwrdd Partneriaeth yr Iaith
Gymraeg mewn Iechyd a
Gwasanaethau Cymdeithasol

Leanda Wynn, Swyddog
Ymgysylltu â Chleifion a’r
Cyhoedd, CIC Hywel Dda

Bwrdd Rhwydwaith Clinigol
Arennol Cymru (PGIAC)

John Beecher,

Bwrdd Rhaglen Gwasanaethau
Gofal Dwys i’r Newydd-anedig
PGIAC

Stephen Allen,

Aelod Bwrdd
TUR

Pwyllgor Ansawdd, Diogelwch a Jemma McCale
Phrofiad Cleifion PGIAC
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Atodiad 5
Staff CIC
Caiff aelodau’r Bwrdd eu cynorthwyo yn eu gwaith gan dîm
o staff, sydd wedi’i leoli yng Nghaerdydd.

Tîm

Swyddi Llawn
Amser

Prif Weithredwr

1 SLlA

Prif Swyddog

1 SLlA

Rheolwr Adnoddau Dynol

0.75 SLlA

Rheolwr Busnes (rhannu swydd)
Swyddog Adnoddau Dynol

1 SLlA
0.6 SLlA

Tîm Gweinyddol (rhannu swydd)
Cyfanswm

1 SLlA

5.35 SLlA

“Ein haelodau
a’n staff yw
asgwrn cefn ein
sefydliad…”
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Atodiad 6
Adroddiadau Blynyddol CIC

Gogledd Cymru
http://www.wales.nhs.uk/
sitesplus/900/hafan

Powys
http://www.wales.nhs.uk
/sitesplus/1144/hafan

Hywel Dda
http://www.wales.nhs.uk
/sitesplus/904/hafan

Cwm Taf Morgannwg
http://www.wales.nhs.uk/si
tesplus/903/hafan

Aneurin Bevan
http://www.wales.nhs.uk
/sitesplus/901/hafan

Bae Abertawe
http://www.wales.nhs.uk/s
itesplus/902/hafan

De Morgannwg
http://www.wales.nhs.
uk/sitesplus/897/hafan
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