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Neges gan ein Cadeirydd

Fe wnaethom gefnogi CICau i glywed gan bobl ym mhob rhan o
Gymru. Fe wnaethom gynhyrchu arolwg cenedlaethol, ar-lein ac fel
copi caled. Roedd hyn yn golygu bod pobl yn gallu parhau i rannu eu
barn a’u profiadau o’r GIG yn hawdd gyda ni drwy gydol y flwyddyn.

Dyma fy nhrydydd adroddiad blynyddol fel Cadeirydd Bwrdd CICau
yng Nghymru.
Mae’n adrodd ar y flwyddyn fwyaf eithriadol y mae ein mudiad CIC
wedi ei gweld yn ei hanes. Ar ddechrau’r flwyddyn adrodd roedd ein
gwlad gyfan wedi mynd i gyfnod clo cenedlaethol mewn ymateb i’r
pandemig coronafeirws byd-eang.
Fel pawb arall yng Nghymru, roedd angen i’n mudiad CIC newid yr
hyn roeddem yn ei wneud a sut roeddem yn ei wneud bron dros nos.
Roeddem eisiau parhau i chwarae ein rhan mewn adlewyrchu barn
pobl a chynrychioli eu buddiannau yn y GIG ar y cyfnod holl bwysig
yma.
Fe wnaethom hyn drwy wneud trefniadau i staff ac aelodau’r Bwrdd
a CICau gyflawni eu gweithgareddau o gartref – gan ddefnyddio
technoleg i ymgysylltu gyda phobl mewn dulliau gwahanol.
Fe wnaethom gytuno ar ddulliau newydd o weithio gyda Llywodraeth
Cymru a chyrff GIG cenedlaethol.
Roeddem eisiau helpu i sicrhau bod pawb yn gallu derbyn yr
wybodaeth a’r cyngor diweddaraf gan y GIG – fel bod pobl yn gallu
gwneud popeth roedden nhw’n gallu i gadw eu hunain ac eraill yn
iach, a bod y rhai oedd mewn angen fwyaf yn parhau i allu cael
mynediad i’r gofal iechyd roedden nhw ei angen.

Roedd hyn yn helpu CICau i ddeall a rhannu gyda’u cyrff GIG lleol a
Llywodraeth Cymru yr hyn roedd pobl a chymunedau lleol yn ei
ddweud am eu gwasanaethau gofal iechyd a’r camau i ddelio gyda’r
pandemig – fel bod modd i lunwyr polisi a darparwyr gofal iechyd
ymateb yn gyflym i’r pethau roedd pobl yn ei ddweud wrthym.
Fe wnaethom ddarparu cyngor a chefnogaeth i CICau i’w helpu i
ddelio gyda’r newidiadau i wasanaethau GIG lleol.
Fe wnaethom weithio’n uniongyrchol gyda chyrff GIG i siarad am y
newidiadau roedden nhw’n eu gwneud i wasanaethau GIG a sut
roedd hyn yn effeithio ar bobl. Fe wnaethom edrych ar y pethau
roedden nhw’n ei wneud i ailgyflwyno gwasanaethau cyn gynted ag
yr oedd yn ddiogel gwneud hynny.
Fe wnaethom rannu’r hyn roeddem yn ei glywed yn rheolaidd gydag
Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru (AGIC), er mwyn iddyn nhw allu
cymryd y camau angenrheidiol i sicrhau bod pobl yn parhau i
dderbyn gwasanaethau gofal iechyd diogel.
Fe wnaethom gefnogi ein staff ac aelodau i wneud pethau’n wahanol
mewn ymateb i’r pandemig coronafeirws. Fe wnaethom hyn drwy
ddarparu canllaw a gwybodaeth newydd a diwygiedig ac annog a
rhannu dulliau newydd o weithio. Cefnogwyd hyn gan raglen
genedlaethol o ddysgu a datblygu.
Er mwyn cefnogi ein staff a’n haelodau gwirfoddol ymroddedig, fe
wnaethom ddarparu rhagor o gefnogaeth llesiant a chyngor ac
arweiniad diweddaraf i’w helpu i gyflawni eu rolau yn ddiogel drwy
gydol y flwyddyn.
Ym Mehefin 2020 cafodd deddf newydd ei phasio i sefydlu Corff Llais
Dinasyddion newydd ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol yng
Nghymru. Fe fydd hyn yn disodli ein mudiad CIC yn Ebrill 2023.
Mae ein gweithgareddau drwy gydol y flwyddyn yn dangos yn glir
iawn pa mor bwysig fydd hi i’r corff newydd ddysgu gan, ac adeiladu
ar waddol balch y mudiad CIC yng Nghymru i gryfhau llais pobl a
chymunedau yn eu gwasanaethau iechyd a gofal.
John Pearce, Cadeirydd
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Amdanom ni
Mae Cynghorau Iechyd Cymuned (CICau) yn gyrff annibynnol
sydd yn adlewyrchu barn ac yn cynrychioli buddiannau pobl
sydd yn byw yng Nghymru yn eu Gwasanaeth Iechyd Gwladol
(GIG). Mae CICau yn annog ac yn cefnogi pobl i gael llais yn
nyluniad, cynllunio a darpariaeth gwasanaethau GIG.
Mae 7 CIC yng Nghymru. Mae pob un yn cynnwys aelodau
gwirfoddol lleol sydd yn byw yn eu cymunedau, gyda
chefnogaeth tîm bychan o staff cyflogedig.

Mae pob CIC:
• Yn cynnal ymweliadau rheolaidd i wasanaethau iechyd i glywed
gan bobl sydd yn defnyddio’r gwasanaeth (a’r rhai sydd yn
darparu gofal) i ddylanwadu ar y newidiadau sydd yn gallu
gwneud gwahaniaeth mawr
• Yn ymestyn yn ehangach i bobl mewn cymunedau lleol i roi
gwybodaeth a chasglu barn a phrofiadau am wasanaethau GIG
CIC Powys

• Yn cymryd rhan gyda rheolwyr gwasanaeth iechyd pan maen
nhw’n meddwl gwneud newidiadau i’r ffordd y mae
gwasanaethau yn cael eu darparu fel bod gan
bobl a chymunedau lais o’r cychwyn
CIC Bae Abertawe

CIC Gogledd Cymru

• Darparu gwasanaeth eiriolaeth cwynion
sydd am ddim, yn annibynnol ac yn
gyfrinachol i helpu pobl i godi eu pryderon
am ofal a thriniaeth GIG.

CIC Cwm
Taf Morgannwg

Mae gan Fwrdd CICau (y Bwrdd) nifer
o swyddogaethau:
• Cynrychioli llais cyfunol CICau

CIC Aneurin
Bevan

• Gosod safonau a chanllaw, a darparu
cyngor a chymorth i ategu
gweithgareddau CICau
• Monitro a rheoli perfformiad CICau
• Gweithredu gweithdrefn cwynion.

CIC Hywel Dda

CIC De
Morgannwg
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Ein gweledigaeth

Ein nodau cydraddoldeb

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.

Er mwyn ein helpu i gyflawni ein blaenoriaethau allweddol,
mae ein mudiad CIC wedi cytuno ar y nodau cydraddoldeb
canlynol:

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.

Ein fframwaith strategol
Er mwyn helpu i wneud ein gweledigaeth yn realiti mae’r
mudiad CIC yng Nghymru wedi cytuno ar fframwaith
strategol yn ymgorffori 5 blaenoriaeth allweddol. Mae’r
blaenoriaethu hyn yn ategu ein cynlluniau a’n
gweithgareddau:
• Cryfhau ein llais cenedlaethol
• Gwneud i bob llais gyfrif
• Adeiladu ein dylanwad a’n henw da
• Adeiladu a datblygu mudiad dysgu effeithiol ac un yn
seiliedig ar werthoedd
• Gwerthfawrogi ein haelodau a’n staff.

1
2
3
4
5

Fe fyddwn yn gweithio gydag eraill i ddarganfod
ffyrdd gwell 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.
Fe fyddwn yn addasu ein dulliau i gyrraedd y rhai
y mae eu gofal GIG yn cael ei ddarparu i mewn ac
allan o ysbyty. Fe fyddwn yn datblygu ein
hadnoddau a’n gwasanaeth eiriolaeth i sicrhau eu
bod yn hygyrch, ar gael ac yn berthnasol yn eang.
Fe fyddwn yn datblygu ein cynlluniau gyda’r
cyhoedd a gyda’n partneriaid fel eu bod yn
canolbwyntio ar y pethau sydd yn cyfrif fwyaf ac
sydd â’r cyfle gorau o wneud gwahaniaeth.
Fe fyddwn yn adeiladu ar ein partneriaethau
cyfredol a chreu rhai newydd lle mae cydweithio
yn cynyddu ein siawns o wneud gwahaniaeth.

Mae angen i’n haelodaeth adlewyrchu’r
amrywiaeth yn y cymunedau lle maen nhw’n byw.
Felly fe fyddwn yn monitro ein haelodaeth yn
rheolaidd ac yn datblygu dulliau wedi’u targedu a
mwy cynhwysol o ddenu rhagor o aelodau.
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Yr hyn a wnaethom yn 2020/2021

Byw gyda coronafeirws: gwasanaethau iechyd a gofal yn
ystod y gaeaf

Cryfhau ein llais cenedlaethol
Mae ein mudiad yn bodoli i sicrhau bod barn a buddiannau
pobl yn cael eu cynrychioli wrth galon datblygiadau a
darpariaeth GIG. Rydym yn helpu i sicrhau bod cleifion a’r
cyhoedd yn gallu cael dylanwad uniongyrchol ar lunwyr polisi
a darparwyr gofal iechyd.

Yn ystod 3 wythnos gyntaf yn Awst 2020, anogodd y Bwrdd a’r 7
CICau bobl oedd yn byw yng Nghymru i rannu eu barn am beth
oedd yn bwysig iddyn nhw am eu gwasanaethau iechyd a gofal dros
gyfnod y gaeaf.
Nododd ein hadroddiad, a gyhoeddwyd ym Medi 2020, bryderon
pobl am effaith COVID-19 yn ystod y gaeaf.

Drwy gydol y flwyddyn buom yn gweithio gyda’n gilydd i amlygu’r
materion oedd wedi effeithio ar brofiadau pobl ar draws Cymru wrth
i’r GIG ymateb i’r pandemig coronafeirws a defnyddio’r profiad i
ddylunio a darparu gwasanaethau GIG mewn ffyrdd newydd.

Roedd y rhain yn amrywio o ddal COVID-19 neu salwch arall fel
ffliw, gallu derbyn y gofal a’r driniaeth roedden nhw ei angen yn
gyflym ac yn ddiogel, a’r effaith tymor hirach, ehangach ar eu
llesiant, bywydau a bywoliaeth.

Fe wnaethom dynnu ar wybodaeth leol i siapio’r agenda
cenedlaethol a herio llunwyr polisi a’r rhai oedd yn darparu ein
gwasanaethau GIG i adeiladu ar y pethau oedd wedi gweithio’n dda
ac i wneud yn well lle roedd angen hynny.

Fe wnaethom hefyd glywed llawer o gefnogaeth diolchgar gan bawb
am yr ymroddiad ac ymrwymiad a ddangosodd gweithwyr iechyd a
gofal a gweithwyr allweddol eraill wrth ddelio gyda’r pandemig.

Ein hadroddiadau blynyddol
Fe wnaethom ddefnyddio beth roedd CICau yn ei glywed ar draws
Cymru i gynhyrchu amrediad o adroddiadau cenedlaethol. Roedd
pob un o’r rhain yn rhannu’r hyn roedd pobl yn ei feddwl am eu
gwasanaethau iechyd a gofal wrth iddyn nhw ymateb i’r pandemig.
2021-2022

Roedden nhw eisiau sicrhau bod pawb oedd yn ymwneud â darparu
gwasanaethau iechyd a gofal, yn cynnwys y GIG, sectorau gofal a
gwirfoddol eu hunain yn derbyn cefnogaeth gywir dros y gaeaf.
Rhannodd pobl lawer o syniadau ac awgrymiadau am sut y gallai
gwasanaethau iechyd a gofal barhau i gydweithio mewn cymunedau
lleol ar draws Cymru i ddelio gyda heriau’r gaeaf.
Mewn ymateb dywedodd Llywodraeth Cymru wrthym sut roedd wedi
defnyddio’r wybodaeth roedd pobl wedi ei rannu i lywio cynlluniau
gaeaf gwasanaethau iechyd a gofal yn lleol ac yn genedlaethol.
Gallwch ddarganfod rhagor a darllen yr adroddiad llawn ar ein
gwefan - https://boardchc.nhs.wales/files/what-weve-heard-fromyou/living-with-coronavirus-health-and-care-services-during-winter/
Gwasanaethau mamolaeth: Beth mae CIC wedi ei glywed yn
ystod y pandemig coronafeirws
Wrth i’r pandemig gydio yng Nghymru, fe wnaethom ddechrau
clywed gan fenywod a’u teuluoedd sut roedd yn effeithio ar eu
profiadau o ofal mamolaeth.
Roedd ein hadroddiad, a gyhoeddwyd yn Hydref 2020, yn amlygu
faint roedd pobl yn gwerthgfawrogi eu staff GIG gofalgar. Roedd hyn
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wedi gwneud cymaint o wahaniaeth i nifer o fenywod wrth iddyn
nhw fynd drwy eu profiad newid bywyd mewn amgylchiadau anodd,
weithiau heb eu hanwyliaid gyda nhw.

Gallwch ddarganfod rhagor a darllen yr adroddiad llawn ar ein
gwefan - https://boardchc.nhs.wales/files/what-weve-heard-fromyou/maternity-care-during-the-coronavirus-pandemic/

Fe wnaethom hefyd glywed nad felly oedd profiad pawb, ac roedd
rhai menywod yn teimlo eu bod wedi eu siomi.

Teimlo’n anghofiedig: aros am ofal a thriniaeth yn ystod y
pandemig coronafeirws

Fe wnaethom ddweud bod angen i’r GIG wneud popeth y gallai fel
bod menywod a’u teuluoedd yn teimlo eu bod yn cael gofal,
cefnogaeth, yn cael eu cynnwys ac yn cael gwybodaeth gywir ar
adeg pan nad oedd efallai yn bosibl cael y gofal mamolaeth y byddai
pawb eisiau ei dderbyn.

Ym mis Tachwedd 2020, fe wnaethom gyhoeddi adroddiad yn
disgrifio’r effaith torcalonnus ar nifer o bobl sydd yn byw yng
Nghymru yr oedd eu gofal a’u triniaeth wedi ei oedi oherwydd y
pandemig coronafeirws.

Roedd cyfathrebu da a mynediad i wybodaeth glir a diweddaraf yn
allweddol i hyn.

Clywodd ein hadroddiad am bryderon pobl o fynd yn sâl yn y dyfodol
oherwydd nad oedd adnabod cynnar wedi bod bob amser yn bosibl
tra bod nifer o wasanaethau GIG wedi eu hatal dros dro.

Wrth i’r pandemig coronafeirws barhau i effeithio ar ein bywydau, fe
wnaethom ddweud bod angen i lunwyr penderfyniadau’r GIG feddwl
am, a chydbwyso effaith cyfyngiadau COVID-19 ar iechyd meddwl a
llesiant menywod a’u teuluoedd.

Dywedodd pobl eu bod yn deall bod y pandemig oedd wedi newid
bywydau pawb wedi golygu bod y GIG wedi, ac y byddai’n parhau i
wynebu heriau mawr wrth iddo ddelio gyda’r niwed a achoswyd gan
y feirws.

Roedd rôl a chyfranogiad gweithredol partneriaid menywod wrth
iddyn nhw fynd drwy eu beichiogrwydd, genedigaeth a chamau
cynnar bod yn rhiant yn hanfodol.

I nifer o bobl oedd eisoes wedi bod yn aros am amser hir i gael
triniaeth cyn y pandemig, roedd pethau’n anoddach. Roedd hyn
oherwydd effaith parhaus ac yn aml effaith oedd yn gwaethygu ar
eu bywydau bob dydd ynghyd ag ansicrwydd ynghylch pryd y
byddent yn cael y driniaeth roedden nhw ei angen.

Amlygodd ein hadroddiad hefyd yr angen i sicrhau bod rhagor yn
cael ei wneud i gadw mewn cysylltiad a chysylltu i ddarparu’r
gefnogaeth mae menywod a’u teuluoedd ei angen cyn ac ar ôl rhoi
genedigaeth.
Yn bennaf, fe wnaethom ddweud bod angen i staff GIG ddeall ac
ymateb i anghenion unigol menywod a’u teuluoedd, yn cynnwys y
rhai oedd efallai wedi cael profiadau anodd yn y gorffennol.
Dywedodd y Rhwydwaith Mamolaeth a Newydd Anedig a
Llywodraeth Cymru wrthym eu bod yn defnyddio’r farn a’r profiadau
roedd pobl wedi eu rhannu gyda ni i lywio eu cynlluniau a’u camau
gweithredu.
Roedd hyn yn cynnwys gwneud newidiadau i ganllaw ymweld Cymru
gyfan; sicrhau bod gwell cyngor a gwybodaeth ar gael i ragor o
fenywod a chynyddu cyfranogiad gweithredol partneriaid cefnogi
menywod drwy feichiogrwydd, genedigaeth ac wedi hynny – cyn
gynted ag yr oedd yn ddiogel gwneud hynny.
12

Fe wnaethom glywed y gwahaniaeth roedd yn ei wneud i bobl pan
roedden nhw’n gwybod ac yn deall beth oedd yn digwydd gyda’r
gofal a’r driniaeth, a lle y gallent fynd i gael cyngor a chefnogaeth
pellach. Roedd hyn yn gwneud yr oedi yn haws i’w reoli.
Pan nad oedd hyn yn digwydd, roedd pobl yn mynd yn fwy poenus a
phryderus, yn enwedig os nad oedden nhw’n gwybod y rhesymau
pam. Roedden nhw’n poeni am gael eu hangofio yn y system, ac yn
aml doedden nhw ddim eisiau poeni’r GIG ar gyfnod mor brysur i
wybod pam.
Fe wnaethom ddweud wrth y GIG a Llywodraeth Cymru bod angen
gwneud rhagor o gadw mewn cysylltiad rheolaidd gyda phobl sydd
yn aros am driniaeth fel eu bod yn teimlo yn rhan o’r broses a’u bod
yn derbyn gwybodaeth yn iawn.
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Fe wnaethom ddweud bod rhaid i bobl gael y cyngor a’r gefnogaeth
maen nhw ei angen i’w helpu nhw i reoli effaith aros yn hirach am
driniaeth ar eu bywyd bob dydd.

Fe wnaethom ddweud bod angen i’r GIG yng Nghymru a
Llywodraeth Cymru gynnwys pobl ifanc wrth iddyn nhw gynllunio i
ddelio gyda’r amseroedd amser hir mewn gofal orthodontig, sydd
wedi gwaethygu oherwydd y pandemig coronafeirws.

Wrth inni barhau i fyw gydag effeithiau’r feirws, mae’n bwysig bod
cyrff GIG yn gweithio’n effeithiol gyda’i gilydd, fel bod darparwyr
gofal iechyd yn cael y cydbwysedd cywir wrth ailgyflwyno
gwasanaethau a delio gyda’r rhestrau aros i bobl sydd yn byw ym
mhob rhan o Gymru.
Wrth ymateb dywedodd gwasanaethau GIG a Llywodraeth Cymru
wrthym sut roedd eu cynlluniau adfer yn ymateb i ddelio gyda’r
pethau roedd pobl wedi eu rhannu gyda ni.
Fe welsom wybodaeth gwell a diweddaraf i bobl ar pryd roedd eu
gwasanaethau GIG yn mynd i gael eu hailgyflwyno.
Gallwch ddarganfod rhagor a darllen yr adroddiad llawn ar ein
gwefan - https://boardchc.nhs.wales/files/what-weve-heard-fromyou/feeling-forgotten-waiting-for-care-and-treatment-during-thecoronavirus-pandemic/
Gwasanaethau orthodontig yng Nghymru: clywed am
brofiadau pobl ifanc
Dros yr ychydig flynyddoedd diweddar mae CICau ar draws Cymru
wedi clywed mwy a mwy gan gleifion a phobl ifanc am eu pryderon
ynghylch gwasanaethau orthodontig. Dywedodd pobl wrthym eu bod
yn aros yn llawer rhy hir am driniaeth. Roedd hyn yn cael effaith
mawr arnyn nhw.
Felly buom yn gweithio gydag ysgolion ar draws Cymru yn gofyn i
bobl ifanc ddweud rhagor wrthym.
Fe wnaethom glywed sut brofiad oedd hi i fod yn berson ifanc yn
aros am amser hir am driniaeth orthodontig. Sut mae’n effeithio ar
eu hyder a’u iechyd meddwl. Sut mae’n effeithio ar eu haddysg. Sut
mae’n effeithio cymaint mwy ar bobl o gefndiroedd mwy difreintiedig
gan nad ydy’r dewis o gael triniaeth preifat yn bosibl iddyn nhw.
Fe wnaethom ddweud wrth gyrff GIG a Llywodraeth Cymru bod
angen iddyn nhw wneud rhagor fel bod pethau’n wahanol i bobl ifanc
yn y dyfodol. Mae pobl ifanc angen gwybod eu bod yn cyfrif nawr.
Mae angen iddyn nhw wybod bod sut maen nhw’n teimlo yn bwysig
ac y bydd rhywun yn gwrando arnyn nhw ac yn gweithredu.
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Wrth ymateb, dywedodd Prif Swyddog Deintyddol Llywodraeth
Cymru bod digon o arian ar gael i ateb anghenion deintyddol ac
orthodontig pobl ifanc ar y cyfan ond bod y ffordd mae pethau’n
gweithio yn golygu nad oedd yr arian yn cael ei wario yn y ffordd
gywir bob amser.
Dywedodd bod gwahaniaethau mewn amseroedd aros ar draws
Cymru, ac y byddai’n meddwl am sut orau i weithio gyda phobl ifanc
i helpu i gynllunio sut y dylai pethau weithio’n well yn y dyfodol.
Fe wnaethom glywed gan rai cyrff GIG nad oedden nhw’n cytuno
bod digon o arian i ateb anghenion pobl ifanc a bod angen rhagor.
Gallwch ddarganfod rhagor a darllen yr adroddiad llawn ar ein
gwefan - https://boardchc.nhs.wales/files/what-weve-heard-fromyou/orthodontic-services-in-wales-chc-national-report/
Yn lleol ac yn genedlaethol mae ein mudiad CIC yn parhau i gadw
llygad ar y materion yma fel bod pethau’n gwella cyn gynted â
phosibl.
Ymateb i adborth a phroblemau fel maen nhw’n codi
Drwy gydol y flwyddyn bu cynrychiolwyr o’r Bwrdd a CICau yn
cyfarfod gyda Llywodraeth Cymru bob wythnos i rannu’r hyn
roeddem yn ei glywed gan bobl a chymunedau ar draws Cymru. Fe
wnaethom rannu’r hyn oedd yn gweithio’n dda a’r pethau roedd pobl
yn bryderus yn eu cylch.
Fe wnaethom hefyd ysgrifennu a chyfarfod llunwyr polisi a chyrff a
chynrychiolwyr GIG cenedlaethol i ddarganfod rhagor am sut
roedden nhw’n ymateb i’r pethau roeddem yn clywed amdanyn nhw
Lle roedd angen, roeddem yn herio llunwyr polisi a’r rhai sydd yn
darparu ein gwasanaethau i wneud yn well, hyd yn oed yn yr
amgylchiadau anodd oedd yn eu wynebu. Roedd y pethau a godwyd
yn y dulliau yma yn cynnwys:
• cael mynediad i feddyg teulu neu weithwyr gofal iechyd
proffesiynol eraill mewn meddygfeydd
15
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• cyfathrebu negeseuon gofal iechyd clir, cyson a rhoi’r cyngor,
cymorth a gwybodaeth roedd pobl eu hangen yn y ffordd
roedden nhw ei angen
• gallu gweld deintydd
• gallu cael trafnidiaeth i apwyntiad sgrinio gofal iechyd
• gallu cael gofal a thriniaeth mewn ffordd sydd yn gweddu orau i
anghenion unigol pobl
• trefniadau i drafod cwynion am wasanaethau a gyllidir gan GIG
ac a ddarperir gan ddarparydd gofal iechyd preifat
• cael triniaeth yn gynnar, yn cynnwys llawdriniaeth i fabanod a
phlant ifanc
• sut roedd y system profi, olrhain, diogelu yn gweithio
• cael mynediad i wasanaethau iechyd meddwl
• ymweld a chadw mewn cysylltiad gyda phobl yn derbyn gofal yn
yr ysbyty
• cydweithio rhwng gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol
• gofal diwedd oes.

Datblygu gwasanaethau i’r dyfodol
Yn ystod y flwyddyn buom yn siarad gydag arweinwyr a
gweithwyr gofal iechyd proffesiynol am yr hyn sydd angen
digwydd yn y dyfodol.
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Ymchwiliad i effaith COVID-19, a’i reolaeth, ar iechyd a gofal
cymdeithasol yng Nghymru: ein tystiolaeth
Ym mis Chwefror 2021, fe wnaethom ddarparu tystiolaeth lafar ac
ysgrifenedig i Bwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon y
Senedd. Roedd ein hadroddiad yn canolbwyntio ar yr hyn roedd
CICau wedi ei glywed am farn a phrofiadau pobl mewn 3 maes
allweddol:
- effaith oedi mewn gofal a thriniaeth ar fywydau pobl a’r rhai
sydd yn gofalu amdanyn nhw
- profi, olrhain, diogelu (TTP)
- rhaglen frechu COVID-19 hyd yn hyn.
Roedd ein tystiolaeth lafar yn sôn hefyd am yr effaith cynyddol ar
bobl sydd yn byw gydag effeithiau COVID hir.
Gallwch ddarganfod rhagor a darllen yr adroddiad llawn ar ein
gwefan - https://boardchc.nhs.wales/files/what-weve-heard-fromyou/inquiry-into-the-impact-of-the-covid-19-outbreak1/
Yn ystod y flwyddyn fe wnaethom ymateb ar ran CICau yng
Nghymru i amrediad eang o ymgynghoriadau a galwadau am
dystiolaeth yn ddigidol:
• Darparu gwerth drwy ddadfuddsoddiad – Grŵp Strategaeth
Meddyginiaeth Cymru gyfan
• Rheoli’r pontio o wasanaethau gofal iechyd plant i oedolion

Fe wnaethom ddefnyddio’r hyn roeddem yn ei glywed gan bobl ar
draws Cymru i roi gwybod iddyn nhw a fyddai eu cynlluniau a’u
cynigion cyffredinol i ddatblygu gwasanaethau GIG yn ateb
anghenion pobl a chymunedau.

• Canolfan trawma mawr a rhwydwaith darparu gweithrediadol
trawma

Fe wnaethom hyn mewn amrediad o ffyrdd:

• Dosbarthu brechlynnau a thriniaethau ar gyfer COVID-19 a ffliw

Ymgynghoriadau a galwadau am dystiolaeth

• Awdurdod iechyd arbennig digidol i Gymru

Fe wnaethom ymateb i geisiadau am wybodaeth ac adborth lle
roeddem yn meddwl y byddai’r farn a’r profiadau roedd CICau yn eu
clywed yn helpu eraill i wneud y penderfyniadau gorau am
wasanaethau GIG i bobl yng Nghymru.

• Cod ymarfer ar gyfer darparu gwasanaethau awtistiaeth
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• Manyleb gwasanaeth uned mamau a babanod iechyd meddwl
amenedigol

• Deddf Lefelau Staffio Nyrsio (Cymru) 2016: canllaw statudol
diwygiedig
• Iechyd Addysg a Gwelliant Cymru (HEIW): cynllun yr iaith
Gymraeg
17
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• Cynllun cenedlaethol gofalwyr i Gymru
• Rheoli pryderon am weithwyr fferyllfa proffesiynol:ein
strategaeth ar gyfer newid
• Llawdriniaeth canser hepatobiliari:manyleb gwasanaethau
arbenigol
• Trefniadau terfynu beichiogrwydd.
Cynrychioli buddiannau pobl ar grwpiau a phwyllgorau
cenedlaethol
Mae’r newidiadau yn y ffordd mae gofal iechyd yn cael ei ddarparu
wrth i’r GIG ymateb i COVID-19 wedi golygu bod pobl yn cael
mynediad i’w gofal a’u triniaeth mewn ffyrdd gwahanol.
Doedd rhai gwasanaethau gofal a thriniaeth ddim ar gael am gyfnod
hir. Ac fe fydd yn cymryd amser i’r GIG ailgyflwyno rhai
gwasanaethau yn llawn.
Mae’n amlwg y bydd angen i’r ffordd rydym yn cael mynediad i’n
gofal a thriniaeth GIG fod yn wahanol yn y dyfodol. Mae angen delio
gyda’r amseroedd aros hir sydd wedi datblygu yn ystod y pandemig.
Mae pobl eisiau i rai o’r ffyrdd newydd o gael gwasanaethau gofal
iechyd barhau.
Mae’r GIG a Llywodraeth Cymru wedi creu llawer o wahanol grwpiau
i feddwl sut orau i ddylunio a datblygu’r ffyrdd gwahanol y dylai’r
GIG weithio yng Nghymru.
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Cydweithio yn genedlaethol i ymateb i gynigion
ar newid gwasanaethau
Yn ystod y flwyddyn fe fuom yn cydweithio, yn darparu
canllaw newydd a chefnogi CICau i nodi a monitro’r
newidiadau brys, dros dro yn y ffordd roedd gwasanaethau
GIG yn cael eu darparu ar draws pob rhan o Gymru mewn
ymateb i’r pandemig coronafeirws.
Fe wnaethom holi i weld oedd pobl yn gwybod am y newidiadau
oedd yn cael eu gwneud yn genedlaethol a beth roedd hyn yn ei
olygu iddyn nhw. Roedd hyn yn cynnwys pethau fel gwasanaethau
sgrinio a gwasanaethau trafnidiaeth cleifion nad oedd yn achosion
brys yng Nghymru.
Fe wnaethom edrych ar gynlluniau i ailgyflwyno gwasanaethau
cenedlaethol. Fe wnaethom weithio gyda gwasanaethau GIG i
sicrhau bod pobl yn teimlo’n ddiogel ac yn gwybod beth i’w wneud
pan oedd gwasanaethau’n cael eu hailgyflwyno.
Fe wnaethom hefyd gefnogi CICau i ymateb i gynigion gan gyrff GIG
i ddatblygu, neu amrywio a newid yn barhaol y modd y mae
gwasanaethau GIG yn cael eu darparu ar draws mwy nag un ardal
bwrdd iechyd.

Mae’r grwpiau yma yn meddwl am adfer o’r pandemig a sut i ateb
anghenion pobl ymhell i’r dyfodol.
Yn ystod y flwyddyn fe wnaethom feddwl am y grwpiau roedd angen
inni fod yn rhan ohoyn nhw. Fe wnaethom enwebu pobl o’n mudiad
CIC i ymuno gyda rhai grwpiau newydd. Fe wnaethom barhau i fod
yn rhan o amryw o grwpiau oedd eisoes yn bodoli.
Roeddem felly yn gallu eistedd gyda llunwyr polisi a gweithwyr gofal
iechyd proffesiynol i siarad am y pethau sydd yn cyfrif fwyaf i bobl
sydd angen gwasanaethau GIG.
Mae rhestr o’r grwpiau yma ar gael yn Atodiad 4.
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Roedd rhain yn cynnwys:

Gwneud i bob llais gyfrif

• Llawdriniaeth fasgwlaidd
• Trawsnewid gwasanaethau canser
• Gwasanaethau canser Oesoffagaidd
• Tomograffi Positron meddyginiaeth niwclear (PET)- delweddu
Tomograffi Cyfrifiadurol (CT)
• Gwasanaeth datblygu hunaniaeth rhywedd (GIDS)
• Gwasanaeth mewnblaniad yn y cochlea
• Gwasanaeth trafnidiaeth newyddenedigol
• Gwasanaethau llawdriniaeth asgwrn y cefn
• Rhwydwaith trawma mawr.
Datblygu ein perthynas gyda chyrff GIG cenedlaethol
Dros y flwyddyn ddiwethaf rydym wedi newid y ffordd roeddem yn
gweithio gyda chyrff GIG cenedlaethol.
Roeddem angen gwneud pethau’n wahanol er mwyn gallu chwarae
ein rhan mewn darparu gwybodaeth i bobl sydd yn byw yng
Nghymru am eu gwasanaethau GIG, effaith y pandemig
coronafeirws a’r camau oedd yn cael eu cymryd i gadw pobl yn
ddiogel ac yn iach.

Mae ein mudiad CIC yn chwarae rhan allweddol mewn
sicrhau bod barn a buddiannau pob math o bobl sydd yn byw
ym mhob rhan o Gymru yn cael eu cynrychioli yn eu GIG.
Rydym yn gweithio’n galed i sicrhau bod cyrff GIG yn nodi ac yn
ymateb i wahanol anghenion pobl a grwpiau pan yn cynllunio ac yn
darparu gwasanaethau gofal iechyd.
Drwy gydol y flwyddyn parhaodd y pandemig coronafeirws i newid
pethau i bawb.
Fe wnaethom ddarganfod mwy a mwy am effaith gwahanol ac
anghymesur a gafodd y feirws ar bobl gyda nodweddion
gwarchodedig a nodweddion eraill. Mae’r pandemig wedi dangos
mewn modd dinistriol y modd yr oedd anghyfartaleddau iechyd
eisoes yn bodoli yng Nghymru.
Fe wnaethom gymryd amrediad o gamau i gynghori a chefnogi
CICau i glywed rhagor gan yr amrediad ehangaf o bobl ac i
weithredu mewn ymateb i hynny. Fe wnaethom barhau i
ganolbwyntio ar gryfhau amrywiaeth ein gweithlu ein hunain. Roedd
ein camau gweithredu yn cynnwys:

Fe wnaethom siarad gyda Iechyd Cyhoeddus Cymru am ei rôl a’i
ymateb i’r pandemig. Roedd hyn yn cynnwys atal dros dro,
darpariaeth parhaus ac ailgyflwyno ei wasanaethau sgrinio.
Fe wnaethom siarad gydag Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau
Ambiwlans Cymru (YGAC) am ei rôl yn y pandemig a’i heriau wrth
ateb anghenion pobl ym mhob rhan o Gymru oedd angen gofal ar
frys.
Roedd hyn yn cynnwys gofal paramedig ac amseroedd ymateb
ambiwlans, datblygiad y gwasanaeth 111 a’r gofynion a’r galwadau
newidiol am wasanaeth trafnidiaeth cleifion heb fod yn achosion
brys.
Parhaodd CIC De Morgannwg i fynychu cyfarfodydd Bwrdd ac
Ymddiriedolaeth GIG Felindre ar ran CICau yng Nghymru.
20
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• Monitro a rhannu gwybodaeth gyda CICau cyn gynted â phosibl
am sut roedd y pandemig yn effeithio ar bobl yn wahanol.
Defnyddiodd CICau yr wybodaeth yma i siarad gyda
gwasanaethau GIG lleol am sut roedd angen iddyn nhw ymateb.
Fe wnaethom yr un fath yn genedlaethol.

Fe wnaethom edrych ar sut rydym yn gwneud a chefnogi ein staff a
CICau i wneud rhagor. Gallwch ddarganfod rhagor am hyn yn ein
Hadroddiad Blynyddol Safonau’r Iaith Gymraeg. Mae ar gael ar ein
gwefan – https://boardchc.nhs.wales/news-and-reports/our-reports/

• Cefnogi CICau i newid y ffordd roedden nhw’n cynnal eu
gweithgareddau i gael cyfranogiaeth aelodaeth mwy hyblyg. Fe
wnaethom ymestyn cynnig offer digidol – fel bod y rhai na
fyddent fel arall yn gallu cyflawni ein gweithgareddau ddim yn
cael eu gadael ar ôl.
• Cefnogi CICau i gasglu rhagor o wybodaeth am y bobl maen
nhw’n ymgysylltu gyda nhw, er mwyn gallu nodi a chymryd
camau gweithredu wedi’u targedu i sicrhau bod gan bawb lais
cyfartal yn eu GIG, yn cynnwys y rhai yn y sefyllfaoedd mwyaf
bregus.
Fe wnaethom hyn drwy gyflwyno trefniadau monitro cydraddoldeb
newydd. Arweiniodd hyn at raddfa ymateb o 99% gan y bobl rydym yn
ymgysylltu gyda nhw yn genedlaethol. Roedd yn golygu bod gennym
well syniad o bwy roedd angen inni glywed rhagor ganddyn nhw.
• Parhau i fonitro perfformiad CICau wrth ateb eu cyfrifoldebau
hygyrchedd a chynhwysiant yn erbyn Safonau Cenedlaethol i
CICau yng Nghymru.

Fe wnaethom lawer o bethau eraill i glywed gan wahanol fathau o
bobl. Gallwch weld rhagor am yr hyn a wnaethom i sicrhau ein bod
yn meddwl am gydraddoldeb ac amrywiaeth ym mhopeth roeddem
yn ei wneud yn ein Hadroddiad Cydraddoldeb. Mae ar gael ar ein
gwefan https://boardchc.nhs.wales/news-and-reports/our-reports/

Adeiladu ein dylanwad a’n henw da
Fel ein bod yn 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 y mae eu buddiannau yn cael eu
cynrychioli gennym.
Datblygu ein trefniadau cyfathrebu, yn cynnwys cyfryngau
cymdeithasol
Roedd cyfyngiadau’r cyfnod clo a effeithiodd ar bawb ohonom ar
ddechrau’r flwyddyn yn golygu bod angen inni weithredu’n gyflym.

Fe wnaethom annog, cefnogi a rhoi canllaw i helpu CICau i ddeall yn
well effaith gwneud pethau’n wahanol ar wahanol grwpiau o bobl a
defnyddio’r wybodaeth yma i ateb eu cyfrifoldebau mewn ffyrdd
gwahanol.
Fe wnaethom roi hyfforddiant ar gynnal asesiadau effaith fel bod
staff allweddol yn hyderus i ddefnyddio ein dull newydd.
• Cefnogi CICau i lywio, dylanwadu ac ymateb i ddatblygiadau a
newidiadau yn y ffordd yr oedd gwasanaethau GIG yn cael eu
darparu ar ran pawb allai fod yn cael eu heffeithio.
Fe wnaethom ddarparu canllaw diwygiedig i helpu CICau i weithio
gyda chynllunwyr GIG i sicrhau bod yr effaith ar newidiadau
arfaethedig ar yr holl grwpiau o bobl yn cael eu deall yn iawn ac yn
cael eu gweithredu.
• Parhau i ddatblygu a gwella sut rydym yn ateb gofynion
Safonau’r Iaith Gymraeg.
22
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Roeddem eisiau sicrhau y gallem barhau i glywed gan bobl, rhannu
gwybodaeth am wasanaethau GIG a rhoi gwybod i bobl am ein
gweithgareddau.

Cyflwyniadau a chynadleddau

Fe wnaethom weithio gyda’n gilydd i helpu a chefnogi CICau i
ddatblygu eu negeseuon digidol a phresenoldeb ar y cyfryngau
cymdeithasol. Roedd hyn yn golygu bod y Bwrdd a’r CICau yn gallu
cyrraedd rhagor o bobl nag erioed o’r blaen drwy ddefnyddio
technoleg digidol.
Fe wnaethom weithio gyda Iechyd a Gofal Digidol Cymru (cyn hynny
Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru) a phob un o’r 7 CICau i
ddylunio a lansio gwefannau newydd, mwy hygyrch.
Fe wnaethom osod safonau diwygiedig a chreu trefniadau newydd ar
gyfer adrodd yn ôl i’r cyhoedd am y pethau roeddem wedi siarad
amdanyn nhw yng nghyfarfodydd y Bwrdd a CICau.
Gweithio mewn partneriaeth gydag eraill
Ar ddechrau’r flwyddyn, fe wnaethom edrych ar beth roedd angen
inni ei wneud yn wahanol gyda’n partneriaid. Roeddem eisiau
sicrhau ein bod i gyd yn cydweithio i chware ein rhan mewn ymateb
i’r pandemig.
Felly fe wnaethom adeiladu ar ein partneriaethau cyfredol a ffurfio
rhai newydd lle roedd cydweithio yn cynyddu ein cyfleoedd i wneud
gwahaniaeth:
• Fe wnaethom gyfrannu at raglen reolaidd o uwchgynadleddau
gofal iechyd i rannu’r wybodaeth roeddem wedi ei gasglu drwy
ein gweithgareddau gydag eraill.
Yn y cyfarfodydd yma fe wnaethom ddysgu beth oedd pryderon pobl
eraill a defnyddio’r wybodaeth yma i’n helpu i gynllunio ein
gweithgareddau yn lleol ac yn genedlaethol.
• Cawsom drafodaethau amlach gydag Arolygiaeth Gofal Iechyd
Cymru (AGIC) a chyrff craffu ac arolygu eraill i rannu
gwybodaeth am yr hyn roeddem yn ei glywed gan bobl sydd yn
defnyddio gwasanaethau GIG.
• Fe wnaethom barhau i rannu persbectif cleifion a’r cyhoedd
gydag amrediad o gyrff rheoleiddiol proffesiynol yn cynnwys y
Cyngor Meddygol Cyffredinol, Cyngor Fferyllol Cymru ac eraill.
24

Fe wnaethom weithio gyda Chomisiwn Bevan i gymryd rhan mewn
cyfres o drafodaethau a dadleuon i drafod heriau COVID-19.
Fe wnaethom sicrhau ein bod yn rhannu’r hyn roedd pobl wedi ei
ddweud wrthym am beth oedd yn bwysig iddyn nhw am eu
gwasanaethau iechyd a gofal – a pham ei bod mor bwysig bod y rhai
sydd yn cynllunio iechyd a gofal yn cynnwys pobl a chymunedau
mewn cynllunio eu gwasanaethau i’r dyfodol.
Cadw llygad ar gynnydd
Yn ystod y flwyddyn fe wnaethom edrych i weld beth roedd llunwyr
polisi a darparwyr gofal iechyd wedi ei wneud am y pethau roeddem
wedi eu codi – fel ein bod yn gallu sicrhau gweithredu cyn gynted â
phosibl mewn ymateb i’r pethau roedd pobl wedi eu rhannu gyda ni.
O ran y gwasanaethau a’r materion lle roedd problemau perfformiad
ers amser hir, yn aml roedd y sefyllfa wedi gwaethygu oherwydd
effaith y pandemig.

Adeiladu a datblygu mudiad dysgu effeithiol yn
seiliedig ar werthoedd
Dysgu oddi wrth ein hunain ac oddi wrth eraill i wneud y
gwahaniaeth mwyaf ac ymateb i’n hamgylchedd newidiol
drwy ddulliau creadigol ac arloesol.
Fel pawb arall, roedd y cyfyngiadau arnom mewn ymateb i’r pandemig
coronafeirws yn golygu bod angen i’n Bwrdd a CICau wneud gwahanol
bethau ac mewn gwahanol ffyrdd. Doeddem ni ddim wedi wynebu
unrhyw beth fel hyn o’r blaen, felly roeddem, ac rydym yn parhau i
ddysgu wrth inni fynd ymlaen
Gwirfoddoli i’r GIG ac yn ein cymunedau
Wrth fynd i’r cyfnod clo, fe wnaethom weithio gyda’n corff cynnal i’w
gwneud yn bosibl i’n staff weithio yn uniongyrchol mewn cyrff GIG –
fel rhan o’r ymateb argyfwng.
Fe wnaethom gyflwyno trefniadau newydd fel bod ein staff yn gallu
chwarae eu rhan mewn gwirfoddoli lle y gallai hyn wneud y
gwahaniaeth mwyaf yn eu cymunedau lleol.
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Cynnal ein gweithgareddau yn rhithiol

ein helpu ni i ymestyn ein cyrhaeddiad i gymunedau. Fe wnaethom
edrych ar lle roedden nhw’n gallu ei gwneud yn fwy anodd i bobl
gael mynediad i’n gwasanaethau ac ateb ein cyfrifoldebau
cyfreithiol, a chyfrifoldebau eraill.

Ar ddechrau’r flwyddyn, roedd angen i’n staff ac aelodau gwirfoddol
CIC aros gartref ac roedd ein swyddfeydd ar gau i’r cyhoedd – bron
dros nos.
Fel bod modd inni gynnal ein holl weithgareddau fe wnaethom
ddatblygu rhaglen ddatblygu ddigidol. Fe wnaethom sicrhau bod gan
holl staff CICau offer digidol ac offer arall i weithio o gartref yn
effeithiol (yn dibynnu ar eu hamgylchiadau personol).
Fe wnaethom gynnig offer digidol i unrhyw aelodau gwirfoddol oedd
heb fynediad i offer digidol.
Fe wnaethom weithio gyda’n partneriaid i uwchraddio ein
meddalwedd er mwyn gallu parhau i gyflawni ein gweithgareddau yn
agored a thryloyw. Roedd pobl yn gallu ymuno gyda’n cyfarfodydd
ar-lein.
Wrth i gyfyngiadau lacio fe wnaethom rhai newidiadau fel bod modd
cynnal gwasanaeth wyneb yn wyneb i bobl oedd yn methu defnyddio
ein gwasanaethau fel arall.
Felly, roedd ein mudiad CIC cyfan
wedi gallu cynnal ein holl
weithgareddau yn rhithiol drwy
gydol y flwyddyn.
Newid ein ffyrdd o weithio
Fe wnaethom adolygu ein holl
safonau, polisïau, gweithdrefnau a
chanllawiau. Fe wnaethom feddwl
sut roedd y newidiadau yma yn
helpu i sicrhau bod pobl yn
parhau i allu rhannu eu barn
a’u profiadau; cael cyngor,
gwybodaeth a chymorth a
chadw mewn cysylltiad
gyda’n gweithgareddau
a’n penderfyniadau.
Fe wnaethom edrych ar lle
y gallai’r newidiadau
roeddem yn eu gwneud
26

Fe wnaethom ddweud wrth bobl beth roeddem yn ei wneud a pham.
Fe wnaethom gefnogi CICau i gydweithio i rannu pobl a phethau
eraill, lle roedd hyn yn helpu i sicrhau ein bod yn gallu darparu ein
gwasanaethau yn effeithiol.
Fe wnaethom annog CICau i roi cynnig ar ddulliau newydd o weithio,
a rhannu beth oedd yn gweithio’n dda a’r hyn roedden nhw wedi ei
ddysgu gydag eraill.
Roedd hyn yn cynnwys pethau fel ‘rhith ymweliadau’ fel bod pobl
mewn ysbytai yn gallu rhannu eu barn a’u profiadau gyda ni a ‘rhith
ddigwyddiadau’ lle y gallai defnyddwyr gwasanaethau a
chynrychiolwyr ddod at ei gilydd i rannu eu profiadau gyda ni.
Gweld sut roedd pethau’n mynd ac yn parhau i wella
Drwy’r fframwaith a nodir yn ein Safonau Cenedlaethol i CICau yng
Nghymru, fe wnaethom barhau i gefnogi CICau i hunanasesu eu
perfformiad a’u heffaith eu hunain, yn ogystal â nodi ac ateb eu
hanghenion datblygu.
Fe wnaethom edrych i weld pa mor dda roedd CICau yn cyflawni eu
gwasanaeth eiriolaeth cwynion. Gwelsom lle roedd CICau unigol yn
gwneud pethau’n eithriadol o dda. Fe wnaethom drefniadau i rannu
hyn fel bod CICau eraill yn gallu ystyried gwneud hyn hefyd.
Fe wnaethom hefyd gytuno lle roedd angen i CICau wneud pethau’n
wahanol, ac adolygu eu cynlluniau i newid y ffordd maen nhw’n
gwneud pethau.
Fe wnaethom gytuno bod angen cymorth cenedlaethol pellach i:
• helpu CICau i gryfhau eu trefniadau ymhellach i ddarparu eu
gwasanaeth eiriolaeth cwynion i bobl yn y carchar
• defnyddio’r wybodaeth sydd ar gael i adrodd ar eu perfformiad
a’u heffaith drwy gydol y flwyddyn, a gwneud newidiadau lle
roedd angen
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• edrych eto ar sut mae CICau yn cefnogi staff eiriolaeth cwynion
drwy ‘oruchwyliaeth’ rheolaidd.

fwyaf o achosion, er na wnaethom gynnal y gwyn, fe wnaethom nodi
beth y gallem ei ddysgu o’n profiad.

Edrychodd ein Pwyllgorau Llywodraethiant Corfforaethol a Safonau a
Pherfformiad ar yr hyn oedd yn gweithio’n dda ar draws ein mudiad,
a beth oedd angen ei newid.
Yn ystod y flwyddyn fe wnaethon nhw edrych ar sut roedd y Bwrdd a
CICau yn:
• rhoi cynnig ar ddulliau newydd o weithio a rhannu hyn gydag
eraill
• ateb a datblygu ymhellach eu hymagwedd tuag at y Gymraeg ac
ateb Safonau’r Iaith Gymraeg
• cadw pawb yn ddiogel yn unol gyda gofynion iechyd a diogelwch
• sicrhau eu bod yn gofalu am ddata personol pobl
• adrodd i’r cyhoedd am yr hyn roedden nhw yn ei glywed a beth
roedden nhw eisiau i gyrff GIG ei wneud mewn ymateb i hynny
• sicrhau bod cydraddoldeb ac amrywiaeth wrth galon eu prosesau
gwneud pednerfyniadau
• gwirio ac adrodd ar pa mor dda roedden nhw yn dilyn eu
cyfrifoldebau cyfreithiol a chyfrifoldebau sector cyhoeddus eraill.
Fe wnaethon nhw hefyd edrych ar sut roedd ein safonau, polisïau,
gweithdrefnau a chanllaw newydd diwygiedig yn gweithio a lle roedd
angen eu newid eto i ymateb i newidiadau newydd, ehangach.
Dysgu oddi wrth adborth a chwynion
Yn ystod y flwyddyn fe wnaethom edrych ar yr adborth a’r cwynion a
dderbyniwyd ar draws y mudiad CIC. Efallai nad oedd yn syndod bod
y rhan fwyaf o’r adborth cadarnhaol a dderbyniodd CICau yn
berthynol i’r gwasanaeth eiriolaeth cwynion. Mae hyn yn wir hefyd
gyda chwynion am ein gweithgareddau.
Derbyniwyd 8 o gwynion am weithgareddau CICau yn ystod y
flwyddyn.
Roedd pob un am y cymorth a’r gefnogaeth roeddem wedi gallu ei
ddarparu i bobl oedd eisiau codi eu pryderon am ofal GIG. Yn y rhan
28

Gwerthfawrogi ein haelodau a’n staff
Ein haelodau a’n staff ydy asgwrn cefn ein mudiad, ac yn
allweddol i’n gallu i gyflawni dros gleifion a’r cyhoedd.
Drwy gydol y flwyddyn buom yn gweithio’n galed i helpu i
sicrhau bod ein staff a’n haelodau yn gallu cyflawni eu rolau
yn ddiogel tra’n wynebu’r heriau mwyaf yn hanes maith ein
mudiad.
Recriwtio ein staff ac aelodau
Er mwyn gallu parhau i ddenu a recriwtio’r aelodau a staff cywir yn
ystod ein cyfnod pontio i Gorff Llais y Dinesydd newydd, fe
wnaethom weithio gydag eraill i wneud ein proses recriwtio yn
hygyrch a gwneud ein penderfyniadau penodi ar y sail cywir.
Fe wnaethom ei gwneud yn haws ac yn fwy diogel drwy gyflwyno
rhith gyfweliadau a darparu canllaw a chefnogaeth i helpu i sicrhau
bod ein gweithgaredd recriwtio yn parhau yn llyfn.
Fe wnaethom gefnogi CICau i ddefnyddio’r cyfle o weithio mewn
dulliau newydd i annog aelodau gwirfoddol newydd i ymuno neu
gymryd rolau newydd yn fwy hyblyg.
Cadw pawb yn ddiogel ac yn iach
Drwy gydol y flwyddyn fe wnaethom ganolbwyntio ar iechyd,
diogelwch a llesiant ein staff ac aelodau wrth inni eu cefnogi i
weithio mewn ffyrdd newydd a gwahanol:
• fe wnaethom helpu ein staff i weithio mewn ffyrdd newydd a
hyblyg, yn cynnwys gweithio adref. Roedd hyn yn helpu staff i
gadw’n ddiogel, cynnal eu llesiant, ateb eu cyfrifoldebau gofalu a
darparu cydbwysedd gwaith-bywyd effeithiol
• fe wnaethom gyflwyno trefniadau newydd i staff a rheolwyr
feddwl gyda’i gilydd am beth roedden nhw ei angen i sicrhau eu
bod yn ddiogel yn gweithio adref.
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Fe wnaethom sicrhau bod pawb yn meddwl am risgiau iechyd a
diogelwch. Fe wnaethom newidiadau lle roedd angen o ganlyniad i
hyn. Roedd hyn yn cynnwys offer newydd ac addasiadau eraill.

Fe wnaethom edrych i weld os oedd hyn yn ateb anghenion pobl a
gwneud rhai newidiadau o ganlyniad i hyn.

• fe wnaethom roi help a chefnogaeth i staff ac aelodau i gynnal
eu llesiant. Fe wnaethom gynhyrchu gwybodaeth llesiant,
cyflwyno trefniadau cadw mewn cysylltiad ac adolygiadau
llesiant.
Fe wnaethom gynnig help drwy wasanaethau cynghori i’r rhai oedd
ei angen.
• fe wnaethom edrych i weld sut roedd pobl a gofyn am syniadau
ar beth arall y gallem ei wneud drwy gyfres o arolygon llesiant
staff ac aelodau. Ar y cyfan, dywedodd pobl wrthym eu bod yn
meddwl ein bod yn eu helpu a’u cefnogi yn dda.
Fe wnaethom weithredu mewn ymateb i’w hawgrymiadau ar beth
arall y gallem ei wneud.
• fe wnaethom gynnal ein rhith gynhadledd staff gyntaf, yn
canolbwyntio ar lesiant.
• fe wnaethom gynhyrchu canllaw i CICau ar ddychwelyd i weithio
yn y swyddfa. Fe wnaethom adolygu ac ailddylunio ein gofod
gwaith swyddfa lle roedd angen i ddarparu amgylchedd iach a
diogel i’n staff, aelodau ac ymwelwyr.
Datblygu ein hunain i ddarparu drwy ddysgu a datblygu
Fe wnaethom ymateb i’r hyn ddywedodd pobl wrthym am yr hyn
roedden nhw ei angen i’w helpu i weithio mewn ffyrdd newydd, a
datblygu eu hunain yn fwy eang.
Cytunwyd ar raglen o ddysgu unigol. Hefyd:
• gweithio gydag eraill i adolygu a diwygio ein rhaglen ddatblygu
aelodau craidd. Roedd angen ei darparu yn wahanol i ateb ein
anghenion ac arfogi ein haelodau i weithio mewn ffyrdd
gwahanol.
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• ymestyn argaeledd e-ddysgu GIG i’n holl aelodau. Mae’r rhain yn
cynnwys pethau fel cydraddoldeb ac amrywiaeth, iechyd a
diogelwch a diogelu pobl.
• trefnu cyfres o ddigwyddiadau dysgu i gefnogi ein staff mewn
amrediad o feysydd. Roedd hyn yn cynnwys pethau fel
ymgysylltu effeithiol, delio gyda phobl fregus a chynnal
asesiadau effaith cydraddoldeb
• gweithio mewn partneriaeth gyda’r Sefydliad Ymgynghori i
ddarparu gweithdai i’r Bwrdd a’r holl CICau i feddwl am ddelio
gyda newidiadau i wasanaethau yn ystod y pandemig.
Fe wnaethom weithio gydag Academi Wales i ddylunio a chytuno ar
raglen ddysgu i’n helpu ni i barhau i weithio’n effeithiol a pharatoi ar
gyfer ein symudiad i’r Corff Llais y Dinasyddion newydd. Dechreuodd
hyn yn 2021-2022.
Fe wnaethom edrych eto ar sut rydym yn adolygu perfformiad a
chyfraniad ein staff ac aelodau i’n mudiad CIC, a gwneud rhai
newidiadau.

Corff Llais Dinasyddion newydd ar gyfer iechyd
a gofal cymdeithasol yng Nghymru
Drwy gydol y flwyddyn fe wnaethom barhau i siarad gyda
llunwyr polisi ac eraill am weledigaeth y mudiad CIC ar gyfer
y Corff Llais Dinasyddion newydd, cryfach ac annibynnol.
Ym Mehefin 2020, dywedodd Llywodraeth Cymru wrth bawb bod y
Frenhines wedi cytuno bod y Mesur Iechyd a Gofal Cymdeithasol
(Ansawdd ac Ymgysylltu) (Cymru) yn gallu dod yn gyfraith.
Mae hyn yn golygu y bydd y Corff Llais Dinasyddion newydd, yn
trafod iechyd a gofal cymdeithasol, yn disodli ein mudiad CIC.
Roeddem yn croesawu ymrwymiad y Gweinidog i weithio gyda ni ac
eraill fel bod modd cyflwyno’r corff newydd yn llwyddiannus.
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Yn ystod y flwyddyn ni fu’n bosibl i Lywodraeth Cymru wneud
cymaint o gynnydd ag roedd yn ei ddymuno ar hyn. Roedd angen i
lunwyr polisi, rheolwyr a staff rheng flaen iechyd a gofal
cymdeithasol ganolbwyntio ar yr ymateb i’r pandemig coronafeirws.

Er bod hyn yn gweithio yn y dull gorau y gall, dydy’r trefniadau yma
ddim wedi cael eu cytuno mewn ysgrifen. Rydym wedi cytuno gyda
Llywodraeth Cymru a Bwrdd Iechyd Addysgu Powys (fel ein corff
cynnal) sut mae angen i bethau weithio. Rydym yn disgwyl i’r
trefniadau newydd gael eu cymeradwyo.

Dywedodd ein mudiad CIC ei bod yn bwysicach ei gael yn gywir na
cheisio ei wneud yn gyflym yn ystod argyfwng. Pan wnaethom newid
y ffordd roeddem yn cyflawni ein gweithgareddau mewn ymateb i’r
pandemig, fe wnaethom sicrhau ein bod yn gwneud hyn mewn
ffordd oedd yn ein paratoi ar gyfer y corff newydd.

Yn y cyfamser, fe wnaethom barhau i ddatblygu ein trefniadau
llywodraethiant a sicrhwydd ymhellach
Lansio ein gwefan

Fe wnaethom barhau i siarad gyda llunwyr polisi am y trefniadau i
sefydlu’r corff newydd. Fe wnaethom ddweud y dylai gymryd
cyfrifoldebau newydd mewn ymateb i argymhellion ‘First Do No
Harm ’, adroddiad Adolygiad Diogelwch Dyfeisiadau Meddygol a
Meddyginaiaethau Annibynnol.

Er ein bod wedi gwneud llawer o waith i gytuno ar steil a chynnwys
ein gwefan newydd, ni wnaethom lwyddo i’w chael yn barod i’w
lansio yn ystod y flwyddyn.

Mae Llywodraeth Cymru bellach wedi cyhoeddi y bydd y corff
newydd yn dechrau gweithio ar 1 Ebrill 2023. Fe fyddwn yn parhau i
weithio gyda’n gilydd ac eraill i ddatblygu’r trefniadau newydd fel y
gallwn, gyda’n gilydd greu Corff Llais y Dinesydd gwirioneddol
gryfach ar gyfer iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru.

Edrych ymlaen

Yr hyn na wnaethom lwyddo i’w gyflawni

Gallwch ddarganfod rhagor am ein cynlluniau yn ein Cynllun
Blynyddol 2021-2022 https://boardchc.nhs.wales/files/documents/bchcw-annual-plan2021-2022-april-2021/.

Yn ystod y flwyddyn fe wnaethom ddiwygio ein cynlluniau. Yn bennaf
er mwyn inni allu ymateb i ymateb LLywodraeth Cymru i’r pandemig
coronafeirws. Roedd angen inni hefyd ddarparu rhagor o gyngor a
chymorth i arweinwyr CIC i’w helpu i ddelio gyda’r sialensau
roedden nhw yn eu wynebu.

Fe wnaethom hyn ym mis Mai 2021.

Gwyddom y byddwn yn byw gyda coronafeirws am gryn amser eto.
Mae hyn yn golygu y bydd y ffordd mae’r GIG yn gweithio, ac felly
ninnau, yn parhau i newid ac addasu i ateb anghenion pobl.

Roedd hyn yn golygu nad oeddem yn gallu gorffen ychydig o’r
pethau roeddem ni wedi eu cynllunio.
Fframwaith llywodraethiant cryfach
Mae’r ffordd rydym wedi cael ein sefydlu fel mudiad yn effeithio ar
sut rydym yn trefnu ein hunain, yn gwneud penderfyniadau a
chefnogi ein gweithgareddau. Rydym yn dibynnu ar gyrff eraill i
ddarparu gwasanaethau allweddol inni er mwyn ein helpu i reoli ein
pobl a’n harian.
1

First Do No Harm (immdsreview.org.uk)
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Sut y gall eich llais gael ei glywed neu
sut y gallwch gymryd rhan

Atodiad 1

Rydym bob amser yn awyddus i glywed gan unrhyw un sydd eisiau
rhannu eu barn a’u profiadau o wasanaethau GIG. Gallwch gysylltu
gyda ni drwy ddefnyddio unrhyw un o’r manylion ar ddiwedd yr
adroddiad yma. Gallwch hefyd ddweud wrthym os hoffech gael eich
cynnwys ar ein rhestr ddosbarthu ar gyfer arolygon a
diweddariadau.
Os ydych yn rhan o grŵp neu gorff ac os hoffech weithio gyda ni ar
unrhyw un o’n gweithgareddau hoffem glywed gennych chi. Rydym
hefyd yn hapus i ddod i glywed gan unrhyw grwpiau sydd â straeon
i’w rhannu am unrhyw agwedd o wasanaethau GIG. Rydym yn
cyhoeddi calendr o gyfarfodydd ar ein gwefan a gallwch weld pryd a
lle y byddwn yn trafod materion allweddol sydd yn effeithio ar
wasanaethau GIG
Cynhelir cyfarfodydd ein pwyllgor yn gyhoeddus ac mae croeso i chi
fynychu. Rhowch wybod inni os gwelwch yn dda os hoffech dderbyn
set o bapurau pwyllgor o flaen llaw.

Datganiad ariannol
Nodir y datganiad ariannol yn cofnodi’r gyllideb a’r gwariant am y
cyfnod 1 Ebrill 2020 i 31 Mawrth 2021 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.
Costau Sefydlog

Cyflogau staff

Rydym yn cyhoeddi cynllun gwaith misol
sydd yn rhoi cyfrif llawn o’r gwaith a
fwriadwn ei wneud a sut rydym yn anelu
at wneud gwahaniaeth.

Costau swyddfa

Ac…rydym bob amser yn chwilio am
aelodau newydd!

Cyfanswm (Sefydlog)

Mae mwyafrif llethol y gwaith yn cael ei
wneud gan wirfoddolwyr lleol sydd â
diddordeb mewn helpu eu
cymunedau i gael llais yn y
ffordd y mae eu GIG yn cael ei
ddylunio a’i ddarparu. Os
gallwch neilltuo
rhywfaint o amser
dros 3-5 diwrnod y
mis, cysylltwch os
gwelwch yn dda.

Costau Amrywiol
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Costau Llety
Trosglwyddo

Cyllideb
Flynyddol (£)

Gwariant i 31
Mawrth (£)

405,420.00

244,100.37

29,268.63

7,825.00

4,178.60

867.40

44,465.00

60,695.82

-6,402.82

-3,015.00

Amrywiad
(£)

-3,015

454,695.00

452,318.00

Cyllideb
Flynyddol (£)

Gwariant i 31
Mawrth (£)

Costau teithio a
chostau cysylltiedig

7,200.00

3,262.00

3,937.00

Costau swyddfa

6,059.00

12,073.00

-6,013.00

13,259.00

15,335.00

-2,076.00

Cyfanswm (Amrywiol)
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2,377.00

Amrywiad
(£)
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Atodiad 1 parhad...
Datganiad ariannol
Costau canolog

Cyllidebau CIC
Cyllideb
Flynyddol (£)

Gwariant i 31
Mawrth (£)

Hyfforddiant (staff)

15,000.00

34,460.00

-19,460.00

Hyfforddiant (aelodau)

20,000.00

13,440.00

6,560.00

Marchnata

3,000.00

6,857.00

-3,857.00

Cymorth i aelodau

3,600.00

705.00

Wrth gefn

40,000.00

Wrth gefn
(trosglwyddiadau
cyllideb)

44,640.00

Mamolaeth

12,000.00

6,481.00

5,519.00

Costau swyddfa

114,120.00

102,361.00

11,759.00

CLG TG

120,000.00

123,787.00

-3,787.00

Newid TG
(trosglwyddiadau
cyllideb)

94,561.00

100,543.00

-5,982.00

CLG Cyfreithiol

25,000.00

21,995.00

3,005.00

CLG Rheolaeth

112,600.00

115,794.00

-3,194.00

Cyfanswm

604,521.00

606,371.00

-1,850.00

Cyllideb
Flynyddol (£)

Amrywiad
(£)

Amrywiad
(£)

Aneurin Bevan

458,505.00

458,495.00

10.00

Cwm Taf Morgannwg

444,317.00

444,314.00

3.00

Hywel Dda

479,946.00

479,936.00

10.00

2,895.00

Gogledd Cymru

750,690.00

748,702.00

1,988.00

35,308.00

4,692.00

Powys

358,561.00

358,551.00

10.00

44,640.00

0.00

De Morgannwg

444,863.00

444,780.00

83.00

Bae Abertawe

417,068.00

417,057.00

11.00

3,353,950.00

3,351,835.00

2,115.00

Cyfanswm
Trosolwg

Cyllideb
Flynyddol (£)
Sefydlog

454,695.00

Amrywiol

13,259.00

Costau Canolog
Cyllidebau CICau
Cyfanswm
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Gwariant i 31
Mawrth (£)

Gwariant i 31
Mawrth (£)
452,318.00

Amrywiad
(£)
2,377.00

15,335.00

-2,076.00

604,521.00

606,371.00

-1,850.00

3,353,950.00

3,351,835.00

2,115.00

4,426,425.00
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4,425,859.00
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Cyfarwyddiaeth

Safleoedd
eraill o
awdurdod

Dim wedi’i
ddatgan

Dim wedi’i
ddatgan

John Beecher

Cadeirydd, Cwm Dim wedi’i
Taf Morgannwg ddatgan

Dim wedi’i
ddatgan

Kirsten Jones

Aelod Swyddog
(tan Chwefror
2021)

Dim wedi’i
ddatgan

Dim wedi’i
ddatgan

Malcolm
Latham

Cadeirydd CIC
De Morgannwg

Dim wedi’i
ddatgan

Dim wedi’i
ddatgan

Mansell
Bennett

Cadeirydd CIC
Hywel Dda

Dim wedi’i
ddatgan

Dim wedi’i
ddatgan

Meri Huws

Aelod
Annibynnol

Dim wedi’i
ddatgan

Aelod
Annibynnol o
Bwyllgor Craffu a
Risg Iechyd a
Gwasanaethau
Cymdeithasol
Llywodraeth
Cymru.
Aelod o Gyngor
Prifysgol
Aberystwyth.
Llywydd Llyfrgell
Genedlaethol
Cymru.
Ymddiriedolwr
VTCT.
Aelod Bwrdd
Shelter Cymru.

Sarah
FinneganDehn

Aelod
Annibynnol

Cyfarwyddwraig
of Prime Cymru
Hyfforddi a
mentora
llawrydd,
ymgynghoriaeth

Dim wedi’i
ddatgan

Enw

Datganiadau 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 yn CIC

Cyfarwyddiaeth Safleoedd
eraill o
awdurdod

Alyson
Thomas

Prif
Weithredwraig,
Bwrdd CICAU

Dim wedi’i
ddatgan

Dim wedi’i
ddatgan

John Pearce

Cadeirydd,
Bwrdd CICau

Dim wedi’i
ddatgan

Dim wedi’i
ddatgan

Alan Davies

Cadeirydd, CIC, Dim wedi’i
Aneurin Bevan ddatgan

Dim wedi’i
ddatgan

Frances Hunt

Cadeirydd, CIC Dim wedi’i
Powys
ddatgan

Gweinyddydd,
Ymddiriedolaeth
Agnes Evans.
Aelod o RCGP
Grŵp Cleifion
Cymru.
Aelod o Grŵp
Cyfranogi
Cleifion
Llanfyllin.
Ymatebydd
cyntaf (YGAC).
Ysgrifennydd
Eglwys Sant
Dogfan.
Ysgrifennydd
Ardal
Cenhadaeth
Dyffryn Tanat.
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Safle yn CIC

Hugh Pattrick Cadeirydd, CIC
Bae Abertawe
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Atodiad 3
Ein Bwrdd a’i bwyllgorau
Enw

Cynrychiolydd CIC

Tîm Uwch Reolwyr
Enw

Cynrychiolydd CIC

John Pearce

Cadeirydd, Bwrdd

Alyson Thomas

Prif Weithredwraig

Alyson Thomas

Prif Weithredwraig, Bwrdd

Alan Davies

Cadeirydd, Aneurin Bevan

Des Kitto

Prif Swyddog, Bwrdd

John Beecher

Cadeirydd, Cwm Taf Morgannwg

Angela Mutlow

Prif Swyddog, CIC Aneurin Bevan

Mansell Bennett

Cadeirydd, Hywel Dda

Cathy Moss

Prif Swyddog, CIC Taf Morgannwg

Jackie Allen

Cadeirydd, Gogledd Cymru

Donna Coleman

Prif Swyddog, CIC Hywel Dda

Frances Hunt

Cadeirydd, Powys

Geoff Ryall-Harvey

Chief Officer, North Wales CHC

Malcolm Latham

Cadeirydd, De Morgannwg

Katie Blackburn

Prif Swyddog, CIC Gogledd Cymru

Hugh Pattrick

Cadeirydd, Bae Abertawe

Stephen Allen

Prif Swyddog, CIC De Morgannwg

Meri Huws

Aelod Annibynnol

Mwoyo Makuto

Prif Swyddog, CIC Bae Abertawe

Sarah Finnegan-Dehn

Aelod Annibynnol

Kirsten Jones

Aelod Swyddog

Pwyllgorau

Cadeirydd

Pwyllgor Llywodraethiant
Corfforaethol

Sarah Finnegan-Dehn,
Aelod Annibynnol

Cyd-bwyllgor Newid a
Chynllunio Gwasanaethau
CIC

John Pearce, Cadeirydd y Bwrdd

Pwyllgor Safonau a
Pherfformiad

Meri Huws, Aelod Annibynnol
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Atodiad 4

Atodiad 5

Cynrychiolaeth allanol 2020-2021

Bwrdd CICau yng Nghymru

Grŵp

Cynrychiolydd

Bwrdd Gweithredu 111-OOH

Angela Mutlow, Prif Swyddog,
CIC Aneurin Bevan

Academi Colegau Brenhinol Meddygol Des Kitto, Prif Swyddog, Bwrdd
Cymru (AMRCW)
Rhwydwaith Pryderon Cymru Gyfan

Des Kitto, Prif Swyddog, Bwrdd

Grŵp Llywio Adolygu Canser

Stephen Allen, Prif Swyddog,
CIC De Morgannwg

Is-Grŵp Arbenigol Hawliadau Iawndal Eiriolydd Cwynion
Fforwm Cyngor Meddygol Cyffredinol

Prif Weithredwraig/ Cadeirydd
y Bwrdd

Gwasanaeth Golwg Isel Cymru a
Chyd-Bwyllgor Archwiliad Iechyd
Llygaid Cymru

Katie Blackburn, Prif Swyddog,
CIC Powys

Pwyllgor Ambiwlans Gweinidogion

Des Kitto, Chief Officer, Board

Fforwm Ansawdd a Diogelwch
Cenedlaethol

Prif Weithredwraig

Grŵp Llywio Gweddnewid Cleifion
Allanol (LlC)

Stephen Allen, Prif Swyddog,
CIC De Morgannwg

Bwrdd Rhaglen Gofal Sylfaenol

Prif Weithredwraig

Bwrdd Archwilio Ombwdsmon
Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru

Des Kitto, Prif Swyddog, Bwrdd

Bwrdd Gweithredu Llawdriniaeth
Thorasig

Des Kitto, Prif Swyddog, Bwrdd

Concordat Cymru

Prif Weithredwraig

Pwyllgor Sgrinio Cymru

Des Kitto, Prif Swyddog, Bwrdd

Pwyllgor Ansawdd, Diogelwch a
Phrofiad Cleifion WHSSC

Jemma McHale, Dirprwy Brif
Swyddog, CIC Aneurin Bevan
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Cefnogir aelodau’r Bwrdd yn eu gwaith gan dîm o staff, sydd yn
gweithio o gartref:
Swyddi llawn amser

Tîm
Prif Weithredwraig

1.0

Prif Swyddog

1.0

Rheolwr/wraig Adnoddau Dynol

0.75

Rheolwr/wraig Busnes (rhannu swydd)
Swyddog Adnoddau Dynol

1.0
0.84

Tîm gweinyddol (rhannu swydd)

1.0

Cyfieithydd (Cymraeg)

1.0

Cyfanswm

7.59
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Diolch
Diolchwn i bawb a gymerodd yr amser i rannu eu barn a'u profiadau
gyda ni am eu gwasanaethau gofal iechyd ac i rannu eu syniadau.
Rydym yn diolch i'r staff gofal iechyd sy'n gweithio mor galed i ofalu
am bobl a'u hanwyliaid yn ystod y pandemig.
Rydyn ni'n gobeithio bod yr adborth mae pobl wedi cymryd amser i
rannu yn dylanwadu gwasanaethau gofal iechyd i gydnabod a
gwerthfawrogi'r hyn maen nhw'n ei wneud yn dda - a gweithredu lle
mae angen iddyn nhw wneud cyn gynted ag y gallan nhw i wella
pethau.

Adborth
Byddem wrth ein bodd yn clywed eich barn am y cyhoeddiad hwn,
ac unrhyw awgrymiadau ynghylch sut y gallem fod wedi'i wella, fel y
gallwn ei ddefnyddio i wneud i'n dyfodol weithio'n well.
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Board of Community Health Councils in Wales
33-35 Heol y Gadeirlan
Caerdydd
CF11 9HB
Ffôn: 02920 235558
E-bost: enquiries@waleschc.org.uk
Cyfryngau cymdeithasol:

@CHC_Wales

@chcwales

