
Ymateb i Adroddiad y Pwyllgor Cyfrifon Gweithredu’r Fframwaith Cenedlaethol 
ar gyfer Gofal Iechyd Parhaus y GIG: Adroddiad Dilynol  
 
Rydym yn croesawu’r adroddiad ac mae ein hymateb i’r argymhellion penodol fel a 
ganlyn. Bydd Llywodraeth Cymru yn rhoi’r diweddaraf i’r Pwyllgor ar bob un o’r 
argymhellion cyn toriad yr haf. 
 
 
Argymhelliad 1 – Mae’r Pwyllgor yn argymell, er mwyn ennyn hyder yn 

ansawdd a chysondeb penderfyniadau ar ddyfarniadau cyllid ar gyfer gofal 
iechyd parhaus, y dylai’r gwaith ar samplau archwilio blynyddol yr holl Fyrddau 
Iechyd gael ei wneud yn annibynnol, gan yr un tîm. 
 

Derbyn 
 
Bydd tîm canolog yn cymryd y samplau archwilio blynyddol (disgwylir ym mis Medi 
2015 ac yn flynyddol wedi hynny). Disgwylir y bydd yn cymryd mis i gwblhau’r 
archwiliadau.  
 
 
Argymhelliad 2 – Dylai Llywodraeth Cymru roi manylion i’r Pwyllgor am 

ganlyniadau a chanfyddiadau’r adolygiad parhaus o achosion sy’n ymwneud 
ag anableddau dysgu, sy’n dod i ben ym mis Mawrth 2015. 
 
Derbyn 
 
Bydd Llywodraeth Cymru yn cyflwyno canfyddiadau’r adolygiad hwn i’r Pwyllgor 

erbyn toriad yr haf.  

 

Argymhelliad 3 – Mae’r Pwyllgor yn argymell y dylai Llywodraeth Cymru barhau 

i fonitro cynnydd Byrddau Iechyd wrth brosesu ôl-hawliadau ac os bydd angen, 
cyfeirio hawliadau nas proseswyd o fewn y terfyn amser rhagnodedig at 
Brosiect Powys a rhoi diweddariad i’r Pwyllgor cyn toriad yr haf. 

 

Derbyn 

 

Bydd Llywodraeth Cymru yn parhau i fonitro cynnydd mewn perthynas ag ôl-

hawliadau. Caiff gwybodaeth ei monitro bob mis. Mae’r Bwrdd Gofal Cymhleth 

Cenedlaethol, sy’n cael ei gadeirio ar y cyd gan Gyfarwyddwr Gwasanaethau 

Cymdeithasol ac Integreiddio Llywodraeth Cymru a Phrif Weithredwr Bwrdd Addysg 

Iechyd Powys, yn derbyn adroddiadau rheolaidd ym mhob cyfarfod. Cytunwyd y caiff 

yr ôl-hawliadau ar gyfer Cyfnod 2 eu trosglwyddo i Brosiect Cenedlaethol Powys. 

Cytunwyd ar y broses ac mae gwaith yn mynd rhagddo.   

 

 
Argymhelliad 4 – Mae’r Pwyllgor yn argymell y dylai Llywodraeth Cymru 
gyflwyno adroddiad i’r Pwyllgor cyn toriad yr haf ar y broses o ehangu’r 
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rhaglen recriwtio yn lleol ac yn genedlaethol gan nodi a yw hyn wedi arwain at 
welliannau yn yr amser a gymerir i brosesu hawliadau presennol a hawliadau 
yn y dyfodol. 
 

Derbyn 

Bydd Llywodraeth Cymru yn gofyn i fyrddau iechyd lleol am wybodaeth ynghylch 
niferoedd staff yn ymdrin â hawliadau cynghorau iechyd cymuned. Bydd hyn yn 
cynnwys hysbysu pan fydd niferoedd staff yn newid, ac mae Llywodraeth Cymru yn 
derbyn gwybodaeth bob mis ynghylch ymdrin â hawliadau. Bydd y Bwrdd Gofal 
Cymhleth Cenedlaethol yn derbyn adroddiad diweddaru ym mhob cyfarfod. Bydd 
Llywodraeth Cymru yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i’r Pwyllgor yn ôl y gofyn.   
 
 
Argymhelliad 5 – Mae’r Pwyllgor yn argymell y dylai Llywodraeth Cymru fonitro 
Byrddau Iechyd er mwyn sicrhau nad yw’r terfyn amser byrrach ar gyfer 
hawliadau mwy diweddar yn arwain at ganlyniadau anfwriadol yn sgil 
amseroedd datrys hwy ar gyfer hawliadau hirsefydlog sydd heb eu datrys. 
 
Derbyn 

 

Bydd Llywodraeth Cymru yn parhau i fonitro pob hawliad yn fisol. Bydd y Bwrdd 

Gofal Cymhleth Cenedlaethol yn derbyn adroddiadau rheolaidd ym mhob cyfarfod.   

 

Argymhelliad 6 – Mae’r Pwyllgor yn argymell y dylai Llywodraeth Cymru 

sicrhau bod trefniadau llywodraethu yn glir ac yn ddealledig mewn perthynas â 

gofal cymhleth. Bydd hyn yn cynnwys monitro effeithiolrwydd trefniadau o’r 

fath ac ymgysylltu ag aelodau o’r Bwrdd Gofal Cymhleth Cenedlaethol ac 

unrhyw grwpiau gorchwyl a gorffen sy’n cefnogi ei waith. 

Derbyn 

Mae pob bwrdd iechyd lleol a Llywodraeth Cymru wedi ystyried a chymeradwyo’n 
ffurfiol y Fframwaith Llywodraethu ac Atebolrwydd. Arweiniodd hyn at ffurfio’r Bwrdd 
Gofal Cymhleth Cenedlaethol a’r Grŵp Cyfeirio Rhanddeiliaid Cenedlaethol. Caiff y 
Bwrdd ei gadeirio ar y cyd gan Gyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol ac  
Integreiddio Llywodraeth Cymru a Phrif Weithredwr Bwrdd Iechyd Addysgu. Caiff y 
Grŵp Cyfeirio ei gadeirio gan y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol ac 
Integreiddio. Bydd y Pwyllgor yn derbyn manylion yr aelodaeth a’r cylch gorchwyl 
erbyn toriad yr haf. Cynhaliwyd cyfarfod cychwynnol y grŵp ac mae’r aelodau wrthi’n 
cytuno ar y cylch gorchwyl. Caiff presenoldeb mewn cyfarfodydd ei fonitro a bydd y 
Cadeiryddion yn trafod unrhyw bryderon gyda Phrif Weithredwyr byrddau iechyd lleol 
yn ôl y gofyn. 
 

Argymhelliad 7 – Yn ogystal â’r taflenni presennol y gall unigolyn gael gafael 

arnynt pan fydd unigolyn o fewn y system, mae’r Pwyllgor yn argymell y dylai 

Llywodraeth Cymru gyhoeddi taflen gwybodaeth gyhoeddus cyffredinol ar ofal 



iechyd parhaus. Dylid rhannu’r taflenni hyn gyda gweithwyr iechyd a gofal 

cymdeithasol proffesiynol a’u dosbarthu’n eang, a dylent fod ar gael mewn 

meddygfeydd hefyd. 

Derbyn 

Bydd pob bwrdd iechyd lleol yn cael copïau ychwanegol o’r Daflen Gwybodaeth i’r 

Cyhoedd i’w dosbarthu i gartrefi gofal lleol ym mis Mai. Bydd Llywodraeth Cymru 

hefyd yn rhoi rhestr ddosbarthu ofynnol i fyrddau iechyd lleol i sicrhau bod y taflenni 

ar gael yn helaeth, gyda meddygfeydd teulu ar y rhestr hon. 

 

Mae’r daflen hon, ynghyd â chyhoeddusrwydd a gwybodaeth arall, ar gael ar dudalen 

gwe Llywodraeth Cymru a’r Safle Cymorth Gofal Cymhleth a Gwybodaeth dan 

berchnogaeth y GIG a Llywodraeth Cymru ar y cyd. 

 

 

Argymhelliad 8 – Mae’r Pwyllgor yn argymell y dylid rhoi canllawiau gorfodol i 

Fyrddau Iechyd a darparwyr gofal cymdeithasol ynghylch ble y dylai 

gwybodaeth mewn perthynas â gofal iechyd parhaus fod ar gael. Dylai hyn 

gynnwys darparu gwybodaeth i unigolion (a/neu eu teuluoedd) sydd mewn 

cartref gofal, neu ar fin mynd i gartref gofal, gan gynnwys manylion am sut y 

caiff yr Offeryn Cefnogi Penderfyniadau ei ddefnyddio gydag unigolion sy’n 

cael eu hasesu ar gyfer Gofal Iechyd Parhaus. 

Derbyn 
 

Bydd Llywodraeth Cymru yn rhoi canllawiau gorfodol i fyrddau iechyd lleol. Bydd hyn 
yn cynnwys rhestr ddosbarthu ofynnol i sicrhau bod y taflenni ar gael yn helaeth. Mae 
ymarferwyr wedi cael set o gwestiynau cyffredin. Mae’r rhain yn cyfeirio at 
ddefnyddio a chymhwyso’r Dull Cefnogi Penderfyniadau. Bydd copïau ychwanegol 
o’r Daflen Gwybodaeth i’r Cyhoedd yn cael ei hanfon i bob bwrdd iechyd lleol er 
mwyn ei dosbarthu i gartrefi gofal lleol. Bydd Llywodraeth Cymru yn creu posteri 
erbyn yr hydref ac gofyn i fyrddau iechyd lleol ddosbarthu posteri yn cyfeirio at wefan 
Llywodraeth Cymru lle mae’r daflen a gwybodaeth berthnasol ar gael, gan gynnwys 
gwybodaeth am y dull cefnogi penderfyniadau. 
 
 
Argymhelliad 9 – Mae’r Pwyllgor yn pryderu o hyd ynghylch ymwybyddiaeth, 

ansawdd a lefel y ddarpariaeth o wasanaethau eiriolaeth a ddarperir gan 

fyrddau iechyd gwahanol ac mae’n cefnogi’r syniad o gleifion a gofalwyr yn 

deall eu hopsiynau a’r broses o wneud penderfyniadau, yn ogystal â gweithwyr 

iechyd proffesiynol. Mae’r Pwyllgor yn argymell bod Llywodraeth Cymru yn 

cyflwyno adroddiad i’r Pwyllgor cyn toriad yr haf, yn egluro sut y mae’n 

bwriadu gwella cysondeb ac ansawdd gwasanaethau eiriolaeth a’r 

ymwybyddiaeth ohonynt. 

Derbyn 



 
Bydd Llywodraeth Cymru yn adrodd i’r Pwyllgor yn ôl y gofyn. Mae Llywodraeth 
Cymru wedi gofyn i’r byrddau iechyd lleol am y sefyllfa eiriolaeth yn eu hardaloedd. 
Byddwn yn adolygu hyn i sicrhau bod y mater yn briodol ac yn cytuno cymryd camau 
pellach i fynd i’r afael â materion lle bo angen. Bydd y Pwyllgor yn cael y diweddaraf 
cyn toriad yr haf yn nodi’n glir sut bydd Llywodraeth Cymru yn sicrhau bod yr 
argymhelliad hwn yn cael ei gyflawni. 




