
 

Adroddiad Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus Cynulliad Cenedlaethol Cymru ar 

‘Adolygiad Llywodraethu Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr: Yr Hyn a 

Ddysgwyd’ 

Darparwyd gan: Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol 

Dyddiad: 8 Gorffennaf 

Mae Llywodraeth Cymru yn croesawu canfyddiadau’r adroddiad. Rwyf eisoes wedi 

amlinellu’r gwelliannau a’r heriau sy'n parhau yn y Bwrdd Iechyd yn fy natganiad ar 4 

Mehefin 2019. Yn ychwanegol rwyf cynnig yr ymateb canlynol i’r tri argymhelliad sydd 

ynddo.  

Argymhelliad 1. Nid ydym wedi ein hargyhoeddi bod digon o adnoddau’n cael eu neilltuo i 

gamau trawsnewid ac er bod y Bwrdd wedi penodi Cyfarwyddwr Trawsnewid, rydym yn 

argymell y dylai’r Bwrdd ystyried cyflwyno arbenigwyr allanol ychwanegol ar drawsnewid er 

mwyn cynorthwyo yn hyn o beth. 

Derbyn - Rydym wedi darparu cymorth ychwanegol sylweddol, cyfanswm o fwy na £80 

miliwn, i’r bwrdd iechyd o dan drefniadau’r mesurau arbennig. Mae hyn yn cynnwys 
buddsoddiad i wella gwasanaethau iechyd meddwl a bydwreigiaeth, a chyllid rheolaidd o 
£2.3 miliwn tuag at strwythurau gofal gweithredol. Mae asesiad Llywodraeth Cymru o’r 
adroddiad cynnydd diweddar ar y fframwaith mesurau arbennig yn cydnabod y cynnydd o 
ran prosesau llywodraethiant ac ansawdd, arweinyddiaeth y bwrdd, gwasanaethau iechyd 
meddwl, ymgysylltu a gweithio mewn partneriaeth a gofal sylfaenol. Fodd bynnag, rydym 
wedi bod yn glir gyda’r bwrdd iechyd bod llawer mwy i’w wneud, yn arbennig o ran sicrhau 
gwelliant cynaliadwy mewn perfformiad ariannol ac amseroedd aros. Rydym yn cytuno y 
bydd angen dull gweithredu ar draws y sefydliad cyfan er mwyn wneud hyn, ynghyd â 
rhagor o gymorth ac arbenigedd ar gyfer adfer a thrawsnewid. 

Mae’r bwrdd iechyd yn cydnabod bod angen newid sylweddol o ran cyflawni trawsnewid ac 
adfer. Er mwyn sicrhau bod gweithgareddau’n gyson, yn gydgysylltiedig ac yn cael yr 
adnoddau priodol, mae wedi ad-drefnu ei swyddogaeth trawsnewid ac arweinyddiaeth yn dri 
maes:  

 Trawsnewid – o dan arweinyddiaeth y Cyfarwyddwr Cyllid;

 Gwella Gwasanaethau a Chynhyrchiant; a

 Swyddfa Rheoli Cyflawni – y ddau o dan arweinyddiaeth Cyfarwyddwr Gweithredol y

Gweithlu a Datblygu Sefydliadol.

Mae’r Bwrdd Iechyd hefyd yn penodi arbenigwr allanol yn Gyfarwyddwr Adfer, a bydd 

hynny’n helpu i ymateb i argymhelliad y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus o ran trawsnewid. 

Bydd manylion terfynol y cymorth ychwanegol gan Lywodraeth Cymru ar gyfer trawsnewid 

ac adfer ar gael yn fuan a byddem yn hapus i roi diweddariad pellach i’r Pwyllgor.  

Argymhelliad 2. Rydym yn argymell bod Llywodraeth Cymru yn ysgrifennu at holl gyrff y 

GIG yng Nghymru i roi cyngor ar gyhoeddi adroddiadau er mwyn sicrhau bod y broses yn 

cael ei rheoli’n well yn y dyfodol. Dylai’r cyngor hwn gyfeirio at roi rhybudd ymlaen llaw, 

ynghyd â chopi dan embargo o’r adroddiad i’r rhai y mae’r adroddiad yn effeithio arnynt, cyn 



ei ryddhau i’r wasg. Dylid rhoi cymorth digonol hefyd i gefnogi’r rhai a allai fod angen 

cymorth.  

 

Derbyn – Pan fydd adroddiadau ar fethiannau mewn gofal yn cael eu cyhoeddi, anghenion 

y rhai sydd wedi’u heffeithio a ddylai fod yn flaenaf, ac mae angen inni sicrhau eu bod yn 

cael y gefnogaeth briodol.  

 

Y drefn arferol yw dilyn cynllun cyhoeddi a chyfathrebu sy’n golygu rhoi copïau o’r 

adroddiad i’r rhai sydd wedi’u heffeithio, ynghyd â sesiwn friffio arbenigol sy’n cynnwys y 

cyfle iddynt ofyn cwestiynau i’r awduron. Byddwn hefyd yn ceisio darparu cymorth technegol 

ac emosiynol arall gan gynnwys, lle bo angen, llinell gymorth neu fynediad at gwnselwyr. Yn 

unol â’r drefn arferol bydd newyddiadurwyr yn cael copi o’r adroddiad ac yn cael eu briffio yr 

un pryd â’r rhai sydd wedi’u heffeithio, a hynny mewn lleoliadau gwahanol. Caiff yr 

adroddiadau eu rhannu hefyd ag Aelodau’r Cynulliad a rhanddeiliaid eraill sydd â 

diddordeb. 

 

Fodd bynnag, mae angen dysgu gwersi bob amser o’r profiad o ymdrin â’r broses o 

gyhoeddi adroddiadau, gan sicrhau ein bod, ar un llaw, yn agored ac yn dryloyw ond, yn 

sensitif hefyd i anghenion y bobl dan sylw. Mae hynny’n cynnwys sicrhau eu bod yn cael yr 

wybodaeth briodol, ynghyd â’r cymorth technegol ac emosiynol priodol i ddiwallu eu 

hanghenion. Cafodd hyn ei ddangos yn ddiweddar yn y modd y cafodd y teuluoedd a’r staff 

eu cynnwys pan gyhoeddwyd adroddiad y Colegau Brenhinol i wasanaethau mamolaeth 

Cwm Taf. 

 

Yng ngoleuni’r argymhelliad, bydd Llywodraeth Cymru yn cynnal adolygiad pellach o’r modd 

caiff yr unigolion perthnasol eu cynnwys a’u cefnogi pan gyhoeddir adroddiadau yn y 

dyfodol. Yn dilyn yr adolygiad, byddwn yn ysgrifennu at holl gyrff y GIG ynglŷn ag ymdrin â 

chyhoeddi adroddiadau a byddwn yn rhannu copi o’r llythyr gyda’r Pwyllgor pan anfonir ef. 

 

Argymhelliad 3. Rydym yn argymell, bod Llywodraeth Cymru, yn y dyfodol, yn sicrhau bod 

unrhyw adolygiadau a gomisiynir o fethiannau yn unrhyw Fwrdd Iechyd yng Nghymru, yn 

cael eu sefydlu’n annibynnol ar y Bwrdd Iechyd dan sylw. 

 

Derbyn – Mae’r hyn a ddysgwyd wedi arwain yn barod at gymryd camau i sicrhau nad yw 

adolygiadau a gomisiynir i edrych ar fethiannau yn cael eu harwain gan y Bwrdd Iechyd dan 

sylw. Dangoswyd hyn yn ddiweddar pan ofynnodd y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau 

Cymdeithasol am i adolygiad y Colegau Brenhinol o wasanaethau mamolaeth Bwrdd Iechyd 

Prifysgol Cwm Taf gael ei gomisiynu gan Lywodraeth Cymru ac i’r adroddiad gael ei 

gyflwyno i’r Llywodraeth, er mwyn osgoi gwrthdaro buddiannau a sicrhau annibyniaeth.  

 

 


