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Cadeirydd
Prif Weithredwr
Aelod Annibynnol
Cyfarwyddwr Gweithredol Dros Dro Nyrsio a Bydwreigiaeth
Aelod Annibynnol
Aelod Cyswllt - Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol
Cyfarwyddwr Gweithredol y Gweithlu a Datblygiad Sefydliadol
Cyfarwyddwr Gweithredol Dros Dro Cyllid
Aelod Annibynnol
Aelod Annibynnol
Is-Gadeirydd
Ysgrifennydd y Bwrdd
Aelod Annibynnol
Cyfarwyddwr Gweithredol Meddygol
Cyfarwyddwr Gweithredol Iechyd Cyhoeddus
Is-Gadeirydd y Fforwm Gweithwyr Proffesiynol Gofal Iechyd
Aelod Annibynnol
Cyfarwyddwr Gweithredol Gofal Cychwynnol a Gwasanaethau Cymuned
Cyfarwyddwr Gweithredol Therapïau a Gwyddorau Iechyd
Aelod Annibynnol
Cyfarwyddwr Gweithredol Cynllunio a Pherfformiad

Yn bresennol:
Mrs K Dunn
Mrs L Singleton

Pennaeth Materion Corfforaethol
Cyfarwyddwr Partneriaethau Iechyd Meddwl ac Anableddau Dysgu (Dirprwy ar
gyfer Mr A Roach)
Aelodau'r Cyhoedd, y Wasg, Cyfieithydd ac arsyllwyr
Eitem ar yr Agenda
19.102 Sylwadau Agoriadol y Cadeirydd
Croesawyd pawb i’r cyfarfod gan y Cadeirydd. Nodwyd bod camau gweithredu'r
Cadeirydd wedi'u cymryd yn dilyn cyfarfod y Pwyllgor Cyllid a Pherfformiad ym mis
Mai i ddarparu cymeradwyaeth y Bwrdd Iechyd i fwrw ymlaen â thendrau OJEU ar
gyfer contractau'n ymwneud â “Glycated Haemoglobin” a Electrophoresis - mae gan y
ddau gytundeb gwerth dros £1m. Cadarnhaodd hefyd bod y Bwrdd wedi cyflwyno ei
hunan asesiad i Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru (HIW) yn erbyn argymhellion
Adolygiad Coleg Brenhinol Obstetregwyr a Gynaecoloegwyr o Wasanaethau
Mamolaeth ym Mwrdd Iechyd Cwm Taf. Roedd y mater yn cael ei fonitro gan y
Pwyllgor Ansawdd, Diogelwch a Phrofiad. Yn olaf, nododd y Cadeirydd bod Aelod
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Annibynnol newydd wedi cael ei benodi, ond ein bod yn aros am gadarnhad
Gweinidogaethol.
19.103 Diweddariad ar y Mesurau Arbennig
Rhoddodd y Prif Weithredwr ddiweddariad byr gan nodi bod y Bwrdd yn parhau i
weithio tuag at y fframwaith mesurau arbennig cyfredol i lywio gwelliannau. Roedd
cyfarfod tair ffordd ar fin digwydd rhwng Llywodraeth Cymru, Arolygiaeth Gofal Iechyd
Cymru a Swyddfa Archwilio Cymru ac roddem yn aros am y fframwaith diwygiedig.
19.104 Ymddiheuriadau am absenoldeb a datgan buddiannau
Derbyniwyd ymddiheuriadau gan Mr G Evans, Yr Athro N Callow, Mr Ff Williams a Mr
A Roach. Nid oedd unrhyw ddatganiadau o ddiddordeb.
19.105 Cofnodion Drafft Cyfarfodydd y Bwrdd Iechyd a gynhaliwyd yn
gyhoeddus ar 2.5.19 er cywirdeb ac adolygu'r Log Gweithredoedd Cryno
19.105.1 Derbyniwyd y cofnodion fel cofnod cywir a rhoddwyd diweddariadau i'r Log
Gweithredoedd Cryno
19.105.2 Nodwyd y materion canlynol oedd yn codi: Cofnod 19.68.2.2 - diweddariad HASCAS ac Ockenden - cadarnhaodd y
Cyfarwyddwr Gweithredol Dros Dro Nyrsio a Bydwreigiaeth bod y cywirdeb a
godwyd o ran presenoldeb staff seicoleg yn y cyfarfod Grŵp Rhanddeiliaid wedi'i
dderbyn.
 Cofnod 19.76 - Adolygiad Gwariant Gwasanaethau Gofal Cychwynnol - holodd y
Cadeirydd p'un ai oedd y tanwariant yn achosi pryder a nododd y Cyfarwyddwr
Gweithredol Gwasanaethau Gofal Cychwynnol a Chymuned nad oedd yn sefyllfa
anghyffredin a bod cynlluniau clir yn eu lle. O ran y llithriad o ran y cynllun gosod
cymflymder (pace setter), fe ychwanegodd bod hyn yn cael ei ystyried ar sail
Cymru Gyfan. Roedd Cadeirydd y Pwyllgor Ansawdd, Diogelwch a Phrofiad yn
awyddus i sicrhau nad oedd cyfleoedd i ddefnyddio cyllid sydd wedi'i glustnodi yn
cael ei fethu ac y gellir datblygu cynlluniau datblygedig lleol o fewn gwasanaethau
gofal cychwynnol i helpu i leihau pwysau yng ngofal eilaidd. Gofynnodd y
Cadeirydd bod y Cyfarwyddwr Gweithredol Gwasanaethau Gofal Cychwynnol a
Chymuned yn ystyried pryd y byddai'n amserol i'r Bwrdd gael trafodaeth ynghylch
datblygiad gwasanaethau gofal cychwynnol.
 Ar gyfer agenda'r dyfodol byddai cynnwys a ffynhonnell y nodiadau gwybodaeth
amrywiol sydd wedi'u dosbarthu yn cael ei wneud yn gliriach.
19.106 Adolygiad Cychwynnol Ariannol
19.106.1 Cyflwynodd y Cyfarwyddwr Gweithredol Dros Dro Cyllid y papur sy'n
amlinellu darganfyddiadau ac argymhellion y gwaith sydd wedi'i gomisiynu gan y
Bwrdd Iechyd gan Price Waterhouse Coopers i roi barn annibynnol am sefyllfa
ariannol y Bwrdd i gefnogi datblygiad y cynllun ariannol ar gyfer 2019/20. Nododd bod
cynnydd pellach wedi'i wneud ers yr amser y cafodd yr adroddiad ei chynhyrchu a
dymunai gofnodi ei diolch i'w chydweithwyr am eu cefnogaeth a'u hymrwymiad.
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Tynnwyd sylw'r aelodau at baragraff 9 o'r Crynodeb Gweithredol sy'n rhoi manylion o
ran y camau nesaf ar gyfer y Bwrdd, yn bennaf:
1. Cytuno ar ddiweddariadau allweddol sydd ei angen i gynllun ariannol 2019/20;
2. Sefydlu lefel yr arbedion sy'n ofynnol i fodloni cyfanswm rheoli y cytunwyd arni;
3. Penderfynu ar darged arbedion sy’n heriol ond yn gyraeddadwy ar gyfer 2019/20;
4. Datblygu cynllun adfer aml flwyddyn gyda chyfeiriad at yr argymhellion a wnaed
yn yr adroddiad.
19.106.2 Atgoffwyd yr aelodau bod y cyfanswm rheoli a osodwyd gan Lywodraeth
Cymru wedi gadael y sefydliad gyda bwlch pellach o £10m ac roedd yr adroddiad yn
ceisio dynodi cynlluniau i fynd i’r afael â'r bwlch hwn. Roedd 17 argymhelliad yn yr
adroddiad yn ymwneud â rheolaeth ariannol, Swyddfa Rheoli Rhaglen a llywodraethu,
a'r cynllun arbedion gyda phob gweithred gysylltiedig o dan arweinyddiaeth
Cyfarwyddwr Gweithredol a nodwyd. Nodwyd bod y senario gorau, tebygol a'r senario
gwaethaf wedi'u disgrifio ar gyfer y flwyddyn ariannol 2019-20, a bod adran 2 yr
adroddiad yn mynd ymlaen i ddisgrifio'r sefyllfa sylfaenol fel goblygiad i'r alldro yn
2018-19 sy'n cael ei weithredu drwy'r Uned Darparu Ariannol (FDU). Tynnwyd sylw'r
aelodau at y risgiau a phethau sensitif sydd wedi'u disgrifio yn yr adroddiad o ran y
sefyllfa sylfaenol, twf Gofal Iechyd Parhaus, Cyfeirio at Driniaeth (RTT), twf rhagnodi,
prisiau tariff Lloegr, ad-daliadau a llithriad mewn cyllid ac arbedion rhyddhau arian
parod. Mae'r adroddiad hefyd yn amlinellu cynllun arbed costau'r Bwrdd ac asesiad
o'r rhain a gynhaliwyd gan PWC. Nododd y Cyfarwyddwr Gweithredol Dros Dro Cyllid
bod disgwyliad clir i'r sefydliad lywio'r arbedion i gyflawni'r cyfanswm rheoli £25m fodd
bynnag, mae ychydig o'r gallu i wneud hyn yn dibynnu ar drawsnewid gwasanaethau.
Roedd hefyd angen deall y cynlluniau sydd ar y gweill yn well a gallu eu trosi i
gyfleoedd go iawn.
19.106.3 Atgoffodd y Cadeirydd yr aelodau am rolau priodol y Pwyllgor Cyllid a
Pherfformiad a'r Grŵp Rhaglen Arbedion (SPG) o amgylch llywodraethu ariannol a
chraffu, a gafael a rheolaeth. Cyfeiriodd hefyd at y cynnig gan PWC i rannu darn o
waith gan sefydliad arall sy'n ymwneud â deall llywiwr ariannol, a chadarnhaodd y
Cyfarwyddwr Gweithredol Dros Dro Cyllid ei bod wedi siarad â'r sefydliad dan sylw a
bydd yn cytuno ar amserlen ar gyfer rhannu'r gwaith.
19.106.4 Penderfynwyd y byddai'r Bwrdd yn:
1. derbyn yr adroddiad;
2. cadarnhau y bydd y Pwyllgor Cyllid a Pherfformiad yn olrhain cynnydd yn erbyn y
cynllun gweithredu.
19.107 Adroddiadau Sicrwydd Cadeiryddion Pwyllgorau a Grwpiau Cynghori
19.107.1 Pwyllgor Archwilio 30.5.19
Cyflwynodd Cadeirydd y Pwyllgor yr adroddiad a thynnwyd sylw at y risg sydd wedi'i
nodi bod yr Archwiliad Mewnol wedi dynodi nad oedd cynllun darparu penodol i
danategu'r Strategaeth Iechyd Meddwl. Cadarnhaodd Cyfarwyddwr Partneriaeth,
Iechyd Meddwl ac Anableddau Dysgu (MHLDS) y bydd hyn yn cael ei gyflwyno i'r
Pwyllgor Cyllid a Pherfformiad ar 29.7.19. Croesawodd yr aelodau'r gwaith
cadarnhaol drwy ymgyrch 'HEDDIW MI FEDRAF' ym maes iechyd meddwl ond
hoffent weld olrhain mwy cydlynol o'r ddarpariaeth a'r cynnydd yn erbyn y
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Strategaeth. Cyfeiriodd Cadeirydd y Pwyllgor Ansawdd, Diogelwch a Phrofiad hefyd
at bryderon y Pwyllgor Archwilio o amgylch archwiliad clinigol ac roeddent yn
gobeithio y byddai'r aelodau'n gweld ein bod yn mynd i'r afael â hyn gyda mesurau
canlyniadau clir o ran rhoi tystiolaeth ar gynnydd. Penderfynwyd y byddai’r Bwrdd yn
nodi'r adroddiad.
19.107.2 Pwyllgor Ansawdd, Diogelwch a Phrofiad 21.5.19
Cyflwynodd Cadeirydd y Pwyllgor yr adroddiad a thynnodd sylw'r aelodau at y prif
bwyntiau a phryderon fel y'i amlinellwyd yn yr adroddiad. Nododd bod ansawdd y
papurau pwyllgor unwaith eto wedi'u codi fel pryder a nododd y Cadeirydd y bydd
Gweithdy nesaf y Bwrdd yn delio â'r mater. Cyfeiriodd y Cadeirydd at y pryderon o
amgylch cynnydd o ran lleihau marwoldeb y gellir ei osgoi a nododd y Cyfarwyddwr
Gweithredol Meddygol bod angen mwy o dyniant o ran y grŵp RAMI sydd wedi'i ail
lansio. Penderfynwyd y byddai’r Bwrdd yn nodi'r adroddiad.
19.107.3 Pwyllgor Cyllid 24.4.19 a 23.5.19
Cyflwynodd Cadeirydd y Pwyllgor yr adroddiadau sy'n amlinellu'r prif bwyntiau a
phryderon. Diolchodd i'r Prif Weithredwr am y nodyn defnyddiol a oedd wedi'i
ddosbarthu'n ddiweddar i'r Aelodau Annibynnol o amgylch cyllid a pherfformiad.
Penderfynwyd y byddai’r Bwrdd yn nodi'r adroddiad.
19.107.4 Pwyllgor Cronfeydd Elusennol 20.6.19
Cyflwynodd Cadeirydd y Pwyllgor yr adroddiad a thynnodd sylw'r aelodau at y prif
bwyntiau a phryderon fel y'i amlinellwyd yn yr adroddiad. Penderfynwyd bod y Bwrdd
yn nodi'r adroddiad.
19.107.5 Pwyllgor Deddf Iechyd Meddwl 29.3.19 a 28.6.19
Cyflwynodd Cadeirydd y Pwyllgor yr adroddiad a thynnodd sylw'r aelodau at y prif
bwyntiau a phryderon fel y'i amlinellwyd yn yr adroddiad, gan gynnwys recriwtio
meddygon Adran 12(2). Penderfynwyd y byddai’r Bwrdd yn nodi'r adroddiad.
19.107.6 Pwyllgor Tâl ac Amodau Gwasanaeth 13.5.19
Cyflwynodd Cadeirydd y Pwyllgor yr adroddiad a thynnodd sylw'r aelodau at y prif
bwyntiau a phryderon fel y'i amlinellwyd yn yr adroddiad. Penderfynwyd y byddai’r
Bwrdd yn nodi'r adroddiad.
19.107.7 Pwyllgor Llywodraethu Gwybodaeth a Gwybodeg 9.5.19
Cyflwynodd Cadeirydd y Pwyllgor yr adroddiad a thynnodd sylw'r aelodau at y prif
bwyntiau a phryderon fel y'i amlinellwyd yn yr adroddiad. Fe ychwanegodd bod
problem wedi bod gyda gwaith teleffoni ers i'r Pwyllgor gyfarfod ddiwethaf a bydd
adroddiad yn cael ei roi yn y cyfarfod nesaf. Nododd y Cadeirydd gyfeiriadau at oedi
gyda phrosiectau a datrysiadau cenedlaethol. Cytunodd Cadeirydd y Pwyllgor fod
angen eglurder o ran rhyngwyneb y Bwrdd â Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru,
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ond ei bod wedi bod yn ddefnyddiol iawn cael y Cyfarwyddwr yn bresennol yn y
cyfarfod diwethaf. Penderfynwyd y byddai’r Bwrdd yn nodi'r adroddiad.
19.107.8 Pwyllgor Strategaeth, Partneriaethau ac Iechyd y Boblogaeth
Cyflwynodd Cadeirydd y Pwyllgor yr adroddiad a thynnodd sylw'r aelodau at y prif
bwyntiau a phryderon fel y'i amlinellwyd yn yr adroddiad. Holodd y Cadeirydd am
statws Strategaeth y Trydydd Sector a chadarnhaodd y Cyfarwyddwr Gweithredol
Cynllunio a Pherfformiad er bod yr egwyddorion wedi'u hymgorffori i gynlluniau
ehangach roedd angen ystyriaeth bellach, ac mae cyfarfod dilynol yn cael ei drefnu
gyda Chadeirydd y Pwyllgor ac Aelod Annibynnol y Trydydd Sector. Penderfynwyd y
byddai’r Bwrdd yn nodi'r adroddiad.
19.107.9 Grŵp Cyfeirio Rhanddeiliaid 4.6.19
Cyflwynodd y Cyfarwyddwr Gweithredol Cynllunio a Pherfformiad yr adroddiad ac
amlygodd y bydd yn gweithio gyda Chadeirydd y Grŵp Cyfeirio Rhanddeiliaid i
flaenoriaethu eitemau ar gyfer yr agenda i sicrhau eu bod yn cyd-fynd â rhaglen waith
y Bwrdd Iechyd. Penderfynwyd y byddai’r Bwrdd yn nodi'r adroddiad.
19.107.10 Fforwm Gweithwyr Proffesiynol Gofal Iechyd (HPF) 14.6.19
Cyflwynodd Is-gadeirydd yr HPF yr adroddiad gan dynnu sylw at y ffaith y bu
trafodaeth debyg yn yr HPF ynghylch defnyddio amser yr agenda yn llawn i lywio
cyfarfodydd y Bwrdd Iechyd. Cyfeiriodd hefyd at y pryderon o amgylch Ffisigwyr
Cyswllt a nododd y Prif Weithredwr ei fod wedi gofyn i'r Dirprwy Gyfarwyddwr
Meddygol arwain ar ymagwedd fwy uniongyrchol. Holodd y Cadeirydd am y sefyllfa
gyfredol o ran achos busnes llawfeddygaeth robotaidd a chadarnhawyd bod hyn yn
parhau i gael ei fireinio'n lleol a bod gwaith cenedlaethol dan arweiniad Caerdydd a'r
Fro yn parhau. Gofynnodd y Cadeirydd am i ddatganiad ar y sefyllfa gael ei baratoi er
mwyn rhoi gwybod i bartneriaid a rhanddeiliaid. Penderfynwyd y byddai’r Bwrdd yn
nodi'r adroddiad.
19.107.11 Fforwm Partneriaeth Leol 25.4.19
Cyflwynodd y Prif Weithredwr yr adroddiad. Ychwanegodd y Cyfarwyddwr
Gweithredol Gweithlu a Datblygiad Sefydliadol y bydd y gwaith o feirniadu ar gyfer
gwobrau'r staff yn cael ei gwblhau yn yr wythnos nesaf. Penderfynwyd y byddai’r
Bwrdd yn nodi'r adroddiad.
19.108 Deddf Iechyd Meddwl 1983 fel y’i diwygiwyd gan Ddeddf Iechyd Meddwl
2007. Deddf Iechyd Meddwl 1983 Cyfarwyddiadau Clinigwyr Cymeradwy
(Cymru) 2008. Diweddariad ar Gofrestr Adran 12(2) Meddygon Cymeradwy ar
gyfer Cymru a Diweddariad ar Gofrestr Clinigwyr Cymeradwy (Cymru Gyfan)
19.108.1 Penderfynwyd y byddai'r Bwrdd yn cadarnhau'r rhestr o'r rhai a
ychwanegwyd ac a dynnwyd oddi ar Gofrestr Cymru Gyfan o Feddygon Cymeradwy
Adran 12(2) ar gyfer Cymru a Chofrestr Cymru Gyfan o Glinigwyr Cymeradwy.
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19.109 Dogfennau wedi'u Llofnodi dan Sêl Diweddariad 19.12.18-22.5.19
19.109.1 Penderfynwyd y byddai'r Bwrdd yn nodi'r diweddariad.
19.110 Diweddariad ar Wasanaeth Fasgwlaidd Gogledd Cymru
19.110.1 Cyflwynodd y Cyfarwyddwr Gweithredol Meddygol y papur i'r Bwrdd. Holodd
y Cadeirydd o oedd problemau’n parhau gyda'r llwybr a nododd y Cyfarwyddwr
Gweithredol Meddygol nad oedd problemau. Mewn ymateb i gwestiwn yn ymwneud â
data canlyniad, nododd ei bod yn rhy gynnar i gael data ystyrlon ac awgrymodd bod
adroddiad yn cael ei baratoi ar gyfer y Bwrdd oddeutu 12 mis ar ôl ei weithredu.

EM

19.110.2 Penderfynwyd y byddai'r Bwrdd yn nodi'r diweddariad.
19.111 Adroddiad Blynyddol Gweithio i Wella
19.111.1 Cyflwynodd y Cyfarwyddwr Gweithredol Dros Dro Nyrsio adroddiad
blynyddol PTR a oedd wedi cael ei drafod yn y Pwyllgor Ansawdd, Diogelwch a
Phrofiad. Crynhodd nad oedd y sefydliad ble yr oedd angen iddo fod o ran rheoli
pryderon, ond bod cyfran dda o wasanaethau'n awr yn cyflawni rheolaeth pryderon
"amser real" a bod gostyngiad amlwg mewn achosion. Nododd bod yr adroddiad yn
disgrifio'r gwaith o amgylch datblygiad Gwasanaeth Cyngor a Chyswllt i Gleifion
(PALS), a manylion achosion crwner ac roedd hefyd yn ceisio darparu tystiolaeth o
ddysgu.
19.111.22 Cafwyd trafodaeth. Cydnabu Cadeirydd y Pwyllgor QSE fod gwaith pellach
i'w wneud o ran dadansoddi data a meincnodi wrth symud ymlaen. Roedd teimlad
cyffredinol bod ymatebion i gwynion wedi gwella. Gofynnodd y Cadeirydd a oedd
swyddogion yn fodlon gyda'r broses uwch gyfeirio sydd ar waith ar gyfer
Digwyddiadau na ddylent Byth ddigwydd a Rheoliad 28s - cadarnhawyd hyn. O ran
hawliadau cadarnhawyd eu bod i gyd wedi'u meincnodi, ond fel y defnyddiwr trymaf o
Datix yng Nghymru roedd disgwyl bod gan BIPBC fwy o weithgaredd.
19.111.3 Penderfynwyd y byddai’r Bwrdd yn cymeradwyo'r adroddiad blynyddol ar
gyfer ei gyflwyno i Lywodraeth Cymru a'i gyhoeddi ar wefan y Bwrdd Iechyd.
19.112 Adroddiad Blynyddol Iechyd a Diogelwch a Chynllun Gwella
19.112.1 Cyflwynodd y Cyfarwyddwr Gweithredol Gweithlu a Datblygiad Sefydliadol yr
adroddiad sydd hefyd wedi'i ystyried gan y Pwyllgor Ansawdd, Diogelwch ac
Ansawdd. Atgoffodd yr aelodau o'r ymrwymiad a wnaed ym mis Tachwedd 2018 i
adolygu ac adnewyddu’r dull at Iechyd a Diogelwch, y broses adrodd flynyddol ac i
ddatblygu cynllun tair blynedd. Roedd y Grŵp Strategol Iechyd a Diogelwch
Galwedigaethol (SOHSG) yn awr yn cyfarfod yn fisol gyda nifer yn bresennol.
Nodwyd nad oedd y data yn yr adroddiad mor gadarn a chyflawn ag y byddem wedi'i
obeithio ac nid oedd yn gwahanu gwybodaeth i gleifion a staff. Roedd yr adroddiad
hefyd yn ymgorffori rhan ar gynaladwyedd a fydd yn cael ei wahanu yn y dyfodol. O
ran uchafbwyntiau allweddol yr adroddiad, roedd y rhain yn ymwneud â phroblemau
gyda thynnu data; nifer derbyniol o ddigwyddiadau; rhaglen asesu barhaus mewn
dros 50 o adeiladau hyd heddiw; datblygiad dadansoddiad bwlch; adolygiad archwilio
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mewnol wedi'i gynllunio a chomisiynu adolygiad craffu. Amlygodd y Cyfarwyddwr
Gweithredol Gweithlu a Datblygiad Sefydliadol y dylai'r Bwrdd ragweld y byddai'r
dadansoddiad bwlch yn heriol iawn.
19.112.2 Cadarnhaodd Cadeirydd y Pwyllgor Ansawdd, Diogelwch a Phrofiad fod
trafodaeth fanwl wedi'i chynnal yn y Pwyllgor Ansawdd, Diogelwch a Phrofiad a’i bod
yn bersonol yn bryderus am y bwlch yn nhaflwybrau ar gyfer hyfforddiant ym mhob
ardal, a dylid bod llyfnder yn y cynllun tair blynedd. Croesawodd yr aelodau'r pwyslais
cryfach ar Iechyd a Diogelwch a gwnaed sylw bod angen i hyn fyfyrio ar iechyd
meddwl a lles yn ogystal ag iechyd corfforol. Mewn ymateb i gwestiwn ynghylch
amserlen, nododd Cyfarwyddwr Gweithredol y Gweithlu a Datblygiad Sefydliadol y
byddai'r dadansoddiad bwlch cychwynnol yn cael ei rannu gyda'r SOHSG ym mis
Awst, yna byddai gwaith yn cael ei wneud gyda phartneriaid Undebau Llafur i haenu
risgiau a gweithio trwy'r goblygiadau ariannol, cyn eu hystyried ymhellach yn SOHSG
ym mis Hydref a'r Pwyllgor Ansawdd, Diogelwch a Phrofiad ym mis Tachwedd. Fe
gadarnhaodd bod y dadansoddiad bwlch yn ymgorffori materion gweithredol yn
ogystal â materion strategol. Nododd y Cadeirydd nad oedd yn briodol i'r Bwrdd
ystyried y trydydd argymhelliad o ran hyfforddiant uwch arweinwyr a gallu yn y
gweithlu.
19.112.3 Penderfynwyd y byddai'r Bwrdd yn:
1. Nodi'r sefyllfa a amlinellir yn yr Adroddiad Blynyddol.
2. Cefnogi'r cynllun gwella arfaethedig ac adolygiad llawn o systemau OHS drwy
ddadansoddi bylchau mewn cydymffurfiaeth ddeddfwriaethol a strategaeth 3 mlynedd
arfaethedig.
19.113 Adroddiad Monitro Blynyddol Gwasanaethau Cymraeg 2018-19
19.113.1 Cyflwynodd y Cyfarwyddwr Gweithredol Iechyd Cyhoeddus yr adroddiad yr
oedd y Pwyllgor SPPH wedi craffu arno. Nodwyd y byddai adrodd yn y dyfodol yn
cyd-fynd yn well â Safonau'r Gymraeg newydd.
19.113.2 Cafwyd trafodaeth. Mynegwyd pryder o ran y canran isel o siaradwyr
Cymraeg mewn rhai gwasanaethau - er enghraifft Gwasanaethau Iechyd Meddwl
Plant a Phobl Ifanc (CAMHS). Derbyniodd y Cyfarwyddwr Gweithredol Iechyd
Cyhoeddus bod meysydd o fewn y sefydliad ble roedd angen cynyddu nifer y
siaradwyr Cymraeg yn unol â blaenoriaethau'r Comisiynydd. Cyfeiriwyd hefyd at stori
diweddar am glaf yn y Pwyllgor Ansawdd, Diogelwch a Phrofiad a dynnodd sylw at
fethiant gan y sefydliad i fodloni anghenion claf o ran ei ddewis iaith. Nododd y
Cadeirydd ei bod yn dymuno sicrhau bod pob aelod o staff yn gallu dangos sgiliau
cwrtais sylfaenol yn y Gymraeg a dylai'r Bwrdd arwain drwy esiampl. Nododd y
Cyfarwyddwr Gweithredol Iechyd Cyhoeddus bod y rhaglen cynefino gorfforaethol
wedi'i chryfhau o ran y Gymraeg, ond, mae angen ennill calonnau a meddyliau staff
presennol, nid penodiadau newydd yn unig. Gwnaed sylw efallai bod lefelau gallu
staff yn gamarweiniol gan efallai y bydd pobl sy'n gallu cynnig cyfarchion sylfaenol yn
Gymraeg yn amharod i roi eu hunain ar Lefel 1 "Mynediad". Amlygodd aelod hefyd ei
bod wedi bod ar banel penodi meddyg ymgynghorol yn ddiweddar ac roedd unigolyn
yn ymgymryd â phrosiect ymchwil o ran y Gymraeg a'i heffaith ar ofal iechyd, all fod
yn ddefnyddiol i Dîm y Gymraeg edrych arno.
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19.113.3 Dymunai'r Cyfarwyddwr Gweithredol Iechyd Cyhoeddus gofnodi ei diolch am
gefnogaeth amlwg y Bwrdd tuag at y Gymraeg.
19.113.4 Penderfynwyd y byddai'r Bwrdd yn nodi'r adroddiad.
19.114 Rhagolwg Tair Blynedd a Chynllun Blynyddol 2019/20, yn Cynnwys
Cynllun Ariannol
19.114.1 Agorodd y Cadeirydd y drafodaeth drwy nodi nad oedd yn teimlo bod y
Bwrdd mewn sefyllfa i gymeradwyo'r cynlluniau yn y cyfarfod, heb anghofio bod
gwelliannau wedi'i nodi ar y fersiwn dros dro a gyflwynwyd ym mis Mawrth. Atgoffodd
yr aelodau bod bylchau hysbys o ran RTT, gofal heb ei drefnu a chyllid a byddai'n
disgwyl i'r Bwrdd fod yn glir o ran pa gamau gweithredu oedd wedi'u cynllunio i fynd i'r
afael â hyn.
19.114.2 Cyflwynodd y Cyfarwyddwr Gweithredol Cynllunio a Pherfformiad y
Rhagolwg Tair Blynedd a Chynllun Blynyddol 2019-20 - gan gadarnhau bod y Tîm
Gweithredol wedi cytuno arnynt ond maent yn cydnabod nad oedd yn mynd i'r afael â
rhai cwestiynau allweddol y Bwrdd ac roedd angen mwy o wybodaeth ar gynllunio
proffil a thaflwybrau. Nododd o ran cynllunio gofal roedd gwell ymagwedd tuag at
gapasiti prosesau cynllunio gan gynnwys mentrau rhestr aros, ac mae Llywodraeth
Cymru wedi cadarnhau cefnogaeth o £14m. Byddai hyn yn caniatáu’r Bwrdd i wneud
ymrwymiad i sicrhau nad yw cleifion yn aros dros 52 wythnos erbyn diwedd mis
Mawrth 2020 a gwelliant i nifer y cleifion sy'n aros dros 36 wythnos o gymharu â mis
Mawrth 2019. Bydd hyn yn cael ei gyflawni drwy gomisiynu gweithgaredd ychwanegol
mewnol, gweithgaredd allanol a newid prosesau trefnu. O ran gofal heb ei drefnu,
nododd y Cyfarwyddwr Gweithredol Cynllunio a Pherfformiad bod gostyngiadau
mewn Oedi wrth Drosglwyddo Gofal (DTOCs) a pherfformiad cryf mewn
trosglwyddiadau ambiwlans yn parhau ond roedd hyn yn amrywiol ar draws Gogledd
Cymru.
19.114.3 Cafwyd trafodaeth. Eglurodd y Prif Weithredwr nad oedd y cynllun
endosgopi wedi'i gostio'n llawn eto, ac efallai y bydd angen ail edrych ar y cynllun
RTT os yw ychydig o'r cyllid yn cael ei ddefnyddio ar gyfer endosgopi. Nododd y
Cyfarwyddwr Gweithredol Therapïau a Gwyddorau Iechyd bod papur endosgopi
wedi'i drefnu ar gyfer Pwyllgor Cyllid a Pherfformiad ar 29 Gorffennaf 2019.
Cyfeiriodd Cadeirydd y Pwyllgor Llywodraethu Gwybodaeth a Gwybodeg at adran 7 y
Rhagolwg Tair Blynedd a'r Cynllun Blynyddol sy'n ymwneud â risgiau a lliniaru, a
nododd â phryder nad oedd y risgiau gwybodeg ehangach wedi'u dal. Byddwn yn
mynd i'r afael â'r rhain. Teimlai Cadeirydd y Pwyllgor Ansawdd, Diogelwch a Phrofiad
bod y ddogfen i weld yn canolbwyntio ar dasg yn hytrach na chanlyniad ac nid yw'r
gwelliannau sydd wedi'u cynllunio wedi eu meintioli. Holodd hefyd pam nad oedd rhai
elfennau wedi'u costio. Awgrymodd y Prif Weithredwr bod yr aelodau'n cael
gwybodaeth ar wariant gofal wedi'i drefnu yn chwarter 1 a'r gwariant a ragwelir wrth
symud ymlaen o ran darparu RTT. Nododd aelod ei bod wedi gofyn am bwyslais
cryfach ar blant sydd ag anghenion cymhleth a ffurf o eiriau o amgylch gofalwyr di-dâl;
byddai'n ail anfon y wybodaeth at y Cyfarwyddwr Gweithredol Cynllunio a
Pherfformiad. Awgrymodd Is-Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid a Pherfformiad, yn anorfod
bod y Bwrdd eisoes yn gweithredu mewn perygl, a chadarnhaodd y Cadeirydd os oes
gan y Tîm Gweithredol bryderon o ran y gallu i gyflawni'r cynllun yna byddai angen
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mynd yn ôl at y Bwrdd Iechyd ar gyfer trafodaeth. Gofynnodd y Cadeirydd i'r Pwyllgor
Cyllid a Pherfformiad ystyried taflwybrau ar gyfer RTT a gofal heb ei drefnu ym mis
Awst, ynghyd â chynigion ar gyfer diagnosteg gan gynnwys endosgopi. Cytunwyd bod
amserlen glir a chynhwysfawr ar gyfer achosion busnes yn cael eu dwyn ymlaen ar
gyfer ystyriaeth gan y Bwrdd.
19.114.4 O ran y Cynllun Ariannol cysylltiedig (sydd wedi'i nodi yn Atodiad 1 y papur),
nododd y Cyfarwyddwr Gweithredol Dros Dro Cyllid bod £24.3 o arbedion rhyddhau
arian parod yn awr wedi'i ddynodi. Y prif risg sy'n wynebu'r sefydliad yw dynodi bwlch
arbedion o £10m wrth gyflawni'r cynlluniau sy'n bodoli'n barod. Mae'r Grŵp Adfer
Ariannol (FRG) wedi parhau i gyfarfod pob pythefnos gyda disgwyliad clir y byddai'r
Bwrdd yn gweld gwelliant mewn arbedion a fyddai'n caniatáu i'r rhagolygon gael eu
diwygio.
19.114.5 Cafwyd trafodaeth. Soniodd yr Is-Gadeirydd bod sesiwn ddefnyddiol wedi'i
chynnal yn ddiweddar gyda'r Cyfarwyddwr Adfer a'r Aelodau Annibynnol. Nododd
gyda phryder bod ffigyrau Mis 2 yn dangos gorwariant sydd ddwywaith y gyfradd ar
gyfer yr un cyfnod yn 2018-19. Derbyniodd y Cyfarwyddwr Gweithredol Dros Dro
Cyllid bod pryder o amgylch y gyfradd rhedeg gyda mwyafrif y gorwariant ar hyn o
bryd o fewn gofal cychwynnol. Gofynnodd aelodau am sicrwydd bod camau
gweithredu brys yn eu lle i adfer y sefyllfa hon. Cadarnhaodd y Cyfarwyddwr
Gweithredol Dros Dro Cyllid bod pyrth craffu llawn a phyrth ychwanegol o amgylch
gwariant dewisol. Atebodd y Cadeirydd drwy ddweud y byddai lefel sylweddol o
graffu ychwanegol yn y Pwyllgor Cyllid a Pherfformiad ac roedd hefyd yn gwybod bod
y Cynghorydd Ariannol Annibynnol wedi mynegi pryderon o ran graddio’r cynlluniau
arbedion.
19.114.6 Ychwanegodd y Cyfarwyddwr Gweithredol Gweithlu a Datblygiad
Sefydliadol fod y sefydliad yn ymwybodol bod ganddo hen fodelau darparu a oedd yn
ddrud, ac nid o reidrwydd yr opsiwn gorau o ran gofal cleifion, ac mai pwyslais
cyffredinol y cynllun oedd darparu gofal da. Nododd y Cyfarwyddwr Gweithredol
Cynllunio a Pherfformiad er bod elfennau yn y cynllun o amgylch arian newydd, roedd
y mwyafrif yn ymwneud â gwneud gwelliannau o fewn yr amlen gost bresennol.
Cyfeiriodd Is-Gadeirydd yr HPF at rôl y Ffisigwr Cyswllt a sut gallent hwy helpu i
gyflwyno ffyrdd newydd o weithio a darparu gwasanaeth.
19.114.7 Wrth grynhoi, cydnabu'r Cadeirydd y gwaith sydd wedi'i wneud i ddatblygu'r
Rhagolwg Tair Blynedd a'r Cynllun Blynyddol ers mis Mawrth, a'i fod yn disgwyl y
bydd y taflwybrau sy'n weddill yn cael eu cyflwyno i'r Pwyllgor Cyllid a Pherfformiad
ym mis Awst. O ran y Cynllun Ariannol, roedd yn eglur bod angen cynllun i gau'r
bwlch ariannol erbyn diwedd mis Medi, gydag ail adroddiad yn cael ei gyflwyno i'r
Pwyllgor Cyllid a Pherfformiad ar 22 Awst ac i'r Bwrdd Iechyd ar 5 Medi. Nid yw'r
Bwrdd yn gallu cymeradwyo'r cynllun ariannol fel y mae ar hyn o bryd gan nad yw'n
bodloni'r disgwyliadau rheoli.
19.115 Adroddiad Integredig Ansawdd a Pherfformiad (IQPR)
19.115.1 Cadarnhaodd y Cadeirydd bod yr Aelodau Annibynnol wedi derbyn nodyn
briffio cyn y cyfarfod a oedd yn rhoi diweddariad ar brif feysydd perfformiad a oedd yn
ymwneud yn benodol â:
 System cyffredinol adolygiadau atebolrwydd
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Amseroedd RTT gan gynnwys y camau gweithredu ychwanegol sy'n cael eu rhoi
mewn lle o fis Gorffennaf 2019;
Perfformiad gofal heb ei drefnu yn chwarter 1 a phrif gamau gweithredu i wella
perfformiad yn chwarter 2;
Y sefyllfa ariannol gan gynnwys gwybodaeth o ran y Cyfarwyddwr Adfer a
throsolwg gan y Grŵp Adfer Ariannol

19.115.2. Cafwyd trafodaeth. Nodwyd bod adrannau arwyddocaol yr IQPR gan
gynnwys RTT, diagnosteg ac amseroedd aros canser eisoes wedi bod yn destun
trafodaeth helaeth yn gynharach yn y cyfarfod. Cododd Gadeirydd y Pwyllgor QSE
gwestiwn o ran y data dilynol a gafodd ei gyflwyno i'r QSE ym mis Gorffennaf a
chadarnhaodd y Cyfarwyddwr Gweithredol Cynllunio a Pherfformiad bod yr adroddiad
ar gyfer y Bwrdd yn ymwneud â pherfformiad hyd at ddiwedd mis Mehefin. Nododd yr
Aelodau'r cynnydd o ran rhai heintiau a gofynnodd ble bo'n briodol i wybodaeth gael
ei rhannu ar lefel safle fel y gellid olrhain effaith y camau a gymerwyd a bod
gweithgaredd canolbwyntio yn cael ei roi ar waith ble bo angen. Darparwyd
gwybodaeth cefndir gan y Cyfarwyddwr Gweithredol Dros Dro Nyrsio a Bydwreigiaeth
o ran gwell sensitifrwydd profion a'r cynnydd yn lefelau dealltwriaeth ac adrodd.
Cytunwyd y byddai'n gweithio gyda'r Tîm Perfformiad i ddarparu adrodd mwy
gronynnol ar gyfer atal haint.
19.115.3 Cadarnhaodd bod y cydweithrediadau Codymau a Wlserau Gwasgu wedi
dechrau ac roeddent yn dangos effaith cadarnhaol wrth lywio cynnydd yn y diwylliant
adrodd. Cydnabuwyd y gall hyn gael effaith ar y gallu i feincnodi'n briodol. Rhoddwyd
eglurhad ar y data marwoldeb a chytunodd y Cyfarwyddwr Gweithredol Cynllunio a
Pherfformiad i archwilio pa gyfleoedd fyddai ar gael i ddarparu naratif ychwanegol yn
yr adran hon o'r adroddiad i roi'r wybodaeth yn ei gyd-destun. Trafododd yr aelodau'r
adran cyllid ac adnoddau, tynnwyd sylw at y gafael a'r rheolaeth, effaith pensiynau, y
cynllun gwelliannau wedi'i dargedu ar gyfer absenoldeb salwch a fydd yn cael ei
rannu â'r Pwyllgor Cyllid a Pherfformiad ym mis Awst, cydnabod gwerth y broses
PADR i lywio gwelliannau.
19.115.4 O ran gofal heb ei drefnu, tynnodd y Cyfarwyddwr Gweithredol Dros Dro
Nyrsio a Bydwreigiaeth sylw'r Bwrdd at y camau gweithredu penodol, unigryw a
chanolog sydd ar y gweill yn Ysbyty Maelor Wrecsam gan gynnwys newidiadau o
fewn yr Uwch Dîm Arweinyddiaeth. Roedd hyn yn cynnwys y rhaglen i gefnogi
"Cleifion sy'n Sownd" gyda Thimau Ardal a'r Awdurdod Leol yn cydweithio gyda staff
yr Ysbyty. Gofynnodd aelodau bod gwybodaeth am Oedi Wrth Drosglwyddo Gofal yn
cael ei chyflwyno i'r Ardal a'i fod yn cynnwys naratif o ran y gwaith sydd ar y gweill i
gryfhau trefniadau a lleihau Oedi Wrth Drosglwyddo Gofal. Gofynnwyd i naratif ar
ddeintyddiaeth gael ei gynnwys o fewn dangosyddion gofal cychwynnol. Cynghorwyd
Aelodau bod gwaith yn parhau yn lleol ac yn genedlaethol i ddatblygu ystod ehangach
o ddangosyddion gofal cychwynnol. Nododd y Bwrdd hefyd y gwelliannau sydd
wedi'u gwneud o ran CAMHS.
19.115.5 Penderfynwyd y byddai'r Bwrdd yn nodi'r adroddiad.
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19.116 Adroddiad Cyllid Mis 1
19.116.1 Penderfynwyd y byddai'r Bwrdd yn nodi adroddiad Mis 1, gan gynnwys y
rhagolwg o alldro o £35.0m, ac yn cydnabod y risgiau sylweddol i'r sefyllfa ariannol.
19.117 Adroddiad Cyllid Mis 2
19.117.1 Cyflwynodd y Cyfarwyddwr Gweithredol Dros Dro Cyllid yr adroddiad.
Nododd yr aelodau er bod gwelliannau arwyddocaol o ran dynodi cynlluniau arbedion,
roedd gormod o amrywiant o ran methiant i gyflwyno arbedion yn erbyn y cynlluniau
hyn. Teimlai bod y gwaith a gynhaliwyd gyda PWC yn canolbwyntio'n bennaf ar
gyfleoedd arbedion o fewn gofal cychwynnol a bod angen eu cynyddu ar gyflymder.
Cadarnhaodd yr aelodau'r angen i gynnal pwyslais ar ofal yn agosach at y cartref a'u
huchelgais a amlinellir yn y strategaeth cyffredinol ac ar yr un pryd llywio adferiad
ariannol ar draws economïau iechyd.
19.117.2 Penderfynwyd y byddai’r Bwrdd yn nodi'r adroddiad gan gynnwys y sefyllfa
a ragwelir o ddiffyg o £35.0m.
19.118 Diweddariad Strategaeth Gwasanaeth
19.118.1 Cafodd y Bwrdd ddiweddariad ar y cynlluniau i gynhyrchu strategaeth
gwasanaethau clinigol y cyfeirir ato fel strategaeth gwasanaethau. Darparodd yr
adroddiad sicrwydd bod y datblygiad ar amser gyda'r amserlen y cytunwyd arno
gyda'r Bwrdd Iechyd a bod y Pwyllgor SPPH wedi craffu’n fanwl ar y cynnydd.
Cydnabu'r aelodau bod angen trefniadau ar gyfer ymgysylltiad clinigol i aeddfedu a
chryfhau'r defnydd o gyfleoedd ar gyfer ymgysylltu.
19.118.2 Penderfynwyd y byddai'r Bwrdd yn nodi'r diweddariad.
19.119 Crynodeb o Fusnes Heb y Cyhoedd y Bwrdd i gael ei adrodd arno'n
gyhoeddus
19.119.1 Penderfynwyd y byddai'r Bwrdd yn nodi'r papur.
19.120 Fforymau Cymru Gyfan ac Eraill
19.120.1 Cofnodion Cyfarfod Fforwm Arwain Cydweithredol GIG Cymru a
gynhaliwyd ar 6.12.18
19.120.2 Adroddiad Sicrwydd Pwyllgor Partneriaeth Cydwasanaethau 14.3.19
19.120.3 Adroddiad Sicrwydd Pwyllgor Partneriaeth Cydwasanaethau 23.5.19
19.120.4 Adroddiad Sicrwydd Cydbwyllgor Canolbarth mis Gorffennaf 2019.
19.120.5 Penderfynwyd y dylai'r Bwrdd nodi'r wybodaeth a ddarparwyd.
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19.121 Dyddiad y Cyfarfod Nesaf
Dydd Iau 5.9.19 am 10am yng Nghanolfan Busnes Conwy, Cyffordd Llandudno
19.122 Cyfarfodydd Pwyllgorau i gael eu cynnal yn gyhoeddus cyn cyfarfod
nesaf y Bwrdd
Pwyllgor Cyllid a Pherfformiad 29.7.19 a 22.8.19; Pwyllgor Strategaeth, Partneriaeth
ac Iechyd y Boblogaeth 3.9.19; Pwyllgor Llywodraethu Gwybodaeth a Gwybodeg
15.8.19; Pwyllgor Cydnabyddiaeth ac Amodau Gwasanaeth 29.8.19
18.123 Sylwadau i Gloi
Gan fod y Cyfarwyddwr Gweithredol Meddygol yn camu i lawr o'r Bwrdd, cymerodd y
Cadeirydd y cyfle i ddiolch i Dr Evan Moore am y gwaith y mae wedi'i wneud fel
Cyfarwyddwr Gweithredol Meddygol gan gydnabod cynnydd y gwaith arwyddocaol o
ran llawfeddygaeth fasgwlaidd.
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