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Eitem ar yr Agenda a Drafodwyd

20.93 Sylwadau Agoriadol y Cadeirydd
20.93.1 Croesawodd y Cadeirydd bawb i'r cyfarfod gan adrodd ar nifer o faterion:1. I gadarnhau bod Gweithred y Cadeirydd wedi'i gymryd i gymeradwyo ailosod y papur
llywodraethu yn dilyn cytundeb y Pwyllgor Archwilio ar 28 Gorffennaf 2020
2. I gadarnhau bod Gweithred y Cadeirydd wedi'i gymryd ynghylch penodi Jo Whitehead i
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swydd y Prif Weithredwr o fis Ionawr 2021. Sylwer hefyd fy mod wedi bod mewn cysylltiad
â hi i baratoi cyn iddi ddechrau.
3. I gadarnhau bod Gweithred y Cadeirydd wedi'i gymryd ynghylch tâl y cyn Brif Weithredwr
Dros Dro
4. I gadarnhau Gweithred y Cadeirydd i gymeradwyo'r adroddiad blynyddol a'r datganiad
blynyddol ansawdd
5. I gadarnhau Gweithred y Cadeirydd i gymeradwyo setlo hawliad o werth uchel a
chyfarwyddyd cwnsler i ddechrau trafod mewn cyfarfod setliad ar y cyd
6. I roi gwybod i'r Bwrdd bod y Gweinidog wedi cytuno ar estyniad i swydd yr aelod bwrdd
cyswllt Cyfarwyddwr MHLDS i 6 Ionawr 2021
20.94 Ymddiheuriadau am Absenoldeb
Cafwyd ymddiheuriadau gan Lucy Reid (Is Gadeirydd), Morwena Edwards (Aelod Cyswllt y
Bwrdd, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol), Andy Roach (Cyfarwyddwr Iechyd
Meddwl ac Anableddau Dysgu), Gavin MacDonald (a benodwyd yn ddiweddar fel Prif
Swyddog Gweithredu Dros Dro) a Helen Wilkinson
20.95 Datganiadau Diddordeb
20.95.1 Datganodd Jackie Hughes ddiddordeb yn eitem 20/110 ar yr agenda oherwydd
bod ei swydd barhaol yn BIPBC mewn radioleg.
20.96 Cofnodion Drafft Cyfarfod y Bwrdd Iechyd a gynhaliwyd yn gyhoeddus ar
23.7.20 er cywirdeb ac adolygu'r Log Gweithredoedd Cryno
20.96.1 Cymeradwywyd y cofnodion fel cofnod cywir. Rhoddwyd diweddariadau ar y Log
Gweithredoedd Cryno.
20.97 Cofnodion Cyfarfod Ymddiriedolwyr y Bwrdd Iechyd a gynhaliwyd ar 23.1.20
i'w cymeradwyo
20.97.1 Cymeradwywyd y cofnodion fel cofnod cywir. O ran y gweithredoedd yn y
cofnodion, dywedodd y Cadeirydd ei fod wedi cael y diweddariad canlynol, a'i fod yn fodlon:
"Gweithred 20/3.2 Mae Rheolwr Cefnogi Partneriaethau BIPBC yn Nhîm Rheoli Awyr Las
yn anfon yr holl wahoddiadau ar gyfer digwyddiadau o bwys ar gyfer yr Urdd Cyfeillion ac
elusennau eraill sy'n gweithio gyda BIPBC at Mandy Williams, Cynorthwyydd Personol y
Cadeirydd. Ers mis Mawrth, ni fu unrhyw ddigwyddiadau o bwys ar gyfer yr Urdd Cyfeillion
ac elusennau eraill. Pan fyddant yn ailddechrau, bydd Rheolwr Cefnogi Partneriaethau
BIPBC yn sicrhau bod Aelodau'r Bwrdd yn cael gwahoddiad i fynychu. Mae'r Rheolwr
Cefnogi Partneriaethau yn dal mewn cyswllt rheolaidd â'r holl elusennau Urdd Cyfeillion ac
elusennau eraill sy'n gweithio gyda BIPBC.
Gweithred 20/3.4. Ni chafodd y diweddariad misol ei gylchredeg ers mis Chwefror
oherwydd y rolau cyfnewidiol yn y tîm cefnogi elusennau a'r newid mewn cyfathrebu
oherwydd y Cyfnod Ymateb cychwynnol i Covid-19. Yn hytrach, cafodd diweddariadau eu
cynnwys yn y negeseuon Covid-19 dyddiol a anfonwyd at yr holl staff, a rhannwyd trosolwg
mwy manwl o weithgarwch Tîm Cefnogi Awyr Las ym mis Mehefin. Bydd adroddiad 6 mis
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ar Apêl ac Ymateb Covid-19 o'r Gymuned yn cael ei rannu â'r holl gefnogwyr a'r Bwrdd ym
mis Hydref (wythnos 12/10/20) a bydd y diweddariad misol yn cael ei rannu eto o fis
Hydref."
20.98 Mesurau Arbennig
20.98.1 Cyflwynodd y Prif Weithredwr Dros Dro y papur oedd yn rhoi datganiad o sefyllfa ar
gynnydd y mesurau arbennig hyd yma. Gwnaeth sylw cyffredinol bod y gwaith a wnaed i
ymateb i'r pandemig wedi dangos bod lefel dda o aliniad a gallu yn y sefydliad.
Canmolodd hefyd y perthnasoedd positif rhwng clinigwyr a'u dyhead i weithio'n fwy
cydlynol i amddiffyn cleifion a'r cyhoedd. Tynnodd y Prif Weithredwr Dros Dro sylw at y
meysydd cynnydd yn y papur yn cynnwys tystiolaeth o aeddfedrwydd cynyddol, datblygiad
llwybrau, gwaith i lenwi'r fframwaith sicrwydd bwrdd yn erbyn uchelgais a risgiau, a'r gwaith
cryfhau ar arweinyddiaeth yn yr Uwch Adran Iechyd Meddwl ac Anableddau Dysgu.
Dywedodd hefyd fod gwasanaethau mamolaeth a meddyg teulu y tu allan i oriau wedi dod
allan o fesurau arbennig erbyn hyn.
20.98.2 Cydnabu aelodau'r cynnydd a wnaed ond roeddent yn dal yn bryderus am allu'r
sefydliad i symud allan o fesurau arbennig wrth barhau i ymateb i heriau parhaus y
pandemig. Nododd y Cadeirydd fod llythyr yn cael ei anfon at Brif Weithredwr GIG Cymru
yn dilyn cyfarfod diweddar ar y mesurau arbennig â Llywodraeth Cymru, a gofynnodd am
iddo gael ei rannu â'r Aelodau Annibynnol.
20.98.3 Penderfynwyd y byddai'r Bwrdd yn nodi'r adroddiad.
EITEMAU AR GYFER CYDSYNIAD
Cynigiodd y Cadeirydd y dylid symud yr adran hon ar yr agenda yn ei grynswth, gan nad
oedd unrhyw aelod wedi nodi ei fod yn dymuno trafod eitem arbennig.
20.99 Cyfarwyddiadau Clinigwyr Cymeradwy (Cymru) 2018 Deddf Iechyd Meddwl
1983. Diweddariad ar Gofrestr Adran 12(2) Meddygon Cymeradwy ar gyfer Cymru a
Diweddariad ar Gofrestr Clinigwyr Cymeradwy (Cymru Gyfan)
20.99.1 Penderfynwyd y byddai'r Bwrdd yn cadarnhau'r rhestr o ychwanegiadau a
phethau a ddilëwyd ar Gofrestr Cymru Gyfan o Feddygon Cymeradwy Adran 12(2) ar gyfer
Cymru a Chofrestr Cymru Gyfan o Glinigwyr Cymeradwy.
20.100 Crynodeb Blynyddol o Ymgynghoriadau
20.100.1 Penderfynwyd y byddai'r Bwrdd yn nodi'r ymgynghoriadau allanol a ymatebwyd
iddynt gan y Bwrdd Iechyd a'r trefniadau monitro cysylltiedig.
20.101 Cylch Busnes Blynyddol y Bwrdd
20.101.1 Penderfynwyd y byddai'r Bwrdd yn cymeradwyo'r Cylch Busnes Blynyddol
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20.102 Adroddiad Monitro Blynyddol Gwasanaethau Cymraeg ar gyfer 2019-20
20.102.1 Penderfynwyd y byddai'r Bwrdd yn cymeradwyo'r adroddiad, er mwyn iddo allu
cael ei gyhoeddi a'i gyflwyno i Gomisiynydd y Gymraeg yn unol â'r amserlen y cytunwyd
arni'n flaenorol (sef erbyn diwedd mis Medi 2020)
20.103 Adroddiad Monitro Cynnydd y Cynllun Blynyddol
20.103.1 Cyflwynodd y Cyfarwyddwr Gweithredol Cynllunio a Pherfformiad yr adroddiad
gan dynnu sylw at ddau faes ble'r oedd perfformiad wedi gwyro'n sylweddol. I ddechrau,
cyfeiriodd at adsefydlu strôc gan ddweud bod y cysyniad o ryddhau'n gynt yn mynd yn ei
flaen drwy'r achos busnes a gyflwynwyd i'r Pwyllgor Cyllid a Pherfformiad y llynedd, a
chadarnhaodd fod hyn yn rhan o Gynllun drafft Chwarter 3/4 y Bwrdd. Yn ail cyfeiriodd at
weithredu'r adolygiad therapïau seicolegol a chadarnhaodd bod arweinyddiaeth yn cael ei
atgyfnerthu o gwmpas hyn.
20.103.2 Gwahoddwyd yr aelodau i roi sylwadau neu godi cwestiynau. Cyfeiriodd
Cadeirydd y Pwyllgor Llywodraethu Gwybodaeth a Digidol (DIG) at weithred AN17.2, yn
ymwneud â gweithredu Cam 2 y fenter Cymunedau Digidol a holodd a oedd hyn wedi ei
ystyried a'i ddogfennu yn strwythurau'r pwyllgor. Cadarnhawyd bod y mater wedi'i drafod yn
y Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol fel rhan o'r drafodaeth ar drawsnewid gwasanaethau
cymuned ond byddai'r Cyfarwyddwr Gweithredol Cynllunio a Pherfformiad yn sicrhau bod
papur briffio yn cael ei baratoi i'r Pwyllgor DIG. Cyfeiriodd Cadeirydd y Pwyllgor DIG at
weithred AN32.2 a holodd pam bod problemau canolfan genedlaethol data yn cael effaith
ar amserlenni a chostau lleol ar gyllid a gweithrediad System Adrannau Achosion Brys
Cymru (WEDS). Ymatebodd y Cyfarwyddwr Gweithredol Cynllunio a Pherfforimad fod yr
achos busnes ar gyfer WEDS yn mynd drwy'r prosesau llywodraethu gofynnol ac roedd yn
gobeithio y byddai'n cael ei drafod yn y Tîm Gweithredol cyn bo hir. Byddai'r datrysiad lleol
arfaethedig yn dibynnu ar isadeiledd y ganolfan genedlaethol data ac roedd methiannau
diweddar yn y lleoliad hwnnw wedi arwain at bryderon oedd yn cael eu datrys.
Ychwanegodd y Cadeirydd, o ran yr agenda digidol ehangach, ei fod wedi gofyn am bapur
briffio ar gyfer Gweithdy'r Bwrdd a gynlluniwyd ar gyfer 8 Hydref.
20.103.3 Cyfeiriodd Cadeirydd y Pwyllgor Strategaeth, Partneriaeth ac Iechyd y
Boblogaeth (SPPH) at weithred AN19.3 a holodd pam bod y weithred i ddefnyddio
dangosfwrdd gweithlu i ddynodi adnoddau staffio yn dangos fel ei fod ddim yn berthnasol
ar gyfer mis Medi. Dywedodd y Cyfarwyddwr Gweithredol Gweithlu a Datblygiad
Sefydliadol fod hyn yn cyfeirio at eiriad yr amcan, a oedd yn barhaus yn hytrach nag un
fyddai wedi gorffen erbyn diwedd mis Medi. Cyfeiriodd Cadeirydd yr SPPH hefyd at AN27.6
ynghylch trawsnewid y llwybr gofal llygaid a cheisiodd sicrwydd y byddai'r camau a
gynigiwyd o 1 Hydref yn cael eu codi yn y cynllun Ch3/4. Cadarnhaodd y Cyfarwyddwr
Gweithredol Cynllunio a Pherfformiad mai dyma oedd yr achos, fodd bynnag roedd gan rai
agweddau elfennau adnodd ychwanegol cysylltiedig yr oedd oedi gyda'u cynnydd.Yn olaf,
holodd Cadeirydd yr SPPH am y cyfathrebu â'r cleifion hynny nad oedd eu gofal wedi cael
ei ddarparu yn ystod y pandemig, a chydnabu'r Prif Weithredwr Dros Dro y byddai gofyn i
agweddau cyfathrebu ehangach o ran dychwelyd at ofal wedi'i gynllunio fod yn brif elfen yn
y cynllun Ch3/4.
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20.103.4 Holodd Cadeirydd y Pwyllgor Archwilio pam bod dwy weithred yn ymwneud ag
apwyntiadau rhithiol (AN20.1 ac AN25.1) yn amber a gwyrdd yn y drefn yna.
Cadarnhaodd y Prif Weithredwr Dros Dro fod y statws amber ar gyfer apwyntiadau cleifion
allanol yn briodol gan nad oedd eto wedi cael ei gyflwyno ar y lefelau disgwyliedig.
Ychwanegodd y Cyfarwyddwr Gweithredol Cynllunio a Pherfformiad y byddai angen cynnal
gwerthusiad o feddalwedd megis Attend Anywhere a Consultant Connect cyn ceisio cyllid i
barhau i'w defnyddio yn 2021-22.
20.103.5 Cyfeiriodd y Cadeirydd at y ddibyniaeth ar y Gronfa Gofal Canolraddol (ICF) i
gefnogi llawer o fentrau gofal cychwynnol, a oedd yn rhai tymor byr yn aml iawn.
Awgrymodd ei bod yn amserol i'r gwaith trawsnewid bennu ble'r oedd y blaenoriaethau
buddsoddi ac i fesur y potensial ar gyfer sefydlu cronfa yn seiliedig ar gymhelliant i alluogi i
gydweithwyr gofal cychwynnol a chymuned wneud cais am gyllid i gefnogi prosiectau tymor
hwy - er enghraifft cefnogaeth weinyddol mewn Unedau Mân Anafiadau a sefydlu hwb
gofal heb ei drefnu lleol mewn ysbyty cymuned. Dywedodd y Cyfarwyddwr Gweithredol
Gwasanaethau Cychwynnol a Chymuned fod gwaith wedi dechrau eisoes ar resymoli a
phrif ffrydio adnoddau gyda phartneriaid yn hytrach na dibynnu ar ICF yn unig. O ran
cronfeydd yn seiliedig ar gymhelliant, nid oedd yn ymwybodol o rai eraill heblaw'r rhai a
sefydlwyd eisoes megis cyllid clystyrau, ond cytunodd i feddwl am hyn gyda chydweithwyr
yn y Timau Ardal.
20.103.6 Dywedodd y Cadeirydd hefyd ei fod yn dal yn bryderus am wasanaethau wroleg
a'i fod yn cyfarfod â'r Dirprwy Gyfarwyddwr Dros Dro Gofal Eilaidd i drafod hyn ac y
byddai'n gwahodd y Prif Weithredwr Dros Dro i ymuno â nhw. Cyfeiriodd y Cadeirydd at
weithred AN16.2 yn ymwneud â Thimau Ymateb Cymunedol a'r heriau a wynebir ar hyn o
bryd o ran unigolion a thimau ar draws iechyd, gofal cymdeithasol a'r trydydd sector yn
gweithio'n rhithiol neu o gartref. Nododd y Cyfarwyddwr Gweithredol Gwasanaethau
Cychwynnol a Chymuned fod rhai problemau o ran llywodraethu a chyfyngiadau muriau
gwarchod sefydliadol, ond yn gyffredinol, roedd y maes hwn yn symud yn ei flaen.
Cyfeiriodd y Cadeirydd at weithred AN18.6 ynghylch therapïau seicolegol a cheisiodd
sicrwydd bod hyn yn cael sylw fel blaenoriaeth. Cadarnhaodd y Prif Weithredwr Dros Dro
mai dyma'r achos a bod y Cyfarwyddwr Gweithredol Iechyd Cyhoeddus, fel yr arweinydd
gweithredol newydd, yn bwriadu cyfarfod â'r tîm cyn gynted â phosibl.
20.103.7 Penderfynwyd y byddai'r Bwrdd yn nodi'r adroddiad.
[Gadawodd Ffrancon Williams y cyfarfod]
20.104 Adroddiad Ansawdd a Pherfformiad
20.104.1 Cyflwynodd y Cyfarwyddwr Gweithredol Cynllunio a Pherfformiad yr adroddiad
gan gydnabod fod y Bwrdd Iechyd yn dal i ymateb i sefyllfa'r pandemig ac yn paratoi at
oblygiadau mwy o weithgarwch Covid-19 fel rhan o ail don, wrth ymateb i gyflawni ystod o
wasanaethau newydd megis Profi, Olrhain, Diogelu. Cadarnhaodd fod Llywodraeth Cymru
wedi addasu ei ymagwedd rheoli perfformiad a byddai aelodau felly'n gweld
gwahaniaethau yn yr adroddiad o ran cymharu perfformiad. O ran gofal heb ei drefnu,
roedd y Bwrdd yn gweld perfformiad cryf yn erbyn mesurau traddodiadol ar gyfer llif mewn
Adrannau Achosion Brys, ac roedd y niferoedd oedd yn mynychu yn dal yn llai na'r un
cyfnod y llynedd. Roedd derbyniadau annewisol yn uchel, ac roedd pwysau penodol yn
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Ysbyty Glan Clwyd, gydag oedi sylweddol mewn trosglwyddo o ambiwlansys, oedd yn cael
sylw gan y Prif Swyddog Gweithredu Dros Dro. Roedd cyfeiriadau gofal wedi ei gynllunio
yn ôl i fyny i lefelau cyn y pandemig, fodd bynnag roedd yr amseroedd aros cysylltiedig
wedi cynyddu. Dywedodd y Cyfarwyddwr Gweithredol Cynllunio a Pherfformiad fod y
sefyllfa hon yn cefnogi ymagwedd haeniad risg dan arweiniad clinigol, ond mai'r sefyllfa
debygol oedd y byddai'r sefydliad yn adfer yr ôl groniad gofal wedi'i gynllunio am nifer o
flynyddoedd. O ran diagnosteg, roedd perfformiad cryf mewn rhai meysydd megis canser,
ond mewn radioleg, roedd nifer fawr o gleifion yn aros mwy na'r 8 wythnos safonol. Roedd
hyn wedi ei drafod gan y Tîm Gweithredol o ran adnoddau ychwanegol, a hefyd y cyfle i
drawsnewid gwasanaethau i wella'r gallu i recriwtio'n barhaol. Yn olaf, dywedodd y
Cyfarwyddwr Gweithredol Cynllunio a Pherfformiad fod perfformiad cryf o ran absenoldeb
salwch, a bod absenoldeb oherwydd rhesymau heblaw Covid-19 yn 4.6%.
20.104.2 Gwahoddwyd yr aelodau i roi sylwadau neu godi cwestiynau. Holodd Cadeirydd
y Pwyllgor SPPH am absenoldeb staff oherwydd Covid-19, a sut oedd y rhai oedd wedi
bod yn cysgodi yn cael eu cefnogi a'u hamddiffyn. Dywedodd Cyfarwyddwr Gweithredol y
Gweithlu a Datblygiad Sefydliadol fod angen cynnal y pwyslais ar ostwng cyfraddau
absenoldeb, a bod yn glir gyda staff y dylent weithio o gartref a lleihau eu cysylltiadau ble'r
oedd hynny'n bosibl. O ran cysgodi, os oedd aelod o staff yn dymuno dychwelyd i'r gwaith,
neu fod gofyn iddynt wneud hynny, rhaid cael asesiad risg penodol yn ei le, oedd yn cael ei
asesu a'i adnewyddu yn dibynnu ar y data diweddaraf. Roedd yn cydnabod hefyd y gallai
gweithio o bell godi problemau gydag unigrwydd a cholli perthnasoedd a chefnogaeth tîm.
20.104.3 Holodd y Cadeirydd am gynnydd y gwaith o ddynodi staff ychwanegol a lle i wella
cydymffurfiaeth fflebotomi, a dywedodd y Cyfarwyddwr Gweithredol Cynllunio a
Pherfformiad fod y defnydd o ysbytai dros dro yn cael ei gadarnhau ar gyfer y diben hwn.
Nododd y Cyfarwyddwr Gweithredol Therapïau a Gwyddorau Iechyd fod tua 60% o
weithgarwch cyn Covid wedi ei golli oherwydd bod angen bodloni gofynion ymbellhau
cymdeithasol.
20.104.4 Mynegodd y Cadeirydd bryder am y perfformiad gofal heb ei drefnu a'r dirywiad
mewn trosglwyddo o ambiwlansys. Sicrhaodd y Prif Weithredwr Dros Dro y Bwrdd ei bod
yn hynod o awyddus i ddatrys y problemau hyn a'i bod wedi cyfarfod ag uwch dimau yn y
dyddiau diwethaf i sicrhau bod camau di-oed 'Ei Wneud yn Ddiogel' yn eu lle a bod angen
monitro manwl.
20.104.5 Dywedodd y Cadeirydd y byddai'r Pwyllgor Cyllid a Pherfformiad yn cael
diweddariad ar ofal wedi'i gynllunio yn ei gyfarfod nesaf oherwydd y taflwybr ar gyfer
radioleg ac endosgopi yn arbennig. Dywedodd y Prif Weithredwr Dros Dro bod gwelliant
sylweddol wedi bod mewn perfformiad endosgopi a bod nifer o fentrau yn cael eu datblygu
i gefnogi radioleg yn cynnwys defnyddio sganwyr symudol. Cydnabu'r Cyfarwyddwr
Gweithredol Therapïau a Gwyddorau Iechyd fod yr effaith wedi bod yn sylweddol ar
ddiagnosteg, ar gyfeiriadau arferol ac agweddau dewisol fel ei gilydd. Ar hyn o bryd mae
sganiwr CT ychwanegol yn Ysbyty Gwynedd yn cael ei ddefnyddio ac roedd cynlluniau i
wneud y mwyaf o gapasiti MRI hefyd. O ran endosgopi, roedd capasiti ychwanegol drwy
ddefnyddio adnoddau mewnol yn cael ei ystyried ac roedd cysylltiad â grwpiau
cenedlaethol. Yn olaf, roedd y posibilrwydd o gael canolfan symudol diagnostig a thriniaeth
y gellid ei lleoli ble'r oedd yr angen mwyaf yn cael ei ymchwilio, ac roedd cyfeiriadau
radioleg yn cael eu hasesu ar sail haeniad risg. O ran y ganolfan symudol diagnostig a
Tudalen 6

Cofnodion Bwrdd Iechyd 24.9.20 Cyhoeddus V0.04

7

thriniaeth, teimla'r Cadeirydd fod lle i'r Bwrdd fod yn uchelgeisiol ac i arwain y ffordd, hyd
yn oed os oedd hyn yn golygu bod y canlyniadau buddsoddi yn cael eu hymdrin â nhw yn
hwyrach ymlaen. Cadarnhaodd y Prif Weithredwr Dros Dro fod yr ymagwedd hon wedi cael
ei thrafod yn y Tîm Gweithredol ac roedd yn croesawu cefnogaeth y bwrdd i ddatblygu
cyfleoedd fel hyn cyn gynted â phosibl.
20.104.5 Penderfynwyd y byddai'r Bwrdd yn derbyn yr adroddiad.
20.105 Adroddiadau Cyllid
20.105.1 Cyflwynodd y Cyfarwyddwr Gweithredol Dros Dro Cyllid yr adroddiadau, gan
ganolbwyntio ar adroddiad M4. Tynnodd sylw at ystod o bwyntiau am effaith y pandemig ar
y perfformiad ariannol. I osod rhywfaint o gyd-destun, dywedodd mai'r cynllun ar gyfer
2020-21 oedd diffyg o £40m, sef 3.6% o ddyraniad adnoddau'r Bwrdd yn seiliedig ar
ddarparu cynllun arbedion o £45m. Sefyllfa M4 oedd diffyg o £3.3m, oedd yn unol â'r
cynllun, a diffyg yn y flwyddyn hyd yma o £13.3m. O ran costau Covid, cyfanswm yr effaith
oedd £9.2m y mis hwn a £52.6m y flwyddyn hyd yma. Roedd hyn yn cynnwys colli incwm o
£1.6m y mis a £5.4m y flwyddyn hyd yma. Roedd methu â darparu arbedion yn £20.7m y
mis a £12m y flwyddyn hyd yma. Dywedodd y Cyfarwyddwr Gweithredol Dros Dro Cyllid
bod rhai eitemau i gael eu gosod yn erbyn y sefyllfa hon, y mwyaf oedd tanwariant dewisol
oherwydd y mesurau y bu'n rhaid eu cymryd o amgylch Covid-19, sef £2.6m y mis hwn a
£10m hyd yma eleni. O fewn sefyllfa M4 roedd cyllid Llywodraeth Cymru o £6.8m yn y mis,
£50.2m yn y flwyddyn hyd yma a rhagolwg o £124.6m am y flwyddyn lawn. Roedd incwm
tybiedig o £20.7m yn y sefyllfa hyd yma eleni a £79.6m yn y rhagolwg diwedd blwyddyn yn
uwch na'r hyn a gadarnhawyd gan Lywodraeth Cymru. O ran darparu arbedion, roedd
targed heriol o £45m ac roedd y pandemig wedi cael effaith sylweddol ar hyn gyda dim ond
£2.9m o arbedion hyd yma. Roedd y rhagolwg o £14.2m yn sylweddol is na'r targed ac
mae'r diffyg yn rhan o gyllid tybiedig y Bwrdd gan Lywodraeth Cymru. Roedd gwir wariant
Covid-19 yn £46.9m yn y flwyddyn hyd yma. Roedd £26.3m ohono'n ymwneud â'r ysbytai
dros dro a £26.3m o hyn yn ymwneud â chomisiynu'r ysbytai hynny. Roedd y Cyfarwyddwr
Gweithredol Dros Dro Cyllid yn dymuno cydnabod y cyflawniadau anhygoel wrth greu'r
cyfleusterau hyn ar draws Gogledd Cymru.
Y sefyllfa arian parod ar ddiwedd mis Gorffennaf oedd £3.1m, £2.5m ohono wedi ei
ddyrannu i gynlluniau cyfalaf. Oherwydd effaith Covid-19, roedd diffyg arian parod o
£38.7m yn cael ei ragweld ar hyn o bryd, gellid rheoli peth o hyn yn y Bwrdd Iechyd ond
byddai angen cefnogaeth Llywodraeth Cymru gyda pheth ohono. O ran y cyfyngiad
adnoddau cyfalaf o £23.9m, roedd perfformiad yn unol â'r cynllun ar hyn o bryd. Roedd y
Bwrdd wedi cyflawni yn erbyn y targed i dalu 95% o anfonebau heb fod yn rhai GIG cyn
pen 28 diwrnod. Nododd y Cyfarwyddwr Gweithredol Dros Dro Cyllid dair risg ariannol
allweddol sef y rhagdybiaeth o gyllid Covid-19, ceisiadau Cronfa Risg Cymru a chyflawni
arbedion. O ran y rhagdybiaeth o gyllid Covid-19, rhagwelwyd y byddai BIPBC yn cael
gwybod ei siâr o'r dyraniad cyn bo hir fel rhan o'r arweiniad cynllunio ar gyfer Chwarter 3 a
4
20.105.2 Gwahoddwyd yr aelodau i roi sylwadau neu godi cwestiynau. Holodd Is
Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid a Pherfformiad a oedd costau Covid-19 yn debyg i Fyrddau
eraill yn enwedig ble'r oeddent yn cael effaith ar ddarparu arbedion. Cadarnhaodd y
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Cyfarwyddwr Gweithredol Dros Dro Cyllid eu bod yn debyg yn gyfatebol a'i bod yn disgwyl
gwaith ychwanegol i ddechrau ynghylch adfer y rhaglen arbedion. Holodd Is Gadeirydd y
Pwyllgor Cyllid a Pherfformiad hefyd a fyddai cyllid penodol Covid-19 gan Lywodraeth
Cymru yn cael ei ddyrannu ar sail wahanol i'r dyraniad blynyddol arferol ac a allai hynny
olygu na fyddi BIPBC yn cael cyfran deg. Roedd y Cyfarwyddwr Gweithredol Dros Dro
Cyllid yn teimlo y byddai'n gyfran deg ond na fyddai'n cael ei dyrannu drwy fformiwla arferol
i adlewyrchu bod caffael sylweddol wedi'i wneud gan y Cyd Wasanaethau ar ran yr holl
Fyrddau Iechyd. Ychwanegodd fod Archwilio Mewnol ac Archwilio Cymru wedi cynnal darn
o waith am lywodraethu ariannol gwariant Covid-19 ond nad oedd yn ymwybodol o unrhyw
bryderon nad oedd hyn wedi bod yn briodol. Teimla'r Cadeirydd ei bod yn werth nodi bod
cell llywodraethu ariannol wedi cael ei sefydlu yn BIPBC yn ystod Covid-19. Cyfeiriodd
hefyd at adolygiad o gomisiynu'r ysbytai dros dro a chadarnhaodd y Cyfarwyddwr
Gweithredol Dros Dro Cyllid fod Llywodraeth Cymru wedi gofyn am hyn a bod adroddiad
manwl wedi'i dderbyn, a oedd yn ddefnyddiol, ac a oedd yn cydnabod cyflawniad
comisiynu'r ysbytai dros dro yng Ngogledd Cymru.
20.105.4 Penderfynwyd y byddai'r Bwrdd yn nodi'r adroddiad.
20.106 Adroddiadau Sicrwydd Cadeiryddion Pwyllgorau a Grwpiau Cynghori
20.106.1 Pwyllgor Archwilio 28.7.20 Pwysleisiodd Cadeirydd y Pwyllgor mai cyfarfod
ychwanegol oedd hwn i dderbyn adroddiad yr Archwilydd Cyffredinol ar brosiect datblygu
Ysbyty Glan Clwyd, ac a oedd yn nodi'r camau allweddol a gymerwyd gan y Bwrdd Iechyd
a Llywodraeth Cymru i leihau risgiau mewn prosiectau adeiladu yn y dyfodol.
20.106.2 Pwyllgor Ansawdd, Diogelwch a Phrofiad (QSE) 28.8.20 a 29.7.20 Gofynnodd
y Bwrdd Iechyd am linell amser ar gyfer yr adolygiad oedd yn cael ei gynnal yn erbyn yr
argymhellion Holden ac adroddiadau allanol perthnasol eraill. Rhoddodd y Cyfarwyddwr
Gweithredol Meddygol ddiweddariad byr ar wasanaethau fasgwlaidd, sef bod cylch
gorchwyl yr adolygiad wedi'i gytuno arno, a chydag amser arweiniol o tua 10 wythnos,
roedd yn disgwyl cael yr adroddiad yn gynnar yn 2021. Pwysleisiodd y Prif Weithredwr
Dros Dro fod y Pwyllgor QSE wedi cael adroddiad defnyddiol gan y Cyfarwyddwr Dros Dro
Nyrsio newydd yn yr Uwch Adran MHLDS yn gosod y blaenoriaethau gwaith i'r dyfodol.
Pwysleisiodd y Cyfarwyddwr Gweithredol Therapïau a Gwyddorau Iechyd fod yr adroddiad
blynyddol Rhoi Organau a Meinwe wedi ei ddarparu i aelodau'r bwrdd a dymunai gofnodi ei
ddiolch i'r timau ac unigolion oedd yn rhan ohono am eu cefnogaeth i'r maes gwaith hwn yn
ystod y pandemig. Cydnabu'r Cadeirydd hyn ar ran y Bwrdd.
20.106.3 Pwyllgor Cyllid a Pherfformiad (F&P) 27.8.20 a 16.7.20 Nid oedd Cadeirydd y
Pwyllgor yn dymuno tynnu sylw at unrhyw beth arall.
20.106.4 Pwyllgor Strategaeth, Partneriaethau ac Iechyd y Boblogaeth 13.8.20
Atgoffodd Cadeirydd y Pwyllgor yr aelodau fod y Pwyllgor wedi cael ei ohirio ym mis
Mawrth oherwydd y pandemig ond ei fod yn cyfarfod eto rŵan, er bod agenda mawr iawn
i'w reoli. Nododd bod ystod o adroddiadau wedi tynnu sylw at nifer o heriau ond roedd yn
cydnabod y llwyddiannau o ran cadw gwasanaethau a rhaglenni'n rhedeg drwy gydol y
pandemig Covid-19. Tynnodd sylw aelodau at sicrwydd allweddol yn ei hadroddiad am rôl
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y Brifysgol a statws y Bwrdd fel Bwrdd Iechyd Prifysgol. Dywedodd hefyd fod Wythnos
Rithiol y Gymraeg yn cael ei chynnal yn ystod wythnos 12 Hydref ac anogodd yr aelodau
i'w chefnogi.
20.106.5 Fforwm Partneriaeth Leol 7.7.20
Dywedodd Cyfarwyddwr Gweithredol y Gweithlu a Datblygiad Sefydliadol fod agenda mis
Gorffennaf wedi canolbwyntio'n drwm ar faterion yn ymwneud â Covid. Cydnabu
mewnbwn hanfodol ac ymgysylltiad cydweithwyr Undebau Llafur (TU) i helpu i
ganolbwyntio'r gweithlu ble mae angen iddo fod. Nododd yr Aelod Annibynnol (TU) fod
partneriaid TU yn bositif o ran perthnasau staff/undebau/rheolwyr yn ystod y pandemig ac
roedd yn teimlo bod cyfathrebu da wedi bod. Roedd hefyd yn croesawu gwaith y timau
iechyd a diogelwch a'u cyfraniad at gadw staff yn ddiogel wrth ddychwelyd at ffyrdd mwy
arferol o weithio.
20.107 Diweddariad yr Uwch Adran Iechyd Meddwl ac Anableddau Dysgu
20.107.1 I ddechrau, dymunai'r Cyfarwyddwr Gweithredol Iechyd Cyhoeddus gofnodi ei
diolch i David Fearnley fel cyn arweinydd gweithredol yr Uwch Adran. Yna aeth ymlaen i
dynnu sylw at agweddau allweddol o'r adroddiad, yn enwedig y ffaith bod enghreifftiau da o
gefnogi cleifion yn ystod y pandemig. Cyfeiriodd at y cynllun Cam 2 a ddatblygwyd gan yr
Uwch Adran mewn trafodaeth â phartneriaid, gan nodi, er bod themâu positif, efallai bod y
cynllun wedi bod yn rhy uchelgeisiol ar yr adeg hon. Ei barn oedd y byddai'r Bwrdd
Partneriaeth Law yn Llaw at Iechyd Meddwl yn helpu i ail ganolbwyntio ac ail sefydlogi'r
ffordd ymlaen, a bod angen bod yn glir a chryno. Awgrymodd fod llwybrau clinigol yn
allweddol i gynlluniau uwch adrannol llwyddiannus a bod cyfle yn awr i ail edrych ar y rhain
dan arweinyddiaeth newydd Iain Wilkie (Cyfarwyddwr Dros Dro MHLDS) a Mike Smith
(Cyfarwyddwr Dros Dro Nyrsio) ynghyd ag Alberto Salmoiraghi (Cyfarwyddwr Meddygol).
Roedd yn dymuno cofnodi ei diolch i Lesley Singleton am ei gwaith yn arwain y tîm dros y
misoedd diwethaf. Gorffennodd y Cyfarwyddwr Gweithredol Iechyd Cyhoeddus drwy
ddweud mai'r prif nod oedd symud yr uwch adran allan o fesurau arbennig i sicrhau bod
gwasanaethau iechyd meddwl mewn sefyllfa well.
20.107.2 Dywedodd un aelod fod yr egni newydd sy'n amlwg o'r papur yn cael ei
groesawu, a'i bod hi'n bersonol wedi gweld cynnydd cynnar o ran gwaith partneriaeth
gydag Awdurdodau Lleol. Soniodd y Cadeirydd am gyfeiriad yn y papur at adolygiad yn
ymwneud â rhyddhau nifer fawr o gleifion i'r Gwasanaethau Iechyd Meddwl Gofal
Cychwynnol lleol, a gofynnodd am i gytundeb gael ei gyrraedd gydag Is Gadeirydd y Bwrdd
Iechyd am y llwybr Pwyllgor cywir ac amserlen ar gyfer adrodd ymlaen i'r Bwrdd.
20.107.3 Penderfynwyd y byddai'r Bwrdd yn:
1. Nodi'r adroddiad sy'n crynhoi'r gwaith diweddar ar lwybrau gofal yn ystod y pandemig
Covid-19, a cheisio sicrwydd pellach;
2. Cefnogi'r ymdrechion i sefydlogi arweinyddiaeth a rheolaeth yn yr Uwch Adran fel
blaenoriaeth;
3. Cefnogi'r Uwch Adran MHLD i reoli perthnasoedd allanol ar y cyd i alluogi'r newidiadau
angenrheidiol i wasanaethau dros flwyddyn nesaf y pandemig Covid-19;
4. Cefnogi'r Uwch Adran MHLD a newidiadau mewn rheolwyr ynddi, gan ei fod yn hwyluso
Tudalen 9

TO

Cofnodion Bwrdd Iechyd 24.9.20 Cyhoeddus V0.04

10

gwaith partneriaeth fel y cam angenrheidiol nesaf i gyflawni gwytnwch cymunedol
ehangach;
5. Cefnogi'r Uwch Adran MHLD wrth iddi ddatblygu a gweithredu llwybrau gofal yn seiliedig
ar dystiolaeth
20.108 Adroddiad Diweddaru - Economi Iechyd Clwstwr COVID-19 y Dwyrain
20.108.1 Cyflwynodd y Cyfarwyddwr Gweithredol Dros Dro Nyrsio a Bydwreigiaeth yr
adroddiad a chadarnhaodd fod y clwstwr wedi cael ei gau yn swyddogol ar 17 Medi yn unol
â diffiniadau clystyrau. Ar adeg ei gau, roedd 122 o achosion positif, 74 o'r rheiny wedi eu
cael mewn gofal iechyd. Yn drist iawn, bu 41 marwolaeth gysylltiedig a dymunai gofnodi ei
chydymdeimlad personol â'r teuluoedd oedd wedi colli anwyliaid. Roedd 60 o staff hefyd
wedi profi'n bositif ar y pryd. Aeth y Cyfarwyddwr Gweithredol Dros Dro Nyrsio a
Bydwreigiaeth ymlaen i adrodd y bu mewnbwn ac ymgysylltiad sylweddol gan randdeiliaid
ar y pryd, yn cynnwys Llywodraeth Cymru, Iechyd Cyhoeddus Cymru a phartneriaid ochr
staff/undebau llafur. Dywedodd fod gwersi arwyddocaol wedi'u dysgu o'r clwstwr ac roedd y
themâu wedi eu nodi yn y papur ynghylch symudiadau cleifion a staff a chadw at ymbellhau
cymdeithasol. Roedd y ddyletswydd didwylledd â chleifion a theuluoedd hefyd wedi'i
phwysleisio. Cafodd aelodau wybod bod grŵp cyflawni bellach wedi dechrau ar ei waith ac
roedd nifer o ffrydiau gwaith cefnogol dan arweiniad gweithredwyr. Y flaenoriaeth fyddai i
ymgorffori dysg i arferion cynaladwy felly byddai hyn yn cael ei adlewyrchu mewn
gweithdrefnau gweithredu safonol a phrofi sicrwydd. Yn olaf, nodwyd bod clystyrau o haint
ar safleoedd llym eraill ar hyn o bryd a bod y dysg o Wrecsam yn cael ei ddefnyddio i helpu
yn yr ardaloedd hyn.
20.108.2 Gwahoddwyd yr aelodau i roi sylwadau neu godi cwestiynau. Holodd Cadeirydd
y Pwyllgor SPPH am yr effaith ar deuluoedd a staff a sut roeddent yn cael eu cefnogi.
Dywedodd y Cyfarwyddwr Gweithredol Dros Dro Nyrsio a Bydwreigiaeth fod un pwynt
cyswllt wedi cael ei sefydlu ar gyfer pob teulu i rannu gwybodaeth amserol. O ran y staff,
roedd llawer yn teimlo'n ofidus oherwydd y niwed a achoswyd ac roedd cyfathrebu parhaus
a chysondeb y negeseuon â nhw yn allweddol. Dywedodd y Cadeirydd ei fod wedi ymweld
â ward a effeithiwyd yn ddiweddar a mynegodd ei werthfawrogiad ar ran y Bwrdd i'r staff.
Tynnodd yr ymweliad sylw at mor anodd y gallai hi fod i staff sicrhau bod rhai grwpiau o
gleifion yn cynnal pellter cymdeithasol diogel. Nododd y Cadeirydd fod yr adroddiad yn
cyfeirio at 3.6m a 2.6m fel lle gwag rhwng gwelyau. Cadarnhaodd y Cyfarwyddwr
Gweithredol Dros Dro Nyrsio a Bydwreigiaeth mai'r meincnod oedd 2.6m, ond bod yr
arweiniad yn amrywio yn dibynnu ar oed yr eiddo a'r amrywiaeth yn ystad y Bwrdd.
Ychwanegodd y Dirprwy Brif Weithredwr, fel rhan o'r mesurau amgylcheddol, bod
asesiadau risg o garfannau o gleifion wedi eu cynnal a bod rhai gwelyau wedi cael eu
tynnu oddi ar wardiau i gefnogi ymbellhau cymdeithasol. Roedd y Cyfarwyddwr
Gweithredol Iechyd Cyhoeddus yn dymuno canmol staff am addasu'r arweiniad
cenedlaethol a'i roi ar waith yn y safleoedd, gyda chefnogaeth werthfawr y tîm atal haint.
20.108.3 Penderfynwyd y byddai'r Bwrdd yn nodi'r adroddiad fel sefyllfa ddiweddaraf ar
gyfer Cymuned Iechyd y Dwyrain.
20.109 Rhaglen Brechu Covid-19
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20.109.1 Cyflwynodd y Cyfarwyddwr Gweithredol Iechyd Cyhoeddus y papur, oedd yn rhoi
diweddariad ar gynnydd cynllunio cynnar o ran rhaglen frechu ar gyfer Covid-19. Yn
ddealladwy, roedd llawer o ddiddordeb ymhlith y cyhoedd a'r wasg yn y mater hwn,
meddai. Cadarnhaodd fod Grŵp Cyflawni Tactegol wedi ei sefydlu gyda phartneriaid i
symud y gwaith yn ei flaen ac roedd yn hyderus bod ymagwedd ranbarthol dda.
20.109.2 Penderfynwyd y byddai'r Bwrdd yn derbyn y wybodaeth ac yn nodi'r gwaith
oedd ei angen i ddarparu rhaglen frechu fawr ar gyfer COVID-19 os/pan fydd brechlyn ar
gael.
20.110 Achos Strategol Amlinellol Cyfuno Meddygaeth Niwclear
[Ymunodd Ian Howard a Mark Elias â'r cyfarfod]
20.110.1 Nododd y Cadeirydd fod yr adroddiad wedi ei ddarllen gan aelodau a'i archwilio
yn y Pwyllgor Cyllid a Pherfformiad. Roedd y Cyfarwyddwr Gweithredol Therapïau a
Gwyddorau Iechyd yn dymuno tynnu sylw at y problemau gyda'r drefn bresennol gyda'r
sganiwr symudol ac mai'r ffordd ymlaen a ffafrir oedd datblygu canolfan ragoriaeth yn
BIPBC. Dywedodd y byddai cymeradwyo'r achos strategol amlinellol yn agor y camau
nesaf o ymgysylltu â Llywodraeth Cymru parthed cyfalaf. Roedd yn dymuno cadarnhau bod
ymgynghoriad wedi bod a bod cefnogaeth i'r cynnig, a dybiwyd y byddai'n darparu
manteision hir dymor o ran gwasanaeth gwell ac arbedion ariannol.
20.110.2 Penderfynwyd y byddai'r Bwrdd yn cymeradwyo'r Achos Busnes i'w gyflwyno i
Lywodraeth Cymru.
[Gadawodd Ian Howard a Mark Elias y cyfarfod]
20.111 Crynodeb o Fusnes Preifat y Bwrdd i gael ei adrodd arno'n gyhoeddus
20.111.1 Penderfynwyd y dylid nodi'r adroddiad.
20.112 Adroddiad Blynyddol Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru (HIW)
20.112.1 Dywedodd y Cyfarwyddwr Gweithredol Dros Dro Nyrsio a Bydwreigiaeth y byddai
cydweithwyr HIW yn hapus i gymryd unrhyw gwestiynau gan aelodau y tu allan i'r cyfarfod.
Nododd y themâu allweddol am atgyfnerthu dysg ledled y Bwrdd, y byddai angen ymdrin â
nhw yn y Strategaeth Gwella Ansawdd.
20.113 Fforymau Cymru Gyfan ac Eraill
Penderfynwyd y byddai'r holl gofnodion a nodiadau briffio yn cael eu nodi.
20.113.1 Cofnodion Cymeradwy y Fforwm Arweinyddiaeth Cydweithredol 15.1.20
20.113.2 Cofnodion y Pwyllgor Gwasanaethau Ambiwlans Brys 14.7.20, 12.5.20
Crynodeb o'r Prif Faterion 8.9.20, 14.7.20

Tudalen 11

Cofnodion Bwrdd Iechyd 24.9.20 Cyhoeddus V0.04

12

20.113.3 Nodyn Briffio ar y Cyd Pwyllgor Gwasanaethau Iechyd Arbenigol Cymru
8.9.20 a 14.7.20
20.113.4 Adroddiad Sicrwydd Pwyllgor Partneriaeth Cydwasanaethau 23.7.20
20.114 Dyddiad y Cyfarfodydd Nesaf
Cyfarfod ar y Cyd gyda'r Cyngor Iechyd Cymuned 10.00am 15 Hydref 2020
Cyfarfod y Bwrdd Iechyd 9.30am 12 Tachwedd 2020
20.115 Heb y Wasg a'r Cyhoedd
20.115.1 Penderfynwyd eithrio cynrychiolwyr o’r wasg ac aelodau eraill o’r cyhoedd o
weddill y cyfarfod hwn yng ngoleuni natur gyfrinachol y materion sydd i’w trafod, y byddai
cyhoeddusrwydd arnynt yn niweidiol i ddiddordeb y cyhoedd yn unol ag Adran 1 (2) Y
Ddeddf Cyrff Cyhoeddus (Derbyn i Gyfarfodydd) 1960.
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