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19 Chwefror 2019 

Annwyl Dai, 

Efallai y byddwch yn cofio imi ysgrifennu atoch ar 27 Ebrill mewn ymateb i’ch llythyr 
dyddiedig 21 Mawrth 2018, ynglŷn ag ymchwiliad undydd y Pwyllgor Iechyd, Gofal 
Cymdeithasol a Chwaraeon i Restr Perfformwyr Meddygol Cymru Gyfan ar 7 Mawrth 2018. 

Yn fy llythyr atoch ar 27 Ebrill, dywedais y byddwn yn eich cadw yn y darlun ynglŷn ag 
unrhyw newidiadau y bwriedid eu gwneud i’r Rhestrau Perfformwyr yn dilyn dadansoddiad 
o’r ymatebion i’r ymgynghoriad anffurfiol ar Restr Perfformwyr GIG Cymru. Felly, er 
gwybodaeth ichi, gweler yn amgaeedig ymateb y Llywodraeth i’r ymgynghoriad anffurfiol, a 
gyhoeddwyd yn ddiweddar.  

Yn gywir, 

Vaughan Gething AC/AM 

Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol 
Minister for Health and Social Services 

Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon 
Health, Social Care and Sport Committee 
HSCS(5)-09-19 Papur 2 / Paper 2
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19 Chwefror 2019 
 
Annwyl Gydweithwyr 
 
PAPUR OPSIYNAU:  RHESTR PERFFORMWYR GIG CYMRU  
 
Cyfeiriaf at yr ymgynghoriad anffurfiol ar yr uchod a ddechreuodd ar 29 Tachwedd 2017 a 
dod i ben ar 8 Chwefror 2018. Pwrpas yr ymgynghoriad anffurfiol oedd adnabod mesurau i 
symleiddio'r broses i berfformwyr o gyflawni gwasanaethau meddygol a deintyddol sylfaenol 
yng Nghymru. 
 
Yr Ymarfer Ymgynghori 
 
Cyflwynwyd saith mesur posib a ddisgrifir isod -   
 

 Opsiwn 1 – Sefydlu Rhestr Perfformwyr ar gyfer y DU neu Restr Ar y Cyd rhwng 
Cymru / Lloegr 

 Opsiwn 2 - Sefydlu Un Rhestr Perfformwyr ar gyfer Cymru 

 Opsiwn 3 – Diwygio'r Rheoliadau presennol i restru perfformwyr fel Ymarferydd 
Cyffredinol (Meddyg Teulu neu GP) neu Ymarferydd Deintyddol Cyffredinol (neu 
GDP) yn awtomatig ar Restr Bwrdd Iechyd Lleol os ydynt eisoes ar restr perfformwyr 
Gofal Sylfaenol Sefydliad (PCO) yn Lloegr, yr Alban neu Ogledd Iwerddon, heb fod 
angen cyflwyno cais neu ddarparu gwybodaeth neu waith papur perthnasol. 



 Opsiwn 4 – Diwygio'r rheoliadau presennol fel bod GP neu GDP a restrwyd eisoes ar 
restr PCO sy'n cwblhau'r ffurflen gais symlach bresennol yn cael eu rhestru'n syth ar 
restr y Bwrdd Iechyd Lleol ar ôl i'r Bwrdd hwnnw ystyried y wybodaeth yn y cais (o 
fewn pum diwrnod gwaith) a heb fod angen gofyn am fwy o wybodaeth gan Loegr, 
h.y. geirda, profiad proffesiynol a thystysgrif cofnod troseddol DBS manylach.  

 Opsiwn 5 – Diwygio'r rheoliadau presennol i ymestyn y tri mis o ras i chwe mis ar 
gyfer rhestru GP neu GDP yn syth gyda'r Bwrdd Iechyd Lleol ar ôl derbyn ac ystyried 
eu cais a thra bydd archwiliadau pellach yn cael eu cyflawni.   

 Opsiwn 6 – Gwneud dim a pharhau gyda'r trefniadau presennol. 

 Opsiwn 7 – Parhau gyda'r trefniadau presennol ond diwygio'r Rheoliadau i ganiatáu i 
Berfformiwr GP neu GDP gyflwyno eu geirdaon clinigol, eu profiad proffesiynol a'u 
cymwysterau meddygol eu hunain gyda'u cais i gael eu rhestru ar Restr Perfformwyr 
Cymru, os ydynt yn dymuno. 

 
Ymateb yr Ymgyngoreion 
 
Derbyniwyd 27 o ymatebion i'r ymgynghoriad yn cyflwyno nifer o wahaniaethau barn.  
Roedd 23 o'r ymatebion gan unigolion / sefydliadau yng Ngogledd Cymru ac felly nid yw'r 
ymatebion i'r ymgynghoriad yn gynrychiadol o Gymru ar y cyfan.  Fodd bynnag, gallai hyn 
awgrymu fod problemau penodol yng Ngogledd Cymru.     
 
O'r 23 ymateb a dderbyniwyd o Ogledd Cymru, roedd 16 o bobl o blaid Opsiwn 3 ond ni 
dderbyniwyd unrhyw sylwadau / tystiolaeth gan lawer o'r 16 hynny i egluro pam yr oedd yn 
well ganddynt Opsiwn 3. 
 
Roedd y saith ymateb arall o Ogledd Cymru'n cynnwys pedwar oedd o blaid Opsiwn 1 ac 
roedd dau o'r rheini eisiau gweithredu Opsiwn 3 yn y cyfamser; un yn dweud bod yn well 
ganddynt Opsiynau 1, 4 a 5; un o blaid Opsiwn 4; ac un o blaid Opsiwn 5 gan ddweud na 
fyddai'n cefnogi Opsiynau 3, 4, 5 na 7 ar seiliau llywodraethu. 
 
O'r pedwar ymateb a ddaeth o'r tu allan i Ogledd Cymru, ni ddewisodd un ohonynt Opsiwn o 
gwbl gan gynnig rhestr o newidiadau deddfwriaethol a fyddai'n cyfrannu at leihau 
biwrocratiaeth y trefniadau presennol; un oedd o blaid Opsiynau 1, 2 a 3 heb unrhyw hoff 
ddewis; un oedd o blaid Opsiwn 2 gan roi nifer o sylwadau; ac un oedd o blaid Opsiwn 7. 
 
Ar ôl adolygu'r holl ymatebion i'r ymgynghoriad ac ystyried y dystiolaeth ysgrifenedig a llafar 
a roddwyd i'r Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon, mae barn Llywodraeth 
Cymru am bob un o'r saith opsiwn fel a ganlyn -   
 
Ymateb Llywodraeth Cymru  

 

 Opsiwn 1 – Sefydlu Rhestr Perfformwyr ar gyfer y DU neu Restr Ar y Cyd rhwng 
Cymru / Lloegr 
 
O ystyried yr anawsterau ymarferol a ddisgrifir yn y Papur Opsiynau a bod angen i 
bob un o'r gwledydd datganoledig gytuno ar restr ar gyfer y DU, a deddfwriaeth 
sylfaenol hefyd, nid yw'r opsiwn hwn yn ymarferol ar hyn o bryd. 
 

 Opsiwn 2 - Sefydlu Un Rhestr Perfformwyr ar gyfer Cymru 
 
Er mwyn creu un rhestr ar gyfer Cymru, byddai angen newid mewn deddfwriaeth 
sylfaenol, h.y. Deddf GIG (Cymru) 2006. Byddai hefyd angen newidiadau sefydliadol 



fel bod un corff Cymru Gyfan yn gyfrifol am reoli a monitro'r rhestr perfformwyr ac fel 
bod modd cyflawni swyddogaethau'r paneli cyfeiriol yn effeithiol.  
 
Fel y saif Deddf 2006 ar hyn o bryd, nid oes raid i berfformwyr fod ond ar un rhestr 
LHB i weithio mewn unrhyw ardal LHB yng Nghymru. Mae hyn felly eisoes yn creu 
system "Cymru Gyfan" sy'n hwyluso symudiad perfformwyr ar draws ffiniau Byrddau 
Iechyd Lleol.    
 

 Opsiwn 3 – Diwygio'r rheoliadau presennol i restru perfformwyr fel GP neu GDP yn 
awtomatig ar Restr Bwrdd Iechyd Lleol os ydynt eisoes ar restr perfformwyr Gofal 
Sylfaenol Sefydliad (PCO), heb fod angen cyflwyno cais neu ddarparu gwybodaeth 
neu waith papur perthnasol. 
 
Ers yr ymgynghoriad, mae adroddiad gan y Swyddfa Archwilio Genedlaethol (NAO) 
(cyhoeddwyd 17 Mai 2018) wedi canfod y gallai cleifion fod wedi bod mewn perygl 
oherwydd problemau gyda gweinyddiaeth Capita o'r rhestr perfformwyr yn Lloegr.  
Gallai oedi gyda phrosesu ceisiadau newydd a gwneud newidiadau i berfformwyr 
presennol, gan gynnwys gwirio a oedd Meddygon Teulu, deintyddion ac 
optometryddion a oedd yn ymarfer yn y GIG yn gymwysedig ac wedi pasio gwiriadau 
perthnasol eraill,  fod wedi arwain at risgiau posib i ddiogelwch cleifion, yn enwedig 
mewn achosion lle dylai perfformwyr fod wedi cael eu tynnu oddi ar restr.   
 
Gallai caniatáu i berfformiwr cofrestredig yn Lloegr gael ei restru'n awtomatig yng 
Nghymru felly greu risg i ddiogelwch cleifion. Mae hyn yn pwysleisio pa mor bwysig 
yw cyflawni ein harchwiliadau a'n gwiriadau ein hunain ar berfformwyr sydd am 
berfformio yng Nghymru.  Ni fyddwn yn symud ymlaen gyda'r opsiwn hwn. 
 

 Opsiwn 4 – Diwygio'r rheoliadau presennol fel bod GP neu GDP a restrwyd eisoes ar 
restr PCO sy'n cwblhau'r ffurflen gais symlach bresennol yn cael eu rhestru'n syth ar 
restr y Bwrdd Iechyd Lleol ar ôl i'r Bwrdd hwnnw ystyried y wybodaeth yn y cais (o 
fewn pum diwrnod gwaith) a heb fod angen gofyn am fwy o wybodaeth gan Loegr, 
h.y. geirda, profiad proffesiynol a thystysgrif cofnod troseddol DBS manylach.  
 
Mae'r un ymateb yn berthnasol yma â'r ymateb i Opsiwn 3. 
 

 Opsiwn 5 – Diwygio'r rheoliadau presennol i ymestyn y tri mis o ras i chwe mis ar 
gyfer rhestru GP neu GDP yn syth gyda'r Bwrdd Iechyd Lleol ar ôl derbyn ac ystyried 
eu cais a thra bydd archwiliadau pellach yn cael eu cyflawni.   
 
Mae swyddogion Llywodraeth Cymru wedi cysylltu â Phartneriaeth Cydwasanaethau 
GIG Cymru (NWSSP) ac wedi cadarnhau bod 100% o'r perfformwyr a gyflwynodd 
gais wedi'i gwblhau, ynghyd â'r gwaith papur perthnasol, wedi cael eu rhestru'n 
amodol ar y rhestr perfformwyr o fewn pum diwrnod gwaith.  Mae'r perfformwyr hyn 
wedyn yn rhydd i berfformio gwasanaethau gofal sylfaenol tra bydd archwiliadau 
pellach yn cael eu gwneud.  O'r perfformwyr a restrwyd yn amodol, cafodd 97% eu 
cynnwys yn llawn ar y rhestr perfformwyr o fewn tri mis.  Mae NWSSP wedi 
cadarnhau bod oedi'n gallu digwydd pan fydd cais perfformiwr yn anghyflawn. 
 
O ystyried yr ystadegau hyn, nid oes dadl berswadiol dros ymestyn y cyfnod o ras i 
chwe mis. 
 

 Opsiwn 6 – Gwneud dim a pharhau gyda'r trefniadau presennol. 
 



Nid yw hyn yn opsiwn oherwydd mae'r ymarfer ymgynghori wedi dangos yn glir y 
gallwn wella'r trefniadau presennol.  Felly byddwn yn ystyried gwneud newidiadau i'r 
trefniadau presennol. 
 

 Opsiwn 7 – Parhau gyda'r trefniadau presennol ond diwygio'r Rheoliadau i ganiatáu i 
Berfformiwr GP neu GDP gyflwyno eu geirdaon clinigol, eu profiad proffesiynol a'u 
cymwysterau meddygol eu hunain gyda'u cais i gael eu rhestru ar Restr Perfformwyr 
Cymru. 
 
Rydym wedi ystyried yr opsiwn hwn a theimlwn fod modd symleiddio ymhellach y 
broses o dderbyn geirdaon clinigol, profiad proffesiynol a chymwysterau meddygol 
gan berfformwyr sydd eisoes wedi eu rhestru mewn ardal arall, ac sydd am wneud 
cais i ardal newydd. Manylir ar hyn isod. 

 
Y Cynigion 
 

Ailaseinio perfformwyr 
 
Derbyniwn fod gofyn cael cais newydd pan fydd ymgeisydd yn symud o un ardal LHB yng 
Nghymru i ardal arall yn cynyddu'r baich gweinyddol ar berfformwyr. Byddwn felly'n ystyried 
y posibilrwydd o ddarparu system o drosglwyddo neu ail-aseinio pan fydd perfformiwr yn 
symud i ardal LHB newydd, ar ôl cymryd y rhagofalon priodol, i leihau unrhyw faich ac oedi. 
Byddwn yn ystyried y manylion ymhellach. 
 
Darparu geirdaon, profiad proffesiynol a chymwysterau 
 
Credwn fod modd symleiddio'r broses o wneud cais drwy ganiatáu i berfformiwr presennol 
ddarparu naill ai (i) enwau a chyfeiriadau dau ganolwr clinigol, y profiad proffesiynol 
diweddaraf a chymwysterau meddygol neu ddeintyddol; neu (ii) eu caniatâd i'r LHB fynd ati i 
ofyn am eu geirdaon clinigol, profiad proffesiynol a'u cymwysterau blaenorol gan y PCO lle 
rhestrir y perfformiwr yn bresennol. Neu gallai'r ymgeisydd ddarparu (i) a (ii). 
 
Gogledd Cymru 
 
Mae'r ymarfer ymgynghori wedi dangos bod trafferthion yng Ngogledd Cymru. Byddwn yn 
cadw golwg ar y sefyllfa yng Ngogledd Cymru ac os bydd y trafferthion yn parhau, byddwn 
yn ystyried adnabod unrhyw fesurau y gellid eu cyflwyno i wella'r sefyllfa.   
 
Rydym hefyd wedi ystyried y rhestr o newidiadau deddfwriaethol a gynigiwyd gan un 
ymatebydd a byddwn yn diwygio'r Rheoliadau, lle bo'n briodol gwneud hynny, i ystyried y 
rhain er mwyn helpu i leihau biwrocratiaeth gyda'r trefniadau presennol. 
 
 
Yn gywir 
 

 
 
 

Karin Philips  
Dirprwy Gyfarwyddwr: Gofal Sylfaenol  



Is-adran Gofal Sylfaenol 
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