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CEFNDIR 

  

Roedd y Bwrdd Cynghorau Iechyd Cymuned yng Nghymru (Bwrdd 

CICau) a’r CICau yn gwerthfawrogi’r cyfle i roi tystiolaeth i’r Pwyllgor 

Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon, ar ddarpariaethau Bil Iechyd a 

Gofal Cymdeithasol (Ansawdd ac Ymgysylltu) (Cymru), ym mis Medi 

2019.   

 

Mae’r ddogfen hon yn rhoi gwybodaeth bellach i’r Pwyllgor am ddau 

bwnc trafod pwysig yn ein sesiwn dystiolaeth: 

 Trefniadau’r Bwrdd a’r CICau ar gyfer gwneud sylwadau 

 Sicrhau annibyniaeth i’r corff newydd. 

 

GWNEUD SYLWADAU 

Sut mae’r CICau yn gwneud sylwadau ar hyn o bryd  
 
Ar hyn o bryd, mae’r CICau yng Nghymru yn gwneud sylwadau i fyrddau 
iechyd lleol ac ymddiriedolaethau’r GIG mewn cyfuniad o ffyrdd: 
 

 Mynychu a chyfranogi yng nghyfarfodydd bwrdd cyhoeddus 

cyrff y GIG 

Mae cynrychiolwyr y CICau yn mynychu a chyfrannu yng 

nghyfarfodydd bwrdd cyhoeddus eu byrddau iechyd lleol, fel mater o 

drefn.  Maen nhw gan amlaf yn gyfranogwyr gweithgar yn 

nhrafodaethau’r bwrdd, gan gynnwys craffu ar gynlluniau a 

pherfformiad y bwrdd iechyd.  Maent yn gwneud hyn o safbwynt 

lleyg, gan adlewyrchu barn a chynrychioli buddiannau pobl a 

chymunedau.    

 

Nid ydynt yn cyfranogi ym mhenderfyniadau bwrdd iechyd.  Mae eu 

sylwadau yn goleuo penderfyniadau bwrdd iechyd.   

 

 Mynychu a chyfranogi ym mhwyllgorau a grwpiau eraill 

bwrdd iechyd / ymddiriedolaeth y GIG  
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Mae cynrychiolwyr y CICau yn mynychu amrywiaeth o bwyllgorau 

sefydlog eu byrddau iechyd lleol yn rheolaidd, yn benodol, y 

pwyllgor a sefydlwyd i ystyried materion yn ymwneud ag ansawdd, 

diogelwch a phrofiad y claf.  Mae eu rôl ar y pwyllgorau hyn yn 

debyg i’w rôl mewn cyfarfodydd bwrdd cyhoeddus.  

 

Mae cynrychiolwyr y CICau yn cyfranogi hefyd mewn amrywiaeth o 

weithgorau a grwpiau gorchwyl a gorffen, a sefydlwyd i 

ganolbwyntio ar dasgau neu brosiectau penodol, sy’n ymwneud â 

chynllunio a darparu gwasanaethau.  Gall hyn gynnwys datblygiadau 

yng nghyrff y GIG yn Lloegr, sy’n cael eu comisiynu i ddarparu 

gwasanaethau ar gyfer pobl sy’n byw yng Nghymru.  

  

 Y GIG yn mynychu a chyfranogi mewn amrywiaeth o 

bwyllgorau’r CICau  

Mae amrywiaeth o bwyllgorau statudol gan y CICau.  Maent yn 

cynnwys pwyllgor gwaith, pwyllgor cynllunio gwasanaethau (y mae’n 

rhaid iddo gael cyfarwyddwr cynllunio bwrdd iechyd yn aelod) a 

phwyllgor lleol ar gyfer pob ardal awdurdod lleol yn ardal y CIC. 

 

Mae cynrychiolwyr y bwrdd iechyd perthnasol ac Ymddiriedolaeth 

Gwasanaethau Ambiwlans Cymru (YGAC) yn mynychu’r cyfarfodydd 

hyn, fel mater o drefn, i ymateb i sylwadau aelodau perthnasol y 

CIC.  Gall hyn ymwneud â chynlluniau’r GIG, neu berfformiad 

gwasanaethau’r GIG, ar gyfer pobl sy’n byw yn ardal/oedd awdurdod 

lleol penodol.  

 

Gall cyrff y GIG yn Lloegr, sy’n cael eu comisiynu i ddarparu 

gwasanaethau ar gyfer pobl sy’n byw yng Nghymru, fynychu’r 

cyfarfodydd hyn hefyd, i drafod gwasanaethau penodol. 

 

 Cyd-gyfarfodydd y CICau - bwrdd iechyd 

Mae’r CICau a’u bwrdd iechyd lleol yn cwrdd, o leiaf unwaith bob 3 

mis (yn unol â’r gofynion statudol), i drafod materion cyfredol sy’n 

effeithio ar wasanaethau iechyd ledled ardal bwrdd iechyd, a 

materion eraill y cytunwyd arnynt. 
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 Cyfarfodydd un ac un 

Mae prif swyddogion a chadeiryddion y CICau yn cwrdd yn rheolaidd 

gyda chadeiryddion a phrif weithredwyr byrddau iechyd, i drafod 

datblygiadau a materion cyfredol.  

 

Cynhelir cyfarfodydd un ac un yn fynych, rhwng cynrychiolwyr y 

CICau a rheolwyr byrddau iechyd, i drafod datblygiadau lleol, 

materion yn ymwneud â chynlluniau a phryderon.   

 

 Adroddiadau’r CICau ar eu gweithgareddau ymgysylltu (gan 

gynnwys ymweld) 

Mae’r CICau yn paratoi adroddiadau ysgrifenedig ar ganlyniadau eu 

gweithgareddau ymgysylltu.  Mae hyn yn cynnwys adroddiadau ar 

eu hymweliadau, i glywed gan bobl wrth iddynt dderbyn 

gwasanaethau’r GIG, ac i weld drostynt eu hunain sut mae 

gwasanaethau’n cael eu darparu. 

 

Mae’r adroddiadau hyn yn cynnwys manylion am yr hyn mae pobl  

yn meddwl sy’n gweithio’n dda, a’r hyn sydd angen ei wella.  

 

 Adroddiadau ffurfiol y CICau ar gynigion newid gwasanaeth  

Yn ogystal â gwneud sylwadau mewn pwyllgorau a chyfarfodydd 

eraill, mae’r CICau yn gwneud sylwadau ysgrifenedig ffurfiol hefyd, i 

gyrff y GIG ynghylch cynigion newid gwasanaeth – yn unol â’r 

canllawiau presennol ar ymgysylltu ac ymgynghori ynghylch 

newidiadau i wasanaethau’r GIG.   

 Llythyrau ysgrifenedig ar faterion neu bryderon penodol  

Gall y CICau wneud sylwadau, yn ysgrifenedig, i arweinwyr a 

rheolwyr byrddau iechyd, am broblemau neu faterion penodol, gan 

geisio sicrwydd neu wybodaeth.  

Cael ymateb 
 
Mae’r CICau yn cael ymatebion gan gyrff y GIG i’w sylwadau mewn 

amrywiol ffyrdd.  Mae hyn yn cynnwys: 
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 Ymatebion di-oed (neu ymrwymiad i ddarparu’r fath ymatebion) i 

sylwadau’r CICau mewn cyfarfodydd  

 

 Ymatebion ysgrifenedig i adroddiadau’r CICau ar eu gweithgareddau 

ymgysylltu (gan gynnwys ymweld).  Mae’r ymatebion hyn yn 

cynnwys camau gweithredu i wneud gwelliannau, lle bo angen 

 

 Ymatebion ysgrifenedig i adroddiadau / llythyrau y CICau ar 

gynigion newid gwasanaeth  

 

 Ymateb ysgrifenedig i lythyrau ynghylch materion neu bryderon 

penodol. 

Yn y mwyafrif o achosion, mae ymatebion gan gyrff y GIG yn cael eu 

gwneud yn gyhoeddus, neu maent ar gael yn gyhoeddus.  Fodd bynnag, 

mewn rhai amgylchiadau, e.e., mewn perthynas â sylwadau sy’n cael eu 

gwneud ar ran cleientiaid eiriolaeth cwynion, cedwir ymatebion yn 

gyfrinachol.   

Uwchgyfeirio materion 

Yn y mwyafrif o achosion, nid oes angen i’r CICau uwchgyfeirio materion 

er mwyn cael ymatebion i’w sylwadau.  Weithiau, mae ymatebion yn 

cymryd gormod o amser, e.e., wrth ddarparu cynlluniau gweithredu 

mewn ymateb i adroddiadau ymgysylltu.  Mae rhai CICau wedi cytuno ar 

eu hamserlenni hiraf ar gyfer ymatebion gyda’u byrddau iechyd.  

Gall y CICau uwchgyfeirio materion, lle nad ydynt wedi cael ymateb, neu 

lle bo’r ymateb yn annigonol mewn amrywiol ffyrdd, gan ddibynnu ar yr 

amgylchiadau penodol. 

Mae’r rhain yn cynnwys: 
 

 Codi’r mater ar lefel uwch o fewn corff y GIG, yn bersonol neu’n 

ysgrifenedig, gan gynnwys yn uniongyrchol gyda’r cadeirydd 

a/neu’r prif weithredwr  

 

 Atgyfeirio pryderon i’r Gweinidog (pan na ellir dod i gytundeb ar 

gynigion newid gwasanaeth). 
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Rôl y Bwrdd CICau wrth gynrychioli barn gyfunol y CICau  

Mae rôl statudol, benodol gan y Bwrdd CICau wrth gynrychioli barn 

gyfunol y CICau i Weinidogion Cymru.  Mae hefyd yn cynrychioli barn 

gyfunol y CICau i gyrff y GIG, a chynrychiolwyr sy’n gweithredu ar sail 

ranbarthol neu genedlaethol.   

Mae’n gwneud hyn mewn amrywiol ffyrdd.  Mae’r rhain yn gyson, i 

raddau helaeth, gyda rhai’r CICau, gan gynnwys, e.e.,:   

 Mynychu a chyfranogi yn amrywiaeth o weithgorau / fforymau 

polisi Llywodraeth Cymru a’r GIG, e.e., y Bwrdd Gofal Sylfaenol 

Cenedlaethol  

 

 Mynychu a chyfranogi ym mhwyllgorau sefydlog cyrff 

cenedlaethol y GIG, e.e., Pwyllgor Ansawdd a Diogelwch Cleifion 

Gwasanaethau Iechyd Arbenigol Cymru  

 

 Adroddiadau cenedlaethol ar weithgareddau’r CICau ledled 

Cymru (gan gynnwys ymweld), e.e., gwasanaethau cludo 

cleifion di-argyfwng, Cyfathrebu yn y GIG 

 

 Cynrychioli barn gyfunol ar y dull a ddefnyddir ar gyfer cynigion 

newid gwasanaeth rhanbarthol, a chrynhoi barn y CICau ar y 

cynigion hynny (lle bo hynny’n briodol)  

 

 Llythyrau ysgrifenedig ar faterion neu bryderon penodol, e.e., 

amserau aros hir am wasanaethau sgrinio  

Mae’r trefniadau ar gyfer cael ymatebion yn adlewyrchu’r dull a 

ddefnyddir gan y CICau unigol, gydag ymatebion a gafwyd gan grwpiau a 

chyrff rhanbarthol / cenedlaethol y GIG.  Y trefniadau uwchgyfeirio 

fyddai’n uniongyrchol i’r Gweinidog, lle bo angen.   

Byddem yn hapus i roi enghreifftiau pe byddai’r pwyllgor yn ystyried hyn 

yn ddefnyddiol.   
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SICRHAU ANNIBYNIAETH I’R CORFF NEWYDD 

Er mwyn i bobl yng Nghymru ymddiried y gall corff llais y dinesydd 

newydd adlewyrchu eu barn a chynrychioli eu buddiannau mewn 

gwasanaethau iechyd a gofal ledled Cymru yn effeithiol, mae’n bwysig ei 

fod yn cael ei ystyried i fod, a’i fod mewn gwirionedd, mor annibynnol â 

phosib.   

Rhaid galluogi a chynnal ei allu i benderfynu ar ei flaenoriaethau, 

mewn ymateb i’r hyn sy’n bwysig i bobl, i gyflawni ei waith heb 

ddylanwad gormodol, ac i gynrychioli buddiannau pobl mewn 

ffordd ddiymatal, drwy’r ffordd y mae wedi’i sefydlu a’r ffordd y 

mae’n gweithredu.    

Mae’r CICau wedi edrych ar y gwahanol ffyrdd y ceisiwyd annibyniaeth ar 

gyfer cyrff llais y dinesydd eraill yn y DU, yn ogystal ag ar gyfer cyrff â 

rolau cyhoeddus annibynnol eraill sy’n gweithredu yng Nghymru.  Mae 

manylion y cyrff hyn wedi’u nodi yn yr Atodiad.  Maen nhw’n dangos y 

defnyddiwyd amrywiaeth o ddulliau: 

 

Creu annibyniaeth o ran y ffordd mae corff yn cael ei sefydlu  

Mae nifer o rolau a chyrff cyhoeddus yng Nghymru sydd wedi cael eu 

creu mewn ffordd a gynlluniwyd i’w galluogi i gyflawni eu swyddogaethau 

penodol mewn ffordd annibynnol.  Ni ddefnyddiwyd dull unigol na chyson, 

ac mae’r amrywiaeth o ddulliau’n cynnwys: 

 Penodiadau’r Goron 

Defnyddir y dull hwn yng Nghymru i benodi unigolion i rolau lle 

mae pwerau a chyfrifoldebau cyfreithiol, i gyflawni amrywiaeth o 

swyddogaethau, yn gorwedd gydag unigolyn.   

 

Mae hyn yn cynnwys Archwilydd Cyffredinol Cymru (ACC), gyda 

chymorth Swyddfa Archwilio Cymru, Prif Arolygydd Ei Mawrhydi 

dros Addysg a Hyfforddiant (PAEM), gyda chymorth Estyn, ac 

Ombwdsman Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru (OGCC), gyda 

chymorth swyddfa OGCC. 

 



 
 

8 | T u d a l e n  
 

 

Yn y 3 achos hwn, daw’r argymhelliad i’r Goron benodi i’r rolau hyn 

oddi wrth Gynulliad Cenedlaethol Cymru.  Mae’r trefniadau cyllido 

yn wahanol, gyda’r cyllid ar gyfer ACC ac OGCC yn cael ei osod gan 

y Cynulliad Cenedlaethol, a’r cyllid ar gyfer Estyn yn cael ei osod 

gan Weinidogion Cymru.   

 

Mae’r trefniadau cyllido ar gyfer Estyn wedi eu hamlinellu mewn 

llythyr cylch gwaith blynyddol gan Lywodraeth Cymru, sydd hefyd 

yn ei gwneud yn ofynnol i Estyn i gyflawni gweithgareddau 

penodol. 

 

 Penodiadau gan Weinidogion Cymru 

Defnyddir y dull hwn yng Nghymru i benodi unigolion i rolau lle 

mae pwerau a chyfrifoldebau cyfreithiol i gyflawni amrywiaeth o 

swyddogaethau yn gorwedd gydag unigolyn, neu gyda bwrdd 

llywodraethol. 

 

Mae hyn yn cynnwys Comisiynwyr Plant, Pobl Hŷn, Cenedlaethau’r 

Dyfodol a’r Gymraeg, yn ogystal ag amrywiaeth o Gyrff Cyhoeddus 

a Noddir gan Lywodraeth Cymru, e.e., Gofal Cymdeithasol Cymru.  

 

Mae penodiadau i bob un o’r rolau arwain a llywodraethu hyn wedi 

cael eu goruchwylio gan y Comisiynydd Penodiadau Cyhoeddus – 

drwy gystadleuaeth agored o fewn fframwaith côd llywodraethu ac 

egwyddorion ar gyfer penodiadau cyhoeddus.   

 

O fewn y fframwaith hwn, mae ystod o fesurau diogelwch 

ychwanegol wedi’u sefydlu mewn statud ar gyfer penodiadau 

arbennig.  Er enghraifft: 

 

-  rhaid i’r Prif Weinidog ystyried barn pobl hŷn wrth benodi’r 

Comisiynydd Pobl Hŷn  

 

-  cyn penodi’r Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol, rhaid i 

Weinidogion Cymru ymgynghori â’r Cynulliad Cenedlaethol, 

drwy ei bwyllgor cyfrifol  
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-  rhaid i’r panel dethol ar gyfer penodi Comisiynydd y 

Gymraeg gynnwys aelod o Gynulliad Cenedlaethol Cymru, a 

enwebwyd gan bwyllgor perthnasol (oni bai fod y pwyllgor 

yn gwrthod gwneud enwebiad neu’n methu â gwneud hynny 

o fewn amser rhesymol). 

 

Mae’r CICau yn nodi, nad lefel yr annibyniaeth sydd wedi’i hymgorffori 

drwy’r trefniadau penodi ar gyfer cyrff neu rolau penodol yw’r unig ffactor 

sy’n penderfynu a yw’r cyhoedd yn canfod bod rôl neu gorff arbennig yn 

annibynnol ar y llywodraeth. 

Er enghraifft, mae yna ganfyddiad clir o annibyniaeth ymhlith y cyhoedd 

ar gyfer rolau’r Comisiynydd a’r CICau yng Nghymru.  Mae hyn er 

gwaethaf y trefniadau penodi a chyllido gan Weinidogion cyfredol.  

 

Amddiffyn annibyniaeth drwy drefniadau a fframwaith 

gweithredu’r corff  

Beth bynnag yw’r model ar gyfer sefydlu’r corff llais y dinesydd newydd a 

phenodi ei fwrdd llywodraethol, mae’r CICau o’r farn ei bod yn hanfodol 

bod ei fframwaith weithredu, nid yn unig yn amddiffyn ei annibyniaeth 

weithredol (rhag cyrff y llywodraeth a chyrff iechyd a gofal), ond hefyd yn 

ei gwneud yn ofynnol iddo drefnu ei hun a chyflawni ei weithgareddau 

mewn ffordd sy’n ymatebol, ac yn cynrychioli’r bobl a’r cymunedau mae’n 

eu gwasanaethu ledled Cymru.   

Mae’r CICau o’r farn y bydd rhai o’r elfennau allweddol, a nodwyd yn ein 

cyflwyniad cynharach, yn cyfrannu at hyn.  Mae hyn yn cynnwys, er 

enghraifft, cyflwyno proses annibynnol i ymchwilio i bryderon nad yw 

cyrff yn cyflawni eu rhwymedigaethau statudol, nac yn cyflawni’r 

disgwyliadau a draethwyd yn y bil a’r memorandwm esboniadol.  

Mae hefyd yn cynnwys yr egwyddor sylfaenol y dylid ei gwneud yn 

ofynnol i’r corff newydd weithredu’n lleol, yn rhanbarthol ac yn 

genedlaethol, mewn ffordd sy’n: 
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 ymgorffori’r egwyddor o wneud penderfyniadau mor agos â 

phosib i’r bobl a effeithir  

 darparu ar gyfer penderfynu ar flaenoriaethau’n lleol, yn unol 

â thystiolaeth o anghenion lleol  

 darparu’r ystwythder i wneud penderfyniadau sy’n cael effaith 

yn lleol, yn rhanbarthol ac yn genedlaethol  

 mae ganddo gyfuniad cryf o aelodau gwirfoddol lleol, sy’n 

cynrychioli’r cymunedau maen nhw’n eu gwasanaethu. 

 

Ers dros 40 mlynedd, mae’r CICau wedi gweithio’n galed i gynrychioli 

buddiannau’r bobl sy’n byw yng Nghymru yn eu GIG.  Maen nhw wedi 

gwneud hynny, er gwaethaf fframwaith llywodraethu a gweithredu sydd 

weithiau’n aneglur, cymhleth, rhy ragnodol, a gyda risg barhaus y gallai 

eu hannibyniaeth gael ei beryglu. 

Mae’n hanfodol bod y corff llais y dinesydd newydd yn cael ei sefydlu 

mewn ffordd sy’n osgoi hyn i gyd, tra hefyd yn caniatáu i’r corff 

ddatblygu ei drefniadau a’i ffyrdd o weithio, mewn ymateb i ofynion 

newidiol.   

Dylai ei fwrdd llywodraethol fod yn cynrychioli’r bobl mae’n eu 

gwasanaethu ledled Cymru.   

Mae’n amlwg, o’n golwg fras ar gyrff eraill, nad oes un ffordd unigol o 

sefydlu corff annibynnol a chynrychiolaidd.  Felly, dylid cymryd gofal i 

ddysgu o ddulliau cynharach, wrth benderfynu ar y ffordd orau o wneud 

hyn ar gyfer y corff llais y dinesydd newydd, drwy ei ddarpariaethau 

statudol ac ategol.   

Yn olaf, er na ellir tanbrisio pwysigrwydd sefydlu annibyniaeth i’r corff 

newydd, does dim llawer o bwrpas gwneud hynny heb hefyd sicrhau bod 

ganddo’r adnoddau cywir i wneud y gwaith. 

Mae’r CICau o’r farn bod sefydlu’r egwyddorion allweddol a nodwyd yn ei 

gyflwyniad cynharach, drwy ddyletswyddau a phwerau cyfreithiol 

penodol (wedi’u cefnogi gan ganllawiau) ac adnoddau digonol, yn 

hanfodol i gyflawni hyn.    



 
 

11 | T u d a l e n  
 

 

Heb y rhain, bydd gan Gymru gorff llais y dinesydd newydd, gyda chylch 

gwaith ehangach ar draws iechyd a gofal cymdeithasol – ond heb y 

pwerau a’r dyletswyddau cyfreithiol sydd eu hangen, fel y gall gyflawni ei 

rôl.  

  



Atodiad 

Corff cyhoeddus Trefniadau sefydlu 
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Cyrff llais y dinesydd statudol y DU1 
Y Bwrdd CICau a 
CICau yng Nghymru  
 

Wedi’u sefydlu gyntaf ym 1974, mae’r CICau yn gweithredu yng 
Nghymru o dan ddarpariaethau Deddf y Gwasanaeth Iechyd Gwladol 
(Cymru) 2006.  Mae Rheoliadau Cynghorau Iechyd Cymuned 
(Cyfansoddiad, Aelodaeth a Gweithdrefnau) 2010 (2010/288 (W.37)), 
fel y’u diwygiwyd gan Reoliadau Cynghorau Iechyd Cymuned 
(Cyfansoddiad, Aelodaeth a Gweithdrefnau) (Diwygio) 2015 
(2015/509 (W.43), yn diffinio cyfansoddiad a threfniadau aelodaeth y 
Bwrdd CICau a’r CICau. 

 

Ariennir y Bwrdd CICau a’r CICau gan Lywodraeth Cymru.  

 

Mae Gweinidogion Cymru wedi penodi Bwrdd Iechyd Addysgu Powys 
(BIA Powys) i weithredu fel sefydliad cynnal ar gyfer y Bwrdd CICau a’r 
CICau.  Mae’r sefydliad cynnal yn rhoi cymorth ariannol ac adnoddau 
dynol i’r Bwrdd CICau a’r CICau, ond mae’r Bwrdd CICau a’r CICau yn 
atebol i Weinidogion Cymru, a rhaid cyflawni eu swyddogaethau yn 
unol â’r rheoliadau ac unrhyw gyfarwyddyd a roddir gan Weinidogion 
Cymru.  Caiff staff y Bwrdd CICau a’r CICau eu cyflogi gan BIA Powys. 

 

                                                           
1 Cafwyd yr wybodaeth o wefannau’r cyrff unigol a gwefan y llywodraeth legislation.gov.uk  
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Nid oes gan y Bwrdd CICau a’r CICau unrhyw statws cyfreithiol i 
ymrwymo i gontractau yn eu henwau eu hunain.  Mae’r sefydliad 
cynnal yn contractio ar ran y Bwrdd CICau a’r CICau, i sicrhau bod 
swyddogion a chyfleusterau’n cael eu darparu.    
 

Mae gan y Bwrdd CICau 12 aelod, sy’n cynnwys: 
 

 Cadeirydd annibynnol a 2 aelod annibynnol, wedi’u penodi gan 
Weinidogion Cymru, drwy’r broses penodiadau cyhoeddus   

 7 Cadeirydd CIC (o bob un o’r 7 CIC) 
 Aelod sy’n Swyddog 
 Y Prif Weithredwr 

 
Mae gan bob un o’r 7 CIC (sydd wedi’u halinio â byrddau iechyd) 
bwyllgor gwaith llywodraethol a phwyllgor lleol ar gyfer pob ardal 
awdurdod lleol o fewn ôl troed y bwrdd iechyd.  Mae pob pwyllgor lleol yn 
cynnwys 12 aelod llawn, sy’n cynnwys: 
 

 6 aelod wedi’u penodi gan Weinidogion Cymru, drwy’r broses 
penodiadau cyhoeddus  

 3 wedi’u henwebu gan y trydydd sector  

 3 wedi’u henwebu gan yr awdurdod lleol. 
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Felly, mae aelodaeth y CICau unigol yn amrywio o 72 (CIC Gogledd 
Cymru sydd â 6 ardal awdurdod lleol o fewn ôl troed y bwrdd iechyd) i 
24 (e.e., CIC Bae Abertawe sydd â 2 ardal awdurdod lleol o fewn ôl 
troed y bwrdd iechyd). 

 

Healthwatch England Sefydlwyd Healthwatch England o dan ddarpariaethau Deddf Iechyd a 

Gofal Cymdeithasol 2012, fel pwyllgor statudol y Comisiwn Ansawdd 

Gofal.   

Mae Rheoliadau’r Comisiwn Ansawdd Gofal (Healthwatch England) 2012 

yn gwneud darpariaeth ar gyfer penodi’r pwyllgor: 

 Caiff y Cadeirydd ei benodi gan yr Ysgrifennydd Gwladol  

 Mae’r Cadeirydd yn penodi holl aelodau eraill y pwyllgor (nid llai na 

6 ac nid mwy na 12) o fewn y fframwaith canlynol: 

-  nid yw mwyafrif yr aelodau yn aelodau o’r Comisiwn; 

-  dylai’r bobl a benodir (cyn belled ag sy’n rhesymol o ymarferol) 

gynnwys pobl â gwybodaeth am brofiad perthnasol i’r 

swyddogaethau a arferir gan Healthwatch England); 

- mae’r trefniadau ar gyfer dethol a phenodi pobl yn aelodau yn 

ystyried yr egwyddor dylai dethol a phenodi aelodau fod yn 
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agored a thryloyw, ac yn unol â’r egwyddorion a nodwyd yng 

Nghôd Ymarfer y Comisiynydd Penodiadau Cyhoeddus ar gyfer 

Penodiadau gan Weinidogion  

- rhaid iddynt ystyried yr angen i annog amrywiaeth yn yr ystod 

o bobl y gellir eu penodi  

-  gallant benodi hyd at 4 aelod sy’n gyfarwyddwyr ar sefydliadau 

Local Healthwatch, ar yr amod nad ydynt yn aelodau o’r 

Comisiwn, ac na phenodir mwy nag un aelod o bob rhanbarth 

yn Lloegr.  

Daw’r cyllid oddi wrth yr Ysgrifennydd Gwladol dros Iechyd, drwy’r CAG. 

Mae’n atebol i’r CAG. 

 

Local Healthwatch 
 

Mae pob corff Healthwatch Local yn Lloegr (sydd wedi’u halinio ag 
ardaloedd awdurdod lleol), yn cael ei gomisiynu, ei ariannu ac yn atebol i 
awdurdodau lleol, o fewn fframwaith rheoleiddio a chontractio, a 
sefydlwyd yn NHS Bodies and Local Authorities (Partnership 
Arrangements, Care Trusts, Public Health and Local Healthwatch) 
Regulations 2012. 

 
Mae cyrff Local Healthwatch yn derbyn arweinyddiaeth, cyfarwyddyd, 
cefnogaeth a chyngor ar gyfer sefydliadau Local Healthwatch. 
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Gall cyrff, megis mentrau cymdeithasol, gynnig i ddarparu’r swyddogaeth 
Local Healthwatch.  Y maen prawf ar gyfer hyn yw “rhaid i drefniadau 
llywodraethu’r corff gynnwys darpariaeth ar gyfer cynnwys lleygwyr a 
gwirfoddolwyr yn llywodraethiant y corff”. 

 
Yn gyffredinol, mae cyrff Local Healthwatch yn gwneud hyn drwy 
aelodaeth leyg o fwrdd cynghori ac aelodaeth wirfoddol i fynd ar 
ymweliadau ac i ymgysylltu ayb.  
 

Patient and Client 
Council (Gogledd 
Iwerddon) 

Wedi’i sefydlu drwy Ddeddf Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Diwygio) 
(Gogledd Iwerddon) 2009, mae’r Patient and Client Council (Membership 
and Procedure) Regulations (Northern Ireland) 2009 yn gwneud 

darpariaeth ar gyfer llywodraethiant y corff.  
 
Mae’r Adran Iechyd yn penodi’r Cyngor llywodraethol, sy’n cynnwys 16 o 
aelodau, gan gynnwys:  
 

 5 aelod o gynghorau dosbarth; 

 5 cynrychiolydd o fudiadau gwirfoddol â diddordeb mewn iechyd a 

gofal cymdeithasol; ac  

 1 cynrychiolydd o undeb llafur. 
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Bydd y Cyngor yn penodi pwyllgorau ar gyfer meysydd penodol, a gall 
benodi pwyllgorau eraill hefyd.   
 

Scottish Health 
Council 

Wedi’i sefydlu drwy bwerau yn Neddf Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Yr 
Alban) 1978, mae’r NHS Quality Improvement Scotland (Establishment 

of the Scottish Health Council) Regulations 2005, yn ei gwneud yn 
ofynnol i Quality Improvement Scotland (a elwir erbyn hyn yn Healthcare 
Improvement Scotland – y rheolydd iechyd a gofal cymdeithasol) i 
sefydlu pwyllgor, a elwir y Scottish Health Council.  Caiff y pwyllgor 
llywodraethol ei benodi gan, ei ariannu, mae’n adrodd ac yn atebol i 
Healthcare Improvement Scotland (sy’n awdurdod iechyd arbennig). 
 
Mae ganddo rwydwaith o 14 swyddfa ledled Yr Alban - un ym mhob ardal 

Bwrdd GIG - a swyddfa genedlaethol yng Nglasgow. 
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Rolau a chyrff cyhoeddus Cymru: penodiadau a wneir gan y Goron  
Archwilydd 
Cyffredinol Cymru a 
Swyddfa Archwilio 
Cymru (SAC) 
 

Yn dilyn Deddf Seneddol, penodir Archwilydd Cyffredinol Cymru gan y 
Goron, ar argymhelliad Cynulliad Cenedlaethol Cymru.  
 
Mae Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2013 yn sefydlu Swyddfa 
Archwilio Cymru fel corff corfforaethol, i gynorthwyo’r Archwilydd 
Cyffredinol i gyflawni ei gyfrifoldebau.   
 

Mae Bwrdd statudol gan Swyddfa Archwilio Cymru, sy’n cynnwys 9 
aelod.  Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn penodi Cadeirydd a 4 aelod 
anweithredol arall i’r Bwrdd.  Yr aelodau eraill yw’r Archwilydd Cyffredinol 

a 3 gweithiwr. 

Mae’r Archwilydd Cyffredinol a Swyddfa Archwilio Cymru yn derbyn cyllid 
gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru.   
 

Prif Arolygydd Ei 
Mawrhydi dros 
Addysg a 

Hyfforddiant yng 
Nghymru (PAEM) ac 
Estyn 

Caiff penodiad, swyddogaethau a phwerau Prif Arolygydd Ei Mawrhydi 
dros Addysg a Hyfforddiant yng Nghymru (PAEM) eu pennu gan 
ddeddfwriaeth: yn Neddf Addysg 2005, Deddf Dysgu a Sgiliau 2000 a 

Deddf Plant 2004.  Mae eu sefyllfa statudol wedi’i nodi yn Neddf 
Llywodraeth Cymru 2006. 
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 Mae Estyn yn gorff y Goron, a sefydlwyd o dan Ddeddf Addysg 1992.  
Daw ei swyddogaethau a’i bwerau o rhai’r PAEM.  Mae Estyn yn 
annibynnol ar Lywodraeth Cymru, ond mae’n derbyn ei gyllid gan 
Lywodraeth Cymru, yn unol ag Adran 104 Deddf Llywodraeth Cymru 
1998. 

 
Mae Bwrdd Strategaeth a Bwrdd Gweithredol gan PAEM.  Mae’r Bwrdd 
Strategaeth yn cynnwys aelodau anweithredol a benodwyd gan PAEM, 
drwy gystadleuaeth agored.  
 
Mae Llywodraeth Cymru yn rhoi llythyr cylch gwaith blynyddol i Estyn. 
Mae’r llythyr hwn yn amlinellu’r cyngor penodol sy’n ofynnol gan 
Lywodraeth Cymru mewn blwyddyn benodol.  Mae’n diffinio rhaglen 

waith benodol, sy’n ychwanegol at arolygiadau craidd Estyn, ac mae’n 
cynnwys, e.e., adolygiadau thematig. 
 

Ombwdsman 
Gwasanaethau 
Cyhoeddus Cymru  

Caiff Ombwdsman Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru (OGCC) ei benodi 

gan y Goron, ar argymhelliad Cynulliad Cenedlaethol Cymru.  Mae’r 

penodiad am uchafswm o 8 mlynedd.  

Mae’r OGCC yn gorfforaeth undyn.  
 
Mae’r OGCC wedi sefydlu panel cynghori anstatudol, i roi cymorth a 
chyngor iddo wrth ddarparu arweinyddiaeth a llywodraethu da yn ei 
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swyddfa.   
 
Mae’r OGCC yn derbyn cyllid gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru. Yr 
OGCC yw’r Swyddog Cyfrifyddu ac mae’n atebol i Gynulliad Cenedlaethol 
Cymru.  

 

Detholiad o rolau a chyrff cyhoeddus Cymru: penodiadau a wneir gan 

Weinidogion Cymru  
Arolygiaeth Gofal 
Cymru 
 

Mae Arolygiaeth Gofal Cymru yn rhan o Lywodraeth Cymru.  Mae’r Prif 
Arolygydd a’i staff yn weision sifil, sy’n cael eu penodi gan Lywodraeth 
Cymru.  Diffinnir ei annibyniaeth weithredol drwy gytundeb ysgrifenedig 
ffurfiol.  

 

Comisiynydd Plant 
Cymru 
 

Sefydlwyd swydd Comisiynydd Plant Cymru o dan Ddeddf Safonau Gofal 
2000, ac estynnwyd cylch gwaith y swydd gan ‘Ddeddf Comisiynydd 
Plant Cymru (2001)’.   
 
Caiff penodiadau i rôl y Comisiynydd Plant eu gwneud gan Weinidogion 
Cymru (y Prif Weinidog yn yr achos hwn), drwy broses penodiadau 

cyhoeddus.  Mae’r comisiynydd yn ‘Gorfforaeth Undyn’.  
 
Llywodraeth Cymru sy’n darparu cyllid ar gyfer y Comisiynydd Plant.  Y 
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Comisiynydd yw’r Swyddog Cyfrifyddu penodedig ac mae’n atebol i 
Lywodraeth Cymru.  
 
Mae’r Comisiynydd Plant wedi sefydlu 2 banel cynghori, a chaiff yr 
aelodau eu penodi gan y Comisiynydd.    

 

Arolygiaeth Gofal 
Iechyd Cymru 
 

Mae Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru yn rhan o Lywodraeth Cymru.  
Mae’r Prif Weithredwr a’i staff yn weision sifil, sy’n cael eu penodi gan 
Lywodraeth Cymru.  Diffinnir ei annibyniaeth weithredol drwy gytundeb 
ysgrifenedig ffurfiol.  
 

Comisiynydd 
Cenedlaethau’r 
Dyfodol Cymru 

Sefydlwyd swydd Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru o dan 
Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (2015)’.   
 
Caiff penodiadau i rôl y Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol eu gwneud 
gan Weinidogion Cymru, drwy broses penodiadau cyhoeddus.  Cyn 
penodi, rhaid i Weinidogion Cymru ymgynghori â’r Cynulliad 
Cenedlaethol, drwy ei bwyllgor cyfrifol.   
 
Yn ymarferol, cafodd y Comisiynydd presennol ei benodi gan 
ddefnyddio’r cyfarwyddyd a draethwyd yn y Côd Ymarfer ar gyfer 

Penodiadau gan Weinidogion i Gyrff Cyhoeddus.  Roedd y panel penodi’n 
cynnwys cynrychiolydd o bob plaid wleidyddol yng Nghynulliad 
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Cenedlaethol Cymru.   
 
Llywodraeth Cymru sy’n darparu cyllid ar gyfer y Comisiynydd 
Cenedlaethau’r Dyfodol.  Y Comisiynydd yw’r Swyddog Cyfrifyddu 
penodedig ac mae’n atebol i Lywodraeth Cymru.   

 
Rhoddir cyngor i’r Comisiynydd ar arfer ei swyddogaethau, drwy benodi 
panel Cynghori statudol.  Aelodau’r Panel Cynghori yw  
 

(a) Comisiynydd Plant Cymru; 

(b) Comisiynydd y Gymraeg; 

(c) Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru; 

(d) yr aelod o staff Llywodraeth Cymru y mae Gweinidogion Cymru wedi’i 

enwi’n Brif Swyddog Meddygol Cymru; 

(e) cadeirydd Corff Adnoddau Naturiol Cymru, neu aelod anweithredol 

arall o’r corff hwnnw, a ddewiswyd gan y cadeirydd; 

(f) swyddog o’r corff sy’n cynrychioli undebau llafur yng Nghymru, a 

elwir yn TUC Cymru, a enwebwyd gan y corff hwnnw; 

(g) caiff cadeirydd, cyfarwyddwr neu swyddog tebyg i Weinidogion 

Cymru benodi o gorff sy’n cynrychioli personau sy’n cynnal busnes yng 
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Nghymru; 

(h) unrhyw berson arall sy’n cael ei benodi gan Weinidogion Cymru. 

 

Comisiynydd Pobl 

Hŷn Cymru 
 

Sefydlwyd swydd Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru o dan Ddeddf 

Comisiynydd Pobl Hŷn (Cymru) 2006.   
 
Mae Rheoliadau Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru (Penodi) (Diwygio) 2007 
(diwygiwyd gan Reoliadau Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru (Penodi) 
(Diwygio) 2016) yn gwneud darpariaeth ar gyfer penodi’r Comisiynydd.  
 
Caiff y Comisiynydd ei benodi gan Weinidogion Cymru (y Prif Weinidog), 
a dim ond ar ôl ystyried: 

 

(a) barn pobl hŷn sy’n preswylio yng Nghymru, a ddewiswyd gan y 

Prif Weinidog, am unrhyw ymgeiswyr a gyfwelwyd ar gyfer y 

penodiad; a 

(b) cyngor unrhyw banel dethol, a sefydlwyd at ddibenion cyfweld 

ymgeiswyr, ynghylch eu haddasrwydd i’w penodi. 

 
Mae’r Comisiynydd Pobl Hŷn yn gorfforaeth undyn.  
 
Llywodraeth Cymru sy’n darparu’r cyllid.  Y Comisiynydd yw’r Swyddog 
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Cyfrifyddu penodedig ac mae’n atebol i Lywodraeth Cymru.  
 

Gofal Cymdeithasol 
Cymru 
 

Ailenwyd Gofal Cymdeithasol Cymru yn unol ag adran 67 Deddf 
Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016, ar ôl cael ei 
sefydlu i gychwyn fel Cyngor Gofal Cymru, yn unol ag adran 54 Deddf 

Safonau Gofal 2000. 
 
Mae Gofal Cymdeithasol Cymru yn Gorff Cyhoeddus a noddir gan 
Lywodraeth Cymru.  
 
Caiff y Cadeirydd ac aelodau’r bwrdd eu penodi gan Weinidogion Cymru, 
yn unol â Chôd Ymarfer y Comisiynydd Penodiadau Cyhoeddus.  
 

Caiff y Prif Weithredwr ei benodi gan y Bwrdd, gyda chymeradwyaeth 
Gweinidogion Cymru, ac ef yw Swyddog Cyfrifyddu’r Corff. 
 
Mae Llywodraeth Cymru yn cytuno ac yn dyrannu cyllid i Ofal 
Cymdeithasol Cymru, yn unol â chylch gwaith grant.   
 

Comisiynydd y 
Gymraeg 

Wedi’i sefydlu drwy bwerau ym Mesur Iaith Gymraeg (Cymru) 2011, mae 
Rheoliadau Comisiynydd y Gymraeg (Penodi) 2011 yn diffinio trefniadau 

penodi’r Comisiynydd.  
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Y rhain yw, ar gais y Prif Weinidog (sy’n gwneud y penderfyniad terfynol 
ynghylch penodi), bod yn rhaid i Weinidogion Cymru ymgynnull panel 
dethol i benodi Comisiynydd, yn unol ag egwyddorion Côd Ymarfer y 
Comisiynydd Penodiadau Cyhoeddus ar gyfer Penodiadau gan 
Weinidogion i Gyrff Cyhoeddus. 

 
Rhaid i’r panel dethol gynnwys: 
 

 Aelod o staff Llywodraeth Cymru 
 Person wedi’i achredu gan Swyddfa’r Comisiynydd Penodiadau 

Cyhoeddus i ymddwyn fel asesydd penodiadau annibynnol  
 Person sy’n ymddangos i Weinidogion Cymru fod ganddo brofiad 

perthnasol  

 Aelod o Gynulliad Cenedlaethol Cymru a enwebwyd gan bwyllgor 
perthnasol (oni bai fod y pwyllgor yn gwrthod gwneud enwebiad 
neu’n methu â gwneud hynny o fewn amser rhesymol). 

 

Mae’r Comisiynydd yn gorfforaeth undyn.  

Llywodraeth Cymru sy’n darparu’r cyllid.  Y Comisiynydd yw’r Swyddog 
Cyfrifyddu penodedig ac mae’n atebol i Lywodraeth Cymru. 

 

Wrth arfer swyddogaethau yn ymwneud â’r Comisiynydd, rhaid i 

Weinidogion Cymru ystyried y ffaith ei bod yn ddymunol sicrhau bod y 
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Comisiynydd dan gyn lleied o gyfyngiadau ag sy'n rhesymol o bosib wrth 

benderfynu ar ei - 

(a) weithgareddau, 

(b) amserlenni, a 

(c) blaenoriaethau. 

Rhaid i Weinidogion Cymru benodi Panel Cynghori i’r Comisiynydd.  

 

 

 




