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17 Medi 2021 
 
 
 
Annwyl Gyfeillion  
 
Cafodd Cymru Iachach ei gyhoeddi yn 2018. Roedd y cynllun hwn yn disgrifio 
gweledigaeth ddeng mlynedd ar gyfer iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru, gan 
ganolbwyntio’n benodol ar ansawdd a diogelwch wrth ddarparu gofal iechyd ar draws 
Cymru. Bydd y Fframwaith Ansawdd a Diogelwch, sydd bellach wedi ei gyhoeddi, yn 
sbardun allweddol i sicrhau bod ansawdd a diogelwch yn gwbl ganolog i ddarpariaeth 
gofal iechyd y GIG, o ofal cymunedol drwodd i wasanaethau acíwt.     
 
Mae’r Fframwaith Ansawdd a Diogelwch hwn yn golygu bod yn rhaid datblygu 
gwasanaethau’n seiliedig ar system rheoli ansawdd gadarn, sy’n cysylltu sicrhau ansawdd, 
cynllunio, a gwella yn barhaus.  Mae’r pandemig COVID-19 wedi creu her llawer mwy i’r 
GIG o ran addasu a gwella gwasanaethau, ac eisoes newidiwyd gwasanaethau’n 
sylweddol yn ystod anterth y pandemig, gan barhau i ganolbwyntio ar y nod pedwarplyg 
sydd yn y cynllun Cymru Iachach. 
 
Mae’n gosod cyfeiriad ar gyfer gweithredu Deddf Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ansawdd 
ac Ymgysylltu) (Cymru) 2020, gan roi pwyslais penodol ar y dyletswyddau ansawdd a 
gonestrwydd sy’n dod i rym o fis Ebrill 2023. Mae’r Fframwaith yn helpu sefydliadau i 
ymbaratoi ar gyfer y Ddeddf. 



 
A fyddech cystal â rhannu’r Fframwaith hwn â holl staff iechyd a gofal eich sefydliadau 
(mae’r ddolen wedi ei hatodi isod), gan barhau i weithredu ar sail gadarn yr ethos o 
sicrhau ansawdd da a darparu gofal diogel uwch law popeth arall. 
 
https://llyw.cymru/fframwaith-ansawdd-diogelwch-y-gig 

 
Bydd rhagor o wybodaeth yn cael ei rhannu ynglŷn â’r Rhaglen Genedlaethol a’r hyn y 
bydd yn ei olygu yn ymarferol ar ôl inni weithio drwy fanylion pwrpas, swyddogaeth, ac 
aelodaeth Bwrdd y Rhaglen Ansawdd a Diogelwch. 
 
 
Yn gywir 
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