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Diweddariad misol yw hwn i bartneriaid a rhanddeiliaid ar ddatblygiad Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC)
gan ei Brif Weithredwr,
Alex Howells.
Bydd y sefydliad newydd, a fydd yn awdurdod iechyd arbennig a’r unfed aelod ar ddeg o deulu GIG Cymru, yn
cael ei sefydlu’n ffurfiol ar
1 Hydref 2018.

Cyfnod Cysgodol AaGIC
Yn dechrau y mis hwn, rydym bellach yng nghyfnod cysgodol ffurfiol sefydlu AaGIC, a fydd yn digwydd ar 1 Hydref
2018.
Golyga hyn y byddwn yn canolbwyntio fwyfwy ar ddatblygu ein blaenoriaethau a’n cynlluniau ar gyfer y cyfnod pan
fydd y sefydliad yn weithredol, yn ogystal â sicrhau bod y cyfnod o drosglwyddo i’r sefydliad newydd mor ddidrafferth â
phosibl.
Rydym yn awyddus iawn i sicrhau ein bod yn dechrau ychwanegu gwerth cyn gynted ag y bo modd – drwy gynorthwyo
gyda'r pwysau dybryd sydd ar y gwasanaethau a’r staff, ac fel rhan o gynllun hirdymor Llywodraeth Cymru a fydd yn
codi o’r Adolygiad Seneddol.
Yn ystod y cyfnod cysgodol, bydd y sefydliadau sy’n trosglwyddo i’r corff newydd (Deoniaeth Cymru; Gwasanaethau’r
Gweithlu, Addysg a Datblygu GIG Cymru (GGAD); a Chanolfan Addysg Fferylliaeth Broffesiynol Cymru) yn parhau i

weithredu’n unol â’u trefniadau sefydliadol a llywodraethu presennol.
Swyddogaeth y Sefydliad Newydd
Ar ôl trafodaethau gyda rhanddeiliaid ynglŷn â swyddogaethau’r sefydliad newydd ym mis Ionawr, cyflwynwyd dogfen
yn amlinellu’r swyddogaethau hynny i Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol i’w
chymeradwyo.
Bydd y swyddogaethau’n cynnwys: cynllunio’r gweithlu; gwybodaeth am y gweithlu; comisiynu a darparu addysg;
rheoli ansawdd; cefnogi rheoleiddio; datblygu’r gweithlu; gwella a moderneiddio; ehangu mynediad i yrfaoedd yn y
GIG; datblygu arweinyddiaeth a chynllunio ar gyfer olyniaeth.
Pencadlys AaGIC
Mae’r cynlluniau'n mynd rhagddynt ar gyfer adnewyddu ein cyfleusterau newydd yn Nhŷ Dysgu, Nantgarw, yn barod ar
gyfer 1 Hydref.
Er y bydd rhan helaeth o’r pencadlys yn cael ei defnyddio fel swyddfa, bydd oddeutu un rhan o dair o’r adeilad yn
cynnwys cyfleusterau hyfforddi, addysgu ac ystafelloedd cyfarfod pwrpasol.
Mae’n bwysig cael pencadlys sy’n dod â’r tri sefydliad presennol ynghyd, ond serch hynny mae gennym gylch gwaith
cenedlaethol, a byddwn yn awyddus i sicrhau bod gan AaGIC bresenoldeb ym mhob rhan o Gymru.
Trefniadau Sefydliadol
Mae’r paratoadau ar gyfer y broses o drosglwyddo’r aelodau staff wedi cychwyn a bydd y rhai yr effeithir arnynt yn
symud i awdurdod iechyd arbennig newydd sbon GIG Cymru ym mis Hydref.
Daw’r aelodau staff yr effeithir arnynt o Brifysgol Caerdydd (y gyfran helaethaf), GGAD, a’r swyddogaeth trafodion
ariannol a gyflawnir fel rhan o swyddogaethau GGAD.
Mae cyfnod cyntaf y broses o weithredu strwythurau sefydliadol newydd hefyd wedi cychwyn, drwy ddatblygu’r swyddi
gweithredol a’r swyddi arweinyddiaeth uwch; mae ymgynghoriad yn cael ei gynnal ar y swyddi ar hyn o bryd fel rhan
o’r broses Adnoddau Dynol fewnol.
Penodiadau Newydd
Mae Julie Rogers wedi cychwyn ar ei secondiad fel Cyfarwyddwr y Gweithlu a Datblygu Sefydliadol/Dirprwy Brif
Weithredwr dros dro yn ddiweddar, tra bod y gwaith o recriwtio’n mynd rhagddo ar gyfer secondiadau eraill i swyddi
sy’n hanfodol i’r broses drosglwyddo, gan gynnwys Pennaeth Gweithrediadau ac Ymgysylltu, a Phennaeth
Gwasanaethau Pobl.
Mae’r hysbyseb swydd ar gyfer secondiad (neu swydd tymor penodol) Ysgrifennydd y Bwrdd newydd ei ryddhau
hefyd. Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw dydd Llun, 7 Mai.
Rhanddeiliaid a Phartneriaid
Mae cyfarfodydd rhagarweiniol wedi dechrau cael eu cynnal gydag amrywiol randdeiliaid a phartneriaid.
Ymysg y rhanddeiliaid a’r partneriaid mae sefydliadau’r GIG, grwpiau cymheiriaid, cyrff proffesiynol, darparwyr
academaidd ac addysg, arweinwyr proffesiynol a pholisïau Llywodraeth Cymru – yn ogystal ag unrhyw un arall a hoffai
gwrdd â ni!
Cysylltwch os hoffech drafod sefydliad AaGIC drwy anfon e-bost ataf ar

alex.howells@wales.nhs.uk.
Mae digwyddiad i randdeiliaid ar y gweill hefyd yn Stadiwm Liberty, Abertawe ddydd Iau, 10 Mai, ac un arall yng
Ngwesty Gwledig Oriel yn Llanelwy ddydd Mawrth, 19 Mehefin.
Dewch i’r naill neu’r llall er mwyn cyfrannu at y trafodaethau parhaus ynglŷn ag AaGIC; i gael rhagor o wybodaeth
anfonwch e-bost i heiw@llyw.cymru.
Diolch am eich cefnogaeth barhaus,

Alex Howells
Prif Weithredwr Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC)
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