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Tachwedd 2016
Dangosodd canlyniadau
arolwg o fwy na 4,000 o
gofrestreion fod y mwyafrif yn
awyddus i gymryd rhan mewn
gwasanaethau optegol datblygedig.
Ond roedd mwy na hanner, ar ryw
adeg yn eu gyrfa, wedi teimlo dan
bwysau i fodloni targedau
masnachol ar draul
gofal cleifion.
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Mai 2016
Cyhoeddom ni
arweiniad newydd ar
wrandawiadau a chosbau
dangosol, gan sicrhau ein bod
ni’n parhau i wneud
penderfyniadau teg a chymesur
wrth gymryd i ystyriaeth
newidiadau cyfreithiol a
rheoleiddiol.
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Mai 2016
Cyhoeddom ni ein
Hadolygiad Strategol o
Addysg – i adolygu’r system
o addysg a hyfforddiant yn y
sector er mwyn paratoi
cofrestreion am rolau’r
dyfodol.

Gorffennaf 2016
Dangosodd ein
hymchwil i ganfyddiadau’r
cyhoedd o optegwyr gyfradd
foddhad uchel – ond byddai’r
mwyafrif o bobl yn ymweld â’u
meddyg teulu yn gyntaf o
hyd pe bai ganddynt
broblem llygaid aciwt.
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Ebrill 2016
Daeth ein Safonau
Ymarfer newydd i rym,
gyda safonau ar wahân ar
gyfer myfyrwyr a
cofrestreion cymwysedig
llawn am y tro
cyntaf.

Ionawr
2017
Cafodd Gareth
Hadley ei ailbenodi’n
Gadeirydd am ail
dymor pedair
blynedd.

Mawrth 2017
Gweithiom ni gydag
amrediad eang
randdeiliaid diwydiant a
grwpiau cleifion i hybu Love Your
Lenses Week gychwynnol o 25-31
Mawrth, sy’n annog cleifion i
edrych ar ôl eu llygaid drwy ofal
lensys cyffwrdd gwell ac
archwiliadau llygaid
rheolaidd a gwiriadau
lensys cyffwrdd.
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Chwefror 2017
Cytunodd y Cyngor ar
ein Cynllun Strategol
newydd, gan osod pwyslais
arbennig ar addysg a
datblygiad optometryddion
ac optegwyr dosbarthu.
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Mawrth 2017
Cyhoeddom ni
ganllawiau newydd i
helpu ein cofrestreion i
fodloni’n gofynion mewn
perthynas â’r ddyletswydd
gonestrwydd. Dilynodd
canllawiau pellach ar
sicrhau caniatâd
cleifion yn Ebrill.
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Rhagfyr 2016
Lansiom yr Adolygiad
Strategol o Addysg gyda
galwad am dystiolaeth ar
sut y gall fod angen i
addysg newid yn
y dyfodol.

Ar yr adeg hon y llynedd
ysgrifennais am ba mor bwysig
y bydd ein Hadolygiad
Strategol o Addysg i baratoi
optometryddion ac optegwyr
dosbarthu am rolau’r
dyfodol ac felly parhau i
sicrhau diogelwch cleifion.
Rwyf wrth fy modd felly i
adrodd bod ein rhanddeiliaid
wedi ymroi’n llwyr i ymgysylltu â’r adolygiad gyda
brwdfrydedd ac ymrwymiad.

Mae wedi rhoi cryn dipyn i ni ei ystyried wrth i ni fynd i
mewn i gyfnod nesaf y prosiect, a fydd yn golygu datblygu
cynnig ar gyfer newid. Ond wrth wneud hynny, bydd
parhau i ymgysylltu â’r rhanddeiliaid hynny, gan alw ar eu
harbenigedd, yn hanfodol i sicrhau llwyddiant y prosiect.
Mae’n briodol bod dyfodol addysg yn ganolog i’n cynllun
strategol am y tair blynedd nesaf. Ond mae gennym waith
holl-bwysig arall i’w wneud yn ogystal.
Mae ymagwedd bwrpasol at reoleiddio yn hanfodol – gan
ddeall yn drylwyr y risgiau yn y sector rydym yn ei reoleiddio,
ac mae targedu rheoleiddio yn unol â hynny yn golygu
parhau i hybu’n gallu o ran ymchwil er mwyn deall yn llawn
barn cleifion, y cyhoedd ehangach, ein cofrestreion a
rhanddeiliaid eraill.

Yn bwysig, dangosodd ein hymchwil fod 85 y cant o
gofrestreion yn hyderus am eu gallu i fodloni’r safonau.
Rydym wedi ceisio ategu’r ddealltwriaeth honno drwy
gyhoeddi canllawiau newydd am sicrhau caniatâd
cleifion a’r ddyletswydd gonestrwydd.
Un o’r pigion eraill i’r Cyngor oedd llwyddiant Love Your
Lenses Week o 25–31 Mawrth 2017, a welodd cleifion a’r
diwydiant optegol fel ei gilydd yn dod ynghyd i hybu gofal
lensys cyffwrdd da. Amlygodd yr ymgyrch nad yw lensys
cyffwrdd a dŵr yn cymysgu ac anogodd y sawl sy’n gwisgo
lensys cyffwrdd i gael gwiriadau rheolaidd.
Wrth ymdrin â heriau’r dyfodol, bydd staff y GOC yn
parhau i weithio’n galed er budd amddiffyn y cyhoedd yn
erbyn cefndir tirwedd cyfareddol a byth-newidiol, gyda
thechnolegau newydd, triniaethau newydd a dulliau
newydd o weithio, sy’n gweddnewid rolau optometryddion
ac optegwyr dosbarthu wrth ddarparu gofal llygaid.
Yn olaf, hoffwn dalu teyrnged i’n Prif Weithredwr a
Chofrestrydd sy’n ymadael, Samantha Peters, am ei gwaith
caled a’i hymroddiad yn ystod y chwe blynedd ddiwethaf.
Dymunaf yn dda iddi am y dyfodol. Hefyd hoffwn
groesawu ein Prif Weithredwr a Chofrestrydd newydd,
Vicky McDermott, sy’n ymuno â ni ym mis Medi.

Byddwn yn parhau gyda’n rhaglen o weddnewid sefydliadol.
Mae symud i adeiladau newydd yn Farringdon wedi cael
effaith hynod o gadarnhaol ar y sefydliad. Ond mae’n rhaid
parhau i wella sut rydym yn gweithio er mwyn sicrhau ein
bod yn ymatebol, yn hawdd delio â ni ac yn trafod cwynion
yn gyflymach.
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Gareth Hadley
Cadeirydd, GOC

A do ly gia d A r ian n ol

Mae’n gynllun strategol am dair blynedd gyffrous
ac edrychaf ymlaen at arwain y GOC drwyddynt, gan
weithio gyda’n rhanddeiliaid bob cam o’r ffordd.
Bydd hyn yn adeiladu ar gyflawniadau’r llynedd.

Ein Hadroddiad Blynyddol Addasrwydd i Ymarfer

Roedd eu hymateb i’r alwad am dystiolaeth a oedd man
cychwyn yr adolygiad yn feddylgar, yn gadarnhaol ac yn
fanwl. Mae addysgwyr, cyflogwyr, elusennau a chyrff
proffesiynol i gyd wedi cydnabod cyflymder newid yn y
sector optegol, a pha mor bwysig ydyw bod addysg yn
cyd-fynd â hynny.

Yn benodol, bu’n arbennig i galonogol sylwi bod
cofrestreion yn ymateb mor gadarnhaol i’n Safonau Ymarfer
newydd. Mae’r safonau hyn yn adlewyrchu arfer da ar
draws y proffesiynau gofal iechyd, ar yr un pryd â chefnogi
gweithwyr optegol proffesiynol wrth ddatblygu eu rolau.

S u t r ydym yn Da r p a r u B u dd i’r Cyh o e dd

Neges gan y Cadeir ydd

S u t r ydym yn Da r p a r u B u dd i’r Cyh o e dd

Sut r ydym yn Dar par u
Budd i’r Cyh oedd
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Cyflwyniad
Mae’r ymddiriedolwyr yn cyflwyno eu hadroddiad am y
gweithgareddau rydym wedi eu gwneud yn ystod 2016/17
i gyflawni ein rôl statudol a’n diben elusennol, a’r cyfriflenni
am y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2017. Wrth
baratoi’r adroddiad hwn, mae’r ymddiriedolwyr wedi
cydymffurfio â Deddf Elusennau 2011 a’r safonau cyfrifo
perthnasol. Mae’r cyfriflenni yn y fformat sy’n ofynnol o dan
Ddatganiad Elusennau o Ymarfer a Argymhellir (SORP) FRS
102. Rydym wedi cydymffurfio â chanllawiau Deddf
Elusennau 2011 i roi sylw dyledus er budd y cyhoedd a
gyhoeddwyd gan y Comisiwn Elusennau wrth bennu’r
gweithgareddau rydym ni’n ymgymryd â hwy.

• Y
 mchwilio a gweithredu lle amherir ar addasrwydd
cofrestreion i ymarfer, hyfforddi neu gynnal busnes.

Ni sy’n rheoleiddio’r proffesiynau optegol yn y Deyrnas
Unedig. Ar 31 Mawrth 2017, roedd 29,291 o
optometryddion, optegwyr dosbarthu, myfyrwyr optegol a
busnesau optegol ar ein cofrestr, sy’n cael eu galw’n
‘gofrestreion’. Ein diben elusennol a’n rôl statudol yw
amddiffyn a hyrwyddo iechyd a diogelwch aelodau’r
cyhoedd drwy hyrwyddo safonau uchel o addysg,
ymddygiad a pherfformiad proffesiynol ymhlith
optometryddion ac optegwyr dosbarthu a’r sawl sy’n
hyfforddi i fod yn optometryddion ac optegwyr dosbarthu.

Tabl un: ffi flynyddol cofrestreion

Daw’r rhan fwyaf o’n hincwm o ffioedd cofrestreion, sy’n
cael ei ddefnyddio i hybu’n diben elusennol. Dengys Tabl un
y ffioedd blynyddol mae’n ofynnol i gofrestreion eu talu i
ymuno â’n cofrestr neu aros arni. Yn 2016/17, gweithredom
ni godiad bach, ond rhewi’r ffioedd i fyfyrwyr ar £25. Er ein
bod yn cydnabod effaith hyn ar ein cofrestreion, roedd y
codiad yn angenrheidiol i sicrhau bod gennym ddigon o
adnoddau i dalu, ymhlith pethau eraill, am y gwaith
ychwanegol sy’n codi o’r nifer gynyddol o gwynion FTP.

Lefelau ffioedd

2016/17 2015/16 2014/15 2013/14

Optometryddion

£320

£310

£290

£260

£320

£310

£290

£260

£320

£310

£290

£260

Myfyrwyr

£25

£25

£25

£20

Ffi incwm isel

£220

£210

£190

£160

• P ennu safonau ar gyfer addysg a hyfforddiant optegol,
perfformiad ac ymddygiad;
• A
 chredu a sicrhau ansawdd cymwysterau sy’n arwain
at gofrestriad;
• C
 ynnal cofrestr o unigolion sydd wedi cymhwyso ac
sy’n addas i ymarfer, hyfforddi neu gynnal busnes fel
optometryddion ac optegwyr dosbarthu; a

Tabl dau: cyfanswm y cofrestreion ym mhob categori’r GOC
Math o Gofrestrai

2016/17

%

2015/16

%

2014/15

%

Optometydd

15,151

51%

14,776

51%

14,354

49%

Optegydd dosbarthu

6,705

22%

6,541

22%

6,430

22%

3,489

12%

3,341

11%

3,614

12%

1,898

6%

1,933

7%

2,289

8%

Cofrestrai busnes

2,640

9%

2,545

9%

2,475

9%

CYFANSWM

29,883

100%

29,136

100%

29,162

100%

Categorïau cofrestreion
Optometydd
Optegydd dosbarthu
Myfyriwr optometreg
Myfyriwr opteg ddosbarthu
Cofrestrai busnes
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2016/2017

2015/2016

2014/2015
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Myfyriwr optometreg
Myfyriwr opteg ddosbarthu

Ein Hadroddiad Blynyddol Addasrwydd i Ymarfer

Optegwyr dosbarthu
Cyrff corfforaethol

Dengys Tabl dau ddadansoddiad o’r cofrestreion ledled y
DU wedi eu mesur ar 31 Mawrth 2017 ac yn cymharu hyn
â’r ddwy flynedd adrodd flaenorol. Adroddwn ar wahân am
amrywiaeth ein cofrestreion a’r cofrestreion sy’n destun
ymchwiliadau FTP, sydd ar gael ar ein gwefan:
www.optical.org/en/news_publications/Publications/
equality-and-diversity-reports.cfm

Mae gennym bedair swyddogaeth graidd, a nod pob un
yw amddiffyn budd y cyhoedd:

S u t r ydym yn Da r p a r u B u dd i’r Cyh o e dd

Su t y dy m y n D a r p a r u B u d d i’r Cyhoed d

Cynigiodd ein cynllun strategol 2014–17 (www.optical.
org/en/about_us/strategic_plan/index.cfm) ffocws
ar gyfer ein gwaith wrth ddarparu budd i’r cyhoedd.
Crynhoir ein hamcanion yn Ffigur un isod.
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Perfformiad yn erbyn ein hamcanion strategol
At ei gilydd cyflawnom ni gryn dipyn o newid a gwnaethom
gynnydd da gyda’n hamcanion strategol. Mae ein cynnydd
wedi cael ei gyfyngu gan yr heriau canlynol:
• Gwella’n hymdriniaeth o FTP wrth reoli lefelau uwch
o gwynion;
• D
 atblygu’n hisadeiledd er mwyn sicrhau y gallwn fod yn
effeithiol ac yn effeithlon wrth gyflawni’n cyfrifoldebau;
• C
 yflawni gwelliannau i wella dichonolrwydd ac
effeithiolrwydd llywodraethu, rheoli risg a rheolaeth
fewnol, gan gynnwys gwella’n prosesau llywodraethu
gwybodaeth a sefydlu diwylliant o gyfymffurfedd; a

Ein Hadroddiad Blynyddol Addasrwydd i Ymarfer

ri
di
Ymd
se
id
New

Amddiffyn a
hyrwyddo
iechyd a
diogelwch y
cyhoedd

rh
e

dd
iae
th

Sa
fo

Dar p
ar
u

th

on
ni

nae
a
as
w
u
na

diol
eid
ol

g

Ffigur un: crynodeb o amcanion strategol
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Ein strategaeth a’n perfformiad

• S icrhau y gall y sefydliad gadw cyflymder â’n rhaglen
helaeth o reoli newid.
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Sut rydym yn hyrwyddo safonau uwch ar draws
y proffesiynau
Pennwn safonau ymarfer ar gyfer ein cofrestreion, sydd dan
ddyletswydd i gynnal safon a Safon Ymarfer a Gofal dda a
dangos parch tuag at bawb. Rhaid i’n cofrestreion ddefnyddio
eu barn broffesiynol i gymhwyso’r safonau yn eu hymddygiad
personol a phroffesiynol ar bob adeg er mwyn cynnal iechyd,
diogelwch a lles cleifion.
Daeth ein safonau newydd ar gyfer cofrestreion sydd wedi
cymhwyso’n llawn i rym ar 1 Ebrill 2016. Hefyd creom ni
ganllawiau i gefnogi cofrestreion i fodloni’n safonau o ran
y ddyletswydd gonestrwydd a sicrhau caniatâd cleifion.

Ar ôl cymhwyso, mae’n hanfodol i bob cofrestrai gadw eu
sgiliau’n gyfredol, gan gynnwys cymryd i ystyriaeth newidiadau
mewn ymarfer optegol, er mwyn cynnal iechyd, diogelwch a
lles cleifion. Mae Addysg a Hyfforddiant Parhaus (CET) yn
darparu’r dysgu gydol oes a fydd yn helpu i gadw
gwybodaeth a sgiliau yn gyfredol a chefnogi cofrestreion i
ymarfer yn ddiogel ac yn effeithiol drwy gydol eu gyrfaoedd.

Sut rydym yn cynyddu hyder ac ymwybyddiaeth
Mae’n bwysig bod cleifion yn gallu gwneud penderfyniadau
gwybodus am eu gofal optegol a chodi unrhyw bryderon

Ymgymerwn â gweithgareddau i gynnal ymddiriedaeth a
hyder y cyhoedd yn y proffesiynau optegol, sy’n cynnwys
amddiffyn y cyhoedd rhag personau anghofrestredig sydd
heb eu rhwymo gan ein safonau, yn ogystal â rhag unigolion
anonest sy’n camarwain cleifion o ran eu statws cofrestredig.
Eleni rydym wedi parhau i weithredu’n strategaeth tuag at
ymdrin ag ymarfer anghyfreithlon yn y sector optegol drwy
ddelio â chwynion am ymarferion anghyfreithlon a gweithio
gydag amrediad o’n rhanddeiliaid i hybu gwisgo lensys
cyffwrdd yn ddiogel. Cyflawnodd ein Love Your Lenses Week
gryn sylw ar draws y cyfryngau traddodiadol a chymdeithasol,
gan amlygu pwysigrwydd gweld optometrydd neu optegydd
lensys cyffwrdd am ôl-ofal rheolaidd, a chyfleu’r neges nad
yw lensys cyffwrdd a dŵr yn cymysgu. Hefyd gweithiom ni ar
y cyd â’r Sefydliad Safonau Masnachu i godi ymwybyddiaeth
o beryglon lensys cyffwrdd dim pŵer (ZPLs) (sydd hefyd yn
cael eu galw’n lensys cyffwrdd cosmetig neu ffasiwn).
Yn unol â’n cyfrifoldebau statudol, mae’n hanfodol ein bod
yn cadw’r wybodaeth rydym yn ei dal yn ddiogel. Eleni rydym
wedi gwella’n hymagwedd at lywodraethu gwybodaeth er
mwyn datblygu’n gwybodaeth gyfunol a chryfhau’n diwylliant
wrth ymdrin â data. Yn ystod y flwyddyn, cafodd un toriad
data ei adrodd i Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth.
Cydnabu’r Swyddfa y camau cyflym a phriodol a gymerom ni i
leihau unrhyw risg a godai ac, o ganlyniad, ni chymerodd
unrhyw gamau gorfodi yn ein herbyn.

Ein Hadroddiad Blynyddol Addasrwydd i Ymarfer

Trwy ein system o achredu a sicrhau ansawdd addysg,
hyfforddiant a chymwysterau optegol, pennwn safonau i
sicrhau bod y sawl sy’n cofrestru gyda ni, ar ôl cwblhau eu
hyfforddiant yn llwyddiannus a sicrhau’r cymhwyster gofynnol,
yn gymwys i ymarfer. Eleni cynhaliom ni gyfres o ymweliadau
sicrhau ansawdd â darparwyr addysg: pump mewn
optometreg; dau mewn opteg ddosbarthu; dau mewn lensys
cyffwrdd; a dau rhagnodi therapiwtig. Hefyd cychwynnom
ni adolygiad o’n prosesau achredu a sicrhau ansawdd er
mwyn sicrhau eu bod yn parhau’n addas at y diben.

gyda ni’n rhwydd. Gwnawn hyn drwy sicrhau bod ein
cofrestri cyhoeddus yn aros yn gywir ac yn hygyrch. Eleni
cryfhaom ni’n prosesau ar gyfer cynnal cywirdeb ein
cofrestri, gan ein harwain i basio trydedd safon gofrestru’r
PSA1 nad oeddem ni wedi ei wneud yn 2014/15. Bwriadwn
wneud newidiadau eraill sudd wedi eu nodi i’r broses er
mwyn sicrhau cywirdeb data a gedwir ar y Gofrestr yn y
flwyddyn o’m blaen a pharhau i adolygu’r wybodaeth a
gedwir ar y Gofrestr i nodi gwelliannau pellach.

S u t r ydym yn Da r p a r u B u dd i’r Cyh o e dd

Su t y dy m y n D a r p a r u B u d d i’r Cyhoed d

A do ly gia d A r ian n ol
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Sut rydym yn gwella ymdrin â chwynion
I amddiffyn y cyhoedd, ymchwiliwn i honiadau bod unrhyw
rai o’n cofrestreion efallai’n anaddas i ymarfer, gan
weithredu yn erbyn y sawl sy’n methu â chyflawni’n safonau
ymarfer ni. Eleni parhaom i gymryd camau brys yn yr
achosion sy’n peri’r risgiau mwyaf difrifol i ddiogelwch
cleifion ac wedi cynnal yr amser mae’n ein cymryd i osod
gorchymyn dros dro (IO) ar dair wythnos. Mae ein
harchwiliad annibynnol o benderfyniadau wedi darparu lefel
dda o hyder yng nghywirdeb ac ansawdd ein
penderfyniadau.

• Gweithredu system brysbennu newydd;
• G
 weithredu proses ffrydio ar gyfer achosion sy’n symud
ymlaen o frysbennu i ymchwiliad;
• Gweithredu peilot i roi blaenoriaeth i achosion mwy
difrifol/cymhleth (er mwyn dileu’r angen am waith
ymchwilio yn dilyn atgyfeiriad i’r Pwyllgor FTP);
• Penodi cynghorydd clinigol mewnol sy’n optometrydd; a
• G
 weithredu Protocol Rhestru newydd i sicrhau bod
achosion yn cael eu rhestru am wrandawiad gan y
Pwyllgor FTP ar y cyfle cynharaf posibl.
Wedi gwella’r amser canolrif i brosesu cwynion o’r dechrau
i’r diwedd drwodd i benderfyniad terfynol y Pwyllgor FTP yn
2015/16, rydym yn siomedig bod yr amser canolrif wedi
llithro yn 2016/17. Fodd bynnag, mae’n dda gennym fod
wedi gweld gwelliannau yn yr amser a gymerwyd i symud
achosion newydd drwy gamau brysbennu ac ymchwilio’r
broses, a fu ffocws pennaf y gwaith gwella hyd yma. Ceir
gwybodaeth bellach am ein gwaith FTP yn adran dau yr
adroddiad hwn.
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Yn ystod y flwyddyn, rydym wedi gwella’n proses cwynion
corfforaethol er mwyn i ni fonitro tueddiadau’n hawdd, nodi
a gweithredu gwersi a ddysgwyd a bod yn gliriach ac yn fwy
tryloyw yn ein hymatebion. Rydym wedi derbyn adborth
cadarnhaol gan nifer o achwynwyr am ein hymagwedd
newydd. Yn gyfan gwbl, gwnaethom ymchwilio ac ymateb i
23 o gwynion corfforaethol. Rydym yn ddiolchgar i’r sawl
sy’n codi eu pryderon gyda ni, gan ei fod yn ein helpu i nodi
gwersi a ddefnyddiwn i lywio polisïau ac ymarfer yn y
dyfodol.

Sut rydym yn darparu gwasanaethau uchel eu
hansawdd i’r cyhoedd a’r proffesiynau
Gosodwn bwys mawr ar fod yn agored ac yn ymatebol wrth
ddelio â chofrestreion a’r cyhoedd. Credwn ei bod yn bwysig
bod gan y bobl mae ein gwaith yn effeithio arnynt lais mewn
sut rydym yn gweithredu a’i bod yn hanfodol bod gan
gleifion a’r cyhoedd fewnbwn cryf i’n gwaith ni. Roedd yn
dda gennym weld graddfa ymgysylltiad rhanddeiliaid â’n
hymgynghoriadau cyhoeddus3 ar:
• E in Hadolygiad Strategol o Addysg;
• Ein Cynllun Strategol;
• E in strategaeth Cydraddoldeb, Amrywiaeth a
Chynhwysiant; a
• Chanllawiau ar ganiatâd a’r ddyletswydd gonestrwydd.
Yn ogystal ag ymgynghoriadau cyhoeddus, siaradom ac
arddangosom mewn cynadleddau a fu’n gyfle i ni gysylltu â
phobl a sefydliadau rydym yn gweithio gyda hwy. Ymwelom
â phrifysgolion gyda sioe deithiol ar gyfer myfyrwyr
blwyddyn gyntaf a blwyddyn olaf ar gyrsiau a gymeradwyir
gan y GOC, gan eu helpu i ddeall ein rôl ac ateb unrhyw
gwestiynau.

1

 yhoeddwyd adolygiad blynyddol PSA o’n perfformiad am 2015/16 ar 11 Mai 2017 ac mae ar gael ar eu gwefan ynt
C
www.professionalstandards.org.uk

2

www.opticalcomplaints.co.uk/docs/default-source/Literature/occs-report-2016-2017.pdf?sfvrsn=4

3

Mae manylion yr ymgynghoriadau hyn ar gael ar ein gwefan: www.optical.org/en/get-involved/consultations/past-consultations.cfm
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I sicrhau mai’r corff priodol sy’n ymdrin â phryderon cleifion,
gweithion yn effeithiol gydag eraill i rannu gwybodaeth am
bryderon. Eleni parhaom i rannu gwybodaeth â GIG Lloegr.
Sefydlom ni gysylltiadau ag NHS Action Fraud ac wedi
gwella’n dolenni cyfathrebu â’r busnesau optegol mwy o
faint. Ymhlith pethau eraill, bydd y cysylltiadau hyn yn ein
galluogi i sicrhau cofnodion cleifion yn gyflymach mewn
achosion brys (gorchymyn dros dro o bosibl).

Yn rhan o’n gwaith i amddiffyn y cyhoedd rhag personau
anghofrestredig, adolygom ein protocol erlyn i egluro’n
hymagwedd at drafod cwynion am ymarfer anghyfreithlon
drwy ymagwedd ar sail risg, gan dargedu’n hadnoddau at yr
achosion hynny sy’n peri’r risg mwyaf o niwed i’r cyhoedd.
Agorom 113 o achosion a chau 329, yn gysylltiedig yn
bennaf â chwynion am ZPL.

Ein Hadroddiad Blynyddol Addasrwydd i Ymarfer

Yn 2015 cychwynnon ni brosiect strategaeth cwynion FTP i
gyflawni newidiadau i’n proses gyda’r nod o gyflymu’r amser
mae’n ei gymryd i ddod i benderfyniad FTP er budd cleifion a
chofrestreion fel ei gilydd. Eleni gwnaethom ni nifer o
newidiadau: credwn y bydd y rhain yn welliannau hirdymor,
cynaliadwy yn ansawdd y gwasanaeth a ddarparwn i
gofrestreion ac i achwynwyr ac yn yr amserlenni o’r dechrau
i’r diwedd. Mae’r newidiadau yn cynnwys:

Rydym wedi parhau i weithio’n agos gyda’r Gwasanaeth
Cwynion Defnyddwyr Optegol (OCCS) wrth ymdrin â
chwynion defnyddwyr optegol. Derbyniodd yr OCCS 1,399
o ymholiadau yn 2016/17 – codiad o 45 y cant ers 2015/16
– gan ddatrys 98 y cant o achosion. Ceir mwy o wybodaeth
am waith OCCS yn eu hadroddiad blynyddol, sydd ar gael
o’u gwefan hwythau2.

S u t r ydym yn Da r p a r u B u dd i’r Cyh o e dd

Su t y dy m y n D a r p a r u B u d d i’r Cyhoed d

Eleni gwnaethom ni fwy o ddefnydd ar wasanaethau ar-lein i
dderbyn ac ymdrin â chwynion a chynnal ein Cofrestr drwy
gynnal ein proses cofrestru a chadw ar-lein. Deallwn ba mor
bwysig ydyw i gofrestru fod yn hygyrch, yn hawdd ei
ddefnyddio ac yn amserol. Er mwyn gwella’r prosesau hyn,
cychwynom ni adolygiad mewnol o’r holl ddogfennaeth
gofrestru sydd ar gael i’r cyhoedd i sicrhau ei bod yn hygyrch
ac yn addysgiadol. Arweiniodd y defnydd ehangach ar
wasanaethau digidol at arbediad o £50,000 ac i fwy o
gofrestreion yn adnewyddu eu cofrestriad gyda ni yn brydlon.

Sut rydym yn gweithredu system o reoleiddio
bwrpasol a chymesur
Cydnabyddwn bwysigrwydd cael system effeithiol o
reoleiddio er mwyn sicrhau y gallwn amddiffyn a hybu
iechyd a diogelwch y cyhoedd. Mae sail ein gwaith
rheoleiddio yn cael ei phennu yn Neddf Optegwyr 1989,
y mae angen ei diweddaru, yn ein barn ni, i’n galluogi i
gyflwyno model newydd, mwy perthnasol a chymesur,
o reoleiddio ar gyfer y sector optegol, cyflwyno mwy o
effeithlonrwydd i’n proses FTP, ac amddiffyn cleifion a’r
cyhoedd yn well. Er mwyn gwneud y newidiadau i’n
deddfwriaeth, bydd angen i ni berswadio’r Senedd i
ddiwygio Deddf Optegwyr 1989.

Sut rydym yn gwella’n sylfaen dystiolaeth
Mae ein rôl wrth amddiffyn a hyrwyddo iechyd a diogelwch
y cyhoedd yn golygu bod rhaid i ni sicrhau y caiff ein gwaith
ei lywio gan ddealltwriaeth o safbwynt y cyhoedd a bod ein
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Hefyd cynhaliom ni arolygon o’n holl gofrestreion, a 30
o gyrff sy’n rhanddeiliaid allweddol. Helpodd yr ymchwil
hon i ni ddatblygu cynllun strategol pwrpasol a chymesur
ar gyfer 2017-20 a nodi meysydd lle gallwn wella’n
darpariaeth gwasanaethau.
Cychwynnom ni’n Hadolygiad Strategol o Addysg gyda
‘galwad am dystiolaeth’. Nod yr adolygiad yw sicrhau
bod rhaglenni addysg a chymwysterau sy’n arwain at
gofrestriad gyda’r GOC yn cyfarparu gweithwyr optegol
proffesiynol i ddiwallu anghenion newidiol cleifion, a
heriau sector dynamig.
Mae cynnal asesiadau effaith fel rhan o’n gwaith datblygu
polisi yn ffordd bwysig o sicrhau bod ein cynigion polisi yn
seiliedig ar dystiolaeth gadarn. Yn ystod y flwyddyn
datblygom ni arf asesu effaith i sicrhau bod effeithiau ar
breifatrwydd, cydraddoldeb a hawliau dynol yn cael eu
hystyried ochr yn ochr ag effeithiau rheoleiddiol.
Yn rhan o’n strategaeth ymgysylltu â rhanddeiliaid,
cynyddom ni’n hymgysylltu ar draws pedair cenedl y
DU ac o fewn grwpiau sy’n cynrychioli cleifion a’r cyhoedd.
Gwnaethom ymgysylltu’n helaeth yn y cenhedloedd
datganoledig, yn arbennig o ran dyfodol addysg.

Sut rydym yn cyflawni newid sefydliadol
Mae’n amlwg i ni bod angen i ni newid a gwella er mwyn
parhau i amddiffyn y cyhoedd a rheoleiddio’r proffesiynau
optegol yn effeithiol. Mae gennym feddwl agored am yr her
hon – rydym yn barod i gwmpasu dulliau newydd o weithio:
nid ydym yn rhagdybio y bydd rheoleiddio’r proffesiynau
optegol drwy gyflawni’n swyddogaethau yn y ffordd
draddodiadol yn arwain yn awtomatig at y canlyniadau
gorau i’r cyhoedd.
Deallwn bwysigrwydd sicrhau bod gan ein cyflogeion ac
aelodau’r gefnogaeth a’r hyfforddiant mae arnynt eu
hangen i gyflawni eu rolau’n effeithiol, a chynnig cyfleoedd
iddynt ddatblygu a thyfu.

A do ly gia d A r ian n ol

Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, rydym wedi parhau i
ymgysylltu â’r Llywodraeth a’r gweinyddiaethau
datganoledig i ddatblygu cynigion ar gyfer rheoleiddio
proffesiynol yn y dyfodol, gan gynnwys diwygiadau i’r
Ddeddf Optegwyr, i sicrhau y bydd deddfwriaeth yn cefnogi
parhau i amddiffyn y cyhoedd yn erbyn cefndir sector
optegol sy’n newid yn gyflym. Yn arbennig, credwn fod
darpariaethau’r Ddeddf sy’n ei gwneud yn ofynnol i ni
gofrestru myfyrwyr israddedig yn ddiangen erbyn hyn ac
rydym wedi nodi o’r blaen nad yw’r ymagwedd bresennol
at reoleiddio busnes yn addas at y diben.

Eleni, cyhoeddom ni ein hail arolwg canfyddiadau’r cyhoedd
er mwyn deall barn y cyhoedd am y proffesiynau optegol a’u
disgwyliadau ohonom ni fel rheoleiddiwr. Ystyriodd yr
ymchwil safbwyntiau a phrofiadau 3,000 o aelodau’r
cyhoedd (cleifion ac eraill). Bu’n fodd i ni roi ein hunain yn
esgidiau’r cyhoedd, deall eu profiad o fynd at yr optegydd a
pham allai rhai gael eu hatal rhag gwneud hynny, a’r profiad
os bydd rhywbeth yn mynd o chwith wrth dderbyn
gwasanaethau optegol. Defnyddiwn yr ymchwil hon i lywio
datblygiad ein safonau ac arweiniad yn y dyfodol a nodi
unrhyw feysydd lle rydym o’r farn bod lle i wella o ran
ymarfer ac enw da gwasanaethau optegol.

Ein Hadroddiad Blynyddol Addasrwydd i Ymarfer

I hybu ein tryloywder, cyhoeddwn bapurau a chofnodion
cyfarfodydd y Cyngor sy’n cael eu cynnal yn gyhoeddus,
y gofrestr o fuddiannau aelodau’r Cyngor a phwyllgorau a
chofrestr o roddion a lletygarwch. Yn ystod y flwyddyn
cawsom 42 o geisiadau Rhyddid Gwybodaeth ac eleni
dechreuom gyhoeddi’n hymatebion ar ein gwefan.
Cwblhaom ni 38 (91 y cant) o geisiadau o fewn yr amserlen
statudol. Derbynion wyth cais gwrthrych am wybodaeth a
wnaed o dan Ddeddf Diogelu Data 1998 (52 yn 2015/16) ac
ymateb iddynt i gyd o fewn yr amserlen statudol. Yn y maes
hwn, rydym wedi datblygu ymagwedd â mwy o bwyslais ar
y cwsmer at drin ceisiadau, gan esbonio’r broses a’r
wybodaeth byddem ni’n ei darparu o dan y ddeddfwriaeth
berthnasol, gan gyfeirio at gyrff perthnasol lle bo angen.
Mae’r ymagwedd hon wedi denu adborth cadarnhaol oddi
wrth bobl a wnaeth gais.

penderfyniadau yn seiliedig ar dystiolaeth gadarn. Mae
gennym raglen dreigl o ymchwil bwrpasol, sy’n bwriadu
sicrhau barn cofrestreion, cleifion, y cyhoedd a rhanddeiliaid,
i lywio’n gwaith datblygu polisi a mesur ein perfformiad.

S u t r ydym yn Da r p a r u B u dd i’r Cyh o e dd

Su t y dy m y n D a r p a r u B u d d i’r Cyhoed d

Rydym wedi cynnal tri arolwg cyflogeion i’n helpu i fesur
ymgysylltiad cyflogeion, cael dealltwriaeth ddyfnach a gwella
perfformiad sefydliadol. Rydym wedi parhau i roi’r cyfle i
gyflogeion gyfrannu. Dangosodd ein harolygon fod y sgôr ar
gyfer ymgysylltiad cyflogeion uwchlaw meincnod BMG.
Mae’n dda gennym fod lefel ein trosiant cyflogeion wedi
lleihau o 21 y cant y llynedd i 18 y cant eleni, gwelliant
sylweddol o 41 y cant yn 2013/14, a chredwn fod ein holl
waith i newid a gwella wedi cyfrannu at y gostyngiad hwn.
Er mwyn sicrhau bod ein cyllid yn sefydlog ac yn cael ei
reoli’n dda, rydym wedi cryfhau’r cysylltiadau rhwng ein
prosesau cyllidebu a chynllunio busnes a gwella’n gwaith
adrodd, cyllidebu, modelu a rhagamcanu ariannol.

Rydym wedi ymrwymo i sicrhau bod cydraddoldeb, amrywiaeth
a chynhwysiant (EDI) yn cael eu deall, eu sefydlu a’u
hyrwyddo o fewn ein sefydliad. Mae’n bleser gennym fod
wedi cyflawni nifer o ganlyniadau allweddol gan gynnwys:
• C
 yhoeddi’n hadroddiad monitro EDI blynyddol4 sy’n
cynnwys ein cynnydd wrth sefydlu EDI ym mhob agwedd
ar ein gwaith a’n gweithgarwch arfaethedig, yn ogystal â
gwybodaeth monitro amrywiaeth;
• D
 atblygu’n strategaeth EDI 2017-2020;
• P arhau i weithio gyda darparwr cyfieithiadau ar y pryd
The Big Word i’n gwneud yn fwy hygyrch i’r cyhoedd;
• D
 arparu hyfforddiant tuedd anymwybodol ac EDI i
gyflogeion ac aelodau (credwn fod hyn yn cyfrannu at
brosesau a phenderfyniadau tecach, cynrychiolaeth fwy
amrywiol o’n haelodau a diwylliant mwy cynhwysol);
• G
 wella ansawdd ein hasesiadau effaith a’n dealltwriaeth
o’n cyflogeion; a
• G
 wella’n gallu i fonitro EDI i’n galluogi i fonitro tegwch
ein polisïau a’n prosesau’n well.
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Bob chwarter, rydym yn monitro ein perfformiad wrth
gyflawni’n cynllun busnes ac yn defnyddio amrediad o
ddangosyddion perfformiad allweddol i sicrhau gweithredu’n
cyfrifoldebau rheoleiddio a’n cynnydd tuag at gyflawni’n
hamcanion strategol. Caiff ein hadroddiadau perfformiad eu
cyhoeddi ar ein gwefan a chroesawn y cyhoedd i’n
cyfarfodydd Cyngor chwarterol i wrando ar y drafodaeth.

Sut caiff ein perfformiad ei fesur yn allanol
Yn yr un modd â phob rheoleiddiwr gofal iechyd arall y DU,
caiff ein perfformiad ei asesu’n allanol gan y PSA. Mae’r
asesiad yn canolbwyntio ar a ydym wedi bodloni Safonau
Rheoleiddio Da y PSA, sy’n disgrifio’r canlyniadau mae’r PSA
yn disgwyl eu cyflawni drwy ein swyddogaethau rheoleiddio.
Yn ôl adolygiad perfformiad diweddaraf y PSA yn 2015/16,
eu hasesiad oedd ein bod wedi bodloni 22 o’u 24 Safon
Rheoleiddio Da hwy, gan gynnwys yr holl safonau and
safonau addysg5. Mae hyn yn welliant ar yr adolygiad
blaenorol yn 2014/15 pan fodlonom ni 21 o’u 24 safon.
Mae adroddiad yr Awdurdod yn nodi nifer o newidiadau
rydym wedi eu gwneud i’n prosesau cofrestru er mwyn
gwella cywirdeb y Gofrestr. Drwy’r gwelliannau hyn bu
modd i ni basio’r drydedd safon gofrestru, a fethom ni yn
2014/15. Rydym wrth ein bodd eu bod wedi cydnabod y
gwaith sylweddol a wnaed i wella sicrwydd ansawdd ein
Cofrestr.
Mae’r safonau na lwyddom i’w bodloni yn ymwneud â
llywodraethu gwybodaeth a chyfanswm yr amser mae’n
cymryd i brosesu cwynion Addasrwydd i Ymarfer. Trafododd
yr adolygiad y cyfnod 1 Ebrill 2015 – 30 Medi 2016.
Rydym eisoes wedi gwneud gwelliannau sylweddol yn ein
gwaith llywodraethu gwybodaeth ers cyfnod yr adolygiad.
Mae’r Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth wedi cydnabod
y camau cyflym a phriodol a gymerwyd i leihau unrhyw
risg a godai o doriadau ac, o ganlyniad, ni chymerodd
unrhyw gamau gorfodi yn ein herbyn. Rydym yn rhan o’r
ffordd drwy brosiect strategaeth cwynion FTP i newid ein
proses gyda’r nod o gyflymu dod i benderfyniadau FTP er
budd cleifion a chofrestreion fel ei gilydd.

4

www.optical.org/en/news_publications/Publications/equality-and-diversity-reports.cfm

5

 yhoeddwyd adolygiad blynyddol y PSA o’n perfformiad ar gyfer 2015/16 ar 11 Mai 2017 ac mae i’w weld ar eu gwefan yn
C
www.professionalstandards.org.uk
Gwelir ymateb y GOC i adroddiad PSA yma www.professionalstandards.org.uk/docs/default-source/publications/performance-reviews/
general-optical-council-comments-on-psa-performance-review-2016-relating-to-adjustable-focus-spectacles.pdf?sfvrsn=4
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Wrth gynnal ein busnes cyhoeddus yng Nghymru, rydym yn
trin y Gymraeg a’r Saesneg ar y sail eu bod yn gyfartal. Mae
ein cynllun iaith Gymraeg yn nodi sut rydym yn gweithredu’r
egwyddor hon. Ystyriwn ddarpariaeth ddwyieithog yn
agwedd bwysig ar ansawdd gwasanaeth yn hytrach nag yn
ofyniad cyfreithiol yn unig. Rydym hefyd wedi trafod â
Chomisiynydd y Gymraeg a Llywodraeth Cymru ynghylch y
Safonau’r Gymraeg sydd ar y gweill.

Mae gennym fframwaith perfformiad sy’n caniatáu i ni
fanteisio ar amrediad o ffynonellau gwybodaeth a
dadansoddiad er mwyn asesu’n perfformiad. Rydym wrthi’n
datblygu ein hymagwedd at fesur perfformiad ac yn
awyddus i sicrhau ein bod yn mesur ansawdd ein gwaith a’n
canlyniadau yn nhermau darparu budd i’r cyhoedd, yn
ogystal â cheisio cyflawni targedau perfformiad ymestynnol
ac ystyrlon.

Ein Hadroddiad Blynyddol Addasrwydd i Ymarfer

Rydym wedi adolygu’n hisadeiledd TG a’n harferion
diogelwch ac wedi gwneud nifer o newidiadau a
gwelliannau i sicrhau bod ein hisadeiledd TG yn addas ar
gyfer heriau’r sefydliad ac i sefydlu fframwaith polisi ffurfiol
ar gyfer diogelwch TG.

Sut rydym yn mesur ein perfformiad

S u t r ydym yn Da r p a r u B u dd i’r Cyh o e dd

Su t y dy m y n D a r p a r u B u d d i’r Cyhoed d

Ein cynlluniau ar gyfer 2017/18
Yn 2017/18 dechreuwn ein cynllun strategol tair-blynedd nesaf sy’n canolbwyntio ar y tri amcan strategol canlynol.

Ymagwedd bwrpasol
at reoleiddio

Gweddnewid
sefydliadol

Cyflawni adolygiad
strategol o addysg a
hyfforddiant optegol
a gweithredu newidiadau
i sicrhau bod gweithwyr
optegol proffesiynol yn
addas i ymarfer yn unol
â’n safonau drwy gydol
eu gyrfa

Adeiladu’n sylfaen
dystiolaeth a defnyddio’r
amrediad llawn o’n
hysgogiadau rheoleiddio
mewn ffordd gymesur i
ymdrin â risgiau i’r
cyhoedd

Darparu gwasanaethau
effeithlon, uchel
eu hansawdd i’r cyhoedd
a chofrestreion
wei eu hategu
ganddiwylliant o werthuso
a gwella cyson

Mae cynllun busnes 2017/18 (www.optical.org/en/about_us/strategic_plan/index.cfm) yn nodi sut byddwn yn gweithio
tuag at yr amcanion strategol hyn drwy ganolbwyntio ar y naw prosiect dilynol. Byddwn yn canolbwyntio hefyd ar gyflawni’n
swyddogaethau rheoleiddiol, statudol a chefnogol yn effeithiol ac yn effeithlon, ac ar fagu’n gallu a’n capasiti i sicrhau y
cawn wireddu’n cynllun strategol.

Ein Hadroddiad Blynyddol Addasrwydd i Ymarfer

Dysgu a datblygiad
gweithwyr optegol
proffesiynol
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Adolygiad Strategol
o Addysg

Cyhoeddi datganiad am yr alwad am
Cyflwyno adolygiad strategol o addysg a
hyfforddiant optegol a gweithredu newidiadau i dystiolaeth, llunio ac ymgynghori ar gynigion
am newid a datblygu cynllun gweithredu.
sicrhau bod rhaglenni addysg a chymwysterau
sy’n arwain at gofrestriad gyda’r GOC yn
galluogi myfyrwyr i fodloni anghenion cleifion yn
y dyfodol, wrth i newid technolegol ac amlder
uwch gwasanaethau datblygedig newid y rolau
mae optometryddion ac optegwyr dosbarthu yn
eu chwarae wrth ddarparu gofal llygaid.

Gwerthuso’r cynllun
Addysg a
Hyfforddiant Parhaus
(CET)

Gwerthuso effeithiolrwydd ein cynllun CET a
gweithredu newidiadau i sicrhau bod y cynllun
yn gweithredu’n effeithiol a bod cofrestreion yn
ddiogel i ymarfer a cyn cael eu hannog i
ganolbwyntio ar ddatblygiad proffesiynol parhaus.

Gwerthuso’r cynllun, cyhoeddi cefnogaeth
i ddarparwyr a llunio ac ymgynghori ar
gynigion ar gyfer newid.

Adolygiad o broses
gofrestru pobl o’r tu
allan i’r DU

Sicrhau bod ein prosesau ar gyfer cofrestru
ymgeiswyr o’r tu allan i’r DU yn addas at y diben
ac yn cydymffurfio â deddfwriaeth bresennol
fel bod cofrestreion sydd wedi cymhwyso tu
allan i’r DU yn bodloni gofynion y DU am
gofrestru ac yn ddiogel i ymarfer.

Datblygu a gweithredu ein proses tu-allan-i
AEE a phenodi aseswyr.

Adolygiad o Ddeddf
Optegwyr

Adolygu Deddf Optegwyr i nodi cyfleoedd a
newidiadau mae eu hangen i sicrhau bod
gennym set o bwerau a all wella diogelwch
cleifion ac effeithiolrwydd ac effeithlonrwydd
sefydliadol.

Cyhoeddi adroddiad sy’n gosod newidiadau
i Ddeddf Optegwyr, ystyried newidiadau nad
oes angen newid deddfwriaethol ar eu cyfer
ac ymgysylltu er mwyn amlygu’r newidiadau
gofynnol a nodi mecanweithiau i’w cyflawni.

Adolygiad o Safonau
Strategol

Gwerthuso effaith safonau am gofrestreion unigol
a datblygu safonau newydd ar gyfer cofrestreion
sy’n fusnesau optegol sy’n adlewyrchu arfer da ac
yn ddigon hyblyg i ofal esblygu, er mwyn i ni fod
yn hyderus bod cofrestreion unigol yn ymarfer yn
unol â’n safonau.

Cynnal ymchwil a dadansoddiad i gefnogi
datblygiad safonau busnes, gwerthuso
gweithrediad safonau unigol a llunio safonau
busnes drafft.

Defnydd diogel
lensys cyffwrdd

Gwella ymwybyddiaeth y cyhoedd o risgiau
gofal lensys cyffwrdd gwael ac annog busnesau i
fabwysiadu arfer da a chydymffurfio â’r gyfraith
er mwyn sicrhau bod niwed i’r cyhoedd yn cael
ei leihau.

Gwerthuso ymgyrch ymwybyddiaeth Love
Your Lenses, cynllunio a gweithredu ail
ymgyrch ac adolygu’r dystiolaeth mewn
perthynas â chod ymarfer ar gyflenwi lensys
cyffwrdd dros y rhyngrwyd ac ystyried y
camau nesaf.

Strategaeth Cwynion
Addasrwydd i
Ymarfer

Adolygu’n prosesau FTP a gweithredu
newidiadau i sicrhau ein bod yn rheoli cwynion
FTP mewn modd teg ac amserol.

Gwerthuso’r peilot cwynion FTP, gweithredu
prosesau cyflawn a datblygu, ymgynghori a
gweithredu newidiadau polisi.

Cydymffurfio â’r
GDPR

Adolygu a gweithredu newidiadau i’n prosesau
rheoli gwybodaeth i sicrhau cydymffurfedd â
Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol erbyn
Mai 2018.

Cynnal adolygiad o’n parodrwydd a chyflawni
cynllun gweithredu, gan gynnwys datblygu
prosesau caniatâd a diogelwch gwybodaeth.

Fframwaith Sicrhau
Ansawdd

Datblygu fframwaith sicrhau ansawdd i’r
sefydliad cyfan ac adolygu, dogfennu ac
ystwytho prosesau i sicrhau bod gennym
fframwaith effeithiol ar gyfer sicrhau ansawdd
ein penderfyniadau.

Gwerthuso rheolaethau FTP, a phrosesau
ymarfer anghyfreithlon, addysg a safonau a
datblygu a gweithredu Fframwaith Sicrhau
Ansawdd a rhaglen adolygu fewnol.
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Ein risgiau
Pennir ein hymagwedd at reoli risg yn ein polisi rheoli risg.
Mae’r Cyngor a’r Pwyllgor Archwilio a Sicrhau Risg yn trafod
ac yn adolygu’r prif risgiau ac ansicrwydd yn rheolaidd drwy
gydol y flwyddyn. Mae’r Uwch Dîm Rheoli hefyd yn monitro
risgiau corfforaethol presennol a rhai sy’n dod i’r amlwg yn
rheolaidd a’r camau i’w lleddfu. Rydym yn cipio ac yn
monitro risgiau gweithredol drwy gofrestri risg corfforaethol
ac adrannol.
Parhawn i gynnal systemau a gweithdrefnau cadarn i
liniaru’r risg o fethu â chyflawni’n swyddogaethau statudol,
sy’n ganolog i amddiffyn y cyhoedd. Mae hyn yn cynnwys,
er enghraifft, rhoi sylw i’r meysydd lle bo unigolion:
• Yn ceisio cael mynediad i’r Gofrestr yn dwyllodrus;
• Yn rhoi gwybodaeth gamarweiniol mewn achos FTP; neu

Mae sganio’r gorwel a bod yn effro i risgiau gweithredol a
strategol sy’n dod i’r amlwg yn rhannau o oruchwyliaeth
gyson ar fusnes.
Daw rhai o’n risgiau pennaf o’r amgylchedd allanol, sy’n
golygu bod gennym reolaeth gyfyngedig dros y camau y
gall fod angen eu cymryd. Parhawn i fonitro a thrafod:
• Effaith newidiadau posibl mewn deddfwriaeth;
• Cynigion am ddiwygio deddfwriaeth yn y Deyrnas Unedig;
• Gweithrediad Rheoliadau Safonau’r Gymraeg 2015; ac
• A
 nsicrwydd parhaus am y strwythur o ran telerau ac
effeithiau canlyniadol ymadawiad y DU o’r Undeb
Ewropeaidd.

Cydnabyddwn fod ymddygiadau a phatrymau defnyddwyr
yn newid. Mae gwariant defnyddwyr ar nwyddau optegol
a nifer y bobl sy’n prynu lensys cyffwrdd ar-lein yn debygol
o godi. Mae risg cysylltiedig y bydd hyn yn arwain at fwy o
bobl yn prynu lensys cyffwrdd oddi wrth gyflenwyr tu allan
i’r DU sydd y tu allan i’n hawdurdodaeth ni ac efallai heb
gydymffurfio â chyfraith y DU. Er mwyn rheoli hyn, ystyriwn
ein strategaeth ymarfer anghyfreithlon, gan gynnwys
ymgyrch Love Your Lenses, yn bwysig i sicrhau bod
defnyddwyr yn deall sut i brynu a gwisgo lensys cyffwrdd
yn ddiogel.
Mae digon o gyfleoedd i optometryddion ac optegwyr
dosbarthu ddarparu mwy o ofal yn y stryd fawr. Ond,
yn ôl ein hymchwil, mae’r mwyafrif o’r cyhoedd yn dal i
ystyried optegwyr yn bennaf yn werthwyr yn hytrach nag
yn weithwyr gofal iechyd proffesiynol. Bydd angen i’r
canfyddiad hwn newid er mwyn i’r proffesiynau gyrraedd
eu potensial llawn wrth ddarparu gofal.

Risgiau technolegol
O ran datblygiadau o fewn y sector, mae’n bendant y
bydd arloesi technolegol yn herio ffiniau cwmpas presennol
ymarfer a chael effaith ar y mathau o wasanaethau mae
busnesau optegol yn eu darparu. Fel y rheoleiddiwr, mae
angen i ni fod yn ymwybodol o unrhyw newidiadau a allai
effeithio ar amddiffyn y cyhoedd. Bydd ein Hadolygiad
Strategol o Addysg yn sicrhau bod addysg gweithwyr
optegol proffesiynol yn cadw cyflymder â’r newidiadau
hyn, gan sicrhau bod gan ymarferwyr y modd i gyflawni
rolau’r dyfodol; yn hytrach na’r rolau maent efallai wedi eu
chwarae yn y gorffennol.

Risgiau addysg
Mae’r sector addysg optegol yn dal i newid, gyda nifer
cynyddol o ddarparwyr academaidd ac amrywiaeth yn
narpariaeth addysg optegol. Mae hyn yn peri heriau i
ni – i sicrhau ein bod yn parhau i gyflawni achrediad a
sicrwydd ansawdd effeithiol darparwyr ac i wneud yn siŵr
bod ein safonau addysgol yn cael eu diwallu gan
ddarparwyr. I reoli’r risg hwn, rydym yn adolygu ein prosesau
achredu a sicrhau ansawdd er mwyn sicrhau eu bod yn
parhau’n addas at eu diben a bydd hyn yn parhau yn
2017/18.

Ein Hadroddiad Blynyddol Addasrwydd i Ymarfer

• Yn methu â chydymffurfio â gofynion ein safonau ar
gyfer CET.

Risgiau cymdeithasol
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Ein pobl
Mae ein pobl yn ganolog i gyflawni’n diben elusennol
a’n hamcanion strategol. Mae’r adran hon yn nodi’n
gwerthoedd sefydliadol – sy’n pennu sut rydym yn
ymgymryd â’n gwaith – a sut mae ein cyflogeion a’n
haelodau yn dangos y gwerthoedd hynny.

Adolygiad o’n pobl
Rydym wedi gweld ein cyflogeion yn ymgartrefu yn eu
hamgylchedd newydd modern. Mae’r diwyg cynllun agored,
un llawr o’i gyfuno â chynnal pob gwrandawiad FTP ar y
safle wedi gwella’r ffordd rydym yn gweithio gyda’n gilydd.

Mae iechyd a diogelwch y sawl sy’n gweithio i ni o’r pwys
mwyaf. Mae’n bleser gennym adrodd na chafodd unrhyw
ddigwyddiadau iechyd a diogelwch i ni yn ystod y flwyddyn.

Ein gwerthoedd
Mae gennym tri gwerth sefydliadol craidd sy’n llywio’n
gwaith ni: sut rydym yn gweithio o fewn y sefydliad a sut
rydym yn gweithio gyda chofrestreion a rhanddeiliaid. Rydym:
• Yn gyfrifol;
• Yn flaengar; ac
• Yn egwyddorol.
Mae mwy o fanylion am ein gwerthoedd sefydliadol ar gael
ar ein gwefan:
www.optical.org/en/about_us/mission_and_values/
index.cfm

Ein Hadroddiad Blynyddol Addasrwydd i Ymarfer

Rydym yn parhau i fonitro ymgysylltiad staff gan ddefnyddio
ymagwedd ar sail tystiolaeth drwy arolwg boddhad staff
blynyddol a gaiff ei gynnal gan ymgynghoriaeth annibynnol.
Mae ymgysylltiad cyffredinol staff, ar sail atebion i sawl
cwestiwn (model LEVI), wedi codi i 64 y cant o 57 y cant ar
yr un adeg y llynedd. Mae hyn hefyd yn cymharu’n ffafriol
â’r meincnod o 42 y cant a ddaw o ddata ar draws cyrff
tebyg. Byddwn yn parhau i arolygu ymgysylltiad staff bob
blwyddyn, ei adolygu a dysgu o’r canlyniadau i barhau i
feithrin ymgysylltiad da gan gyflogeion.
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Nodir isod rhai o’r ffyrdd mae ein pobl wedi dangos ein gwerthoedd yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.
Blaengar

Egwyddorol

Bydd ein Safonau Ymarfer newydd,
gan gynnwys arweiniad am ganiatâd
a’r ddyletswydd gonestrwydd, yn
helpu cofrestreion i ddeall a bodloni’n
disgwyliadau ohonynt.

Bydd ein Hadolygiad Strategol o
Addysg yn cyfarparu cofrestreion i
fodloni heriau’r dyfodol mewn sector
sy’n newid yn gyflym, gan ddarparu
safon uchel o o fal i gleifion.

Mae ein harolygon staff parhaus a
grwpiau ffocws ‘eye 2 eye’ yn parhau
i ganiatáu i staff gyfrannu at sut mae’r
corff yn cael ei gynnal, gan gynnwys
cymryd rhan yn natblygiad ein cynllun
strategol newydd.

Rydym wedi gwneud cryn gynnydd
wrth wella’n dull rheoli gwybodaeth i
amddiffyn data cofrestreion a’r cyhoedd.

Roedd Love Your Lenses Week yn ddull
arloesol o godi ymwybyddiaeth cleifion
o sut i brynu a gwisgo lensys cyffwrdd
yn ddiogel.

Rydym wedi parhau i ymgynghori ac
ymgysylltu’n drylwyr â’n rhanddeiliaid
ar yr holl waith sy’n effeithio arnynt,
gan gynnwys ein Safonau newydd a’n
Hadolygiad Strategol o Addysg.

Parhawn i gefnogi integreiddio agosach
rhwng ein prosesau cynllunio busnes a
chyllidebu. Mae ein gwaith yn y maes
hwn yn amhrisiadwy wrth sicrhau y
cymhwyswn ein hadnoddau’n gywir.

Mae ein rhaglen ymchwil wedi ein
helpu i ddeall y risgiau’n well yn y
sector optegol a thargedu’n
hadnoddau’n briodol.

Parhawn i flaenoriaethu cyflymu’n
proses trin cleifion FTP er budd cleifion
a chofrestreion fel ei gilydd.

Hoffai’r Cyngor ddiolch i bawb sy’n gweithio i ni am eu cefnogaeth a’u hymdrech yn ystod 2016/17.

Ein Hadroddiad Blynyddol Addasrwydd i Ymarfer

Cyfrifol
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Ein strwythur, llywodraethu
a rheoli
Rydym wedi ein cyfansoddi fel corff corfforaethol o dan
Ddeddf Optegwyr 1989, fel y’i diweddarwyd gan
ddeddfwriaeth ddiwygio a ddaeth i rym ar 30 Mehefin 2005.
Rydym hefyd wedi ein cofrestru fel elusen gan y Comisiwn
Elusennau yng Nghymru a Lloegr (rhif elusen gofrestredig
1150137). Rydym yn atebol i’r Senedd drwy’r Cyfrin Gyngor,
i’r Comisiwn Elusennau, ac i’n buddiolwyr. Bwriadwn fod yn
dryloyw yn ein gwaith a sut mae ein gwaith yn darparu budd
i’r cyhoedd, gan gynnwys drwy’r adroddiad blynyddol hwn.

Ein Cyngor

Prif swyddogaethau’r Cyngor yw:
• P
 olisi a chyfeiriad strategol. Darparu cyfeiriad strategol
a gwneud penderfyniadau er budd amddiffyn y cyhoedd;
• M
 onitro perfformiad. Sicrhau bod ein swyddogaethau
statudol yn cael eu cyflawni’n effeithiol ac yn effeithlon
drwy ddal y Weithrediaeth i gyfrif, monitro perfformiad a
sicrhau cyfle cyfartal, atebolrwydd, bod yn agored ac yn
dryloyw;
• S
 tiwardiaeth ariannol. Trosolwg dros berfformiad
ariannol a chynnig stiwardiaeth ariannol weithredol i hybu
dibenion y sefydliad a chyflawni gwerth am arian; ac
• A
 tebolrwydd, cyfathrebu, ac ymgysylltu â
rhanddeiliaid. Cyhoeddi adroddiad blynyddol, sicrhau
cyfathrebu effeithiol â’r cyhoedd, cofrestreion, cyrff
proffesiynol, y llywodraeth, a phartïon eraill â diddordeb a
hybu hyder y cyhoedd mewn rheoleiddio.

Ym Medi 2016, cwblhaodd Brian Coulter ei ail dymor yn y
swydd. Mae’r Cyngor yn mynegi ei ddiolch i Brian am y
gwasanaeth mae wedi ei ddarparu dros yr wyth mlynedd
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Caiff yr holl Aelodau Cyngor eu penodi gan y Cyfrin
Gyngor. Ni sy’n gyfrifol am reoli’r broses benodi ac ailbenodi.
Cyn penodi i’r Cyfrin Gyngor, mae’r PSA yn asesu a yw’r
broses rydym wedi ei defnyddio wrth argymell y penodiad
wedi bodloni egwyddorion haeddiant, tegwch, tryloywder,
bod yn agored a hygrededd. Wrth benodi aelodau’r Cyngor
a phwyllgorau, bwriadwn sicrhau bod gan aelodau
amrywiaeth o gefndiroedd, sgiliau a phrofiad er mwyn i’r
Cyngor fod mor effeithiol â phosibl.

Effeithiolrwydd llywodraethu
Credwn fod llywodraethu effeithiol a chadarn yn sicrhau
cywirdeb yn y penderfyniadau a gymerwn ac yn cynyddu
hyder yn ein gwaith. Ystyriwn fod ein hymarfer yn
cydymffurfio â’r egwyddorion a bennir yn Good
Governance: A Code for the Voluntary and Community
Sector6 i’r graddau sy’n berthnasol. Mae’r Cyngor yn cynnal
ei fusnes yn unol â saith egwyddor bywyd cyhoeddus:
anhunanoldeb, uniondeb, gwrthrychedd, atebolrwydd,
bod yn agored, gonestrwydd, ac arweinyddiaeth.
Eleni ymgymerom â’r gweithgareddau canlynol i wella
effeithiolrwydd ein llywodraethu ymhellach:
• P
 olisi rheoli buddiannau: Cydnabyddwn ei bod yn
bwysig rheoli buddiannau er mwyn sicrhau cywirdeb yn
ein penderfyniadau. Mae’r polisi hwn yn cynnig arweiniad
ychwanegol mewn perthynas â nodi, datgan a rheoli
buddiannau i gyflogeion ac aelodau.
• H
 yfforddiant ar gydraddoldeb, amrywiaeth,
cynhwysiant a thuedd anymwybodol: Cynhaliom ni
raglen hyfforddiant gynhwysfawr i’r holl gyflogeion ac
aelodau ar EDI a hyfforddiant ar duedd anymwybodol
wrth wneud penderfyniadau i grwpiau o’r sawl sy’n
gwneud penderfyniadau. Rydym yn gweld mwy o
ymwybyddiaeth o faterion cydraddoldeb ac amrywiaeth
ac yn cymryd camau i sicrhau bod ein hymagwedd yn
ymsefydlu.
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Mae ein Cyngor yn cynnwys deuddeg aelod, chwech
ohonynt yn gofrestreion a chwech yn aelodau lleyg (gweler
tudalen 26). Tynnir aelodau o Gymru, Lloegr, yr Alban a
Gogledd Iwerddon. Gwelir eu bywgraffiadau ar ein gwefan.
Penodir un aelod o’r Cyngor yn Uwch Aelod o’r Cyngor
(SCM) i gynnal arfarniad y Cadeirydd, bod yn seinfwrdd ar
gyfer y Cadeirydd a gweithredu’n cyfryngwr ar gyfer
aelodau’r Cyngor, y Weithrediaeth a rhanddeiliaid yn ôl yr
angen. Brian Coulter a gyflawnodd y rôl hon tan Fedi 2016
a Fiona Peel o Hydref 2016 tan Fawrth 2017.

Ar 31 Mawrth 2016, cwblhaodd Paul Carroll, Peter Douglas,
Liam Kite a Fiona Peel eu hail gyfnodau yn y swydd.
Mae’r Cyngor yn mynegi ei ddiolchgarwch iddynt am y
gwasanaeth maent wedi ei roi dros yr wyth mlynedd
ddiwethaf. Roeddem wrth ein bodd i gadarnhau penodiad
pedwar Aelod Cyngor newydd: Josie Forte, Mike Galvin,
Clare Minchington a Roshi Samra, a ymunodd â’r Cyngor
ar 1 Ebrill 2017. Yn ystod y flwyddyn, cafodd ein Cadeirydd,
Gareth Hadley, a dau Aelod Cyngor, Helen Tilley a Scott
Mackie, eu hailbenodi am ail dymhorau pedair blynedd.

Ein Hadroddiad Blynyddol Addasrwydd i Ymarfer

Ein Cyngor yw’r corff sy’n llywodraethu’r GOC ac aelodau’r
Cyngor yw ymddiriedolwyr yr elusen. Ar y cyd maent yn
gyfrifol am gyfarwyddo materion y GOC, sicrhau ei fod yn
ddiddyled, yn cael ei gynnal yn dda, ac yn darparu budd i’r
cyhoedd. Mae pob aelod y Cyngor yn rhannu’r un
ddyletswydd i amddiffyn y cyhoedd a goruchwylio’r
amrediad llawn o brosesau rheoleiddio.

ddiwethaf. Mae’n dda iawn gennym gadarnhau penodiad
Sinead Burns yn olynydd i Brian; dechreuodd Sinead ei
thymor cyntaf yn y swydd ar 1 Hydref 2016.
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• C
 odi llais (chwythu’r chwiban): Diwygiom ni’n dull o
ymdrin â phryderon chwythu’r chwiban sefydliadol i
ddangos ein hymrwymiad at ein holl gyflogeion, aelodau
a’r sawl sy’n gweithio ar ein rhan yn gallu cyfrannu at y
ffordd mae’r sefydliad yn cael ei redeg, a’u bod yn cael eu
grymuso i godi eu llais a sôn am eu pryderon. Mae’r polisi
yn darparu gwybodaeth allweddol ar bwy i siarad â nhw a
sut mae’r GOC, fel cyflogwr, yn ymrwymo i hybu diwylliant
o ddiogelwch a dysgu lle bo’n ddiogel codi materion.

Gwerthuso’r Cyngor

Ymddygiad aelodau
Mae dyletswydd ar y Cyngor (yn eu swyddogaeth fel aelodau
ac ymddiriedolwyr) ac aelodau pwyllgorau weithredu’n
ddiduedd ac yn wrthrychol a chymryd camau i osgoi gosod eu
hun mewn sefyllfa pan fydd eu buddiannau personol yn
gwrthdaro â’u dyletswydd i weithredu er budd yr elusen,

Canlyniad

Gweithredu

Rheoli newid sefydliadol a
diwylliant

Dod yn sefydliad dysgu, cynnal mwy o werthuso perfformiad a dadansoddi data, a
datblygu gallu a chymhwysedd i arwain newid, datblygu a gwella prosesau. Cadw ffocws
ar wella ansawdd yn hytrach na sicrhau ansawdd. Annog arloesi, gweithredu ar adborth,
ac adeiladu diwylliant o wasanaeth i gwsmeriaid. Cynyddu amlder gwirio cynnydd gyda’r
Cyngor a phwyllgorau.

Rheoli prosiectau

Datblygu ymagwedd gyson at reoli prosiectau, gan sicrhau bod prosiectau’n denu’r
adnoddau priodol. Sicrhau maint hydrin prosiectau a bod gan reolwyr prosiect sgiliau
pennu cwmpas a chynllunio priodol. Sicrhau bod gan bob prosiect oruchwyliaeth,
perchnogaeth, amcanion eglur, strategaeth gwireddu buddion ac amserlen realistig.
Canolbwyntio ar orffen a gwerthuso prosiectau, gyda bylchau seibiant i adolygu
perfformiad a nodi unrhyw wersi.

Cydweithio rhwng y Cyngor
a’r Weithrediaeth

Cynyddu’r amser sydd ar gael i feddwl yn gyfunol, gan sicrhau bod syniadau ffres yn cael
eu hystyried. Canolbwyntio ar nodi blaenoriaethau a chynllunio. Sicrhau y gall y tîm
Gweithredol yn gallu arwain a gwneud penderfyniadau dirprwyedig. Croesawu a
defnyddio sgiliau/profiad/arbenigedd allanol Aelodau Cyngor ac ailddiffinio rôl
hyrwyddwyr y Cyngor wrth roi sicrwydd a dysgu i weddill y Cyngor a chymryd cyfrifoldeb
ar y cyd i wneud iddi weithio. Sicrhau bod Aelodau Cyngor yn herio ei gilydd yn fwy.

Rheoli Risg Strategol

Datblygu cofrestr risg strategol a chynyddu goruchwyliaeth y Cyngor dros y risgiau
allweddol canlynol i gyflawni’r strategaeth mae ei heisiau:
• Gallu’r GOC i reoleiddio’n effeithiol yng ngoleuni datblygiadau newydd;
• Perthnasau â chwaraewyr corfforaethol allweddol;
• Rheolaeth briodol ar swyddogaethau rheoleiddio;
• Arwain y proffesiwn o fewn y sector a chefnogi’r proffesiwn i groesawu newid; a
• Gwybodaeth y proffesiynau optegol o dirlun newidiol a’r goblygiadau cysylltiedig.

Bod yn strategol

Cynyddu’r amser sydd ar gael i feddwl am faterion strategol, gan gynnwys:
• Pennu blaenoriaethau a chyfeiriad strategol;
• Nodi’r adnoddau mae eu hangen;
• Ymgysylltu â rhanddeiliaid; a
• Defnyddio gwybodaeth.
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Mae pob aelod y Cyngor a phwyllgorau yn cael eu cynefino,
eu datblygu a’u harfarnu’n briodol yn unol â’n polisïau
cyhoeddedig. Cynhaliwn sesiwn gynefino gorfforaethol ar gyfer
aelodau sydd newydd eu penodi bob blwyddyn, fel cyfle i
aelodau gwrdd â’i gilydd a deall ein heriau a’n blaenoriaethau.
Caiff aelodau’r Cyngor eu harfarnu’n flynyddol ac, yn
gyffredinol, aelodau pwyllgorau bob dwy flynedd. Defnyddir
arfarniadau i gefnogi unrhyw argymhelliad am ailbenodi a nodi
gofynion datblygu. Nod y cynllun datblygu aelodau yw ategu
meysydd sgiliau a gwybodaeth sydd wedi eu nodi gan aelodau.

Ein Hadroddiad Blynyddol Addasrwydd i Ymarfer

Yn unol ag ymarfer rheoleiddio da, cynhaliodd y Cyngor
werthusiad blynyddol o’i berfformiad. Roedd lefelau uchel o
foddhad gyda chyfraniadau a’r dull gwneud penderfyniadau
a dangos y gwerthoedd a’r ymddygiad cywir. Roedd lefelau
is o foddhad ar berfformiad corfforaethol a rheoli risg.
Rhoddir manylion prif ganlyniadau’r adolygiad isod a gafodd
eu cymryd i ystyriaeth wrth lunio’n cynllun strategol newydd.

Cynefino, arfarniad a datblygiad

S u t r ydym yn Da r p a r u B u dd i’r Cyh o e dd

Su t y dy m y n D a r p a r u B u d d i’r Cyhoed d

onid oes awdurdod ganddynt i wneud hynny, a chymryd
camau i osgoi unrhyw wrthdrawiad buddiannau yn codi o
ganlyniad i’w haelodaeth, neu gysylltiad â, chyrff neu
unigolion eraill. I wneud hyn yn gwbl dryloyw, cyhoeddwn
gofrestr o fuddiannau aelodau, a welir ar ein gwefan.

Ffioedd
Cytunwyd i ffoedd newydd i aelodau ddod i rym ar 1 Ebrill
20167, yn sgîl ymarfer meincnodi cynhwysfawr yn 2015 i
sicrhau bod ffioedd yn cael eu pennu yn unol â chyfraddau
cymaradwy’r farchnad, ar yr un pryd â sicrhau gwerth am arian.

Presenoldeb

Mae’n ofynnol i bob Aelod y Cyngor gymryd rhan mewn
gweithgareddau eraill fel hyfforddiant cynefino, datblygiad,
strategaeth, perfformiad corfforaethol a gwerthuso. Mae’n
ofynnol i bob aelod gymryd rhan mewn arfarnu ei
berfformiad ei hun.

Cynllun dirprwyo
Mae ein cynllun dirprwyo’n nodi’r swyddogaethau hynny a
gedwir gan y Cyngor, a ddirprwyir i bwyllgor, neu a ddirprwyir
i’r Prif Weithredwr a Chofrestrydd. Gall y Cyngor ddirprwyo
unrhyw rai o’r swyddogaethau ac eithrio rheolau cymeradwyo.

Fees and expenses
Lleoliad
cartref

Home location

Ffioedd
£

Treuliau
£

Presenoldeb
y Cyngor8

Cyfarfodydd Pwyllgor a
fynychwyd

Gareth Hadley

Lleyg

Gogledd
Iwerddon

56,593

566

8/8

Sinead Burns10

Lleyg

Gogledd
Iwerddon

6,730

874

2/4

Brian Coulter11

Cofrestrai

Lloegr

8,300

1,022

4/4

Tâl 0/2, Addysg 2/3, Enw 1/1

Paul Carroll

Lleyg

Lloegr

13,460

3,003

6/8

Enw 4/4

Peter Douglas

Lleyg

Lloegr

13,460

1,134

8/8

ARC 3/4

Rosie Glazebrook

Cofrestrai

Lloegr

13,460

137

8/8

ARC 4/4, Cofrestru 2/2

Liam Kite

Cofrestrai

Yr Alban

13,460

2,341

8/8

Tâl 2/4, Cofrestru 1/2

Scott Mackie12

Cofrestrai

Lloegr

16,152

4,890

6/8

Addysg 4/5

David Parkins

Lleyg

Cymru

13,460

–

8/8

Safonau 3/3

Fiona Peel13

Cofrestrai

Cymru

14,960

2,611

8/8

Tâl 3/3, Cwmnïau 2/2,
Addysg 5/5, Enw 1/1

Helen Tilley

Cofrestrai

Lloegr

13,460

2,541

8/8

Cwmnïau 2/2, Safonau 2/3

Lleyg

Lloegr

13,460

5,667

8/8

ARC 4/4, Safonau 3/3

Lay

Lloegr

13,460

3,044

8/8

Enw 4/4, Addysg 3/5,
Safonau 3/3

Glenn Tomison
Selina Ullah

Tâl 4/4, Enw 3/49
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8

 ae’n ofynnol i holl Aelodau’r Cyngor gymryd rhan mewn digwyddiadau eraill fel dyddiau strategaeth, gwerthusiadau ac arfarniadau perfformiad, nad ydynt
M
yn derbyn unrhyw dâl ychwanegol amdanynt ac sydd heb eu cynnwys yn y ffigurau presenoldeb.

9

Ni chaniateid i Gareth Hadley fynychu un cyfarfod y Pwyllgor Enwebiadau a ystyriodd ei ailbenodiad ei hun.

10

Penodwyd Sinead Burns i’r Cyngor o 1 Hydref 2016.

11

Brian Coulter oedd yr SCM tan 30 Medi 2016.

12

Telir ffioedd Scott Mackie drwy’r llyfr pryniadau a chodir TAW ar eu ffioedd.

13

Penodwyd Fiona Peel fel yr SCM o 1 Hydref 2016.
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Allwedd: Pwyllgorau: Enw – Enwebiadau, ARC – Sicrhau Archwilio a Risg

Ein Hadroddiad Blynyddol Addasrwydd i Ymarfer

Dangosir cofnod presenoldeb aelodau’r Cyngor yng
nghyfarfodydd y Cyngor a phwyllgorau a ffioedd a threuliau
aelodau’r Cyngor ar dudalen 26. Cafodd wyth cyfarfod
Cyngor eu cynnal yn ystod y flwyddyn: cynhaliwyd pedwar
yn gyhoeddus a phedwar yn breifat. Cred y Cyngor ei fod

wedi cwrdd yn ddigon rheolaidd yn ystod y flwyddyn adrodd
i gyflawni ei ddyletswyddau’n effeithiol. Mae’r Cyngor wedi
ymrwymo i gynnal cymaint o’i fusnes â phosibl mewn
sesiynau cyhoeddus; fel arfer caiff busnes ei weithredu’n
breifat dim ond os yw’r mater sy’n cael ei drafod yn sensitif
yn fasnachol neu’n gyfreithiol neu os yw’r mater sy’n cael ei
drafod yn ymwneud ag unigolyn neu grŵp penodol.

S u t r ydym yn Da r p a r u B u dd i’r Cyh o e dd

Su t y dy m y n D a r p a r u B u d d i’r Cyhoed d

Y Weithrediaeth
Ein Prif Weithredwr a Chofrestrydd sy’n gyfrifol am y
Weithrediaeth, sydd wedi ei strwythuro’n dair
Cyfarwyddiaeth ryng-gysylltiedig. Dirprwyir pwerau i wneud
penderfyniadau Prif Weithredwr a Chofrestrydd o dan
Ddeddf Optegwyr 1989 ac mae rhai pwerau eraill yn cael eu
dirprwyo iddi oddi wrth y Cyngor. Er mwyn ymarfer y
pwerau hyn, mae’n dirprwyo rhai o’r rhain i aelodau eraill y
Weithrediaeth.
Mae gan y Cyfarwyddwr Strategaeth, Alistair Bridge,
gyfrifoldeb dros ddeg swyddogaeth, sef: addysg, addysg a

hyfforddiant parhaus (CET), safonau, polisi, ymchwil,
cyfathrebu, llywodraethu, cydymffurfio, a chynllunio busnes
a pherfformiad.
Mae gan y Cyfarwyddwr Addasrwydd i Ymarfer dros dro,
Safia Iman (sydd wedi cymryd lle Lisa Davis tra bod hi ar
absenoldeb mamolaeth), gyfrifoldeb dros bedair
swyddogaeth: cynnydd achosion, gwrandawiadau, OCCS a
chydymffurfedd cyfreithiol.
Mae gan y Cyfarwyddwr Adnoddau, Mark Webster,
gyfrifoldeb dros bum swyddogaeth: cofrestru, adnoddau
dynol, cyfleusterau, cyllid a thechnoleg gwybodaeth.

S u t r ydym yn Da r p a r u B u dd i’r Cyh o e dd

Su t y dy m y n D a r p a r u B u d d i’r Cyhoed d

Ein strwythur llywodraethu

Pwyllgorau anstatudol

Y Pwyllgor Archwilio a Risg

Pwyllgorau Statudol

Gwneud
penderfyniadau

Ymgynghorol

Y Pwyllgor Enwebiadau

Y Pwyllgor Tâl

Y Pwyllgor
Cwmnïau

Y Pwyllgor
Ymchwilio

Y Pwyllgor
Cofrestru

Y Pwyllgor
Addasrwydd i
Ymarfer

Y Pwyllgor
Safonau

Y Pwyllgor
Apeliadau
Cofrestru
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Y Pwyllgor
Addysg*

Y Panel Ymwelwyr
Addysg
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*Mae gan y Pwyllgor Addysg bŵer i
wneud penderfyniadau mewn perthyn
as ag achredu a sicrhau ansawdd
sefydliadau addysg cymeradwy

Ein Hadroddiad Blynyddol Addasrwydd i Ymarfer

Cyngor

Er mwyn ymarfer ei bwerau, mae’r Cyngor yn dirprwyo rhai
cyfrifoldebau penodol i bwyllgorau sydd ag awdurdod a
chylchoedd gwaith diffiniedig clir.
Ystyriwn y pwyllgorau cynghorol fel ffynhonnell werthfawr
barn rhanddeiliaid – ochr yn ochr â’r safbwyntiau a geir
drwy ymchwil, ymgynghorwyr cyhoeddus ac ymgysylltu arall
– wrth lywio meddwl a phenderfyniadau’r Cyngor.

Pwyllgorau’r Cyngor
Mae gan y Cyngor dri phwyllgor anstatudol sydd wedi eu
cyfansoddi yn unol ag arferion llywodraethu da.

Y Pwyllgor Archwilio a Risg

Ymgymerodd y pwyllgor â’r gwaith canlynol yn ystod 2016/17:
• A
 dolygu ein hadroddiad blynyddol a’n cyfrifon, yr
amserlen a’r arweiniad ar gyfer cynllunio cyllideb, ac
adrodd canfyddiadau archwilio allanol, cyfrifo ac
argymhellion rheolaeth fewnol;
• M
 onitro effeithiolrwydd y swyddogaeth archwilio mewnol,
gan gynnwys cymeradwyo eu cylch gwaith a’u ffi, ac
asesu a chymeradwyo’r cynllun archwilio mewnol;
• D
 erbyn adroddiadau archwilio mewnol a monitro ymateb
y Weithrediaeth;
• m
 onitro effeithiolrwydd y darparwr archwilio allanol a
chynghori’r Cyngor ynghylch eu hailbenodi a’u ffioedd;
• C
 ynghori’r Cyngor am ddichonolrwydd y gwahanol
bolisïau sy’n dod o dan gylch gwaith y Pwyllgor, gan
gymeradwyo’n uniongyrchol neu’n argymell
cymeradwyaeth gan y Cyngor;

• R
 hoi sicrwydd i’r Cyngor mewn perthynas â llywodraethu
corfforaethol a gofynion llywodraethu elusennol.
Rydym yn caffael ein swyddogaeth archwilio mewnol gan
Moore Stephens a benodwyd ym Mawrth 2013 am gyfnod o
dair blynedd, yn ddarostyngedig i’w hailbenodi’n flynyddol.
Yn ei gyfarfod yn Ebrill 2016, cytunodd y pwyllgor i
ailbenodiad blynyddol Moore Stephens i gyflawni’r
swyddogaeth archwilio mewnol tan 31 Mawrth 2017.
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• A
 dolygu’r gofrestr risg corfforaethol a rhoi sicrwydd i’r
Cyngor a, lle bo angen, argymhellion, mewn perthynas â
rheoli’r risg a’r amgylchedd rheolaeth fewnol; a

Ein Hadroddiad Blynyddol Addasrwydd i Ymarfer

Mae’r pwyllgor yn cynghori’r Cyngor ynghylch archwilio, risg
a rhai agweddau ar lywodraethu, ac mae’n gwneud rhai
penderfyniadau fel y’u dirprwyir gan y Cyngor. Yn ogystal ag
aelodau’r Cyngor ar y pwyllgor, mae Helen Dearden wedi ei
phenodi’n aelod annibynnol a mynychodd hi bob un o’i
gyfarfodydd yn ystod y flwyddyn. Rôl yr aelod annibynnol yw
rhoi cyngor a barn annibynnol, wrthrychol a diduedd i’r
pwyllgor ar faterion archwilio, risg, llywodraethu a
llywodraethu’r elusen. Mae’r Cadeirydd (Peter Douglas) yn
diwallu’r ddarpariaeth o dan God Llywodraethu
Corfforaethol y DU bod gan o leiaf un aelod o’r pwyllgor
brofiad ariannol perthnasol.

S u t r ydym yn Da r p a r u B u dd i’r Cyh o e dd

Su t y dy m y n D a r p a r u B u d d i’r Cyhoed d

Penodwyd haysmacintyre fel yr archwilwyr allanol am gyfnod
o dair blynedd gan ddechrau ar 31 Mawrth 2014 ac yn
parhau am dri chylch ariannol hyd at a chan gynnwys
cwblhau adroddiadau blynyddol am 2016/17. Mae hyn yn
ddarostyngedig i’w hailbenodi’n flynyddol. Yn Chwefror
2016, cymeradwyodd y Cyngor argymhelliad i haysmacintyre
gael eu hailbenodi i ymgymryd ag archwiliad 2016/17.
Yn unol ag arfer llywodraethu da, cynhaliwyd adolygiad
effeithiolrwydd o’r swyddogaeth archwilio mewnol yn
Nhachwedd 2016, gan gynnwys cael adborth oddi wrth y
Weithrediaeth.

Y Pwyllgor Tâl
Mae’r pwyllgor yn cynghori’r Cyngor ar dalu ffioedd
aelodau’r Cyngor a phwyllgorau, y Prif Weithredwr a
Chofrestrydd a’r Uwch Dîm Rheoli, prosesau i benderfynu
tâl, buddion a rheoli perfformiad anweithredol, a chymryd
rhai penderfyniadau dirprwyedig. Yn ogystal ag Aelodau’r

Ymgymerodd y pwyllgor â’r gwaith canlynol yn ystod
2016/17:
• D
 arparu sicrwydd am y prosesau i benderfynu tâl, buddion
a rheoli perfformiad gweithredol;
• A
 dolygu a chymeradwyo’r broses o arfarnu a’r tâl ar gyfer
yr Uwch Dîm Rheoli;
• C
 ymeradwyo adrannau perthnasol adroddiad blynyddol
2015/16 mewn perthynas â ffioedd a threuliau aelodau; a
• C
 ytuno’r tâl i aelodau’r Pwyllgor Archwilio o 1 Ionawr
2017 ymlaen.

Y Pwyllgor Enwebiadau
Mae’r pwyllgor yn cynghori’r Cyngor ac yn cymryd rhai
penderfyniadau dirprwyedig ym meysydd penodi, ailbenodi,
arfarnu, gwerthuso, ymsefydlu a datblygiad aelodau.
Yn ogystal ag Aelodau’r Cyngor ar y pwyllgor, penodwyd
Penny Bennett yn aelod annibynnol a mynychodd bob un
o’r cyfarfodydd yn ystod y flwyddyn. Mae’r aelod annibynnol
yn rhoi cyngor a barn annibynnol, wrthrychol a diduedd.
Yn ogystal, mae’r aelod annibynnol yn gweithredu’n
asesydd annibynnol ar gyfer prosesau pennod ac ailbenodi
ac yn ymgymryd ag arfarnu Cadeiryddion ein panel
gwrandawiadau a Chadeirydd y Pwyllgor Ymchwilio.

Ein Hadroddiad Blynyddol Addasrwydd i Ymarfer

Yn ystod 2016/17, haysmacintyre a gynhaliodd s
wyddogaeth heblaw archwilio gwasanaethau ffeilio trethi.
Mae gan haysmacintyre weithdrefnau yn eu lle i sicrhau
bod eu partneriaid a’u staff a proffesiynol yn cydymffurfio
â’r Safonau Moesegol ‘r Canllaw i Foeseg Broffesiynol
a gyhoeddwyd gan y Sefydliad Siartredig Cyfrifwyr
yng Nghymru a Lloegr. Rydym yn fodlon nad oes unrhyw
gysylltiadau rhwng haysmacintyre a’r GOC a fyddai’n
bygwth annibyniaeth yr archwilwyr allanol na
gwrthrychedd y partner archwilio neu’r staff archwilio.

Cyngor ar y pwyllgor, penodwyd Helen Dearden yn aelod
annibynnol a mynychodd bob un o’r cyfarfodydd yn ystod y
flwyddyn. Mae’r aelod annibynnol yn gweithredu’n
gynghorydd annibynnol ar faterion tâl.

S u t r ydym yn Da r p a r u B u dd i’r Cyh o e dd

Su t y dy m y n D a r p a r u B u d d i’r Cyhoed d

A do ly gia d A r ian n ol
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Ymgymerodd y pwyllgor â’r gwaith canlynol yn ystod
2016/17:
• C
 ymeradwyo’r broses benodi ar gyfer Cadeiryddion y
Panel Ymwelwyr Addysg, pedwar Aelod Cyngor a nifer
o aelodau pwyllgor ymgynghorol statudol;
• Ailbenodi Cadeirydd y Cyngor a dau Aelod Cyngor;
• Ailbenodi aelodau i’n pwyllgorau ymgynghorol statudol;
• Y
 styried prosesau penodi, datblygu a chynefino
aelodau; ac
• Y
 styried sut i hybu amrywiaeth i sicrhau bod cyfansoddiad
ein Cyngor a’n pwyllgorau yn adlewyrchu’r proffesiwn
optegol a chymdeithas yn ehangach.

Pwyllgorau Ymgynghorol Statudol

Y Pwyllgor Addysg
Mae’r pwyllgor yn rhoi cyngor ac yn cynorthwyo’r Cyngor
ar faterion mewn perthynas â hyfforddiant, addysg ac
asesiad optegol, gan gynnwys cymeradwyo sefydliadau
hyfforddiant a chymwysterau. Mae’r pwyllgor yn adolygu’n
gofynion ar gyfer cynnwys a safon addysg, gan gynnwys
y cynllun CET ac yn argymell newidiadau. Cyfarfu’r
pwyllgor bum gwaith yn ystod y flwyddyn. Gwelir aelodau
presennol y pwyllgor yma:
www.optical.org/en/about_us/how_we_work/
Education_Committee.cfm.

Mae’r pwyllgor yn rhoi cyngor ac yn cynorthwyo’r Cyngor
am y safonau ymddygiad a pherfformiad a ddisgwylir oddi
wrth gofrestreion presennol a darpar gofrestreion, gan gynnwys
cofrestreion busnes. Cyfarfu’r pwyllgor dair gwaith yn
ystod y flwyddyn. Gwelir aelodau presennol y pwyllgor yma:
www.optical.org/en/about_us/how_we_work/
Standards_Committee.cfm
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Y Pwyllgor Cofrestru
Mae’r pwyllgor yn rhoi cyngor ac yn cynorthwyo’r Cyngor
ar faterion mewn perthynas â chofrestru, gan gynnwys y
rheolau sy’n llywodraethu cofrestru a chyhoeddiad y
cofrestri. Cyfarfu’r pwyllgor ddwywaith yn ystod y flwyddyn.
Gwelir aelodau presennol y pwyllgor yma:
www.optical.org/en/about_us/how_we_work/
Registration_Committee.cfm

Y Pwyllgor Ymchwilio
Mewn achosion pa na all archwilwyr gytuno, mae’r pwyllgor
yn ymchwilio i honiadau bod addasrwydd cofrestrai i
ymarfer, cynnal busnes neu ymgymryd â hyfforddiant wedi ei
amharu ac yn penderfynu a ddylai’r honiad gael ei atgyfeirio
at y pwyllgor FTP ac, os na, beth ddylai’r camau nesaf fod.
Maent yn ystyried ceisiadau gan archwilwyr achos i gofrestrai
fod yn destun asesiad o’u perfformiad neu iechyd. Cyfarfu’r
pwyllgor bedair gwaith yn ystod y flwyddyn. Gwelir aelodau
presennol y pwyllgor yma:
www.optical.org/en/about_us/how_we_work/
Investigation_Committee.cfm

Y Pwyllgor Addasrwydd i Ymarfer a’r Pwyllgor
Apeliadau Cofrestru
Y pwyllgor FTP sy’n ystyried honiadau bod addasrwydd
cofrestrai i ymarfer, cynnal busnes neu ymgymryd â
hyfforddiant wedi ei amharu. Caiff yr honiadau hyn eu
hatgyfeirio at y pwyllgor gan ein Pwyllgor Ymchwilio neu
archwilwyr achos.
Nod y pwyllgor apeliadau cofrestru (RAC) yw gwrando a
phenderfynu apeliadau yn erbyn unrhyw benderfyniad y
Cofrestrydd sy’n gwrthod rhoi enw unigolyn neu gorff
corfforaethol yn y Gofrestr, neu, pan fydd y cofrestrai wedi
bod yn destun cosb ei ddileu o’r gofrestr o’r blaen, i’w adfer
i’r Gofrestr briodol.
Detholir aelodau’r Pwyllgor FTP a’r Pwyllgor Apeliadau
Cofrestru o grŵp o aelodau’r panel gwrandawiadau
(www.optical.org/en/about_us/People/Hearings_
Panel_members.cfm).
Hoffai’r Cyngor ddiolch i’r holl aelodau sydd wedi ein
cefnogi yn ystod 2016/17.
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Y Pwyllgor Safonau

Mae’r pwyllgor yn rhoi cyngor ac yn cynorthwyo’r Cyngor
ar faterion mewn perthynas â chofrestreion busnes (ac
eithrio mewn perthynas â materion FTP). Cyfarfu’r pwyllgor
ddwywaith yn ystod y flwyddyn. Gwelir aelodau presennol
y pwyllgor yma:
www.optical.org/en/about_us/how_we_work/
Companies_Committee.cfm

Ein Hadroddiad Blynyddol Addasrwydd i Ymarfer

Mae chwech o’n pwyllgorau yn rhai statudol fel y’i
diffinnir o dan y Ddeddf Optegwyr a’r Rheolau cysylltiedig.
Caniateir i rai (Addysg, Ymchwilio, FTP ac Apeliadau
Cofrestru) wneud penderfyniadau fel a bennir yn Neddf
Optegwyr 1989 a phwyllgorau cwbl ymgynghorol yw’r lleill.
Er mwyn sicrhau bod cydlyniant rhwng y Cyngor a’i
bwyllgorau, caiff pob pwyllgor (ac eithrio’r pwyllgorau
Ymchwilio, FTP ac Apeliadau Cofrestru) ei gadeirio gan aelod
o’r Cyngor ac mae eu haelodaeth yn cynnwys o leiaf un
aelod arall o’r Cyngor. Mae ein pwyllgorau yn cynnwys
aelodau a benodir yn rhinwedd yr wybodaeth, sgiliau a
phrofiad sydd ganddynt. Penodir aelodau gan y Cyngor,
drwy gyfrwng y Pwyllgor Enwebiadau, gan ddefnyddio
prosesau recriwtio agored a seilir ar egwyddorion haeddiant,
tegwch, gonestrwydd, bod yn agored a hygrededd, ac yn
destun ailbenodi blynyddol statudol. Yn ystod 2016/17
cafodd recriwtio ei gynnal i benodi aelodau newydd i’r panel
ymwelwyr addysg, a’r pwyllgorau Addysg, Safonau,
Cofrestru a Chwmnïau.

Y Pwyllgor Cwmnïau

S u t r ydym yn Da r p a r u B u dd i’r Cyh o e dd
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Manylion cyfeirio a gweinyddol
Y GOC yw’r rheoleiddiwr statudol dros y proffesiynau optegol yn y DU ac mae wedi ei gyfansoddi’n gorff corfforaethol o
dan Ddeddf Optegwyr 1989, fel y’i diweddarwyd gan y ddeddfwriaeth diwygio adran 60 a ddaeth i rym ar 30 Mehefin 2005.
Ar 12 Rhagfyr 2012, cofrestrwyd y GOC yn elusen gan y Comisiwn Elusennau yng Nghymru a Lloegr (rhif elusen gofrestredig
number 1150137).
Swyddfa gofrestredig a chyfeiriad 10 Old Bailey, London, EC4M 7NG
gweithredol y GOC
Lloyds Banking Group (incorporating Bank of Scotland)
4th Floor, 25 Gresham Street, Llundain, EC2V 7HN

Archwilwyr mewnol

Moore Stephens LLP
150 Aldersgate Street, Llundain, EC1A 4AB

Archwilwyr allanol

haysmacintyre
26 Red Lion Square, Llundain, WC1R 4AG

Cynghorwyr buddsoddi	Brewin Dolphin Limited
12 Smithfield Street, Llundain, EC1A 9BD
Gareth Hadley (Cadeirydd)
Sinead Burns
Brian Coulter
Paul Carroll
Peter Douglas
Rosie Glazebrook
Liam Kite
Scott Mackie
David Parkins
Fiona Peel
Helen Tilley
Glenn Tomison
Selina Ullah
Clare Minchington
Josie Forte
Mike Galvin
Roshni Samra

Uwch Dîm Rheoli

Samantha Peters, Prif Weithredwr a Chofrestrydd
Alistair Bridge, Cyfarwyddwr Strategaeth
Mark Webster, Cyfarwyddwr Adnoddau
Lisa Davis/Safia Iman, Cyfarwyddwr Addasrwydd i Ymarfer
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(ailbenodwyd 19 February 2017 tan 18 February 2021)
(penodwyd 1 October 2016 tan 30 Medi 2020)
(ymddeolodd o’r Cyngor ar 30 Medi 2016)
(ymddeolodd o’r Cyngor ar 31 Mawrth 2017)
(ymddeolodd o’r Cyngor ar 31 Mawrth 2017)
(penodwyd 1 Ionawr 2015 tan 31 Rhagfyr 2018)
(ymddeolodd o’r Cyngor ar 31 Mawrth 2017)
(ailbenodwyd 1 Ebrill 2017 tan 31 Mawrth 2021)
(penodwyd 15 Mawrth 2016 tan 14 Mawrth 2020)
(ymddeolodd o’r Cyngor ar 31 Mawrth 2017)
(ailbenodwyd 1 Mai 2017 tan 30 Ebrill 2021)
(penodwyd 1 Ionawr 2015 tan 31 Rhagfyr 2018)
(ailbenodwyd 1 Medi 2014 tan 31 Awst 2019)
(penodwyd 1 Ebrill 2017 tan 31 Mawrth 2021)
(penodwyd 1 Ebrill 2017 tan 31 Mawrth 2021)
(penodwyd 1 Ebrill 2017 tan 31 Mawrth 2021)
(penodwyd 1 Ebrill 2017 tan 31 Mawrth 2021)
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Rhagymadrodd
Er mwyn cyflawni’n swyddogaeth statudol a’n hamcan
trosfwaol i amddiffyn y cyhoedd, rydym yn ymchwilio ac yn
gweithredu pan fydd honiad bod addasrwydd cofrestrai i
ymarfer, hyfforddi neu gynnal busnes wedi ei amharu.
Cydnabyddwn y gall pob gweithiwr proffesiynol wneud
camgymeriadau yn ystod ei ymarfer. Nod ein proses FTP yw
asesu a allai’r camgymeriad neu’r ymddygiad hwnnw
ddigwydd eto neu a yw mor ddifrifol y dylem gymryd camau
i osod cyfyngiadau ar gofrestriad cofrestrai.
Gall pryder nad yw cofrestrai o bosibl yn addas i ymarfer
ddeillio o un neu fwy o ffactorau gwahanol sy’n cynnwys:
• Perfformiad proffesiynol gwael;
• P roblemau iechyd corfforol neu feddyliol sy’n effeithio
ar eu gwaith;
• Ymddygiad amhriodol;
• Bod dan ddylanwad alcohol neu gyffuriau yn y gwaith;
• Euogfarn droseddol neu rybudd; neu
• Canfyddiad gan gorff rheoleiddio arall.
Y prif droseddau a sefydlwyd gan Ddeddf Optegwyr
1989 yw:
• Profi llygaid heb fod yn optometrydd cofrestredig;
• Ffitio lensys cyffwrdd heb fod yn gofrestredig;
• G
 werthu sbectol, lensys cyffwrdd presgripsiwn neu zpls
heb fodloni gofynion deddf optegwyr 1989 a/neu
orchymyn gwerthu cyfarpar optegol y cyngor; a
• C
 hamddefnyddio teitl gwarchodedig neu gymryd arnoch
fel arall eich bod wedi eich cofrestru.
Cynhaliwn asesiad cychwynnol o bob cwyn a gawn er mwyn
penderfynu a yw’r materion sy’n cael eu codi yn gyfystyr ag
amhariad ar addasrwydd i ymarfer ac yw’r materion honedig
yn ymwneud ag unigolyn neu fusnes cofrestredig. Gall
cwynion nad ydynt yn bodloni’r meini prawf hyn gael eu
cyfeirio at rywle arall (er enghraifft, at y Gwasanaeth
Cwynion Defnyddwyr Optegol (OCCS)). Yn achos cwynion
sy’n bodloni’r meini prawf hyn, cynhaliwn ymchwiliad pan
gasglwn yr holl wybodaeth berthnasol. Rhoddwn wybod i’r
achwynydd am y cynnydd yn gyson a rhoddwn gyfle i’r
cofrestrai gynnig ymateb llawn i’r honiadau cyn i archwilwyr
achos (neu’r Pwyllgor Ymchwilio) benderfynu a ddylai’r
mater fynd yn ei flaen i wrandawiad llawn.

Yn ystod 2016/17 ryydm wedi ymgrymryd â chryn dipyn o
waith i adolygu’n prosesau FTP a gweithredu prosesau peilot
am dulliau newydd o weithio. Credwn y bydd y newidiadau
hyn yn arwain at welliannau hirdymor yn ansawdd y
gwasanaeth a ddarparwn i gofrestreion ac achwynwyr ac i’n
hamserlenni cyfan.
Rydym wedi gwella’r amser canolrif am wneud penderfyniad
brysbennu (a ddylai ymchwiliad llawn gael ei agor) o 28
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Yn ystod y flwyddyn, rydym ni wedi:
• Adolygu’n dehongliad o’r diffiniad o ‘gyflogwr’ fel y’i
pennir yn Adran 13B Deddf Optegwyr 1989 ac wedi
ehangu ei gwmpas i wella amddiffyn y cyhoedd drwy
system hysbysu ehangach.
• Cychwyn gwaith ar broses benderfynu cydsyniol a
fyddai’n caniatáu i nifer fach o achosion gael eu
cwblhau’n gyflymach gyda gwrandawiad FTPC byrrach.
• Archwilio a allem ni weithredu ‘meini prawf trothwy’ i
sicrhau mai dim ond honiadau sy’n peri risg posibl clir i’r
cyhoedd sy’n dod o dan ymchwiliad FTP. Mae hyn wedi
bod yn heriol yng ngoleuni geiriad ein deddfwriaeth ond
mae’n fwriad gennym edrych ar hyn eto yn y flwyddyn
sy’n dod.
Ym Mehefin 2016, cynhaliom ni ddiwrnod hyfforddiant
clinigol yn y Sefydliad Optometreg. Cafodd hwn ei fynychu
gan gyflogeion ac archwilwyr achos lleyg/aelodau’r Pwyllgor
Ymchwilio. Yr amcan oedd gwella dealltwriaeth ymhlith
cyflogeion a’r sawl sy’n gwneud penderfyniadau o faterion
clinigol a gwella dealltwriaeth o faterion clinigol difrifol a
risgiau cysylltiedig.

Cwynion a Ddaeth i law yn 2016/17
Cawsom 425 o gwynion am Addasrwydd i Ymarfer ein
cofrestreion, ac o’r rheiny agorom ni 293 o ymchwiliadau
llawn. Mae hyn yn godiad 24 y cant yn nifer y cwynion
newydd a ddaeth i law a chodiad 31 y cant yn nifer yr
ymchwiliadau a agorwyd yn y flwyddyn flaenorol. Yn yr un
modd â blynyddoedd blaenorol, roedd llai nag un y cant o
gofrestreion yn destun cwynion am eu FTP ac, o’r rhain, llai
byth a atgyfeiriwyd am wrandawiad ffurfiol. O hynny, cawn
ragdybio bod y mwyafrif llethol o’n cofrestreion yn cynnig
gwasanaeth rhagorol i gleifion ac na fyddant byth yn destun
unrhyw gamau ynghylch eu cofrestriad.
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Pigion

Rydym wedi parhau i gynnal yr amser canolrif a gymerir i
osod gorchymyn dros dro ar dair wythnos, gan amddiffyn y
cyhoedd trwy weithredu’n gyflym mewn achosion sy’n
cyflwyno’r risgiau mwyaf difrifol i ddiogelwch cleifion.
Rydym wedi penodi cynghorydd optometrig mewnol i
gefnogi’n tîm FTP wrth ddarparu cyngor clinigol cynnar
mewn achosion clinigol sydd â risg uchel posibl.

Ein Hadroddiad Blynyddol Addasrwydd i Ymarfer

• Twyll neu anonestrwydd;

diwrnod yn 2015/16 i 21 diwrnod yn 2016/17 (17 ddiwrnod
i benderfyniadau gael eu gwneud o dan y broses newydd).
Hefyd rydym wedi gwella’r amser a gymerwn i gwblhau cam
ymchwilio’r broses o 43 wythnos yn 2015/16 i 40 wythnos
yn 2016/17. Er i ni wella’n hamser canolrif yn y cam
brysbennu a’r cam ymchwilio, rydym yn ymwybodol bod y
cynnydd mewn achosion a gawsom efallai wedi effeithio ar y
gwelliannau hyn a disgwyliwn weld gwelliannau pellach (yn
enwedig ar y cam ymchwilio) yn y flwyddyn sy’n dod. Siom i
ni yw i’n hamser canolrif cyflawn am brosesu achosion o’r
gŵyn i benderfyniad terfynol FTPC lithro i 121 o wythnosau
yn 2016/17. Byd dyn cymryd amser i’r newidiadau effeithio’n
gadarnhaol ar yr amserlenni cyflawn.

S u t r ydym yn Da r p a r u B u dd i’r Cyh o e dd

A dd asr w y dd i Y m a rf er

S u t r ydym yn Da r p a r u B u dd i’r Cyh o e dd

A dd asr w y dd i Y m a rf er

Dengys Tabl pump y mathau o gwynion yr ymchwiliwyd iddynt yn ystod y tair blynedd ddiwethaf, wedi eu categoreiddio gan
y prif gategori mae’r gŵyn yn dod i mewn iddo.

Tabl pump: mathau o gŵyn a ddaeth i law
Math o gŵyn

2015/16

%

2014/15

%

Rhagnodi sbectol

41

14.0

18

8.1

24

9

Clinigol arall

31

10.6

24

10.8

27

10

Ymddygiad personol

28

9.6

31

14

43

15

Euogfarn/rhybudd

28

9.6

16

7.2

22

8

Gweithdrefnau – busnes

28

9.6

6

2.7

17

6

Lensys cyffwrdd

16

5.5

2

0.9

5

2

Twyll

12

4.1

4

1.8

10

3.6

Dirywiad macwlaidd

12

4.1

11

5

5

2

Datgysylltu retinâu

11

3.8

4

1.8

12

4.3

Cysylltiedig â llawfeddygaeth laser ar lygaid

9

3.1

5

2.2

7

2.5

Afiechyd

9

3.1

6

2.7

4

1.4

Lluosog (clinigol/ymddygiad)

8

2.7

14

6.3

13

4.6

Cataractau

8

2.7

10

4.5

18

6.5

Trin cwynion – busnes

7

2.4

10

4.5

2

0.7

Lluosog (clinigol)

7

2.4

12

5.4

9

3.5

Twyll arholiad/cymhwyster

7

2.4

0

0.0

2

0.7

Glawcoma

6

2.0

9

4.0

12

4.3

Tiwmor

5

1.7

10

4.5

14

5

Rheoli cleifion sy’n blant

5

1.7

6

2.7

3

0.1

Amrywiol eraill

4

1.4

1

0.4

3

1

Lladrad

4

1.4

1

0.4

1

0.4

Torri Deddf Optegwyr

3

1.0

4

1.8

2

0.7

Gweithgareddau cyfyngedig

2

0.7

0

0.0

0

0

Profi anghofrestredig

1

0.2

1

0.4

11

3.9

Gosod/dosbarthu

1

0.2

7

3.1

2

0.7

Cartref

0

0.0

5

2.2

5

2

Goruchwyliaeth myfyriwr

0

0.0

5

2.2

4

1.3

Methu â datgan i Ymddiriedolaeth Gofal Sylfaenol

0

0.0

0

0.0

1

0.4

Methu â datgan euogfarn droseddol i’r GOC

0

0.0

0

0.0

1

0.4

Awdurdod Safonau Hysbysebu (ASA)

0

0.0

1

0.4

0

0

Profi heb oruchwyliaeth

0

0.0

0

0.0

0

0

293

100%

223

100%

279

100%
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Rhydd Tabl chwech nifer yr ymchwiliadau sydd wedi eu hagor yn erbyn pob categori cofrestrai yn ystod y tair blynedd nesaf.

Tabl chwech: ymchwiliadau FTP a agorwyd yn erbyn pob categori cofrestreion y GOC
Categori cofrestrai

%

2015/16

%

2014/15

%

Optometrydd

170

58

158

71

193

69

Cofrestrai busnes

67

23

23

10

38

14

Optegydd dosbarthu

37

13

28

13

31

11

Myfyriwr optometreg

12

4

12

5

10

4

Myfyriwr opteg ddosbarthu

7

2

2

1

7

2

293

–

223

–

279

–

29,291

–

29,136

–

29,162

–

293

–

223

–

287

–

1.00%

–

0.77%

–

0.98%

–

Nifer yr ymchwiliadau a agorwyd
Cyfanswm y cofrestreion
Nifer y cofrestreion sy’n destun cwynion
Canran y cofrestreion sy’n destun cwynion

Mae’r ffigurau cofrestru yn gywir ar 31 Mawrth bob blwyddyn.
Categorïau cofrestreion
Optometrydd
Optegydd dosbarthu
Myfyriwr optometreg
Myfyriwr opteg ddosbarthu
Cofrestrai busnes

2016/2017

2015/2016

2014/2015
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Dengys Tabl saith ffynhonnell y pryderon a gafwyd yn ystod y tair blynedd diwethaf. Mae’r ffigurau yn cynnwys nifer y
pryderon a godwyd drwy ddatgeliad gwarchodedig (chwythu’r chwiban) a’r rhai a godwyd yn ddi-enw (os bydd pryder yn
dod i mewn i’r ddau gategori, caiff ei dosbarthu’n ddatgeliad gwarchodedig).

Tabl saith: ffynhonnell pryderon FTP a gafwyd
Ffynhonnell pryder

%

2015/16

%

2014/15

%

Unigolyn

179

61.1

150

67.3

188

67

Hunan-ddatgan

54

18.4

24

10.8

36

13

Cyflogwr/cyn-gyflogwr

16

5.5

10

4.5

13

4.7

GOC

10

3.4

12

5.4

14

5

Corff gofal sylfaenol

11

3.8

7

3.1

4

1.5

Corff proffesiynol/addysgol

8

2.7

6

2.7

6

2.2

Chwythwr chwiban

7

2.4

7

3.1

10

3.6

Di-enw

4

1.4

3

1.3

2

0.8

Heddlu

1

0.3

1

0.4

2

0.8

Arall

3

1

2

0.9

0

0

ASA

0

0

0

0.0

0

0

Gwasanaethau gwrth-dwyll

0

0

1

0.5

4

1.4

293

100%

223

100%

279

100%

CYFANSWM
Ffynhonnell y gŵyn
Unigolyn
Hunan-ddatgan
Cyflogwr/cyn-gyflogwr
GOC
Corff gofal sylfaenol
Corff proffesiynol/addysgol
Chwythwr chwiban
Di-enw
Heddlu
Arall
ASA
Gwasanaethau gwrth-dwyll

2016/2017

2015/2016

2014/2015
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Dengys Tabl wyth y penderfyniadau a wnaed gan archwilwyr achos neu’r Pwyllgor Ymchwilio yn y tair blynedd ddiwethaf.
Mae’r niferoedd yn cynnwys pob achos a gafodd ei ystyried yn y cyfnodau hyn, gan gynnwys y rhai pan agorwyd achosion
cyn y cyfnod. Ystyriodd ein harchwilwyr achos a’r Pwyllgor Ymchwilio 314 o achosion (caiff rhai achosion eu hystyried mwy
nag unwaith) gan gynnwys ailystyried yn unol â Rheolau 15 ac 16 a’r holl benderfyniadau dros dro. Arweiniodd 58 y cant o’r
achosion at ddim camau pellach. Dim ond 27 y cant a gafodd eu hatgyfeirio am wrandawiad llawn. Mae hyn yn cyd-fynd yn
fras â blynyddoedd blaenorol.

Tabl wyth: Canlyniadau a benderfynwyd gan archwilwyr achos a’r Pwyllgor Ymchwilio
Canlyniad

%

2015/16

%

2014/15

%

Dim camau pellach

102

46*

131

48*

78

45*

Atgyfeirio i’r pwyllgor FTP (FTPC)

59

27*

66

25*

39

23*

Rhybudd

34

15*

28

11*

21

12*

Dim camau pellach gyda chyngor

26

12*

44

16*

35

20*

Angen ymchwilio pellach

19

n/a

20

n/a

14

n/a

O blaid rhoi rhybudd

40

n/a

41

n/a

16

n/a

Cyfeirio am asesiad perfformiad

3

n/a

2

n/a

4

n/a

Cyfeirio am asesiad iechyd

1

n/a

3

n/a

2

n/a

Achwynydd yn tynnu cwyn yn ôl

0

n/a

0

n/a

3

n/a

Terfynu atgyfeiriad i’r FTPC

16

n/a

17

n/a

11

n/a

Cadarnhau atgyfeiriad i’r FTPC

7

n/a

7

n/a

3

n/a

Adolygiad o benderfyniad i beidio ag atgyfeirio i’r FTPC

7

n/a

10

n/a

0

0

CYFANSWM

314

369

226

[*fel canran o’r penderfyniadau o sylwedd]
Canlyniad
Dim camau pellach
Atgyfeirio i’r pwyllgor FTP (FTPC)
Rhybudd
Dim camau pellach gyda chyngor
Angen ymchwilio pellach
O blaid rhoi rhybudd
Cyfeirio am asesiad perfformiad
Cyfeirio am asesiad iechyd
Achwynydd yn tynnu cwyn yn ôl
Terfynu atgyfeiriad i’r FTPC
Cadarnhau atgyfeiriad i’r FTPC

2016/2017

2015/2016

2014/2015
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Gorchmynion dros dro
Mae gan Gofrestrydd y GOC y pŵer cyfreithiol i Gofrestrydd
y GOC atgyfeirio mater yn uniongyrchol i’r pwyllgor FTP
ystyried gosod Gorchymyn Dros Dro ar ymarfer y cofrestrai.
Hefyd mae gan y ddau archwilydd achos a’r Pwyllgor
Ymchwilio y pŵer i gyfarwyddo’r Cofrestrydd i gymryd y cam
hwn. Gorchymyn uniongyrchol yw Gorchymyn Dros Dro a
ddefnyddir pan fydd y pwyllgor FTP yn fodlon bod ei angen:
• I gyfyngu ymarfer y cofrestrai er mwyn amddiffyn y
cyhoedd;
• Fel arall er budd y cyhoedd;
• Er budd y cofrestrai.

arweiniodd 20 o’r rheiny at osod y Gorchymyn. Mae hyn tri
yn llai na nifer y ceisiadau a wnaed yn y flwyddyn flaenorol.

Y Pwyllgor Addasrwydd i Ymarfer
Wrth ddod i benderfyniad, mae’r pwyllgor FTP yn ystyried a
oes angen gweithredu i amddiffyn aelodau unigol o’r
cyhoedd ac a oes angen gweithredu er budd ehangach y
cyhoedd: er enghraifft, er mwyn cynnal hyder y cyhoedd yn
y proffesiynau neu i ddatgan a chynnal safonau ymddygiad
priodol. Os bydd y pwyllgor FTP yn darganfod bod
addasrwydd cofrestrai i ymarfer neu ymgymryd â
hyfforddiant wedi ei amharu ar hyn o bryd, mae un o’r
canlyniadau sy’n dilyn ar gael iddo:

Yn y cyfnod mae’r adroddiad hwn yn ei drafod, gwnaethom
gais am Orchymyn Dros Dro mewn 26 o achosion ac
Mae enw’r cofrestrai yn cael ei dynnu o’r gofrestr ac nid yw’n cael gweithio na
hyfforddi fel optometrydd neu optegydd dosbarthu na chynnal busnes cofrestredig
yn y DU. Os yw’n dymuno i’w enw gael ei adfer i’r Gofrestr, rhaid iddo fynd drwy
broses ar wahân sy’n cynnwys ystyried y rhesymau dros ei dynnu ac unrhyw
adferiad sydd wedi digwydd. Gall cofrestrai wneud cais i’w enw gael ei roi’n ôl ar y
Gofrestr pan fydd o leiaf 22 mis wedi mynd heibio ers dyddiad ei ddileu.

Atal o’n Cofrestr

Mae enw’r cofrestrai yn cael ei dynnu o’r gofrestr dros dro ac nid yw’n cael
gweithio, hyfforddi na chynnal busnes sydd wedi cofrestru gyda’r GOC yn y DU am
gyfnod penodedig. Os bydd rhywun yn ceisio gweithio tra bydd wedi ei wahardd
dros dro neu wedi ei ddileu, mae’n cyflawni trosedd.

Cofrestriad amodol

Gall y cofrestrai aros ar y Gofrestr ar yr amod ei fod yn cydymffurfio â rhai amodau
penodol fel gwneud hyfforddiant ychwanegol neu gael ei oruchwylio.

Talu cosb ariannol

Gosod cosb ariannol ar y cyd ag unrhyw gyfarwyddiadau eraill mae wedi eu gosod,
hyd at uchafswm o £50,000

Rhybudd

Os bernir nad yw addasrwydd cofrestrai i ymarfer neu ymgymryd â hyfforddiant
wedi ei amharu, gall rybuddio’r cofrestrai o hyd am ei ymddygiad neu berfformiad
yn y dyfodol. Gall rhybudd fod am gyfnodau amrywiol a chaiff ei atodi wrth
gofrestriad ar-lein y cofrestrai.

Ein Hadroddiad Blynyddol Addasrwydd i Ymarfer
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Dengys Tabl naw ganlyniadau achosion a benderfynwyd gan y pwyllgor FTP yn ystod y tair blynedd diwethaf. ystyriodd y
pwyllgor FTP 27 o wrandawiadau o sylwedd a oedd yn cynnwys 29 o gofrestreion a deg adolygiad o sylwedd.

Tabl naw: canlyniadau a benderfynwyd gan y pwyllgor FTP
Gwrandawiadau o sylwedd
2016/17

%

2015/16

%

2014/15

%

Dim camau pellach/Dim achos i’w ateb

Outcome

9

33.3

5

18.5

9

27.3

Atal dros dro

7

26

5

18.5

5

15.2

Rhybudd

5

18.5

3

11.1

8

24.2

Dileu

3

11.1

10

37.0

9

27.3

Amodau

3

11.1

4

14.9

1

3.0

Cosb ariannol

–

–

–

–

1

3.0

CYFANSWM

27

100%

27

100%

33

100%

Dim camau pellach/Dim achos i’w ateb
Atal dros dro
2016/2017

Rhybudd

2015/2016

2014/2015

Dileu
Amodau
Cosb ariannol

Adolygiadau o sylwedd
Canlyniad

2016/17

%

2015/16

%

2014/15

%

Dim amhariad yn dilyn gwrandawiad adolygu

8

53.3

5

50

1

14.2

Dileu yn dilyn gwrandawiad adolygu

4

26.7

0

–

0

0.0

Amodau i barhau yn dilyn gwrandawiad adolygu

2

13.3

3

30

2

28.6

Amodau’n cael eu newid yn atal dros dro yn
dilyn adolygiad

1

6.7

1

10

1

14.3

Atal dros dro yn cael ei newid i amodau yn
dilyn gwrandawiad adolygu

–

–

0

–

3

42.9

Atal dros dro i barhau yn dilyn gwrandawiad
adolygu

–

–

0

–

0

0

Ymgymeriad

–

–

1

10

–

–

CYFANSWM

15

100%

10

100%

7

100%
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Canlyniad

Dileu yn dilyn gwrandawiad adolygu
Amodau i barhau yn dilyn gwrandawiad adolygu

2016/2017

2015/2016

2014/2015

Amodau’n cael eu newid yn atal dros dro yn dilyn adolygiad
Atal dros dro yn cael ei newid i amodau yn dilyn
gwrandawiad adolygu
Atal dros dro i barhau yn dilyn gwrandawiad adolygu
Ymgymeriad

Cyhoeddwn holl ganlyniadau gwrandawiadau ar ein gwefan: (www.optical.org/en/Investigating_complaints/Hearings/past_
hearings/index.cfm) am gyfnod o 12 mis. Mae penderfyniadau hŷn ar gael drwy wneud cais.
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Dim amhariad yn dilyn gwrandawiad adolygu

Y Pwyllgor Apeliadau Cofrestru

Archwilio

Pan gaiff cofrestrai ei ddileu o’r gofrestr, caiff unrhyw gais i’w
adfer ei wrando gan yr RAC. Ni all yr ymgeisydd wneud cais
nes bod 22 mis wedi mynd heibio ers i’r gorchymyn am ddileu
ddod i rym ac ni all y gwrandawiad adfer ddigwydd nes bod
o leiaf 24 mis wedi mynd heibio. Cyn gwneud y cais, rhaid
bod yr ymgeisydd wedi ennill y nifer gofynnol o bwyntiau CET.
Nid yw hyn yn gymwys i fyfyrwyr optegol. Yn ystod 2015/16,
roedd dau gais am adfer gan gofrestreion a ddilëwyd gan y
pwyllgor FTP o’r blaen. Gwrthodwyd y ddau gais.

Bob blwyddyn, comisiynwn archwiliad annibynnol o
benderfyniadau FTP y Pwyllgor Ymchwilio a’r pwyllgor
FTP, sy’n cynnwys adrannau am ganfyddiadau’r archwilwyr,
cydymffurfedd ag argymhellion blaenorol a phwyntiau
dysgu. Ar ôl i ymateb y rheolwyr gael ei gytuno, caiff yr
adroddiad archwilio ei gyflwyno i’r pwyllgor archwilio a
risg iddynt graffu arno, cyn ei gyflwyno i’r PSA. Mae hyn
yn cydymffurfio ag wythfed Safon Rheoleiddio Da14 y
PSA sy’n datgan:
	‘Mae’r holl benderfyniadau addasrwydd i ymarfer a
wneir yng nghamau cychwynnol a therfynol y broses
wedi eu rhesymu’n dda, yn gyson, yn amddiffyn y
cyhoedd ac yn cynnal hyder yn y proffesiwn.’

Atgyfeiriadau Adran 29
Mae gan y PSA y disgresiwn i atgyfeirio penderfyniad y
pwyllgor FTP i’r Uchel Lys pan gred fod penderfyniad y
pwyllgor yn rhy drugarog neu nad yw’r gosb a osodwyd yn
adlewyrchu difrifoldeb y camymddygiad a ganfuwyd. Hefyd
gall y PSA atgyfeirio’r achos os na ddylai penderfyniad fod
wedi ei wneud ac y byddai’n ddymunol er mwyn amddiffyn
aelodau’r cyhoedd i’r PSA weithredu.
Yn ystod 2016/17, ni atgyfeiriodd y PSA yr un o
benderfyniadau’r pwyllgor FTP o dan y broses hon. Mae
pwyntiau i’w dysgu oddi wrth bob achos yn cael eu
hintegreiddio i mewn i raglenni hyfforddiant os a phan gaiff
achosion eu hatgyfeirio yn y modd hwn.

Eleni cafodd yr archwiliad ei gynnal gan Radcliffes Le
Brasseur, cyfreithwyr ac archwilwyr. Cafodd cyfanswm o
86 o benderfyniadau eu harchwilio a nododd adroddiad yr
archwiliad nifer fach o bwyntiau dysgu, y cafodd pob un ei
dderbyn a’u gweithredu. Yn gryno, casgliad yr archwilwyr
oedd: ‘Cadarnhawn fod y canfyddiadau a wneir yn yr
archwiliad hwn yn dangos cydymffurfedd sylweddol â
darpariaethau statudol y Cyngor. Maent hefyd yn dangos
cydymffurfedd â gofynion gweithdrefniadol ac arweiniad y
Cyngor ei hun.’

Adborth
Rydym hefyd yn elwa ar adborth, sylwadau a chwestiynau
a anfonir o amrywiaeth o ffynonellau fel:
• C
 leifion a chofrestreion sydd wedi bod yn rhan o
achos FTP;
• Y
 sawl sy’n gwneud penderfyniadau FTP h.y. Archwilwyr
achosion, aelodau’r Pwyllgor Ymchwilio ac aelodau
paneli gwrando;
• P wyntiau adborth ar ôl ystyried penderfyniadau’r
pwyllgor FTP;
• C
 yfarfodydd a sesiynau hyfforddiant rheolaidd a mynych
â chyfreithwyr ein paneli; a
• Chyfarfodydd â rhanddeiliaid eraill.
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Mae’r RAC hefyd yn ystyried apeliadau yn erbyn
penderfyniadau a wneir gan y Cofrestrydd i beidio â chaniatáu
cofrestriad cychwynnol. Yn ystod 2015/16, gwrandawodd
yr RAC dair apêl: un yn erbyn penderfyniad y Cofrestrydd
i beidio â chaniatáu cofrestriad cychwynnol (euogfarn am
gyffuriau) a gadarnhawyd, un apêl am ymarfer heb fod yn
gofrestredig a gadarnhawyd hefyd ac un am fethu â datgan
euogfarn droseddol am yfed a gyrru a gafodd ei wrthdroi.
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Adolygiad ariannol o’r flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2017
Mae Adran 32 (2) Deddf Optegwyr 1989 yn darparu bod
‘the accounts for each financial year of the Council shall be
audited by auditors to be appointed by them and shall as
soon as may be after they have been audited be published
and laid before Parliament’. Mae’r Cyngor yn paratoi
Adroddiad Ariannol blynyddol sy’n nodi ei sefyllfa ariannol a
chyflwynir hwnnw i’r Llywodraeth at ddibenion craffu.
Mae’r Pwyllgor Archwilio a Risg yn cwrdd o leiaf pedair
gwaith y flwyddyn gan adolygu systemau rheolaethau
ariannol mewnol y Cyngor a derbyn adroddiad blynyddol oddi
wrth yr archwilwyr allanol. Mae hefyd yn adolygu’r rheolaethau
gweithredol a chydymffurfio a’r rheolaeth ar risg.

Yr incwm am y flwyddyn oedd £8.1m (2015/16 £7.6m).
Roedd £7.5m (2015/16 £7.1m) yn gysylltiedig â ffioedd
adnewyddu blynyddol, tra bod £0.3m (2015/16 £0.3m) yn
ffi gofrestru ar gyfer cofrestreion newydd.
Yn ystod y flwyddyn, ein gwariant oedd £9.3m (2015/16
£7.6m). Y prif ffactorau tu ôl i’r cynnydd yn lefelau gwariant
oedd codiad yn nifer a chymhlethdod achosion FTPa chynnydd
yn y dyddiau gwrandawiadau. Cododd y gwariant yn unol
â’r cynllun busnes blynyddol a chafodd ei fonitro gan
ddefnyddio rhaglen ddatblygedig o reoli ac adolygu costau.
Yr enillion net at fuddsoddiadau yn ystod y flwyddyn oedd
£1.1m (2015/16 £0.1m) a oedd yn enillion heb eu gwireddu
yn bennaf.
Mae gennym symiau cadarn o adnoddau ar ffurf arian parod
ac mae gan yr ymddiriedolwyr ddisgwyliad rhesymol bod
adnoddau digonol i barhau mewn bodolaeth weithredol am
y dyfodol rhagweladwy fel busnes hyfyw.
Polisi cronfeydd wrth gefn

Mae’n holl gronfeydd wrth gefn yn ddigyfyngiad. Ar 31
Mawrth 2017, cyfanswm y cronfeydd oedd £9.2m.
Cyfanswm yr arian digyfyngiad yn net o asedau sefydlog
diriaethol yw £7.7m (2015/16 £7.4m). Ar ddechrau’r
flwyddyn gyfredol, yn ogystal â’r gronfa incwm a gwariant
wrth gefn, mae pedair cronfa wedi cael eu clustnodi at
ddibenion penodol:
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Mae’r diffiniad o’r gronfa costau cyfreithiol wedi ei ehangu i
gwmpasu amrywiaethau mawr yn nifer yr achosion/cwynion
mae’r GOC yn eu derbyn. Mae gwerth y gronfa costau
cyfreithiol wedi ei gynyddu o £0.5m i £2m er mwyn
adlewyrchu’r diffiniad newydd. Cynhelir y gronfa strategol wrth
gefn o £3.5m i gefnogi prosiectau a mentrau strategol penodol
a amlinellir yng nghynllun strategol tair blynedd y GOC a’r
tu hwnt. Mae ail-alinio’r cronfeydd wrth gefn i adlewyrchu’r
polisi newydd hwn yn cael ei ddisgrifio yn Nodyn 15 y cyfrifon.
Mae polisi diwygiedig cronfeydd wrth gefn, a gymeradwywyd
ym Mai 2017, yn gosod targed am y gronfa incwm a
gwariant wrth gefn (sydd ar gael i reoli amrywiaethau mewn
gwariant) sy’n hafal â gwariant arferol tri mis, sy’n dod i
£2.2m ar sail cyllideb 2016/17.
Polisi Buddsoddi
Roedd y polisi buddsoddi presennol ond yn berthnasol i reoli
gofynion cyfalaf gweithio y GOC. Mae hwn wedi cael ei
ddiwygio a’i ail-enwi’n Bolisi Cyfalaf Gweithio ac yn
cydnabod bod rhaid i bob adnau fod yn ddiogel, yn hyflif a
heb fod yn agored i risg arian cyfredol.
Mae Datganiad Polisi Buddsoddi newydd yn cydnabod
anghenion ychwanegol y GOC wrth iddo geisio sicrhau bod
yr arian a grewyd drwy werthiant un-tro Harley Street yn
cynnig adenillion rhesymol o fewn proffiliau risg derbyniol.
Mae gan ymddiriedolwyr y pwerau buddsoddi eang a
amlinellir yn Neddf Ymddiriedolwyr 2000, sy’n cynnwys
pwerau i ddirprwyo rhai cyfrifoldebau i reolwr buddsoddi.
Rydym wedi penodi Brewin Dolphin fel cynghorwyr
buddsoddi er mwyn sicrhau y gallwn wneud y defnydd
gorau ar yr enillion ar gyfer sefydlogrwydd ariannol yn y
dyfodol. Mae’r swyddog buddsoddi (y Cyfarwyddwr
Adnoddau) yn parhau i reoli’r gronfa arian parod fyrdymor a
chydgysylltu â’r cynghorwyr buddsoddi mewn perthynas â’r
strategaeth fuddsoddi.

A do ly gia d A r ian n ol

Y Cyngor sy’n gyfrifol am wneud dyfarniadau am lefel
briodol cronfeydd wrth gefn y dylai’r corff eu cadw. Gwneir
hyn i sicrhau bod lefelau doeth o arian wrth gefn i ddarparu
am amrywiaethau annisgwyl mewn patrymau gwariant neu
incwm neu i ariannu gwariant eithriadol yn y dyfodol. Bydd
y Cyngor yn adolygu’r arian wrth gefn hwn o leiaf yn flynyddol
adeg pennu’r gyllideb am bob blwyddyn ariannol mewn
ymgynghoriad â Chadeirydd y Pwyllgor Archwilio a Risg.

Mae’r polisi cronfeydd wrth gefn wedi ei adolygu a’i alinio
â’r cynllun strategol newydd gan gymryd i ystyriaeth hefyd y
cronfeydd wrth gefn sylweddol a grëwyd drwy adael Harley
Street sydd wedi arwain at gyfanswm cronfeydd wrth gefn
ar 31 Mawrth 2017 o fwy na £9 miliwn.

Ein Hadroddiad Blynyddol Addasrwydd i Ymarfer

Yn 2016/17, gwaethygodd perfformiad ariannol (wedi ei
fesur gan incwm net) o’i gymharu â’r flwyddyn flaenorol.
Yn ystod y flwyddyn bu’n rhaid i ni dalu £0.01m o wariant
net (2015/16 £0.1m o incwm net).

• Y
 gronfa costau cyfreithiol annisgwyl a all gael ei
defnyddio ar gyfer mathau o gostau cyfreithiol a nodir yn
arbennig yn unol â’r polisi cronfeydd wrth gefn;
• Y gronfa strategol wrth gefn a gedwir ar gyfer prosiectau
‘buddsoddi i gynilo’;
• Y gronfa arbennig wrth gefn (a sefydlwyd i dalu cost
darparu adnoddau a chyflenwi’r prosiect gwobrwyo yn
ystod y flwyddyn); a’r
• gronfa fuddsoddi a sefydlwyd yn unswydd i reoli’r enillion
o werthu eiddo Harley Street, sicrhau bod yr asedau arian
parod hyn yn generadu llif incwm addas ac yn cael eu
defnyddio’n briodol i gefnogi swyddogaethau’r sefydliad
yn y tymor hwy.
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Datganiad o gyfrifoldebau’r ymddiriedolwyr
Yr ymddiriedolwyr sy’n gyfrifol am baratoi Adroddiad yr Ymddiriedolwyr a’r
cyfriflenni yn unol â’r gyfraith gymwys ac Arfer Cyfrifo’r Deyrnas Unedig a
Dderbynnir yn Gyffredinol (Safonau Cyfrifo’r Deyrnas Unedig), gan gynnwys Safon
Adrodd Ariannol 102, y safon adrodd ariannol sy’n gymwys yn y Deyrnas Unedig
a Gweriniaeth Iwerddon.
Mae’r gyfraith sy’n gymwys i elusennau yng Nghymru a Lloegr yn ei gwneud yn
ofynnol i’r ymddiriedolwyr baratoi cyfriflenni am bob blwyddyn ariannol sy’n rhoi
darlun cywir a theg o gyflwr yr elusen ac o’r adnoddau sy’n dod i mewn a
defnydd adnoddau’r elusen am y cyfnod hwnnw. Wrth baratoi’r cyfriflenni hyn,
mae’n ofynnol i’r ymddiriedolwyr:
• Dethol polisïau cyfrifo addas ac yna eu cymhwyso’n gyson;
• Parchu dulliau ac egwyddorion deddf elusennau;
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• Gwneud dyfarniadau ac amcangyfrifon sy’n rhesymol ac yn ddarbodus;

• Pharatoi’r cyfriflenni ar sail busnes hyfyw, oni bai ei bod yn amhriodol rhagdybio
y bydd yr elusen yn parhau mewn busnes.
Yr ymddiriedolwyr sy’n gyfrifol am gadw cofnodion cyfrifo digonol sy’n ddigon i
ddangos ac i esbonio gweithredoedd yr elusen, datgelu’n rhesymol gywir ar
unrhyw adeg sefyllfa ariannol yr elusen, a’u galluogi i sicrhau bod y cyfriflenni yn
cydymffurfio â Deddf Elusennau 2011, Rheoliadau Elusennau (Cyfrifon ac
Adroddiadau) 2008 a darpariaethau cyfansoddiad yr elusen. Maent yn gyfrifol
hefyd am ddiogelu asedau’r elusen ac felly am gymryd camau rhesymol i atal a
chanfod twyll ac unrhyw afreoleidd-dra arall.
Yr ymddiriedolwyr sy’n gyfrifol am gynhaliaeth a chywirdeb yr elusen a’r
wybodaeth ariannol a gynhwysir ar wefan yr elusen. Mae’n bosibl bod
deddfwriaeth yn y Deyrnas Unedig sy’n llywodraethu paratoi a lledaenu cyfriflenni
yn wahanol i ddeddfwriaeth mewn awdurdodaethau eraill.
Mae pob un o’r ymddiriedolwyr, a oedd mewn swydd ar ddyddiad cymeradwyo
adroddiad hwn yr ymddiriedolwyr, wedi cadarnhau nad oes unrhyw wybodaeth
maent yn ymwybodol ohoni sy’n berthnasol i’r archwiliad ond sy’n anhysbys i’r
archwilydd. Ar ben hynny maent wedi cadarnhau eu bod wedi cymryd camau
priodol i nodi’r cyfryw wybodaeth berthnasol ac i sefydlu bod yr archwilwyr yn
ymwybodol o’r cyfryw wybodaeth.
Cymeradwywyd gan yr ymddiriedolwyr ar 26 Gorffennaf 2017, a’u llofnodi ar eu
rhan gan
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• D
 atgan a yw’r safonau cyfrifo cymwys ac wedi cael eu dilyn, yn ddarostyngedig
i unrhyw wyriadau materol sy’n cael eu datgelu a’u hesbonio yn y cyfriflenni; a

Adroddiad yr archwilydd annibynnol i ymddiriedolwyr y Cyngor
Optegol Cyffredinol
Rydym wedi archwilio cyfriflenni’r Cyngor Optegol
Cyffredinol am y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2017
sy’n cynnwys yn benodol y datganiadau sylfaenol fel y
Datganiad o Weithgareddau Ariannol, Mantolen yr Elusen, y
Datganiad Llif Arian a’r Nodiadau cysylltiedig. Mae’r
adroddiad fframwaith ariannol sydd wedi ei gymhwyso wrth
eu paratoi yn gymwys o dan y gyfraith a safonau cyfrifo’r
Deyrnas Unedig (Arfer Cyfrifo’r Deyrnas Unedig a
Dderbynnir yn Gyffredinol), gan gynnwys Safon Adrodd
Safonol 102, y safon adrodd ariannol sy’n gymwys yn y DU a
Gweriniaeth Iwerddon.

Priod gyfrifoldebau’r ymddiriedolwyr a’r archwilydd
Fel yr esbonnir yn llawnach yn y Datganiad o Gyfrifoldebau’r
Ymddiriedolwyr a welir ar dudalen 43, mae’r ymddiriedolwyr
yn gyfrifol am baratoi cyfriflenni sy’n rhoi darlun cywir a theg.
Rydym wedi cael ein penodi’n archwilydd o dan adran 144
Deddf Elusennau 2011 ac yn adrodd yn unol â rheoliadau a
wnaed o dan adran 154 y Ddeddf honno. Ein cyfrifoldeb ni
yw archwilio a mynegi barn am y cyfriflenni yn unol â’r
gyfraith berthnasol a’r Safonau Rhyngwladol ar Archwilio (y
DU a Gweriniaeth Iwerddon). Mae’r safonau hynny yn ei
gwneud yn ofynnol i ni gydymffurfio â Safonau Moesegol i
Archwilwyr y Bwrdd Arferion Archwilio.

Dyddiad:
Mae haysmacintyre yn gymwys i
weithredu’n archwilydd yn nhermau
adran 1212 Deddf Cwmnïau 2006.
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26 Red Lion Square
Llundain
WC1R 4AG

• Y
 n rhoi darlun cywir a theg o gyflwr yr elusen ar 31
Mawrth 2017, ac o’r symudiad net yn ei harian, am y
flwyddyn a ddaeth i ben yr adeg honno;
• W
 edi eu paratoi’n briodol yn unol ag Arfer Cyfrifo’r
Deyrnas Unedig a Dderbynnir yn Gyffredinol; ac
• W
 edi eu paratoi yn unol â gofynion Deddf Elusennau
2011 a Deddf Optegwyr 1989 (fel y’i diwygiwyd).
Materion y mae’n rhaid i ni adrodd arnynt drwy
eithriad
Nid oes gennym ddim i’w adrodd mewn perthynas â’r
materion canlynol lle bo Deddf Elusennau 2011 yn ei
gwneud yn ofynnol i ni adrodd i chi os, yn ein barn ni:
• M
 ae’r wybodaeth a roddir yn adroddiad blynyddol yr
ymddiriedolwyr yn anghyson mewn unrhyw ffordd
berthnasol â’r cyfriflenni;
• Nad yw cofnodion cyfrifo digonol wedi cael eu cadw;
• N
 ad yw’r cyfriflenni yn cytuno â’r cofnodion a manylion
cyfrifo; neu
• N
 ad ydym wedi derbyn yr holl wybodaeth ac esboniadau
mae arnom eu hangen ar gyfer ein harchwiliad.
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haysmacintyre 		
Archwilydd Statudol

Barn am y cyfriflenni
Yn ein barn ni mae’r cyfriflenni:

Ein Hadroddiad Blynyddol Addasrwydd i Ymarfer

Gwneir yr adroddiad hwn yn unswydd i aelodau’r elusen, fel
corff, yn unol ag adran 144 Deddf Elusennau 2011 a’r
rheoliadau a wnaed o dan adran 154 y Ddeddf honno.
Cynhaliwyd ein gwaith archwilio er mwyn i ni gael datgan i
ymddiriedolwyr yr elusen y materion hynny y mae’n ofynnol
i ni eu datgan iddynt mewn adroddiad archwilydd ac nid at
unrhyw ddiben arall. I’r graddau llawnaf a ganiateir o dan y
gyfraith, nid ydym yn derbyn nac yn mabwysiadu cyfrifoldeb
i neb heblaw ymddiriedolwyr yr elusen fel corff, am ein
gwaith archwilio, am yr adroddiad hwn, nac am y farn
rydym wedi dod iddi.

Cwmpas yr archwiliad o’r cyfriflenni
Darperir disgrifiad o gwmpas archwiliad o gyfriflenni
ar wefan y Cyngor Adrodd Ariannol yn www.frc.org.uk/
auditscopeukprivate.
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Datganiad o weithgareddau ariannol

Am y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2017

Nodiadau

Cyllid
digyfyngiad

Cyfanswm £
2016/17

Cyfanswm £
2015/16

7,880,891

7,880,891

7,434,976

-

-

477

232,222

232,222

50,508

-

-

53,484

-

-

25,057

-

8,113,113

7,564,502

Incwm o:
Gweithgareddau elusennol

2

Gweithgareddau masnachu eraill
Buddsoddiadau

3

Incwm arall
Elw o waredu 41 Harley Street
Arall

4

Cyfanswm
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Gwariant ar:
11

49,481

49,481

11,751

Gweithgareddau elusennol

5

9,203,343

9,203,343

7,540,945

9,252,824

9,252,824

7,552,696

1,130,519

1,130,519

108,557

(9,192)

(9,192)

120,363

Cyfanswm yr arian a ddygwyd yn ei flaen

9,165,233

9,165,233

9,044,870

Cyfanswm yr arian a gariwyd yn ei flaen

9,156,041

9,156,041

9,165,233

Cyfanswm adnoddau a wariwyd
Enillion/(colledion) net ar fuddsoddiadau

11

(Gwariant)/incwm net
Cysoni arian:

Nid oes unrhyw enillion neu golledion cydnabyddedig ac eithrio’r rhai a
gydnabyddir uchod. Mae pob gweithgaredd yn parhau.
Roedd holl drafodion 2015/16 yn ddigyfyngiad.
Mae’r nodiadau ar dudalennau 49 i 60 yn rhan o’r cyfriflenni hyn.

Ein Hadroddiad Blynyddol Addasrwydd i Ymarfer

Codi Arian
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Mantolen

Am y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2017
Nodiadau

2016/17
£

2015/16
£

Asedau sefydlog
Asedau diriaethol sefydlog

10

1,465,889

1,775,032

Buddsoddiadau

11

9,834,939

8,751,591

11,300,828

10,526,623

500,242

520,803

Cyfanswm asedau sefydlog
Asedau presennol
Dyledwyr

12

Adneuon byrdymor

5,675,000

783,031

1,392,137

7,483,273

7,587,940

(9,628,060)

(8,949,330)

(2,144,787)

(1,361,390)

Cyfanswm asedau llai rhwymedigaethau presennol

9,156,041

9,165,233

Asedau net

9,156,041

9,165,233

Cyfanswm asedau cyfredol
Rhwymedigaethau presennol:
Credydwyr: symiau sy’n ddyledus o fewn un flwyddyn

13

Asedau presennol net

Cynrychiolir gan:
Cyllid digyfyngiad:
Cyllid dynodedig

15

5,497,572

6,011,926

Cyllid cyffredinol

15

3,658,469

3,153,307

9,156,041

9,165,233

Cyfanswm arian

Mae’r nodiadau ar dudalennau 49 i 60 yn rhan o’r cyfriflenni hyn.
Cafodd y cyfriflenni eu cymeradwyo a’u hawdurdodi gan y Cyngor ar 26 Gorffennaf 2017
a’u llofnodi ar ei ran gan
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6,200,000

Arian parod yn y banc ac mewn llaw
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Datganiad llif arian

Am y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2017
2015/16
£

(9,192)

120,363

386,928

331,605

-

10

(1,130,519)

(108,557)

(232,222)

(50,508)

Lleihad/(Cynnydd) mewn dyledwyr

20,561

6,871,605

Cynnydd/(lleihad) mewn credydwyr

678,730

766,012

(285,714)

7,930,530

Difidendau, llog a rhenti o fuddsoddiadau

232,222

50,508

Prynu asedau sefydlog diriaethol

(77,785)

(1,485,456)

Llifoedd arian o weithgareddau gweithredu:
Cysoni (gwariant)/incwm net i lif arian net
o weithgareddau gweithredu:
Incwm/gwariant net am y cyfnod adrodd
(yn unol â’r datganiad o weithgareddau ariannol)
Dibrisiant
Colled ar waredu asedau sefydlog
(Enillion)/colledion ar incwm buddsoddi
Difidendau, llog a rhenti o fuddsoddiadau

Arian parod net a ddarparwyd gan (a ddefnyddiwyd mewn)
gweithgareddau gweithredu
Llifoedd arian parod o weithgareddau buddsoddi:

Enillion o werthu buddsoddiadau

530,168

-

Symudiad mewn cyfrif adnau tymor byr

(525,000)

(950,568)

Symudiad mewn Arian Parod a ddelir mewn buddsoddiad

3,420,825

(4,331,848)

Prynu Buddsoddiadaus

(3,903,822)

(4,311,186)

(323,392)

(11,028,550)

Narian parod net a ddarparwyd gan
(a ddefnyddiwyd mewn) gweithgareddau buddsoddi
Newid mewn arian parod a’i gyfwerth yn y cyfnod adrodd
Arian parod a’i gyfwerth ar ddechrau’r cyfnod adrodd
Arian parod a’i gyfwerth ar ddiwedd y cyfnod adrodd

(609,106)

(3,098,020)

1,392,137

4,490,157

783,031

1,392,137

783,031

1,392,137

Arian parod a’i gyfwerth ar ddiwedd y cyfnod adrodd
Arian parod yn y banc ac mewn llaw
Mae’r nodiadau ar dudalennau 49 i 60 yn rhan o’r cyfriflenni hyn.
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2016/17
£
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Nodiadau i’r cyfrifon ariannol am y flwyddyn a ddaeth i ben
31 Mawrth 2017
Gwybodaeth Gyffredinol
Mae’r GOC wedi ei gyfansoddi fel corff corfforaethol o dan
Ddeddf Optegwyr 1989, fel y’i diweddarwyd gan
ddeddfwriaeth ddiwygio a ddaeth i rym ar 30 Mehefin 2005.
Rydym hefyd wedi’n cofrestru fel elusen gan y Comisiwn
Elusennau yng Nghymru a Lloegr (rhif elusen gofrestredig
1150137). Ein swyddfa gofrestredig yw 10 Old Bailey,
Llundain EC4M 7NG.
1. Polisïau Cyfrifo
Mae’r prif bolisïau cyfrifo a fabwysiadwyd, dyfarniadau a
ffynonellau allweddol ansicrwydd wrth amcangyfrif wrth
baratoi’r cyfriflenni fel a ganlyn:

(ii) Incwm
Cydnabyddir yr holl incwm. Pan fydd gan yr elusen hawl i
incwm, mae’n debygol y caiff incwm ei dderbyn a chaiff
swm yr incwm y cawn ei dderbyn ei fesur yn ddibynadwy.
Daw ein hincwm yn bennaf o ffioedd optometryddion,
optegwyr dosbarthu a chyrff corfforaethol cofrestredig.
Mae’r ffioedd a godir am gadw blynyddol yn daladwy
ymlaen llaw rhwng Ionawr a Mawrth bob blwyddyn a chânt
eu cydnabod yn y cyfnod maent yn cyfeirio ato.
Hefyd derbyniwn ffioedd cofrestru oddi wrth fyfyrwyr, sy’n
daladwy am y flwyddyn neu’r cyfnod sy’n dod i ben 31 Awst
yn unol â’r flwyddyn academaidd a chânt eu credydu yn y
cyfrifon am y flwyddyn maent yn cyfeirio ati.
Cydnabyddir incwm o fuddsoddiadau ar sail derbyniadau.

Mae’n ofynnol i ni gyflwyno’r cyfrifon i’r Cyfrin Gyngor sy’n
eu gosod gerbron y Senedd.
Mae’r GOC yn bodloni’r diffiniad o endid buddiant
cyhoeddus o dan FRS 102.
Dyfarniadau wrth gymhwyso polisïau cyfrifo a
ffynonellau allweddol ansicrwydd wrth amcangyfrif
Mae amcangyfrifon a dyfarniadau yn cael eu gwerthuso’n
gyson ac yn seiliedig ar brofiad hanesyddol a ffactorau eraill,
gan gynnwys disgwyliadau am ddigwyddiadau’r dyfodol y
credir eu bod yn rhesymol o dan yr amgylchiadau. Er y seilir
yr amcangyfrifon hyn ar wybodaeth orau rheolwyr o swm,
digwyddiadau neu weithredoedd, gall y canlyniadau
gwirioneddol fod yn wahanol i’r amcangyfrifon hynny yn y
pen draw. Mae’r ymddiriedolwyr yn credu bod yr eitem
ganlynol yn faes sy’n destun amcangyfrifon a dyfarniadau.
Dibrisiant:
Seilir oes economaidd ddefnyddiol asedau sefydlog
diriaethol ar farn a phrofiad y rheolwyr. Pan fydd rheolwyr
yn nodi bod oes economaidd ddefnyddiol gwirioneddol yn
sylweddol wahanol i’r amcangyfrifon a ddefnyddir i gyfrifo
dibrisiant, caiff y tâl hwnnw ei addasu’n ôl-syllol. Yn
hanesyddol ni fu angen unrhyw newidiadau.

(i) Busnes hyfyw

43

Adroddiad Blynyddol y GOC 2016 – 2017

(iii) Adnoddau a wariwyd
Gwerir adnoddau’n uniongyrchol ar ddilyn a chefnogi’r
nodau elusennol. Mae gwariant ar weithgareddau elusennol
yn cynnwys costau sy’n gysylltiedig ag FTP, cydymffurfio
cyfreithiol, cofrestru ac addysg a safonau.
Dyrennir gwariant i’r gweithgaredd penodol pan fydd y gost
yn ymwneud yn uniongyrchol â’r gweithgaredd hwnnw.
Fodd bynnag, dyrennir cost cyfeirio a gweinyddu cyffredinol
pob gweithgaredd ar sail amser y staff a briodolir i bob
gweithgaredd.
Mae costau cymorth yn cynnwys costau llywodraethu a chostau
cymorth eraill. Mae costau llywodraethu yn cynnwys y rhai a
geir wrth lywodraethu’r sefydliad a’i asedau ac maent yn
gysylltiedig yn bennaf â gofynion cyfansoddiadol a statudol.
Mae’r costau yn cynnwys costau uniongyrchol archwilio
allanol, ffioedd cyfreithiol a chyngor proffesiynol arall.
Mae costau cymorth wedi cael eu dyrannu rhwng yr holl
weithgareddau ar sail cyfrifiadau pennau staff. Dadansoddir
dyraniad costau cymorth a chostau llywodraethu yn nodyn 7.
Cynhwysir adnoddau a wariwyd yn y datganiad o
weithgareddau ariannol ar sail croniadau. Cydnabyddir pob
rhwymedigaeth cyn gynted ag y bydd rhwymedigaeth
gyfreithiol neu adeiladol sy’n rhwymo’r elusen i wariant.

(iv) Asedau sefydlog
Datgenir asedau sefydlog diriaethol yn ôl cost, yn net o
ddibrisiant.
Caiff gwariant ei gyfalafu pan fydd cost yr ased, neu’r grŵp
o asedau, yn fwy na £500. Codir costau cynllunio’r wefan ar
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Mae’r ymddiriedolwyr (aelodau’r Cyngor) o’r farn nad oes
unrhyw ansicrwyddau perthnasol am allu’r elusen i barhau
yn fusnes hyfyw. O ran y cyfnod adrodd nesaf, 2017/18, y
meysydd ansicrwydd pennaf sy’n effeithio ar asedau a
gedwir gan yr elusen yw lefel yr adenillion ar fuddsoddiadau
a pherfformiad y marchnadoedd buddsoddiadau (gweler
adrannau polisi buddsoddiadau a rheoli risg adroddiad
blynyddol aelodau’r Cyngor am ragor o wybodaeth). Mae’r
adolygiad o’n sefyllfa ariannol, lefelau cronfeydd wrth gefn
a chynlluniau am y dyfodol yn rhoi hyder i aelodau’r Cyngor
sy’n gwarantu bod yr elusen yn aros yn fusnes hyfyw ac

Cydnabyddir incwm gwerthiannau ac incwm arall pan
ddarperir y nwyddau neu’r gwasanaethau cysylltiedig.
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Paratowyd y cyfriflenni yn unol â gofynion cyfrifo ac adrodd
gan SORP Elusennau, sy’n gymwys i elusennau sy’n paratoi eu
cyfrifon yn unol â Safon Adrodd Safonol sy’n gymwys yn y DU
a Gweriniaeth Iwerddon. (FRS 102, a ddaeth i rym 1 Ionawr
2015), SORP Elusennau FRS 102, a Deddf Elusennau 2011.

mae’r cyfriflenni wedi cael eu paratoi ar y sail bod y busnes
yn hyfyw.
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y datganiad o weithgareddau ariannol fel costau a
ysgwyddir. Caiff costau eraill y wefan eu cyfalafu fel ased
sefydlog dim ond pan fyddant yn arwain at greu ased
parhaus sy’n rhoi buddion diriaethol yn y dyfodol y mae eu
gwerth o leiaf cymaint â’r swm a gyfalafwyd.
Cynhelir adolygiad amhariad o werth net y wefan fel ased ar
ddyddiad pob mantolen. Codir gwariant i gynnal neu
weithredu’r wefan ddatblygu ar y datganiad o
weithgareddau ariannol.

(v) Dibrisiant
Caiff asedau eu dibrisio mewn rhandaliadau cyfartal dros y
cyfnodau dilynol:
3 blynedd
3 blynedd
10 mlynedd
Dros gyfnod y
brydles (15 blynedd)

Darperir dibrisiant er mwyn dileu cost, llai’r gwerth
gweddilliol, yr asedau yn gyfartal dros eu hoes ddefnyddiol
amcangyfrifedig.

(vi) Buddsoddiadau
Mae buddsoddiadau’n fath o offerynnau ariannol sylfaenol a
chânt eu dangos i ddechrau yn y cyfriflenni yn ôl gwerth eu
trafodion ac wedi hynny eu mesur yn ôl eu gwerth teg ar
ddyddiad y fantolen. Dangosir symudiadau yng
ngwerthoedd teg buddsoddiadau fel enillion a cholledion
heb eu gwireddu yn y datganiad o weithgareddau ariannol.
Mae buddsoddiadau yn cynnwys cyfranddaliadau, cronfeydd,
arian parod neu adneuon a gedwir fel buddsoddiadau.
Mae’r buddsoddiadau wedi eu cyfyngu i arian mewn
adneuon mynediad ar unwaith neu yn ôl tymor, a chaniateir
buddsoddiadau yn unol â’r polisi buddsoddiadau.

(vii) Offerynnau ariannol
Nid oes gan yr Elusen ond asedau ariannol a
rhwymedigaethau ariannol o fath sy’n cymhwyso fel
offerynnau ariannol sylfaenol. Caiff offerynnau ariannol
sylfaenol eu cydnabod i ddechrau yn ôl gwerth trafodyn ac
wedi hynny eu mesur yn ôl gwerth setliad.

(viii) Dyledwyr

(ix) Arian yn y banc ac mewn llaw
Mae arian yn y banc ac mewn llaw yn cynnwys arian parod a
buddsoddiadau byrdymor hylif iawn sy’n aeddfedu o fewn
tri mis neu lai o ddyddiad caffael neu agor y cyfrif cadw neu
gyfrif tebyg.
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Pan fydd rhwymedigaeth bresennol yn bodoli ar gyfer
achosion FTP o ganlyniad i ddigwyddiad yn y gorffennol ac
mae’n bosibl amcangyfrif y rhwymedigaeth, yna darperir ar
gyfer hyn. Bydd cywirdeb y ddarpariaeth yn dibynnu ar y
rhagdybiaethau a wneir am gynnydd achosion unigol ac
mae cryn dipyn o ansicrwydd ynghlwm wrtho.

(xi) Arian a chronfeydd wrth gefn
Mae’n holl gronfeydd wrth gefn yn ddigyfyngiad, a gallwn
eu gwario yn ôl ein disgresiwn i helpu i gyflawni’n
hamcanion.
Rydym wedi neilltuo cronfeydd dynodedig fel a ganlyn:
• Y
 Gronfa Costau Cyfreithiol – a sefydlwyd i gwmpasu
amrywiaethau mawr yn nifer yr achosion/cwynion mae’r
GOC yn eu derbyn y mae angen eu hadolygu ac, o
ganlyniad, ymchwilio iddynt.
• Y
 Gronfa Strategol – a sefydlwyd i gefnogi prosiectau a
mentrau strategol penodol a amlinellir yng Nghynllun
Strategol a Chyllideb tair blynedd y GOC a’r tu hwnt.

(xii) Trethiant
Nid ydym wedi ein cofrestru am TAW ac mae TAW ar
wariant yn cael ei gofnodi’n rhan o gost y nwyddau neu’r
gwasanaethau a gyflenwir.

(xiii) Prydlesau gweithredu
Codir rhenti blynyddol o’r datganiad o weithgareddau
ariannol dros dymor y brydles.

(xiv) Buddion Cyflogeion
• B
 uddion tymor byr
Cydnabyddir buddion tymor byr, gan gynnwys tâl gwyliau,
fel traul yn y cyfnod mae’r gwasanaeth yn cael ei dderbyn.
• B
 uddion dod â swydd cyflogai i ben
Cyfrifir am fuddion dod â swydd cyflogai i ben ar sail
gronnus ac yn unol ag FRS 102.
• C
 ynllun pensiwn
Mae’r Cyngor yn cyfrannu at gynllun pensiwn cyfraniad
diffiniedig er budd ei gyflogeion o dan gynllun ymrestru
awtomatig, y mae ei asedau yn cael eu gweinyddu gan
Royal London. Delir asedau’r cynllun yn annibynnol ar rai’r
Elusen mewn cronfa a weinyddir yn annibynnol. Mae
costau pensiynau a godir yn y cyfriflenni yn cynrychioli’r
cyfraniadau sy’n daladwy yn ystod y flwyddyn.

A do ly gia d A r ian n ol

Cydnabyddir dyledwyr masnach a dyledwyr eraill yn ôl swm
y setliad sy’n ddyledus yn sgîl unrhyw ddisgownt masnach a
gynigir. Prisir rhagdaliadau yn ôl y swm a ragdalwyd yn net o
unrhyw ddisgowntiau masnach sy’n ddyledus.

Cydnabyddir credydwyr a darpariaethau pan fydd gan yr
elusen rwymedigaeth gyfreithiol neu adeiladol bresennol o
ganlyniad i ddigwyddiad yn y gorffennol. Cânt eu cydnabod
pan fydd yn debygol y bydd angen trosglwyddiad budd
economaidd i setlo’r rhwymedigaeth ac mae’n bosibl
gwneud amcangyfrif dibynadwy o’r rhwymedigaeth.

Ein Hadroddiad Blynyddol Addasrwydd i Ymarfer

Offer TG
Gwefan/mewnrwyd/cadw ar-lein
Celfi ac offer swyddfa
Gwelliannau lesddaliadol
(cyfarparu’r swyddfa)

(x) Credydwyr a darpariaethau am
rwymedigaethau

S u t r ydym yn Da r p a r u B u dd i’r Cyh o e dd

A doly gi ad A r i a n n o l

S u t r ydym yn Da r p a r u B u dd i’r Cyh o e dd

A doly gi ad A r i a n n o l

2016/17
£

2015/16
£

7,507,880

7,100,311

345,373

317,091

2.Incwm o weithgareddau elusennol
Ffi adnewyddu flynyddol
Ffi gofrestru
Darparwr Addysg Hyfforddiant Parhaus

17,574
7,434,976

2016/17
£

2015/16
£

28,337

25,853

Incwm Difidendau

203,885

24,655

Cyfanswm

232,222

50,508

2016/17
£

2015/16
£

Secondiadau staff

-

25,057

Cyfanswm

-

25,057

3. Incwm o Fuddsoddiad
Llog o adneuon sefydledig

4. Adnoddau eraill yn dod i mewn

Direct
Cost
£

Support
Cost
£

Total
2015/16
£

Total
2014/15
£

5. Gweithgareddau elusennol
3,548,350

1,421,482

4,969,832

3,587,735

Cofrestru

Addasrwydd i Ymarfer (Nodyn 5a.)

921,119

653,589

1,574,708

1,497,958

Addysg a safonau

993,898

512,906

1,506,804

1,547,916

Polisi

446,471

254,988

701,459

540,749

245,378

205,162

450,540

366,587

Cyfanswm

6,155,216

3,048,127

9,203,343

7,540,945

2016/176
£

2015/16
£

1,233,604

586,631

Costau ymchwilio eraill

879,431

927,850

Costau gwrandawiadau

927,729

732,639

Cyfryngu anghydfodau

184,930

149,000

Cydymffurfio cyfreithiol

322,656

160,061

Costau cymorth

1,421,482

1,031,554

Cyfanswm

4,969,832

3,587,735

The following table details the FTP costs.
5a. Addasrwydd i Ymarfer gan gynnwys Cydymffurfio Cyfreithiol
Ffioedd cyfreithiol ar ymchwiliadau
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Cyfathrebu

Ein Hadroddiad Blynyddol Addasrwydd i Ymarfer

27,638
7,880,891

Cyfanswm

Rheoli
£

Governance
£

Cyfleusterau
£

AD
£

TG
£

2016/17
Cyfanswm
£

2015/16
Cyfanswm
£

102,654 249,297

1,421,482

1,031,554

Cyllid
£

6. Costau cymorth
Addasrwydd
i Ymarfer

191,067

389,628

350,613 138,223

Cofrestru

87,852

179,148

161,210

63,554

47,200 114,625

653,589

631,643

Addysg a
Safonau

68,942

140,587

126,510

49,874

37,040

89,953

512,906

479,347

Polisi

34,274

69,892

62,894

24,795

18,414

44,719

254,988

222,686

Cyfathrebu

27,576

56,235

50,604

19,950

14,816

35,981

205,162

172,403

Cyfanswm

409,711

835,490

220,124 534,575

3,048,127

2,537,633

751,831 296,396

2016/17
£

2015/16
£

Ffioedd a threuliau aelodau

333,541

288,126

Cost staff

358,075

296,196

16,800

17,856

Manylion cost llywodraethu a gynhwysir o dan gost cymorth
yw fel a ganlyn.
Costau llywodraethu

Ffioedd archwilio allanol
Ffioedd archwilio mewnol

22,485

24,407

Costau llywodraethu eraill

104,589

20,328

Cyfanswm

835,490

646,913

Mae ffioedd a threuliau aelodau yn cynnwys aelodau’r Cyngor (ymddiriedolwyr) ac aelodau pwyllgor.

2015/16
£

2014/15
£

14,000

14,880

3,000

-

7. Nodir incwm net am y flwyddyn ar ôl codi tâl:
Ffioedd a dalwyd i’r archwilwyr allanol - haysmacintyre:
ffi archwilio allanol (heb gynnwys TAW)
ffi archwilio allanol – dan ddarpariaeth (heb gynnwys TAW)

3,000

22,485

24,407

Dibrisiant asedau sefydlog

386,928

331,605
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cyngor am drethi
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2,160

Ffioedd archwilio mewnol
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Mae cost llywodraethu yn cynnwys ffioedd a gwariant a dynnwyd mewn perthynas â’r Cyngor a’r pwyllgorau, ffioedd
archwilio allanol a mewnol a chost staff mewn perthynas â chefnogi gweithgareddau llywodraethu. Dyrennir cost cymorth i
weithgareddau gwahanol ar sail niferoedd staff.

S u t r ydym yn Da r p a r u B u dd i’r Cyh o e dd

A doly gi ad A r i a n n o l

2016/17
£

2015/16
£

2,788,229

2,243,584

289,318

239,379

8. Costau staff
Costau cyflogi staff:
Cyflogau
Yswiriant gwladol
Costau pensiwn

194,233

167,024

3,271,780

2,649,987

2016/17

2015/16

Swyddfa’r Prif Weithredwr

3

2

Tîm Rheoli

6

5

16

12

Cofrestru

8

9

Addysg & safonau

6

6

Polisi a chyfathrebu

5

5

Cyfanswm

S u t r ydym yn Da r p a r u B u dd i’r Cyh o e dd

A doly gi ad A r i a n n o l

Nifer cyfartalog staff

Llywodraethu, cydymffurfedd, cynllunio perfformiad

8

6

Adnoddau (Cyfleusterau, Adnoddau Dynol, Cyllid a TG)

10

9

Cyfanswm

62

54

2016/17

2015/16

£60,000 ond o dan £70,000

5

2

£70,000 ond o dan £80,000

-

1

£80,000 ond o dan £90,000

1

-

£90,000 ond o dan £100,000

-

1

£100,000 ond o dan £110,000

1

1

£110,000 ond o dan £120,000

-

1

£120,000 ond o dan £130,000

-

1

Nifer y staff y daeth eu henillion trethadwy i’r bandiau
cyflog uwch oedd:
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Yn ystod y flwyddyn, talodd y Cyngor £58,524 am wyth aelod o’i staff yn y categori hwn (2015/16
£44,019 am bum aelod o staff) i gynllun pensiwn cyfraniadau diffiniedig. Mae’r ymddiriedolwyr (aelodau’r
Cyngor) yn ystyried yr uwch dîm rheoli fel y rheolwyr allweddol. Telir ffioedd i’r ymddiriedolwyr hefyd ac
ad-delir costau iddynt am eu teithio a’u cynhaliaeth. Gwelir y manylion yn nodyn 9. Ni thelir unrhyw
symiau’n uniongyrchol i drydydd partïon nad ydynt eisoes yn cael eu datgelu yn nodyn 9.

Ein Hadroddiad Blynyddol Addasrwydd i Ymarfer

Addasrwydd i Ymarfer

S u t r ydym yn Da r p a r u B u dd i’r Cyh o e dd

A doly gi ad A r i a n n o l

Mae’r tâl a’r buddion a dderbyniwyd gan bersonél rheoli allweddol (yr uwch dîm rheoli) fel a ganlyn:
2016/17
£

2015/16
£

419,140

384,390

Cyfraniadau yswiriant gwladol cyflogwr

52,802

47,064

Cyfraniadau pensiwn cyflogwr

39,117

37,424

8,134

9,944

519,193

478,822

Personél rheoli allweddol
Tâl Gros

Buddion
Cyfanswm

Ffioedd
gyda TAW
£

Peter Douglas*

13,460

13,460

1,134

14,594

13,349

Paul Carroll*

13,460

13,460

3,003

16,463

15,074

Liam Kite*

13,460

13,460

2,341

15,801

13,674

Fiona Peel*

14,960

14,960

2,611

17,571

14,453

Treuliau
2016/17
2015/16
£ Cyfanswm £ Cyfanswm £

9. Treuliau’r ymddiriedolwyr

Rob Hogan**

-

-

-

-

14,825

Brian Coulter*

8,300

8,300

1,022

9,322

20,251

Selina Ullah

13,460

13,460

3,044

16,504

15,793

Gareth Hadley

56,593

56,593

566

57,159

40,496

Helen Tilley

13,460

13,460

2,541

16,001

18,168

Scott Mackie***

13,460

16,152

4,890

21,042

19,611

Glen Tomison

13,460

13,460

5,667

19,127

15,711

Rosie Glazebrook

13,460

13,460

137

13,597

13,173

David Parkins

13,460

13,460

-

13,460

560

Sinead Burns****
Cyfanswm

6,730

6,730

874

7,604

-

207,723

210,415

27,830

238,245

215,138

13

13

Nifer yr ymddiriedolwyr

Ein Hadroddiad Blynyddol Addasrwydd i Ymarfer

Ffioedd
£

Mae Deddf Optegwyr 1989, atodlen 1 y ddeddf, paragraff 11 (2) b yn caniatáu i
ni dalu ffioedd i ymddiriedolwyr am fynychu cyfarfodydd y Cyngor.

** Ymddeolodd Rob Hogan yn 2015/16.
*** Telir ffioedd i Scott Mackie drwy’r llyfr pryniadau a chodir TAW ar ei ffioedd.
**** Penodwyd Sinead Burns ar 01 Hydref 2016.
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* Ymddeolodd Brian Coulter ar 30 Medi 2016 tra ymddeolodd Paul Carroll, Peter
Douglas, Liam Kite a Fiona Peal ar 31 Mawrth 2017.

Swyddfa,
Dodrefn ac
Offer
£

Ailwampio
£

Caledwedd Meddalwedd
TG
TG
£
£

Asedau sy’n
cael eu
hadeiladu
– CRM
£

Cyfanswm
£

10. Asedau sefydlog diriaethol
Cost ar 1 Ebrill 2016

267,041

1,057,510

281,987

1,319,644

53,260

2,979,442

21,052

-

19,761

-

36,972

77,785

Llai: Gwarediadau

-

-

(91,959)

(22,668)

-

(114,627)

Trosglwyddiadau

-

-

-

90,232

(90,232)

-

288,093

1,057,510

209,789

1,387,208

-

2,942,600

(8,968)

(24,593)

(189,140)

(981,709)

-

(1,204,410)

(27,933)

(73,780)

(44,496)

(240,719)

-

(386,928)

Adio: Cost
ychwanegiadau

Cyfanswm ar
31 Mawrth 2017

S u t r ydym yn Da r p a r u B u dd i’r Cyh o e dd

A doly gi ad A r i a n n o l

Llai: Dibrisiant
A godwyd yn ystod
y flwyddyn
Gwarediadau

-

-

91,959

22,668

-

114,627

Cyfanswm ar
31 Mawrth 2017

(36,901)

(98,373)

(141,677)

(1,199,760)

-

(1,476,711)

Gwerth llyfr net
31 Mawrth 2017

251,192

959,137

68,112

187,448

-

1,465,889

Gwerth Llyfr Net
31 Mawrth 2016

258,073

1,032,917

92,847

337,935

53,260

1,775,032

Ein Hadroddiad Blynyddol Addasrwydd i Ymarfer

Ar 1 Ebrill 2016
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2016/17
£

2015/16
£

Buddsoddiadau a ddygwyd ymlaen

4,419,743

-

ychwanegiadau

3,903,822

4,311,186

Gwarediadau

(530,168)

-

11. Buddsoddi

Enillion wedi eu gwireddu

32,763

-

Enillion heb eu gwireddu

1,097,756

108,557

Buddsoddiadau a gariwyd ymlaen

8,923,916

4,419,743

911,023

4,331,848

9,834,939

8,751,591

Arian parod
Cyfanswm y portffolio

Yn ystod y flwyddyn, tynnwyd £49,481 (2015/16 £11,751) fel ffioedd rheoli buddsoddiadau ac mae wedi
ei ddatgelu ar y Datganiad o Weithgareddau Ariannol fel Codi Arian.

2016/17
£

2015/16
£

-

36,954

Rhagdaliadau

173,807

132,449

Dyledwyr eraill

326,435

349,648

12. Dyledwyr
Dyledwyr masnach

Incwm cronedig
Cyfanswm

-

1,752

500,242

520,803

Ein Hadroddiad Blynyddol Addasrwydd i Ymarfer

Mae cyfanswm y portffolio yn cynnwys arian parod a ddelir gan reolwyr ecwiti.

S u t r ydym yn Da r p a r u B u dd i’r Cyh o e dd

A doly gi ad A r i a n n o l
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2016/17
£

2015/16
£

13. Credydwyr: Symiau sy’n dod yn ddyledus o fewn un flwyddyn
Credydwyr masnach

330,856

320,180

Incwm gohiriedig (nodyn 13a)

7,821,382

7,371,562

Croniadau

1,340,690

1,143,605

104,651

88,094

30,480

25,889

9,628,060

8,949,330

Treth arall a nawdd cymdeithasol
Credydwyr eraill
Cyfanswm

Mae croniadau yn cynnwys croniad rhent sy’n dod i £713,314 (2015/16 £511,725).

S u t r ydym yn Da r p a r u B u dd i’r Cyh o e dd

A doly gi ad A r i a n n o l

Mae incwm o ffioedd adnewyddu cofrestreion wedi ei ohirio a’i ryddhau fel incwm yn 2017/18.

2015/16
£

7,371,562

6,959,538

13a. Incwm gohiriedig
Ar 1 Ebrill
Swm a ohiriwyd yn ystod y flwyddyn

7,821,382

7,371,562

Swm a ryddhawyd i’r Datganiad o Weithgareddau Ariannol

(7,371,562)

(6,959,538)

Cyfanswm

7,821,382

7,371,562

2016/17
£

2015/16
£

9,834,939

8,751,591

14. Offerynnau ariannol
Asedau ariannol a fesurir yn ôl gwerth teg (a)
Asedau ariannol a fesurir yn ôl cost amorteiddiedig (b)

7,309,467

7,455,491

Rhwymedigaethau ariannol a fesurir yn ôl cost amorteiddiedig (c)

(9,523,409)

(8,861,236)

Asedau ariannol net a fesurir yn ôl cost amorteiddiedig

7,620,997

7,345,846

Ein Hadroddiad Blynyddol Addasrwydd i Ymarfer

2016/17
£

(a) M
 ae asedau ariannol a fesurir yn ôl gwerth teg yn cynnwys buddsoddiadau.
(b) M
 ae asedau ariannol a fesurir yn ôl cost amorteiddiedig yn cynnwys: adneuon byrdymor ac arian
mewn llaw, dyledwyr masnach, dyledwyr eraill, ac incwm cronedig.
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(c) M
 ae rhwymedigaethau ariannol a fesurir yn ôl cost amorteiddiedig yn cynnwys: credydwyr masnach,
credydwyr eraill, croniadau ac incwm gohiriedig.

Balans
a ddygwyd
ymlaen
£

Incwm
£

Gwariant
£

£

Balans
a gariwyd
ymlaen
£

Cronfa costau cyfreithiol

500,000

-

(12,899)

1,512,899

2,000,000

Cronfa strategol

635,652

-

(274,150)

3,136,070

3,497,572

(240,204)

15. Cyllid
Cyllid digyfyngiad
Cyllid dynodedig

Cronfa adnoddau dynodedig

438,274

-

Cronfa fuddsoddi

4,438,000

-

(198,070)

-

(4,438,000)

-

Cyfanswm cyllid dynodedig

6,011,926

-

(527,253)

12,899

5,497,572

Cronfa incwm a gwariant

3,153,307

8,113,113

(8,725,571)

1,117,620

3,658,469

Cyfanswm cyllid

9,165,233

8,113,113

(9,252,824)

1,130,519

9,156,041

-

S u t r ydym yn Da r p a r u B u dd i’r Cyh o e dd

A doly gi ad A r i a n n o l

Cyllid cyffredinol

Roedd gwariant ar yr holl gronfeydd wrth gefn yn cyd-fynd â’n cynlluniau. Cyn ad-strwythuro’r cronfeydd, trosglwyddwyd £13k
o’n cronfa incwm a gwariant wrth gefn i’n gronfa costau cyfreithiol annisgwyl, er mwyn cynnal y gronfa ar £500k.

Cyllid
cyfyngedig
£

Cyllid
digyfyngiad
£

Cyfanswm
2016/17
£

Cyfanswm
2015/16
£

Asedau sefydlog diriaethol

-

1,465,889

1,465,889

1,775,032

Buddsoddiadau

-

9,834,939

9,834,939

8,751,591

Asedau presennol

-

7,483,273

7,483,273

7,587,940

Rhwymedigaethau presennol

-

(9,628,060)

(9,628,060)

(8,949,330)

Cyfanswm asedau net

-

9,156,041

9,156,041

9,165,233

16. Dadansoddiad o asedau net fesul cronfa
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Mae’r gronfa gyfreithiol wrth gefn (y gronfa costau cyfreithiol annisgwyl gynt) wedi ei hehangu bellach i ymdopi ag
amrywiaethau mawr ym maint yr achosion/cwynion mae’r GOC yn ei dderbyn. Roedd y diffiniad blaenorol o’r gronfa wrth gefn
yn hynod o gul a oedd yn golygu ei bod yn annhebygol iawn y câi ei ddefnyddio. Mae’r gronfa strategol wrth gefn wedi ei
ddynodi i gefnogi prosiectau a mentrau strategol penodol a amlinellir yng Nghynllun Strategol tair blynedd y GOC a’r tu hwnt.
Ar ddiwedd y flwyddyn, cafodd y gronfa fuddsoddi a’r gronfa adnoddau dynodedig eu dyrannu i’r cronfeydd uchod.
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17. Ymrwymiadau pensiwn
Gweithredwn gynllun pensiwn cyfraniad diffiniedig ar ran rhai cyflogeion o dan gynllun ymrestru
awtomatig. Mae asedau’r cynllun yn cael eu dal yn annibynnol ar rai’r Cyngor mewn cronfa a
weinyddir yn annibynnol. Cyfanswm y gost a dynnwyd yn ystod y flwyddyn oedd £194,233 (2015/16
£167,024). Roedd £28,440 mewn cyfraniadau eto i’w talu yn 2017, (2015/16 £20,198) a gynhwysir
yn y fantolen sheet.
18. Ymrwymiadau o dan brydlesau gweithredol
Ar 31 Mawrth 2017, roedd gan yr elusen y taliadau prydles yn y dyfodol o dan brydlesau gweithredol.

2016/17
£

2015/16
£

620,273

620,273

Mewn dwy i bum mlynedd yn gynhwysol

2,481,091

2,481,091

Dros bum mlynedd

4,496,978

5,117,249

2016/17
£

2015/16
£

O fewn un flwyddyn

17,602

18,411

Mewn dwy i bum mlynedd yn gynhwysol

26,035

43,368

S u t r ydym yn Da r p a r u B u dd i’r Cyh o e dd

A doly gi ad A r i a n n o l

Tir ac adeiladau
O fewn un flwyddyn

Cyfanswm y tâl am bob prydles weithredol i’r datganiad o weithgareddau ariannol ar 31 Mawrth 2017
oedd £530,135. (2016 £575,361).

19. Trafodion partïon cysylltiedig
Yn ystod y flwyddyn, talwyd i aelodau’r Cyngor fynychu cyfarfodydd y Cyngor a gwariant cysylltiedig
drwy gyflogres y Cyngor (cyfeiriwch at nodyn 9 am fanylion).
Yn ogystal â thaliadau a oedd yn gysylltiedig â’r Cyngor, cymerodd aelodau canlynol y Cyngor ran
mewn partïon cysylltiedig yr oedd gan y GOC y trafodiadau canlynol gyda hwy yn ystod y flwyddyn:
• Darparodd Scott Mackie wasanaethau fel darparwr CET. Yn ystod y flwyddyn, talom ni £5,408 i Scott
am wasanaethau fel darparwr CET. Darparodd priod a phartner busnes Scott, Dr Roisin Mackie,
wasanaethau CET hefyd fel darparwr CET. Yn ystod y flwyddyn talom £7,386 iddi hi.

Ein Hadroddiad Blynyddol Addasrwydd i Ymarfer

Prydlesu offer swyddfa

• Mae priod David Parkins, Dr Susan Blakeney, yn archwilydd achos. Yn ystod y flwyddyn talom £7,374
i Susan mewn ffioedd am ei gwasanaethau a £26 am dreuliau cysylltiedig.
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Acronym neu deitl

Enw llawn neu ddisgrifiad

ASA

Awdurdod Safonau Hysbysebu
Rheoleiddiwr hysbysebu annibynnol y DU ar draws pob cyfrwng.

BMG

BMG Research
Asiantaeth ymchwil annibynnol sy’n darparu ymchwil o’r radd flaenaf i’r sectorau
cyhoeddus a phreifat fel ei gilydd.
Mae corff corfforaethol yn gwmni cyfyngedig neu’n bartneriaeth atebolrwydd
cyfyngedig sydd wedi ei ymgorffori â Thŷ’r Cwmnïau.

Cofrestrai busnes

Mae cofrestrai busnes yn gorff corfforaethol sydd wedi cofrestru gyda’r GOC.

CET

 ddysg a Hyfforddiant Parhaus
A
Hyfforddiant mae’n rhaid i’n cofrestreion ei wneud i gadw eu sgiliau a’u gwybodaeth
yn gyfredol.

CRM

 heoli Cysylltiadau Cwsmeriaid
R
Meddalwedd ar gyfer rheoli’n rhyngweithio â’n rhanddeiliaid gorffennol, presennol a
dyfodol.

Optegydd dosbarthu

Person sy’n ffitio ac yn cyflenwi sbectol neu gymhorthion golwg isel.

DPA

 eddf Diogelu Data
D
Y DPA sy’n rheoleiddio prosesu gwybodaeth mewn perthynas ag unigolion, gan
gynnwys cael, dal, defnyddio neu ddatgelu’r cyfryw wybodaeth.

UE

Yr Undeb Ewropeaidd

AEE

Ardal Economaidd Ewrop

FoI

Rhyddid Gwybodaeth
Mae cyfreithiau rhyddid gwybodaeth yn galluogi mynediad gan y cyhoedd i ddata a
ddelir gan lywodraethau cenedlaethol a chyrff cyhoeddus.

FSA

Awdurdod Gwasanaethau Ariannol
Rheoleiddiwr pob darparwr gwasanaethau ariannol yn y DU. Disodlwyd yr FSA gan yr
Awdurdod Ymddygiad Ariannol (FCA) ar 1 Ebrill 2013.

FTP

 ddasrwydd i Ymarfer
A
Gallu cofrestrai i gyflawni eu dyletswyddau proffesiynol fel yr amlinellir yn y Ddeddf
Optegwyr 1989

GMC

 yngor Meddygol Cyffredinol
C
Corff rheoleiddio ar gyfer meddygon yn y DU.

GOC

Cyngor Optegol Cyffredinol
Corff rheoleiddio ar gyfer optometryddion, optegwyr dosbarthu, myfyrwyr optegol a
busnesau optegol yn y DU.

GOsC

Cyngor Osteopathig Cyffredinol
Corff rheoleiddio ar gyfer osteopathau yn y DU.

HCPC

 yngor Proffesiynau Gofal Iechyd
C
Corff rheoleiddio ar gyfer y pymtheg proffesiwn gofal iechyd nad oes ganddynt eu
rheoleiddiwr eu hun yn y DU, a gweithwyr cymdeithasol yn Lloegr.

IC

Pwyllgor Ymchwilio
Un o bwyllgorau’r GOC sy’n ymchwilio i honiadau am gofrestreion.
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Mae corff corfforaethol yn gwmni cyfyngedig neu’n bartneriaeth atebolrwydd
cyfyngedig sydd wedi ei ymgorffori â Th ’r Cwmnïau. Mae cyrff corfforaethol a
gofrestrir gyda’r GOC yn cael eu galw’n gofrestreion busnes.
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Corff corfforaethol

S u t r ydym yn Da r p a r u B u dd i’r Cyh o e dd

Geir fa

Enw llawn neu ddisgrifiad

IP

Rhagnodwr annibynnol
Arbenigedd sydd ar agor i optometryddion yn unig. Mae rhagnodi annibynnol yn
galluogi optometryddion i asesu claf yn glinigol, sefydlu diagnosis, penderfynu’r
rheolaeth glinigol mae ei hangen a rhagnodi lle bo angen.

Comisiwn/Comisiynau’r
Gyfraith

Y corff statudol annibynnol a grëwyd gan Ddeddf Comisiynau’r Gyfraith 1965 i gadw’r
gyfraith dan adolygiad ac argymell diwygio lle mae ei angen. Nod y comisiwn yw
sicrhau bod y gyfraith yn deg, yn fodern, yn syml ac mor gost-effeithiol â phosibl.

S u t r ydym yn Da r p a r u B u dd i’r Cyh o e dd

Acronym neu deitl

Tri chomisiwn y gyfraith sydd – un yng Nghymru a Lloegr, un yn yr Alban ac un yng
Ngogledd Iwerddon.

Aelod

Unigolion sy’n gweithio gyda’r GOC nad ydynt yn gyflogeion nac yn gontractwyr (yn ôl
y diffiniad sydd yn eu contract gyda ni); er enghraifft, aelodau pwyllgor.

OCCS

Gwasanaeth Cwynion Defnyddwyr Optegol
Corff a ariennir gan y GOC sy’n delio â chwynion ynghylch materion (ad-daliadau,
sbectol sydd wedi torri ac ati) nad ydynt yn bwrw amheuaeth ar addasrwydd optegydd
i ymarfer.

Optometrydd

Person sy’n profi’ch golwg ac yn gallu canfod cyflyrau’r llygad. Hefyd gall ffitio a
chyflenwi cymhorthion golwg isel neu lensys cyffwrdd.

PCI

 iwydiant Cardiau Talu
D
Mae Safon Diogelwch Data’r Diwydiant Cardiau Talu (PCI DSS) yn set o ofynion
a fwriedir i sicrhau bod pob cwmni sy’n prosesu, yn storio neu’n trosglwyddo
gwybodaeth cardiau credyd yn cynnal amgylchedd diogel.

Cyfrin Gyngor

Y rhan o Lywodraeth Ei Mawrhydi sy’n cynghori ar ymarfer pwerau uchelfraint a
swyddogaethau penodol a aseinir i’r Frenhines a’r Cyngor drwy Ddeddf Seneddol.

Teitl gwarchodedig

Teitlau a gedwir yn gyfreithiol at ddefnydd cofrestreion y GOC. Y teitlau gwarchodedig
yw: optometrydd (cofrestredig); optegydd dosbarthu (cofrestredig); optegydd
offthalmig cofrestredig; ac optegydd (cofrestredig).

PSA

Awdurdod Safonau Proffesiynol dros Iechyd a Gofal Cymdeithasol
Yn goruchwylio gwaith y GOC a’r wyth rheoleiddiwr arall gofal iechyd y DU.

Aelod cofrestrai

Aelod o Gyngor y GOC (neu ei bwyllgorau) sy’n dal cymhwyster optegol ac y mae ei
enw yn ymddangos ar gofrestr y GOC.

SCM

Uwch Aelod Cyngor
Mae Uwch Dîm Rheoli’r GOC yn cynnwys y Prif Weithredwr a Chofrestrydd, y
Cyfarwyddwr Adnoddau, y Cyfarwyddwr Strategaeth a’r Cyfarwyddwr Addasrwydd
i Ymarfer.

Uwch Dîm Rheoli

Uwch Dîm Rheoli (rheolwyr allweddol)
Mae Uwch Dîm Rheoli’r GOC yn cynnwys y Prif Weithredwr a Chofrestrydd, y
Cyfarwyddwr Adnoddau, y Cyfarwyddwr Strategaeth a’r Cyfarwyddwr Addasrwydd i
Ymarfer.

Ymddiriedolwr

Aelod o fwrdd neu bwyllgor rheoli elusen. Yn achos y GOC ei ymddiriedolwyr yw
deuddeg aelod ei Gyngor.

Cod Llywodraethu
Corfforaethol y DU

Yn pennu safonau arfer da mewn perthynas ag arweinyddiaeth ac effeithiolrwydd
bwrdd, tâl, atebolrwydd a chysylltiadau â rhanddeiliaid.

ZPL

Lensys Dim Pŵer
Lensys cyffwrdd ffasiwn neu gosmetig sydd â lensys ‘plano’.
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Yn achos y GOC, aelod lleyg yw aelod o’r Cyngor neu un o’i bwyllgorau nad oes
ganddo gymhwyster optegol.
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Y Cyngor Optegol Cyffredinol
10 Old Bailey
Llundain
EC4M 7NG
Ffôn +44 (0)20 7580 3898
Ffacs +44 (0)20 7436 3525
www.optical.org
E-bost: goc@optical.org
Twitter: @GOC_UK
Mae’r GOC yn elusen gofrestredig yng Nghymru a Lloegr (1150137)

