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Medi 2013
Cyhoeddom fod
nifer y myfyrwyr a
gafodd eu tynnu
o’r gofrestr am fethu
ag adnewyddu eu
cofrestriad wedi
lleihau ers cyflwyno’r
dull cadw ar-lein
drwy MyGOC.

Ebrill 2013
Penodwyd Scott
Mackie a Helen
Tilley i’r Cyngor.
Cyhoeddom
ostyngiad yn nifer
y cofrestreion a
dynnwyd o’r gofrestr
am fethu â gwneud
cais i’w cadw.

Mehefin 2013
Ein cydnabod gan y
Gymdeithas Safonau
Proffesiynol (PSA)
am fodloni pob un o
24 safon eu Safonau
Rheoleiddio Da.

Mai 2013
Cyrraedd diwrnod o bwys
i’n cynllun CET newydd gyda
mwy na 2000 o gofrestreion yn
cyflawni eu targed adolygiad
gan gymheiriaid ers dechrau’r
flwyddyn.

Gorffennaf 2013
Gwnaeth y nifer uchaf
erioed o fyfyrwyr
(89.9%) gais am gadw
erbyn y dyddiad cau
15 Gorffennaf.

Ionawr 2014
Diwallodd y mwyafrif
helaeth (97%) o’n
cofrestreion eu pwyntiau
targed CET ar gyfer
2013, gan ddangos eu
bod yn cadw eu sgiliau
a’u gwybodaeth yn
gyfredol.

Tachwedd 2013
Lansio’n cynllun
strategol, gan
gynnig ein bod
yn chwarae rôl
fwy rhagweithiol
mewn hybu iechyd
a diogelwch y
cyhoedd drwy’r
safonau a bennwn
ar gyfer
optometryddion
ac optegwyr
dosbarthu, yn
ogystal â pharatoi’n
well i ymdrin â
chwynion yn
gyflymach ac yn
fwy effeithiol.

Mawrth 2014
Cyhoeddom
fod 10,000 o
gofrestreion
bellach wedi
ymgymryd ag
adolygiad gan
gymheiriaid fel
rhan o’u CET.

Rhagfyr 2013
Ein Rheolau
Addasrwydd i
Ymarfer (FTP)
newydd yn llwyddo
yng ngham
‘penderfyniad
negyddol’ y
Senedd cyn dod i
rym yn Ebrill 2014.
Chwefror 2014
Lansio dau ymgynghoriad
newydd yn gofyn am
adborth am ein Cynllun
Cydraddoldeb, Amrywiaeth
a Chynhwysiant newydd
arfaethedig a’n dull
o ymdrin ag ymarfer
anghyfreithlon.

Manylion cyf eir io
a gweinyddol
Y Cyngor Optegol Cyffredinol (GOC) yw’r rheoleiddiwr statudol am y proffesiynau optegol yn y
Deyrnas Unedig. Mae wedi ei gyfansoddi’n gorff corfforaethol o dan Ddeddf Optegwyr 1989, fel y’i
diweddarwyd gan ddeddfwriaeth ddiwygio gorchymyn adran 60 a ddaeth i rym ar 30 Mehefin 2005.
Ar 12 Rhagfyr 2012, cofrestrwyd y GOC fel elusen gan y Comisiwn Elusennau yng Nghymru a Lloegr
(rhif elusen gofrestredig 1150137).

Swyddfa gofrestredig a
chyfeiriad gweithredol y GOC

41 Harley Street, Llundain, W1G 8DJ

Bancwyr

Royal Bank of Scotland
28 Cavendish Square, Marylebone, Llundain, W1G 0DB
Lloyds Banking Group (yn ymgorffori Bank of Scotland)
4th Floor, 25 Gresham Street, Llundain, EC2V 7HN
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Archwilwyr mewnol

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

Archwilwyr allanol

haysmacintyre
26 Red Lion Square, Llundain, WC1R 4AG

Cyngor

Gareth Hadley (Cadeirydd)
Brian Coulter
Morag Alexander
Paul Carroll
Peter Douglas
Rob Hogan
Liam Kite
Scott Mackie
Fiona Peel
James Russell
Helen Tilley
Selina Ullah

Uwch Dîm Rheoli

Samantha Peters, Prif Weithredwr a Chofrestrydd
Alistair Bridge, Cyfarwyddwr Polisi a Chyfathrebu
Mandie Lavin, Cyfarwyddwr Rheoleiddio
Josephine Lloyd, Cyfarwyddwr Adnoddau

Adroddiad Blynyddol y GOC 2013-2014

(penodwyd 19 Chwefror 2013 tan 18 Chwefror 2017)
(ailbenodwyd 1 Ebrill 2013 tan 31 Mawrth 2015)
(ailbenodwyd 1 Ebrill 2013 tan 31 Rhagfyr 2014)
(ailbenodwyd 1 Ebrill 2013 tan 31 Mawrth 2017)
(ailbenodwyd 1 Ebrill 2013 tan 31 Mawrth 2017)
(ailbenodwyd 1 Ebrill 2013 tan 31 Rhagfyr 2015)
(ailbenodwyd 1 Ebrill 2013 tan 31 Mawrth 2017)
(penodwyd 1 Ebrill 2013 tan 31 Mawrth 2017)
(ailbenodwyd 1 Ebrill 2013 tan 31 Mawrth 2017)
(ailbenodwyd 1 Ebrill 2013 tan 31 Rhagfyr 2014)
(penodwyd 1 Mai 2013 tan 30 Ebrill 2017)
(penodwyd 1 Medi 2011 tan 31 Awst 2014)

Neges gan y Cadeir ydd
Roedd hon yn flwyddyn bwysig i ni wrth i ni bennu’n cyfeiriad
yn y dyfodol am gyfnod ein cynllun strategol newydd.
Bydd hwn yn ein helpu i fodloni’r heriau rydym yn
eu hwynebu i fod yn rheoleiddiwr effeithiol. Ein tair
blaenoriaeth bennaf fydd:
•	hybu safonau uwch drwy gydol y proffesiynau
optegol, gan gynnwys ystyried y safonau eu hunain,
y canllawiau a roddir i’n cofrestreion a sut mae
myfyrwyr yn cael eu haddysgu i gyflawni’r safonau
hynny a disgwyliadau newidiol y cyhoedd;
• 	hybu mwy o ymwybyddiaeth ac ymddiriedaeth yn y
proffesiynau gan y cyhoedd, gan gynnwys addysgu’r
cyhoedd i wneud dewisiadau gwybodus am eu gofal
a chodi ymwybyddiaeth o’n rôl ni; a
• 	delio â chwynion yn gyflymach ac yn fwy effeithiol,
er budd achwynwyr a chofrestreion fel ei gilydd.
Bydd y blaenoriaethau hyn yn ein helpu i ymateb i
ddisgwyliadau’r cyhoedd yn sgîl Ymchwiliad Francis, a
sicrhau ein bod yn rhoi amddiffyn y cyhoedd wrth galon
popeth a wnawn. Byddwn yn ategu’n gwaith yn y meysydd
hyn drwy waith i adeiladu corff mwy modern a chynaliadwy.
Ni lwyddodd Bil drafft Comisiynwyr Cyfraith y DU i ddiwygio
pwerau rheoleiddwyr gofal iechyd i gyrraedd Araith y
Frenhines. Er na fydd deddfwriaeth yn ystod y Senedd
bresennol, gobeithiwn y bydd diwygio’n bosibl o hyd gan y
byddai ganddo fanteision aruthrol am ddiogelwch cleifion.
Byddai’r Bil yn ein helpu i ystwytho’n proses gwynion
ymhellach a byddai’n gam tuag at gyflwyno maes chwarae
gwastad ar gyfer busnesau optegol. Byddai’n helpu’r holl
reoleiddwyr gofal iechyd i ymateb yn effeithiol i’r heriau
a godwyd gan Ymchwiliad Francis. Yn hanfodol, byddai
hefyd yn rhoi’r pwerau i ni weithio mewn modd ymatebol
i ddatblygiadau yn y sector optegol. Mae technoleg
newydd, newidiadau demograffig, disgwyliadau cleifion
a gwahaniaethau rhwng pedair cenedl y DU i gyd yn
arwain at newidiadau. Gobeithiwn y caiff Bil ei gyflwyno
cyn gynted â phosibl ar ôl Etholiad Cyffredinol y flwyddyn

nesaf: byddwn yn parhau i geisio cefnogaeth Seneddol
drwy annog Llywodraeth sy’n dod i mewn i gymryd y camau
angenrheidiol.
Ar nodyn personol, 2013/14 oedd fy mlwyddyn lawn gyntaf
fel Cadeirydd y GOC. Rwyf wedi mwynhau cwrdd â chynifer
o’n cofrestreion a’n rhanddeiliaid eraill yn y cyfnod hwnnw
a dod i ddeall y rôl hanfodol maent i gyd yn ei chwarae wrth
sicrhau’r canlyniadau gorau i gleifion. Mae’n holl bwysig
ein bod yn parhau i feithrin cysylltiadau agos â phawb a all
ein galluogi i fod yn rheoleiddiwr mwy effeithiol. Hoffwn
fanteisio ar y cyfle hwn i ddiolch i Aelodau’r Cyngor Morag
Alexander a James Russell a fydd yn dod i ddiwedd eu hail
dymhorau yn y swydd ar 31 Rhagfyr 2014. Bu eu cyfraniad
at ein gwaith yn amhrisiadwy.
Fel optegydd dosbarthu ac ymarferwr lensys cyffwrdd
gweithredol sy’n gweld cleifion bob dydd, mae James
Russell wedi dod â’i brofiad i ni o waith yn y rheng flaen,
gan gryfhau felly ein ffocws ar ein cyfrifoldeb craidd dros
ddiogelwch cleifion. Bu ei waith yn y flwyddyn ddiwethaf
wrth helpu i ddatblygu’n hymagwedd at arfer anghyfreithlon
yn arbennig o werthfawr. Mae gan Morag Alexander
ddealltwriaeth ddwfn o bolisi cyhoeddus a sut mae ei
yrru yn ei flaen i adlewyrchu newidiadau a datblygiadau
yn anghenion cymdeithas. Mae wedi rhoi hyn ar waith
nid yn unig o ran cryfhau ein perfformiad yn ei meysydd
arbenigedd hi (cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant
ac wrth fodloni heriau darparu gwasanaethau sy’n hygyrch i
bawb) ond hefyd drwy ei gafael aruthrol ar lywodraethu a’r
hyn sy’n bwysig i lywodraethau ar draws pedair cenedl y DU.
Bydd yn anodd llenwi lleoedd Morag ad James; bydd colled
fawr ar ôl y ddau ohonynt.

Gareth Hadley
Cadeirydd y Cyngor
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Adroddiad y Pr if Weithredwr
a Chofrestr ydd
Mae rheoleiddio optegol wedi ei weddnewid eleni. Yn ystod
y 12 mis diwethaf yn y Cyngor Optegol Cyffredinol (GOC)
rydym wedi cyflwyno newidiadau pwysig i sut rydym yn
gweithio ac wedi cymryd golwg da ar yr hyn mae ei angen
am y dyfodol.
Mae blwyddyn lawn gyntaf ein cynllun newydd ar gyfer
Addysg a Hyfforddiant Parhaus (CET) wedi gweld newid
gwirioneddol mewn ymarfer. Mae dod ag ymarferwyr
ynghyd, fel y gwna’r cynllun hwn, yn eu helpu i ddatblygu
eu hymarfer mewn modd cynaliadwy er budd cleifion a’r
cyhoedd. Bu defnydd aruthrol ar y dulliau dysgu
rhyngweithiol mae’r cynllun yn eu hannog. Roedd adolygu
gan gymheiriaid, yn arbennig, yn newid mawr, felly roedd
yr ymateb cadarnhaol a glywom dro ar ôl tro oddi wrth
weithwyr proffesiynol gan groesawu’r cynllun yn hynod
o galonogol.
Newid arall o bwys oedd cyflwyno rheolau newydd ar gyfer
ymdrin â chwynion addasrwydd i ymarfer. Gyda’r rhain,
bydd gennym allu gwell i ddelio ar fyrder â’r achosion
mwyaf difrifol, yn ogystal â chyflymu ymdrin â chwynion
drwyddi draw. Ein gobaith yw y bydd y newidiadau hyn
yn ein helpu i leihau hyd y broses yn sylweddol; mantais
i gleifion a gweithwyr proffesiynol fel ei gilydd.
Yn ogystal â gweddnewid ein harferion rheoleiddio, rydym
wedi bod yn meddwl am y dyfodol. Bwriadwn fod yn
Rheoleiddiwr blaengar; yn rheoleiddiwr sy’n edrych tua’r
dyfodol ac yn ymateb ar sail tystiolaeth gadarn. Gyda hynny
mewn golwg, eleni adolygom ni ein hymagwedd at
reoleiddio busnesau optegol a’n strategaeth ar gyfer delio
ag ymarfer anghyfreithlon.
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Gan fanteisio ar ymchwil ac ymgynghori eang, datblygom
ni gynigion i reoleiddio busnesau optegol yn ôl y
swyddogaethau maent yn eu cynnal, yn hytrach nag yn
ôl strwythur a theitl. Er y cymer amser i gyflawni’r newid
deddfwriaethol angenrheidiol i gyflwyno hyn, credwn
y bydd yr ymagwedd yn creu model tecach a mwy cyson
o reoleiddio.
Ochr yn ochr â’r newidiadau hyn, parhaom i ddarparu
rheoleiddio cryf ac effeithiol, gan fodloni pob un o’r 24
Safon Rheoleiddio Da yr Awdurdod Safonau Proffesiynol
am yr ail flwyddyn yn olynol.
Mae hynny’n deyrnged i ymroddiad a phroffesiynoliaeth
ein staff, aelodau’n Cyngor a Phwyllgorau, ein
panelwyr, a’n cydweithwyr. Mae eu hymrwymiad cadarn
i fod yn rheoleiddwyr cyfrifol, cyfiawn a blaengar,
ynghyd â’r cynnydd pedant rydym wedi ei wneud eleni,
yn ein helpu i edrych tua’r dyfodol gyda hyder.

Samantha Peters
Prif Weithredwr a Chofrestrydd

Ein rôl mewn rheoleiddio

Ein rôl mewn rheoleiddio

Ein rôl mewn rheoleiddio
Ni yw’r rheoleiddiwr dros y proffesiynau optegol yn y DU.
Ar hyn o bryd rydym yn cofrestru rhyw 26,000 o
optometryddion, optegwyr dosbarthu, myfyrwyr optegol
a busnesau optegol. Ein nod yw amddiffyn a hyrwyddo
iechyd a diogelwch y cyhoedd drwy hyrwyddo safonau
uchel mewn addysg, ymddygiad a pherfformiad proffesiynol
ymhlith optometryddion ac optegwyr dosbarthu, a’r sawl
sy’n hyfforddi i fod yn optometryddion ac
optegwyr dosbarthu.
I gyflawni hyn, mae gennym bedair swyddogaeth graidd, sef:
•	pennu safonau ar gyfer addysg a hyfforddiant
optegol, perfformiad ac ymddygiad.
•	cymeradwyo cymwysterau sy’n arwain at gofrestriad.
•	cynnal cofrestr o unigolion sydd wedi cymhwyso ac
sy’n addas i ymarfer, hyfforddi neu gynnal busnes fel
optometryddion ac optegwyr dosbarthu
•	ymchwilio a gweithredu lle amherir ar addasrwydd
aelod cofrestredig i ymarfer, hyfforddi neu
gynnal busnes.
Rydym yn un o 12 corff yn y DU a elwir yn rheoleiddwyr
iechyd a gofal cymdeithasol. Y cyrff hyn sy’n goruchwylio’r
proffesiynau iechyd a gofal cymdeithasol drwy reoleiddio
gweithwyr proffesiynol unigol.
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Rhaid i optometryddion ac optegwyr dosbarthu gofrestru
gyda ni i allu ymarfer yn y DU a chydymffurfio â’n Cod
Ymddygiad. Os na wnânt hynny, maent yn torri’r gyfraith
a gallant gael eu herlyn. Hefyd mae’n rhaid i fyfyrwyr
optometreg ac opteg ddosbarthu yn y DU gofrestru gyda
ni a chydymffurfio â’n Cod Ymddygiad. Mae’n rhaid i
fusnesau a ddiffinnir yn gyrff corfforaethol ac sy’n defnyddio
teitlau gwarchodedig (fel optometrydd cofrestredig,
optegydd dosbarthu cofrestredig, optegydd offthalmig
cofrestredig ac optegwyr cofrestredig) gofrestru gyda’r
GOC hefyd a chydymffurfio â’n Cod Ymddygiad i fusnesau.
Mae’r sawl sydd wedi cofrestru gyda ni ac sy’n ymddangos
ar y gofrestr gyhoeddus yn cael eu galw’n ‘gofrestreion’.

Mae’r tablau a’r ffeithluniau isod yn rhoi dadansoddiad o niferoedd yr aelodau
cofrestredig ar draws y DU fel y’u mesurwyd ar 31 Rhagfyr 2013. Hefyd mae
gennym 2,381 o fusnesau optegol cofrestredig ar 31 Rhagfyr 2013.
Optometryddion
n Lloegr
G
B
n Yr Alban
G
B
n Cymru
G
B
n G Iwerddon
G
B
n Arall
G
B

Optegwyr dosbarthu
n Lloegr
G
B
n Yr Alban
G
B
n Cymru
G
B
n G Iwerddon
G
B
n Arall
G
B

4,793
5,992
577
747
394
407
208
372
142
134

Cyfanswm optometryddion
G
6,114
B
7,652
Cyfanswm
13,766

44%

2,258
3,159
146
214
119
131
22
23
10
19

Cyfanswm optegwyr dosbarthu
M
2,555
B
3,546
Cyfanswm
6,101

56%

42%

58%
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Oedran optometryddion
ar 31 Rhagfyr 2013
n O dan 25
527
n 25–39
6,781
n 40–54
4,191
n 55+
2,267
Cyfanswm
13,766
4%

49%

Oedran optegwyr dosbarthu
ar 31 Rhagfyr 2013
n O dan 25
92
n 25–39
2,430
n 40–54
2,439
n 55+
1,140
Cyfanswm
6,101

Prifysgol Anglia Ruskin

703

Coleg Bradford

222

Prifysgol Caerdydd

358

Prifysgol Glasgow Caledonian

404

Cymdeithas Brydeinig
yr Optegwyr Dosbarthu

407

Coleg y Ddinas ac Islington

339

Prifysgol y Ddinas Llundain

481

Prifysgol Aston

530

Prifysgol Bradford

531

Prifysgol Gwyddoniaeth
a Thechnoleg Manceinion

284

Prifysgol Plymouth

101

Prifysgol Ulster

128

2%

40%

30%

40%

16%

19%

Dengys y graff sy’n dilyn niferoedd y myfyrwyr cofrestredig
ym mhob sefydliad sy’n cynnig cyrsiau optometreg ac opteg
ddosbarthu a gymeradwyir gan y GOC ar 31 Rhagfyr 2013.
Cyfanswm y myfyrwyr a oedd wedi cofrestru ar 31 Rhagfyr
2013 oedd 4,488 (o’u cymharu â 4,642 ar 31 Rhagfyr 2012).
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Ein rôl mewn pennu safonau ar
gyfer perfformiad ac ymddygiad
Rhaid i gleifion allu ymddiried yn optometryddion, optegwyr
dosbarthu, y sawl sy’n hyfforddi’n optometryddion
ac optegwyr dosbarthu a busnesau optegol am eu lles.
I gyfiawnhau’r ymddiriedaeth honno, mae dyletswydd ar
gofrestreion i gynnal safon ymarfer a gofal dda, ac i ddangos
parch tuag at bawb.
Rhaid i gofrestreion beidio byth â gwahaniaethu’n annheg
yn erbyn cleifion neu gydweithwyr a rhaid iddynt bob amser
fod yn fodlon cyfiawnhau eu camau.
Rydym yn pennu safonau ar gyfer ymddygiad a
pherfformiad, a adlewyrchir yn ein Codau Ymddygiad
a’r cymwyseddau rydym yn eu mynnu gan y proffesiwn.
Mae codau ymddygiad ar wahân ar gyfer cofrestreion
unigol a chofrestreion busnes. Mae pob un yn disgrifio
egwyddorion arfer da mewn perthynas â’r ymddygiad
mae ei angen ym mhob agwedd ar waith proffesiynol.
Mae’r egwyddorion yn gysylltiedig â’r gwerthoedd
sydd wedi eu cytuno gan weithwyr proffesiynol gofal
iechyd fel bod yn gyffredin i bob proffesiwn.
Rhaid i bob optometrydd, optegwyr dosbarthu, busnes
optegol, optometrydd dan hyfforddiant ac optegwr
dosbarthu dan hyfforddiant barchu’r Cod Ymddygiad
yn eu hymddygiad personol a phroffesiynol ar bob adeg.
Bydd methu â chydymffurfio â’r dyletswyddau a’r
cyfrifoldebau a bennir yn y Cod yn peryglu eu cofrestriad.
Mae ein Codau Ymddygiad yn esbonio’r safonau personol a
moesegol a ddisgwylir oddi wrth optometryddion, optegwyr
dosbarthu, myfyrwyr a busnesau optegol.
Disgwylir i gofrestreion gydymffurfio â safonau lleol a
chenedlaethol perthnasol o ran rheolaeth glinigol a bod
yn gyfarwydd â chanllawiau a chyngor perthnasol a
gyhoeddir gan gyrff eraill, yn arbennig y cyrff proffesiynol
a chynrychioliadol. Yn ogystal, mae’n bosibl y byddwn
yn ategu’r Cod o bryd i’w gilydd gyda chanllawiau ar
faterion penodol.
Cawn ein cynorthwyo a’n cynghori ar y gwaith hwn gan
y Pwyllgor Safonau. Mae manylion pellach ar gael ar
dudalen 27.
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Ein rôl mewn addysg
Mae angen hyfforddiant cynhwysfawr a pherthnasol ar
optometryddion ac optegwyr dosbarthu er mwyn iddynt
ddarparu safonau da o ran gofal llygaid i’r cyhoedd.

Ein rôl mewn cymeradwyo cymwysterau sy’n
arwain at gofrestriad
Un o’r prif swyddogaethau yw asesu a chymeradwyo
ansawdd a chynnwys addysg sy’n cael ei darparu i’r sawl
sy’n hyfforddi i gymhwyso’n optometryddion ac optegwyr
dosbarthu yn y DU.
Gwnawn hyn mewn tair ffordd:
1.	Pennwn safonau am bob cwrs addysg uwch a
chymhwyster mewn opteg sy’n arwain at gofrestriad
llawn gyda’r GOC.
2.	Cymeradwywn gyrsiau a chymwysterau sy’n bodloni’r
safonau hyn.
3.	Cynhaliwn ymweliadau sicrhau ansawdd i wirio bod
cyrff addysg ac arholi yn cynnal ac yn gwella safonau.
I sicrhau bod prifysgolion yn cynnig cyrsiau a gymeradwyir
gan y GOC i’r safonau angenrheidiol ac i sicrhau bod
eu myfyrwyr yn addas i ymuno â’r gofrestr, cynhaliwn
ymweliadau sicrhau ansawdd rheolaidd. Yn ystod y fwyddyn
ariannol 2013/14, cynhaliom 17 o ymweliad â chyrsiau
hyfforddiant achrededig mewn optometreg ac opteg
ddosbarthu fel ei gilydd.
Amlinellir yr ymweliadau hynny yn y tabl isod:
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Ymweliadau Panel

Ymweliadau’r Pwyllgor Addysg

Cyrsiau opteg ddosbarthu 2

Cyrsiau dosbarthu

1

Cyrsiau optometreg

Cyrsiau optometreg

2

Cymwysterau
ac asesiadau

4

7

Ymweliadau tu allan i’r DU

Ymweliadau arbenigol

BSc Optometreg Utrecht 1

Lensys Cyffwrdd

0

Diploma Cyngor
Optometreg ac
Opteg Ewrop

Rhagnodi Annibynnol

0

0

Ein rôl mewn rheoleiddio myfyrwyr
O dan y gyfraith, rhaid i fyfyrwyr ar gwrs hyfforddiant mewn
optometreg neu opteg ddosbarthu a gymeradwyir gan y
GOC gofrestru gyda ni. Mae astudio am gymhwyster
optegol yn golygu dysgu’r wybodaeth a’r sgiliau sy’n cefnogi
arfer diogel ac effeithiol. Mae’r ‘cymwyseddau craidd’ hyn
yn cynnwys sgiliau technegol, clinigol, sgiliau cyfathrebu
ynghyd â safonau ymddygiad moesegol. I ennill y sgiliau
hyn a phrofiad clinigol priodol, mae myfyrwyr yn gweithio
gyda chleifion a’r cyhoedd drwy gydol eu cwrs astudiaeth.
Defnyddir y term ‘cymwyseddau craidd’ i ddisgrifio’r
wybodaeth a’r sgiliau mae’n rhaid i optometrydd neu
optegydd dosbarthu eu dangos er mwyn cymhwyso a
chofrestru gyda ni ac ymarfer yn y DU. Mae cymwyseddau
craidd mewn pedwar maes ymarfer, sef:
• optometreg;
• opteg ddosbarthu;
• lensys cyffwrdd (ar gyfer optegwyr dosbarthu); a
• rhagnodi therapiwtig (ar gyfer optometryddion).
I ennill cymhwyster mewn optometreg, opteg ddosbarthu,
lensys cyffwrdd neu ragnodi therapiwtig, rhaid i
hyfforddeion ddangos eu bod yn hyfedr yn y cymwyseddau
craidd cysylltiedig.
Bob blwyddyn, yn ystod wythnosau cyntaf y tymor, rydym yn
ymweld â sefydliadau hyfforddi a gymeradwyir gan y GOC
mewn cyfres o sioeau teithiol. Yn y rhain, gall myfyrwyr
blwyddyn gyntaf gwrdd â’n cynrychiolwyr a gofyn unrhyw
gwestiynau am gofrestru neu agweddau eraill ar ein gwaith.

Mae’r CET newydd yn gosod pwyslais llawer cryfach ar
ddulliau dysgu rhyngweithiol a chofrestreion yn ystyried eu
hymarfer eu hun ac ymarfer eraill - yn hytrach na dim ond
ennill gwybodaeth drwy ddarllen erthyglau ar eu pen eu
hunain heb fantais deall profiadau a safbwyntiau pobl eraill.
Drwy gydol 2013/14, mae cofrestreion wedi dweud wrthym
ba mor werthfawr y mae’r rhyngweithio hwn iddynt a sut
maent yn mwynhau’r cyfle i rannu eu gwybodaeth a’u
profiad eu hun, yn ogystal â dysgu oddi wrth gydweithwyr.
Manteisiwyd yn eang ar ddulliau dysgu’r cynllun newydd:
erbyn Ebrill 2014, roedd 70 y cant o optometryddion
ac optegwyr lensys cyffwrdd wedi ymgymryd ag o leiaf un
gweithgaredd adolygu gan gymheiriaid.
Mae adolygu gan gymheiriaid yn ffordd werthfawr i
gofrestreion gadw eu sgiliau a’u gwybodaeth yn gyfredol
drwy ddysgu o brofiad ei gilydd drwy drafod achosion
diddorol, anodd neu anghyffredin a rhannu’r arfer gorau.
Rydym wedi ei wneud yn rhan orfodol o CET ar gyfer
optometryddion ac optegwyr lensys cyffwrdd er mwyn helpu
i liniaru’r risgiau posibl a all godi drwy weithio ar eich pen
eich hun heb fawr neu ddim cysylltiad â chymheiriaid.
Blwyddyn ers lansio’r cynllun CET diwygiedig, rydym wrth
ein bodd bod cynifer o gofrestreion eisoes wedi cymryd
rhan. Mae’n bleser gennym weld yn benodol bod darparwyr
CET wedi trefnu digon o weithgareddau i alluogi cynifer
o gofrestreion i gymryd rhan mewn adolygu gan gymheiriaid
ymhell cyn diwedd y cylch.
Cawn ein cynorthwyo a’n cynghori yn y gwaith hwn gan y
Pwyllgor Addysg a’r Panel Ymwelwyr Addysg. Mae manylion
pellach ar gael ar dudalennau 27 a 29 yn y drefn honno.

Ein rôl mewn sicrhau addasrwydd parhaus
i ymarfer
Ar ôl cymhwyso, mae’n hanfodol i bob cofrestrai gadw ei
sgiliau’n gyfredol. Yn ystod gyrfa ymarferwr, mae arfer
optegol yn newid yn arwyddocaol. Mae Addysg a
Hyfforddiant Parhaus (CET) yn darparu’r dysgu gydol oes
a fydd yn eu helpu i gadw eu gwybodaeth a’u sgiliau’n
gyfredol wrth i’r proffesiwn newid, gan eu helpu drwy hynny
i sicrhau eu bod yn ymarfer yn ddiogel ac yn effeithiol drwy
gydol eu gyrfa.
Cynllun ar sail pwyntiau yw’n cynllun CET a gynhelir dros
gylch tair blynedd. Rhaid i gofrestreion fodloni’n holl ofynion
drwy ymgymryd ag amrywiaeth o addysg sy’n berthnasol
i gwmpas llawn eu hymarfer er mwyn aros ar ein cofrestri.
Daeth y cynllun gwell i rym yn Ionawr 2013, gan adeiladu
ar ein cynllun blaenorol i helpu i sicrhau addasrwydd parhaus
cofrestreion i ymarfer. Yn 2013/14 gwelwyd cofrestreion yn
ymwneud yn llawn â’r cynllun CET newydd gyda mwy na
99 y cant o gofrestreion yn pasio cylch 2013 erbyn dyddiad
cau 31 Rhagfyr 2013.
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Ein rôl mewn cofrestru
Mae’n hanfodol bod gan gleifion a’r cyhoedd y sicrwydd
bod eu gweithiwr gofal llygaid proffesiynol wedi hyfforddi
a chymhwyso’n briodol ac yn bodloni safonau ymddygiad
a pherfformiad penodol. Rydym yn gyfrifol am gyhoeddi a
chynnal cofrestri o bob optometrydd, optegydd dosbarthu,
y sawl sy’n ymgymryd â hyfforddiant fel optometryddion
ac optegwyr dosbarthu a busnesau optegol.
Mae’n bwysig gwybod bod eich optometrydd neu optegydd
dosbarthu wedi ei gofrestru oherwydd dim ond wedyn y
gallwch fod yn ffyddiog bod y person sy’n edrych ar ôl
eich llygaid wedi hyfforddi’n briodol ac yn addas i ymarfer.
Rhaid i’n holl gofrestreion fodloni rhai safonau o ran
cymhwysedd, ymddygiad a pherfformiad. Rhaid i
gofrestreion roi’r canlynol i ni bob blwyddyn:

feddygol yw offthalmolegwyr a chânt eu rheoleiddio gan y
Cyngor Meddygol Cyffredinol (GMC). Mae orthoptyddion
(rhywun sy’n arbenigo mewn diagnosis a thrin problemau’r
golwg sy’n cynnwys symudiad ac aliniad y llygaid) yn cael eu
rheoleiddio gan Gyngor y Proffesiynau Gofal Iechyd (HCPC).
Rheolwn geisiadau o’r tu allan i’r DU mewn ffyrdd gwahanol
yn dibynnu ar famwlad yr ymgeisydd. Mae ein hisBwyllgor cymwysterau tramor yn asesu cymwysterau a
phrofiad ymarferol ymgeiswyr ac yn penderfynu a yw’r
unigolyn yn gymwys i ymarfer yn y DU. Mae dau gynllun
gwahanol ar gyfer cofrestru: un ar gyfer gweithwyr
proffesiynol sydd â chymwysterau o’r tu mewn i’r Undeb
Ewropeaidd (UE) neu Ardal Economaidd Ewrop (AEE)
(www.optical.org/en/utilities/glossary.cfm/
order/E/#EEA); ac un ar gyfer y sawl sydd â chymwysterau
o’r tu allan i’r UE/AEE.

• datganiad iechyd;
• manylion unrhyw gollfarnau troseddol, rhybuddion neu
ymchwiliadau, neu weithdrefnau disgyblu sydd wedi eu
dwyn yn eu herbyn neu sydd ar y gweill; a
• datganiad eu bod yn dal yswiriant indemniad proffesiynol.
Hefyd mae’n rhaid i ymarferwyr gwblhau’r Addysg a
Hyfforddiant Parhaus gofynnol.
Rydym yn gyfrifol am reoli pob agwedd ar y broses gofrestru.
Mae hyn yn cynnwys asesu a gweinyddu pob cais, prosesu
taliadau a gofynion parhaus cofrestriad. Rydym yn cynnal ac
yn datblygu’r gofrestr gyhoeddus, yn rheoli adran MyGOC
gwefan y GOC ac yn darparu amrediad o wybodaeth ac
arweiniad i aelodau cofrestredig, cleifion, cyflogwyr a’r
cyhoedd am ein cofrestr ac agweddau eraill ar ein gwaith.
Nid ydym yn rheoleiddio offthalmolegwyr nag
orthoptyddion. Meddygon sydd wedi eu hyfforddi’n

16

Adroddiad Blynyddol y GOC 2013-2014

Gall ymgeiswyr o’r tu mewn i’r UE/AEE wneud cais am
gydnabyddiaeth gilyddol o’u cymwysterau optegol. Rhaid i
ymgeiswyr o’r tu allan i’r UE/AEE gwblhau arholiad asesu
cychwynnol. Os nodir nad oes gan yr ymgeisydd wybodaeth/
profiad digonol i ymarfer yn y DU, mae’n bosibl y gofynnwn
iddynt hyfforddi ymhellach am hyd at flwyddyn.
‘Cyfnod addasu’ yw’r enw ar hyn. Os caiff ei gwblhau’n
llwyddiannus, yna gallant fod yn gymwys i ymuno â’r
cofrestri ac ymarfer yn y DU.
Cawn ein cynorthwyo a’n cynghori yn y gwaith hwn gan y
Pwyllgor Cofrestru. Mae manylion pellach ar gael ar dudalen
27. Mae ein cofrestri ar gael drwy ein gwefan:
www.optical.org

Ein rôl mewn addasrwydd i ymarfer (FTP)
Fel rhan o’n rôl mewn amddiffyn y cyhoedd, mae gennym
y dasg o ymchwilio i honiadau nad yw gofrestreion o bosibl
yn addas i ymarfer. Gall unrhyw un adrodd cofrestrai’r GOC
i ni os byddant yn credu nad yw’n addas i ymarfer, hyfforddi
neu gynnal busnes. Gallai hyn ddigwydd o ganlyniad i un
neu fwy o ffactorau gwahanol sy’n cynnwys:
• perfformiad proffesiynol gwael;
• problemau iechyd corfforol neu feddyliol sy’n effeithio
ar eu gwaith;
• ymddygiad amhriodol;
• bod dan ddylanwad alcohol neu gyffuriau yn y gwaith;
• twyll neu anonestrwydd;
• collfarn droseddol neu rybudd; a
• chanfyddiad gan gorff rheoleiddio arall.
Wrth ymchwilio i honiadau casglwn yr holl wybodaeth
berthnasol am yr honiad(au) i’w rhoi gerbron ein
harchwilwyr achos, neu o dan rai amgylchiadau gerbron
ein Pwyllgor Ymchwilio. Mae archwilwyr achos Yn ystyried
a oes rhagolygon realistig o ganfod nad yw’r cofrestrai yn
addas i ymarfer, hyfforddi neu gynnal busnes.
Os penderfynant fod y prawf rhagolygon realistig yn cael ei
fodloni, mae’n bosibl y caiff y gŵyn ei chyfeirio at y Pwyllgor
Addasrwydd i Ymarfer (FTP), ac os na, maent yn penderfynu
beth ddylai’r cam nesaf fod (er enghraifft rhoi rhybudd neu
ofyn am asesiad perfformiad). Y Pwyllgor FTP a fydd yn
barnu a yw addasrwydd aelod cofrestredig i ymarfer wedi
ei amharu.
Hefyd darparwn wybodaeth i’r cyhoedd am raddfa’n
pwerau. Rydym wedi ymrwymo i ymateb yn gyflym
pan gawn adroddiad am gymhwysedd neu ymddygiad
cofrestrai. Mae gwybodaeth bellach am y Pwyllgor
Ymchwilio a’r Pwyllgor FTP i’w gweld ar dudalen 28.
Mae manylion pellach am ein gwaith addasrwydd i ymarfer
ar gael mewn Adroddiad Blynyddol FTP ar ein gwefan.
Mae gennym ganllawiau ar ein gwefan i helpu cyflogwyr
i ddeall eu cyfrifoldebau wrth amddiffyn y cyhoedd a’r hyn
dylent ei wneud os oes ganddynt bryderon am addasrwydd
cofrestrai i ymarfer.
Daeth Gorchymyn Cyngor Rheolau (Addasrwydd i Ymarfer)
y Cyngor Optegol Cyffredinol 2013 i rym ar 1 Ebrill 2014.
Mae’r Rheolau hyn yn gwneud newidiadau arwyddocaol
i’n proses addasrwydd i ymarfer, yn benodol, cyflwyno
archwilwyr achos fel y sawl sy’n gwneud y penderfyniadau
cychwynnol yn lle’r Pwyllgor Archwilio. Bellach mae pob
achos yn cael ei ystyried gan bâr o archwilwyr achos, y naill
yn lleygwr a’r llall yn gofrestrai. Mae’r Pwyllgor yn cadw’r ei
rôl pan fydd archwilwyr achos yn methu â chytuno ar sut i
ddelio ag achos. Mae’r Rheolau newydd hefyd yn darparu ar
gyfer pwerau ychwanegol mewn perthynas â’r Cofrestrydd.
Gall y Cofrestrydd gyfeirio mater yn uniongyrchol i’r Pwyllgor
FTP ystyried gorchymyn dros dro neu lle bydd cofrestrai wedi

ei gollfarnu o drosedd y mae dedfryd o garchar wedi ei osod
ar ei chyfer. Mae newidiadau eraill yn ymwneud â gosod
cyfarwyddiadau safonol i ystwytho’r broses gwrandawiadau
a chyfyngu’r gofyniad am wrandawiadau gweithdrefniadol.
Y prif reswm am newid ein Rheolau Addasrwydd i Ymarfer
yw gwneud y broses yn fwy effeithlon. Mae proses
gyflymach er budd cleifion a chofrestreion fel ei gilydd.
Mae cyflwyniad archwilwyr achos wedi caniatáu i achosion
gael eu hystyried cyn gynted ag y byddant yn barod. Mae
gallu’r Cofrestrydd i gyfeirio materion at y Pwyllgor FTP yn
uniongyrchol i ystyried gorchymyn dros dro wedi gadael
i’r GOC weithredu’n gyflym i amddiffyn y cyhoedd wrth aros
am y gwrandawiad ei hun. Ar ben hynny, mae cyfeiriadau
uniongyrchol pan fydd dedfrydau o garchar yn sicrhau bod
materion difrifol o’r fath yn symud ymlaen ac yn cael eu
penderfynu ar fyrder. Mae’r newidiadau hyn yn amddiffyn
y cyhoedd yn ogystal ag yn lleddfu baich ac effaith achosion
ar gofrestreion. Yn olaf, mae’r newidiadau hyn hefyd yn
sicrhau bod y GOC yn parhau yn gyfoes ac yn berthnasol
o ran datblygiadau o fewn addasrwydd i ymarfer.

Addasrwydd i Ymarfer 2013/14:
dadansoddiad ystadegol
Dengys Tabl 1 ffynonellau cwynion a gafodd y GOC yn ystod
y flwyddyn. Dibynnwn ar adroddiadau oddi wrth unigolion
ac asiantaethau. Yn ystod eleni, agorom 189 o ymchwiliadau
i honiadau nad yw’n cofrestreion o bosibl yn addas i ymarfer,
sy’n cynrychioli cyfran fach iawn o’n cofrestreion - llai nag
un y cant.

Tabl un: Ffynonellau cwynion FTP
2013/14

2012/13

2011/12

Unigolyn

122

112

96

Hunan ddatgan

21

17

12

Cyflogwr/cyn gyflogwr

12

8

10

GOC

11

15

7

Corff gofal sylfaenol

11

11

5

Corff proffesiynol/
addysgol

6

3

7

Heddlu

2

5

3

Gwrth-dwyll

2

0

1

Arall

2

0

5

Awdurdod Safonau
Hysbysebu (ASA)

0

0

3

189

171

149

Cyfanswm
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Dengys Tabl dau y mathau o gŵyn a gawsom yn ystod
blwyddyn ariannol 2013/14. Cawsom gwynion yn erbyn
189 o gofrestreion (gweler tabl un) ond, gan y gall cwynion
gynnwys mwy nag un math o honiad, daethant i gyfanswm
o 211 o’u dadansoddi yn ôl pob categori (lleihad o 14 y
cant ar 2012/13).

Tabl dau: Mathau o gŵyn FTP

Mae Tabl tri yn amlinellu cwynion a gafwyd yn erbyn pob
categori cofrestreion y GOC.

Tabl tri: Cwynion a gafwyd yn erbyn pob categori
cofrestreion y GOC
2013/14

2012/13

2011/12

Optometrydd

123

160

138

Optegydd dosbarthu

26

28

32

2013/14

2012/13

2011/12

Clinigol arall

37

16

30

Busnes

24

33

21

Ymddygiad personol

25

21

25

Myfyriwr optometreg

10

12

12

6

6

10

189

239

213

Presgripsiwn am sbectol

25

19

22

Lluosog
(clinigol/ymddygiad)

Myfyriwr opteg
ddosbarthu

24

30

19

Cyfanswm

Collfarn/rhybudd

16

15

10

Ymdrin â chwynion
– busnes

10

16

8

Lladrad

9

4

–

Lensys cyffwrdd

9

13

6

Cataractau

9

11

11

Amrywiol eraill

10

9

4

Rheoli plant sy’n
cleifion

6

15

10

Ffitio/dosbarthu

5

6

7

Dirywiad macwlaidd

4

4

4

Afiechyd

3

3

0

Cysylltiedig â
llawfeddygaeth laser
y llygaid

2

10

4

Goruchwyliaeth
myfyriwr

2

7

4

Glawcoma

2

6

3

Torri’r Ddeddf Optegwyr

2

5

–

Twyll

2

4

14

Arholiad/cymhwyster

1

5

–

Gweithdrefnau – busnes

1

10

3

Gweithgareddau
cyfyngedig

1

1

6

Dim datganiad i’r corff
comisiynu neu
ddatganiad ffug

0

2

1

Cartref

0

1

1

Rhwyg/datod y retina

0

6

12

Heb ddatgan/troseddol
i’r GOC

0

0

8

Awdurdod Safonau
Hysbysebu (ASA)

0

0

3

205

239

215

Cyfanswm
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Yn ystod eleni, cyfarfu’r Pwyllfor Ymchwilio ddeng gwaith gan ystyried 282 o achosion mewn
perthynas â 262 o gofrestreion (ystyrir rhai achosion mwy nag unwaith), cynnydd o 16 y cant ar
y flwyddyn flaenorol. Dengys y graff isod y canlymiadau a benderfynwyd gan y Pwyllgor (am y
cyfnod 1 Ebrill 2013 – 31 Mawrth 2014 am yr holl achosion a ystyriwyd yn y cyfnod hwn in gan
gynnwys y rhai pan agorwyd cyn Ebrill 2013).

Canlyniadau’r Pwyllgor Archwilio

8

4

Dim camau pellach

16

10

49

Dim camau pellach gyda chyngor

35

Tynnwyd yn ôl
Angen ymchwilio pellach

14
9

132

5
9

O blaid rhoi rhybudd

14

Rhybuddio

10

Cyfeirio am asesiad perfformiad

5

132

Cyfeirio at y Pwyllgor FTP

Cyfeirio am asesiad iechyd
Arall

8
4
16

35

49

Yn 2013/14, ystyriodd y Pwyllgor FTP 38 o achosion mewn perthynas â 33 o gofrestreion ac un
cofrestrai busnes. Yn ogystal â’r 33 o achosion hyn a gwblhawyd, cadarnhaodd y Pwyllgor FTP
16 o geisiadau eraill am orchmynion dros dro. Gan fod pob achos yn gallu cynnwys mwy nag un
cofrestrai roedd cyfanswm o 33 o gofrestreion mewn gweithredoedd FTP.
Canlyniadau’r Pwyllgor FTP

8

9

Dileu o’r Gofrestr

9

Gwaharddiad dros dro

5

Amodau

1

Cosb ariannol

1

Rhybudd

8

Dim camau pellach

6

Arall

8

6
5

1
1
8
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Ein rôl mewn cydymffurfiad
cyfreithiol
Gallwn ymchwilio ac erlyn toriadau honedig Deddf
Optegwyr 1989 ac erlyn fel rhan o’n swyddogaeth statudol
i amddiffyn, hyrwyddo a diogelu iechyd a diogelwch
y cyhoedd. Y prif droseddau a bennir gan y Ddeddf yw:
• profi golwg heb fod yn optometrydd cofrestredig;
• ffitio lensys cyffwrdd heb fod yn gofrestredig;
• gwerthu sbectol, rhagnodi lensys cyffwrdd neu lensys
cyffwrdd dim pŵer heb fodloni gofynion y Ddeddf
Optegwyr a/neu Orchymyn y Cyngor Gwerthu Offer
Optegol; a
• chamddefnyddio teitl gwarchodedig neu fel arall cymryd
archoch eich bod yn gofrestredig gyda’r GOC.
Os amheuwch fod unigolyn neu fusnes wedi cyflawni
trosedd o dan y Ddeddf, gallwch roi gwybod i ni am y
mater gan ddefnyddio’n ffurflen gwyno yn
www.optical.org/en/Investigating_complaints/How_
to_make_a_complaint
Yn 2013/14, agorom ni 38 o gwynion (93 yn 2012/13) a
chau 19 o gwynion (yr un nifer ag yn 2012/13) yn unol â’n
protocol cyhoeddedig. O’r 38 o gwynion a agorwyd, roedd
13 yn ymwneud â gwerthu lensys cyffwrdd dim pŵer (49
yn 2012/13), 17 â chamddefnyddio teitl gwarchodedig neu
honni bod yn gofrestredig (30 yn 2012/13), roedd pedair yn
ymwneud â gwerthu lensys cyffwrdd dan bresgripsiwn (wyth
yn 2012/13) ac roedd pedair yn ymwneud â gwerthu sbectol
(chwech yn 2012/13). Nid oedd unrhyw gwynion ynghylch
profi golwg na ffitio lensys cyffwrdd.

Cwynion am fathau o ymarfer anghyfreithlon
Lensys cyffwrdd sero pŵer
11%

Lensys presgripsiwn
Teitlau gwarchodedig
34%

Sbectol

45%
10%

Hefyd darparom gyngor cyfreithiol i’n rhanddeiliaid
mewnol, ac ateb 122 o ymholiadau oddi wrth randdeiliaid
allanol, gan gynnwys oddi wtrh gyrff optegol, busnesau,
cofrestreion, y GIG a’r cyhoedd. Roedd yr yholia dmwyaf
yn ymwneud â chadw cofnodion a gweinyddu
meddyginiaethau.
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Ein rôl mewn cwynion defnyddwyr
Nid ydym yn ymchwilio i faterion defnyddwyr fel nwyddau a
gwasanaethau sy’n cael eu derbyn oddi wrth bractis optegol
cofrestredig (e.e. ad-daliadau am sbectol ddiffygiol). Yn
ystod 2013/14 roedd gennym gontract â’r Gwasanaeth
Cwynion Defnyddwyr Optegol (OCCS) i gynnig gwasanaeth
cyfryngu mewn perthynas â’r mathau hyn o gwynion. Daeth
ein contract ag OCCS i ben ar 31 Mawrth 2014. Yn dilyn
proses dendro agored, cymerodd Nockolds Solicitors
drosodd rhedeg y gwasanaeth ar 1 Ebrill 2014.
Mae maint y contract yn nhermau ariannol yn golygu y bu’n
rhaid i ni ymgymryd â’r broses gaffael yn unol â phroses
gaffael yr Undeb Ewropeaidd ar gyfer y ddau gorff. Dilynwyd
proses gadarn a gydymffurfiodd â Chyfarwyddeb Caffael
Cyhoeddus yr UE ac â’n Polisi Contractau a Chaffael ni.
Mae manylion pellach ar gael ar ein gwefan:
www.optical.org/goc/download.cfm?docid=62BE1512BE87-4705-A6BADD2E55C9D665
Cwmni cyfreithwyr sy’n cael ei reoleiddio yw Nockolds
Solicitors ac mae ganddynt brofiad sylweddol o gyfryngu a
delio â chwynion. Byddant yn defnyddio panel o arbenigwyr
ym maes optometreg ac opteg wrth geisio datrys cwynion
defnyddwyr.
Hoffem ddiolch i Richard Wilshin, gweinyddydd blaenorol
yr OCCS, a’i dîm am eu gwaith caled a’u hymroddiad i
fuddiannau defnyddwyr optegol dros lawer o flynyddoedd.
Hefyd hoffem ddiolch i’r cyrff proffesiynol - Cymdeithas yr
Optometryddion (AOP), Ffederasiwn Optegwyr Offthalmig
a Dosbarthu (FODO), Cymdeithas Optegwyr Dosbarthu
Prydain (ABDO) a Choleg yr Optometryddion – a sefydlodd
OCCS ac a barhaodd i’w gefnogi ar ôl i’w gyfrifoldeb
ariannu a goruchwylio’r gwasanaeth drosglwyddo i’r GOC.
Derbyniodd OCCS 1,133 o gwynion yn ystod 2013/14,
codiad o 34 y cant ar 2012/13. Dengys y tablau sy’n dilyn
bwnc y cwynion a ffynonellau’r cwynion.

Categorïau cwynion
Lensys cyffwrdd

62
202

201

Prawf llygaid

103

Addasrwydd

201

Fframiau

5
59

Amrywiol

127
106

Gwasanaeth/arfer gwael

120

Heb roi presgripsiwn
120

42
106

Sbectol amlffocws
Presgripsiwn a dosbarthu ar wahân
103

62

Dosbarthu

Presgripsiwn am sbectol

59
5
202

42
106

106
127

2
Ffynonellau cwynion
Biwro Cyngor Dinasyddion

6 16 7
117

Consumer Direct

132

132

Gwefan OCCS

342

Amrywiol
Arall

38

7

Cyngor Optegol Cyffredinol
Cyrff optegol

13

2

GIG

20
127
38
13

Ymarferwr
PCT

117
6

Safonau Masnachu

16

127

342
20
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Y Cyngor
Mae ein Cyngor yn cynnwys 12 aelod, sy’n ymddiriedolwyr
yr elusen, y mae chwech ohonynt yn aelodau cofrestredig
a chwech yn aelodau lleyg. Mae’r aelodau’n cynrychioli
Cymru, Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon. O’n 12 aelod
mae wyth o ddynion a phedair benyw. Wrth benodi Cyngor
ein nod yw sicrhau bod gan aelodau amrywiaeth o
gefndiroedd, sgiliau a phrofiad er mwyn i’r Cyngor fod mor
amrywiol â phosibl. Mae pob aelod o’r Cyngor yn rhannu’r
un ddyletswydd i amddiffyn y cyhoedd ac yn goruchwylio’r
amrediad llawn o brosesau rheoleiddio. Rhestrir yr aelodau a
chyfnodau eu penodiad ar dudalen 2 yr adroddiad hwn.
Gwelir rôl y Cyngor, rôl y Cadeirydd a bywgraffiadau’r
aelodau ar ein gwefan.
Mae ar y Cyngor (yn eu swyddogaeth fel aelodau ac
ymddiriedolwyr) ddyletswydd i weithredu’n ddiduedd ac
yn wrthrychol, a chymryd camau i osgoi unrhyw wrthdaro
buddiannau sy’n codi o ganlyniad i’w haelodaeth o gyrff
eraill, neu gysylltiad â chyrff neu unigolion eraill. Fel
ymddiriedolwyr, mae ar aelodau ddyletswydd i osgoi rhoi
eu hunain mewn sefyllfa lle bydd eu buddiannau personol
yn gwrthdaro â’u dyletswydd i weithredu er lles yr elusen,
oni chânt eu hawdurdodi i wneud. Er mwyn gwneud hyn
yn gwbl dryloyw, rydym wedi sefydlu cofrestr o fuddiannau
aelodau, a gyhoeddir ar ein gwefan.

Yn ogystal, cyfarfu aelodau’r Cyngor yn anffurfiol sawl
gwaith i drafod a gwerthuso perfformiad y Cyngor, i drafod
eu hanghenion hyfforddiant ac i bennu cyfeiriad strategol.

Uwch Aelod y Cyngor
Ym Mehefin 2012, penododd y Cyngor Uwch Aelod y
Cyngor i gyflawni arfarniad y Cadeirydd, bod yn seinfwrdd
i’r Cadeirydd a gweithredu’n gyfryngwr i aelodau’r Cyngor, y
Weithrediaeth a rhanddeiliaid yn ôl yr angen. Mae’r rôl hon
yn debyg i un Uwch Gyfarwyddwr Annibynnol fel y’i disgrifir
yng Nghod Rheolaeth Gorfforaethol y DU. Cytunodd y
Cyngor y câi aelodau Cyngor eu penodi i’r rôl am gyfnod o
ddwy flynedd i ganiatáu am gylchdroi priodol rhwng
aelodau Cyngor. Brian Coulter a gyflawnodd y rôl hon yn
ystod 2013/14.

Talu aelodau’r Cyngor a phwyllgorau
Adolygodd y Pwyllgor Tâl ffioedd aelodau’r Cyngor a
phwyllgorau ym mis hydref 2013. Cymeradwyodd y
Cyngor yr argymhellion yn Chwefror 2014.

Cyfarfu’r Cyngor bedair gwaith yn gyhoeddus a phedair
gwaith mewn sesiwn gwbl gyfrinachol yn ystod y flwyddyn
ac roedd aelodau canlynol y Cyngor yn bresennol:

Presenoldeb
Enw

Cyhoeddus

Cwbl gyfrinachol

Gareth Hadley

4/4

100%

4/4

100%

Brian Coulter

4/4

100%

4/4

100%

Morag Alexander

3/4

75%

3/4

75%

Paul Carroll

4/4

100%

4/4

100%

Peter Douglas

4/4

100%

4/4

100%

Rob Hogan

4/4

100%

4/4

100%

Liam Kite

3/4

75%

3/4

75%

Scott Mackie

3/4

75%

3/4

75%

Fiona Peel

4/4

100%

4/4

100%

James Russell

4/4

100%

4/4

100%

Helen Tilley

4/4

100%

4/4

100%

Selina Ullah

3/4

75%

4/4

100%
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Pwyllgorau ymgynghorol anstatudol
Er mwyn ymarfer ei bwerau o dan Ddeddf Optegwyr 1989,
mae’r Cyngor yn dirprwyo rhai cyfrifoldebau i Bwyllgorau
gydag awdurdod a chylch gwaith diffiniedig clir.

Y Pwyllgor Archwilio a Risg
Diben y Pwyllgor yw cynghori’r Cyngor am nifer o feysydd
archwilio a risg a gwneud rhai penderfyniadau fel y’u
dirprwyir gan y Cyngor, a restrir yn ei gylch gwaith.
Cyfarfu’r pwyllgor bedair gwaith yn ystod y flwyddyn ac
roedd yr aelodau Cyngor canlynol yn aelodau’r pwyllgor yn
ystod y flwyddyn:
Enw

Presenoldeb

%

Peter Douglas – Cadeirydd y
Pwyllgor – aelod lleyg

4/4

100%

Morag Alexander – aelod lleyg

2/4

50%

Brian Coulter – aelod lleyg

1/1

100%

Rob Hogan – aelod cofrestrai

3/3

100%

James Russell – aelod cofrestrai

1/1

100%

Newidiodd aelodaeth y pwyllgor ym Mai 2013. Safodd
Brian Coulter a James Russell i lawr fel aelodau ac ymunodd
Rob Hogan. Mae’r Cadeirydd (Peter Douglas) yn bodloni’r
gofyniad o dan God Llywodraethu Corfforaethol y DU bod
gan un aelod o’r pwyllgor brofiad ariannol perthnasol.
Penodwyd Helen Dearden i’r Pwyllgor fel aelod annibynnol
ar 1 Mai 2014 (yn fuan ar ôl blwyddyn yr adroddiad). Mae
ganddi hi brofiad ariannol perthnasol hefyd. Rôl yr aelod
annibynnol yw rhoi i’r pwyllgor gyngor annibynnol,
gwrthrychol a diduedd a barn ar faterion archwilio, risg,
llywodraethu ac elusen.
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Ymgymerodd y pwyllgor â’r gwaith canlynol yn ystod
2013/14:
• a dolygu’n cyfrifon ariannol a’n hadroddiad blynyddol a
rhoi gwybod i’r Cyngor am eu cymeradwyaeth;
•d
 erbyn ein hamserlen gynllunio a’r canllawiau ar gyfer y
gyllideb ar gyfer 2014/15 a rhoi sylwadau;
• derbyn adroddiad canfyddiadau’r archwilydd allanol a’r
argymhellion am gyfrifo a rheolaeth fewnol a rhoi sylwadau;
•m
 onitro effeithiolrwydd y swyddogaeth archwilio mewnol
gan gynnwys cymeradwyo eu cylch gorchwyl a’u ffi ac
asesu a chymeradwy’r cynllun archwilio mewnol;
•d
 erbyn pedwar adroddiad archwilio mewnol a monitro
ymateb y Weithrediaeth i ganfyddiadau ac argymhellion yr
archwilydd mewnol;
•g
 oruchwylio’r broses ddethol am ddarparwr archwilio
allanol a chynghori’r Cyngor ynghylch eu penodi;
• y styried amrywiaeth o bolisïau ac argymell bod y Cyngor
yn eu cymeradwyo gan gynnwys y cronfeydd wrth
gefn, buddsoddiad, a pholisïau rhyddid gwybodaeth a
diogelu data;
• a dolygu a chymeradwyo’r polisïau cyfrifo, contractau
a chaffael;
• c ynghori’r Cyngor i’w helpu i benderfynu ar archwaeth risg
y corff;
• a dolygu’r gofrestr risg corfforaethol a chynghori’r Cyngor
am ddatguddiad i risg;
• ystyried a chytuno cynllun gwaith newydd i’r pwyllgor;
• ystyried cylch gwaith diwygiedig ar gyfer y pwyllgor; ac
• a dolygu cwynion a gafwyd ac a drafodwyd gan y
Cofrestrydd o dan y Protocol Cwynion.

Trefnom brynu’n swyddogaeth archwilio allanol oddi wrth
Moore Stephens ym Mawrth 2013 am gyfnod o dair
blynedd ond yn ddarostyngedig i’w hailbenodi’n flynyddol.
Ailbenododd y pwyllgor Moore Stephens am flwyddyn
bellach ym Mai 2014.
Crowe Clark Whitehill LLP (CCW) a gynhaliodd y
swyddogaeth archwilio allanol tan 12 Chwefror 2014.
Aildendrwyd am hyn yn ystod 2013/14 ac, yn dilyn
argymhelliad gan y pwyllgor, penododd y Cyngor
haysmacintyre o 12 Chwefror 2014 ymlaen. Yn ystod
2013/14 cynhaliodd CCW y swyddogaethau dilynol heb
fod yn archwilio hefyd:

• a dolygu a chymeradwyo’r Polisi Treuliau;
•d
 erbyn diweddariad am y cynnydd o ran prosiect adolygu
tâl a graddau staff;
• adolygu cynigion a gweithredu gan y Prif Weithredwr a
Chofrestrydd ganlyniad prosiect adolygu tâl a graddau staff;
• adolygu eu cylch gorchwyl a’r cynllun gwaith;
• a dolygu’r broses arfarnu am y Prif Weithredwr a
Chofrestrydd;
• a dolygu tâl y Prif Weithredwr a Chofrestrydd a’r Uwch Dîm
Rheoli a chynghori’r Cyngor am dâl ar gyfer 2014/15; ac

• adennill trethi busnes; ac
• adennill trethi corfforaeth.
Yn ogystal, darparodd Baker Tilly gyngor mewn perthynas
ag arbedion ar gyfraniadau yswiriant gwladol cyflogwr ar
dreuliau a hawliwyd. Ni ddarparodd haysmacintyre unrhyw
wasanaethau heblaw archwilio yn ystod 2013/14.
Mae gan CCW a haysmacintyre weithdrefnau ar waith
i sicrhau bod eu partneriaid a’u staff proffesiynol yn
cydymffurfio n’r Safonau Moesegol a’r Canllaw i Foeseg
Broffesiynol a gyhoeddwyd gan Sefydliad y Cyfrifwyr
Siartredig yng Nghymru a Lloegr. Rydym yn fodlon nad oes
unrhyw gysylltiadau rhwng Crowe Clark Whitehill LLP,
haysmacintyre a’r GOC a fyddai’n bygwth annibyniaeth
yr archwilwyr allanol na gwrthrychedd y partner archwilio
neu’r staff archwilio.

Y Pwyllgor Tâl
Diben y Pwyllgor yw cynghori’r Cyngor am dalu ffioedd
aelodau, tâl y prif Weithredwr a Chofrestrydd a’r Uwch
Dîm Rheoli, prosesau i bennu talu, gwobrwyo a rheoli
perfformiad gweithredol, a chymryd rhai penderfyniadau
fel y’u dirprwyir gan y Cyngor. Rhestrir holl ddyletswyddau’r
pwyllgorau yn ei gylch gwaith ar ein gwefan. Cyfarfu’r
pwyllgor ddwywaith yn ystod y flwyddyn ac roedd yr
aelodau Cyngor canlynol yn aelodau’r pwyllgor yn ystod
y flwyddyn:
Enw

Yn ystod 2013/14 ymgymerodd y pwyllgor â’r
gwaith canlynol:

Presenoldeb

%

Gareth Hadley – aelod lleyg
(Cadeirydd y GOC)

2/2

100%

Brian Coulter – Cadeirydd y
Pwyllgor – aelod lleyg

2/2

100%

Liam Kite – aelod cofrestrai

2/2

100%

• a dolygu ffioedd aelodau’r Cyngor a phwyllgorau a
chynghori’r Cyngor am ffioedd ar gyfer 2014/15.

Y Pwyllgor Enwebiadau
Diben y Pwyllgor yw cynghori’r Cyngor a chymryd rhai
penderfyniadau fel y’i dirprwyir gan y Cyngor ym meysydd
penodi, ailbenodi, arfarnu, gwerthuso, sefydlu a hyfforddi
aelodau’r Cyngor a’i bwyllgorau. Rhestrir holl ddyletswyddau’r
pwyllgor yn ei gylch gwaith ar ein gwefan. Cyfarfu’r pwyllgor
dair gwaith yn ystod y flwyddyn ac roedd yr aelodau Cyngor
canlynol yn aelodau’r pwyllgor yn ystod y flwyddyn:
Enw

Presenoldeb

%

Gareth Hadley – Cadeirydd
y Pwyllgor – aelod lleyg a
Chadeirydd y GOC

3/3

100%

Paul Carroll – aelod cofrestrai

3/3

100%

Selina Ullah – aelod lleyg

3/3

100%

Penodwyd Penny Bennett fel aelod annibynnol y pwyllgor
ar 1 Ebrill 2014. Ei rôl yw darparu cyngor a barn annibynnol,
wrthrychol a diduedd mewn perthynas â phenodiadau
anweithredol, ailbenodiadau, ymgynefino, hyfforddiant,
arfarnu perfformiad a chydymffurfedd â Deddf
Cydraddoldeb. Yn ogystal, mae’r aelod annibynnol yn
gweithredu’n asesydd annibynnol ar gyfer prosesau penodi
ac ailbenodi mewn perthynas ag aelodau’r Cyngor a
phwyllgorau, ac arwain wrth arfarnu cadeiryddion y panel
Addasrwydd i Ymarfer a Chadeirydd y Pwyllgor Ymchwilio.
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Yn ystod 2013/14 gwnaeth y pwyllgor ystyried, cytuno ac
ymgymryd â’r gwaith canlynol:
• penodi aelod newydd o’r Pwyllgor Ymchwilio;
• penodi aelodau annibynnol y Pwyllgor Archwilio a Risg a’r
Pwyllgor Enwebiadau;
• proses arfarnu aelodau’r Cyngor ac aelodau pwyllgor ar
gyfer 2013/14;
• proses werthuso aelodau’r Cyngor ac aelodau pwyllgor
ar gyfer 2013/14;
• proses ailbenodi aelodau Pwyllgor ar gyfer 2013/14;
• proses benodi aelodau’r Cyngor a phwyllgorau ar gyfer
2013/14; a
• threfniadau am gynllunio olyniant y Cyngor a Phwyllgorau
ar gyfer 2014/15.
Mae’r holl bwyllgorau ymgynghorol anstatudol yn adrodd
yn ôl i gyfarfod nesaf y Cyngor (lle bo’n briodol) ac mae
gan bob un gyfrifoldeb i gynghori’r Cyngor am unrhyw
oblygiadau sydd gan eu gwaith mewn perthynas â gallu’r
Cyngor i gyflawni ei ddyletswyddau o dan y Ddeddf
Cydraddoldeb ac unrhyw ddeddfwriaeth a chanllawiau
perthnasol eraill.
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Pwyllgorau ymgynghorol statudol
Mae Deddf Optegwyr 1989 yn pennu bod rhaid i ni
gyfansoddi saith pwyllgor statudol i’n cefnogi yn ein gwaith.
Cytunodd y Cyngor Reolau Cyfansoddi Pwyllgorau yn 2005
mewn perthynas ag aelodaeth a chworwm pob pwyllgor.
Diffinnir cyfrifoldebau statudol, dirprwyedig ac ychwanegol
pob pwyllgor yn ein dogfen Dyrannu Rolau a Chyfrifoldebau
sydd ar gael ar ein gwefan yn www.optical.org/goc/
download.cfm?docid=73CF1A6D-04B7-4D25B2EB842CD0387342
Yng nghyfarfod cyhoeddus y Cyngor ym Mawrth 2013
ystyriodd y Cyngor gynigion a fyddai’n sicrhau bod
mecanweithiau’n bodoli i alluogi’r Cyngor i gael gwybod
am gyngor a ddarperir gan y Pwyllgorau Addysg, Safonau,
Cofrestru a Chwmnïau. Daeth y Cyngor i’r casgliad y
byddai’n penodi un aelod lleyg ac un aelod cofrestrai’r
Cyngor i wasanaethu ar bob un er mwyn cryfhau ei
gysylltiadau â’r pwyllgorau hyn. Cytunwyd ymhellach mai
aelod lleyg y Cyngor fyddai’n cadeirio pob pwyllgor
ymgynghorol statudol. Daeth y newidiadau hyn i rym yn
ystod 2013/14.

Y Pwyllgor Cwmnïau
Mae gan y Pwyllgor Cwmnïau gyfrifoldeb statudol
i gynghori a chynorthwyo’r Cyngor ar faterion mewn
perthynas â chofrestreion busnes (ac eithrio materion
y mae’r Ddeddf yn mynnu bod y Pwyllgor Ymchwilio, y
Pwyllgor Apeliadau Cofrestru neu’r Pwyllgor Addasrwydd
i Ymarfer yn eu hystyried). Cafodd aelodau presennol y
pwyllgor (www.optical.org/en/about_us/how_we_
work/Companies_Committee.cfm) eu hailbenodi gan y
Cyngor tan 31 Rhagfyr 2014. Cyfarfu’r pwyllgor ddwywaith
yn ystod y flwyddyn.

Y Pwyllgor Cofrestru
Mae gan y Pwyllgor Cofrestru gyfrifoldeb statudol i gynghori
a chynorthwyo’r Cyngor ar faterion mewn perthynas â
chofrestru, gan gynnwys y rheolau sy’n llywodraethu
cofrestru a chyhoeddi’r cofrestri. Mae aelodau presennol y
pwyllgor (www.optical.org/en/about_us/how_we_
work/Registration_Committee.cfm) wedi cael eu
hailbenodi gan y Cyngor tan 31 Rhagfyr 2014. Cyfarfu’r
pwyllgor unwaith yn ystod y flwyddyn.

Y Pwyllgor Addysg

Y Pwyllgor Ymchwilio

Mae gan y Pwyllgor Addysg gyfrifoldeb statudol i gynghori
a chynorthwyo’r Cyngor ar faterion mewn perthynas â
hyfforddiant, addysg ac asesiad optegol. Mae hyn yn
cynnwys cymeradwyo sefydliadau hyfforddi a chymwysterau,
ac adolygu’n gofynion am gynnwys a safon addysg, gan
gynnwys y cynllun CET, ac argymell newidiadau yn ôl yr
angen. Mae aelodau presennol y pwyllgor
(www.optical.org/en/about_us/how_we_work/
Education_Committee.cfm) wedi cael eu hailbenodi gan
y Cyngor tan 31 Rhagfyr 2014. Cyfarfu’r pwyllgor dair
gwaith yn ystod y flwyddyn.

Y Pwyllgor Ymchwilio sy’n ymchwilio i honiadau:

Y Pwyllgor Safonau
Mae gan y Pwyllgor Safonau gyfrifoldeb statudol i gynghori
a chynorthwyo’r Cyngor ar y safonau ymddygiad a
pherfformiad a disgwylir oddi wrth gofrestreion presennol
a darpar gofrestreion. Mae aelodau presennol y pwyllgor
(www.optical.org/en/about_us/how_we_work/
Standards_Committee.cfm) wedi cael eu hailbenodi gan y
Cyngor tan 31 Rhagfyr 2014. Cyfarfu’r pwyllgor ddwywaith
yn ystod y flwyddyn.

• bod addasrwydd optometrydd neu optegydd dosbarthu
cofrestredig i ymarfer wedi ei amharu;
• bod addasrwydd busnes cofrestredig i gynnal buses fel
optometrydd neu optegydd dosbarthu (neu’r ddau) wedi ei
amharu; neu
• bod addasrwydd myfyriwr cofrestredig i ymgymryd â
hyfforddiant fel optometrydd neu optegydd dosbarthu
wedi ei amharu.
Hwy sy’n penderfynu a ddylai honiad gael ei gyfeirio at y
Pwyllgor Addasrwydd i Ymarfer, ac os na, beth ddylai’r
camau nesaf fod.
Mae aelodau presennol y pwyllgor
(www.optical.org/en/about_us/how_we_work/
Investigation_Committee.cfm) wedi cael eu hailbenodi
gan y Cyngor tan 31 Rhagfyr 2014. Cyfarfu’r pwyllgor
10 gwaith yn ystod y flwyddyn.

Adroddiad Blynyddol y GOC 2013-2014
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Y Pwyllgor Addasrwydd i Ymarfer a’r Pwyllgor
Apeliadau Cofrestru
Mae gan y Cyngor 35 o aelodau (sy’n cael eu galw’n
aelodau’r Panel Gwrandawiadau www.optical.org/en/
about_us/People/Hearings_Panel_members.cfm) ac o’r
rhain mae aelodau’r Pwyllgor FTP a’r Pwyllgor Apeliadau
Cofrestru yn cael eu dethol. Maent yn grŵp o bobl
annibynnol, ar wahân i’n swyddogaethau ymchwilio a
gwneud polisi. Yn Rhagfyr 2012, ailbenododd y Cyngor
aelodau’n Panel Gwrandawiadau (www.optical.org/en/
about_us/People/Hearings_Panel_members.cfm) tan
30 Mehefin 2015.
Os cred ein Pwyllgor Ymchwiliadau neu archwilwyr achos
(ers 1 Ebrill 2014) fod honiad yn diwallu’r prawf
‘rhagolwg realistig’,sef y gallai’r ffeithiau gael eu profi ac
mae’r honiad yn ddigon difrifol i awgrymu bod addasrwydd
cofrestrai wedi ei amharu o bosibl ar hyn o bryd, caiff yr
honiad ei gyfeirio at y Pwyllgor FTP. Rôl y Pwyllgor yw
dyfarnu a yw addasrwydd cofrestrai i ymarfer, cynnal busnes
neu ymgymryd â hyfforddiant wedi ei amharu. Os cânt ei
fod, mae amrediad o gosbau y gallant eu gosod yn erbyn y
cofrestrai. Mae’r Pwyllgor FTP yn dilyn proses pedwar cam
a’r pen draw yw penderfynu a yw cofrestrai wedi ei amharu
ar hyn o bryd. Gallant benderfynu peidio â chymryd unrhyw
gamau neu i osod un o’r cosbau canlynol:
• dileu (y cyfeirir ato’n gyffredin fel ‘tynnu enw i ffwrdd’);
• atal am gyfnod penodedig;
• cofrestru amodol am gyfnod penodedig;
• talu cosb ariannol; neu
• os na amherir ar addasrwydd i ymarfer, gallant gyhoeddi
rhybudd o hyd.
Os ceir na yw addasrwydd cofrestrai i ymarfer, cynnal
busnes neu ymgymryd â hyfforddiant wedi ei amharu,
gall y Pwyllgor roi rhybudd, fel arfer gyda therfyn amser.
Mae’r Pwyllgor Apeliadau Cofrestru yn cael ei gynnull
er mwyn gwrando a phenderfynu ar apeliadau yn erbyn
unrhyw benderfyniad y Cofrestrydd i wrthod rhoi enw
unigolyn neu gorff corfforaethol yn y gofrestr briodol, neu,
lle bu’r cofrestrai yn destun cosb neu ei ddileu o’r blaen,
i wrthod adfer ei enw i’r gofrestr briodol.

Y Panel Ymwelwyr Addysg
Mae paneli ymwelwyr yn mynychu sefydliadau hyfforddi
ac arholiadau cymhwyso proffesiynol i sicrhau safonau
addysg uchel ymhlith optegwyr dosbarthu ac
optometryddion. Fel rhan o’n rôl i reoleiddio darparwyr
addysg ar gyfer optometryddion ac optegwyr dosbarthu,
ymwelwn o bryd i’w gilydd i fonitro sefydliadau hyfforddi
optegol ac arholiadau cymhwyso proffesiynol neu
i osod amodau.
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Defnyddir adroddiadau’r ymwelwyr i bennu a ddylid parhau
neu dynnu’n ôl cymeradwyaeth y sefydliad hyfforddi
neu’r arholiad proffesiynol. Hefyd gall ymwelwyr wneud
argymhellion a ddiwygio neu wella cwrs neu arholiad.
Yn nodweddiadol bydd angen i’r sawl a benodir fod ar
gael am 20 diwrnod y flwyddyn gan gynnwys hyfforddiant.
Mae ymweliadau’n digwydd ledled y DU. Ar hyn o bryd mae
gennym 16 o aelodau ar ein Panel Ymwelwyr Addysg.

Sut mae aelodau’r pwyllgorau statudol yn
cael eu penodi
Y Cyngor, drwy’r Pwyllgor Enwebiadau, sy’n gyfrifol am
benodi aelodau i’r pwyllgorau statudol. Mae’r prosesau a
ddefnyddir wrth benodi ac ailbenodi aelodau pwyllgorau
statudol yn debyg i’r rhai a ddefnyddir i benodi ac ailbenodi
aelodau Cyngor a’r un egwyddorion rhagoriaeth, tegwch,
gonestrwydd a bod yn agored ac yn gredadwy sy’n gymwys.
Penodir aelodau pwyllgorau statudol (ac eithrio panelwyr
gwrandawiadau) am gyfnodau o bedair blynedd ond yn
ddarostyngedig i’r hailbenodi statudol bob blwyddyn. Caiff
aelodau eu recriwtio drwy hysbysebu’n agored a thrwy’r
post uniongyrchol i gofrestreion lle bo’n briodol. Ar ôl eu
penodi, gall rhai aelodau gael eu penodi i bwyllgorau
ymgynghorol statudol eraill i lenwi swyddi gwag ar yr amod
bod ganddynt sgiliau a phrofiad perthnasol.

Sut mae aelodau pwyllgorau statudol yn cael
eu cynefino, eu harfarnu a’u gwerthuso
Mae pob aelod pwyllgor yn cael ei gynefino a’i arfarnu’n
briodol yn unol â’n polisi (www.optical.org/en/about_us/
our-governance/index.cfm#). Mae aelodau’r Panel
Gwrandawiadau yn derbyn hyfforddiant cynhwysfawr drwy
gydol eu deiliadaeth, gan gynnwys sesiynau gloywi
blynyddol, hunanasesiadau ar ôl pob gwrandawiad ac
maent yn destun arfarniadau. Mae aelodau pob pwyllgor
arall yn derbyn hyfforddiant fel y bernir yn briodol i’w rôl a’r
gofynion a nodir drwy arfarnu a gwerthuso.

Gwrthdaro buddiannau
Mae dyletswydd ar aelodau pwyllgor i weithredu’n
ddiduedd ac yn wrthrychol, ac i gymryd camau i osgoi
unrhyw wrthdrawiad buddiannau sy’n codi o ganlyniad i
aelodaeth cyrff eraill, neu gysylltiad â chyrff neu unigolion
eraill. I wneud hyn yn gwbl dryloyw, rydym wedi sefydlu
cofrestr o fuddiannau aelodau, a gyhoeddir ar ein gwefan.
Hoffai’r Cyngor ddiolch i holl aelodau’r pwyllgorau
ymgynghorol statudol , y Pwyllgor Ymchwilio, y Paneli
Gwrandawiadau a’r holl ymwelwyr a chynghorwyr
cysylltiedig sydd wedi cefnogi’r GOC yn ystod 2013/14.

Cwynion
Cwynion am y GOC
Mae gennym bolisi cwynion (www.optical.org/en/
about_us/ourgovernance/index.cfm) sy’n galluogi pobl
i godi pryderon os teimlant nad ydym wedi cyflawni’n
cyfrifoldebau’n briodol. Yn ystod 2013/14 awsom bum
cwyn gorfforaethol, ac ymatebwyd i bob un o fewn yr
amserlen a nodir yn y polisi.

Cwynion am aelodau’r Cyngor a phwyllgorau
Hefyd mae gennym bolisi (www.optical.org/download.
cfm?docid=14C15CFC-6824-49CE-BBA92B093D901401)
sy’n nodi’r broses ar gyfer cwyno am aelod o’r Cyngor neu
bwyllgor os na fydd achwynydd yn teimlo eu bod wedi
cyflawni eu cyfrifoldebau hwythau’n briodol. Yn ystod
2013/14 cawsom un gŵyn a gafodd ei hystyried yn unol â’r
polisi ac na arweiniodd at unrhyw gamau’n cael eu cymryd
gan na fodlonodd y meini prawf am ystyriaeth bellach.

Cwynion am Gadeirydd ac aelodau’r Cyngor
ac aelodau pwyllgor
Mae gennym bolisi cwynion am recriwtio
(www.optical.org/goc/download.cfm?docid=14C15CFC6824-49CEBBA92B093D901401) sy’n amlinellu’r
gweithdrefnau a fyddai’n gymwys i gwynion a wneir am
ein cydymffurfiad â’r prosesau recriwtio a sut mae unigolion
wedi cael eu trin, neu’r gwasanaeth a gawsant fel rhan
o ymgyrch recriwtio anweithredol. Yn ystod y flwyddyn ni
chawsant unrhyw gwynion o’r fath.
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Ein strwythur mewnol
Mae’r GOC wedi ei strwythuro’n dair cyfarwyddiaeth
ryng-gysylltiedig.

Rheoleiddio
Mae’r gyfarwyddiaeth yn gyfrifol am bum swyddogaeth:
Addysg a Safonau, Cofrestru, Addasrwydd i Ymarfer (FTP),
Cydymffurfiad Cyfreithiol a Gwrandawiadau.
Mae Addysg a Safonau yn cynnwys:
• Rheoli achrediad a sicrwydd ansawdd addysg, hyfforddiant
a chymwysterau optegol i sicrhau bod cofrestreion yn
addas i ymarfer;
• Rheoli’r cynllun CET i sicrhau bod cofrestreion yn parhau
yn addas i ymarfer wrth leihau beichiau gweinyddol; a
• Gosod ac adolygu safonau ymddygiad, cymhwysedd a
pherfformiad.
Mae Cofrestru yn cynnwys:
• Sicrhau bod ein cofrestr gyhoeddus yn aros yn gywir, yn
gyfredol ac yn hygyrch, fel bod gan y cyhoedd hyder yng
nghywirdeb y gofrestr;
• Rheoli a datblygu’r broses o wneud cais am gofrestriad, er
mwyn prosesu ceisiadau mewn modd amserol a gwneud
ein prosesau’n hawdd eu defnyddio;
• Datblygu’n canllawiau cofrestru er mwyn sicrhau eu bod
yn gyfredol a’u cyflwyno mewn ffordd sy’n glir i
gofrestreion;
• Rheoli asesiad ymgeiswyr sydd â chymwysterau a enillwyd
o fewn yr UE/AEE i bennu eu hawl i gofrestru a’u
haddasrwydd i ymarfer, a sicrhau hyder y cyhoedd; a
• Rheoli’r broses o asesu ymgeiswyr (a gynhelir gan Goleg yr
Optometryddion ac ABDO) gyda chymwysterau a enillwyd
tu allan i’r UE/AEE i bennu eu hawl i gofrestru a’u
haddasrwydd i ymarfer, a sicrhau hyder y cyhoedd.
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Mae Addasrwydd i Ymarfer yn cynnwys:
• Delio â chwynion am addasrwydd ein cofrestreion i
ymarfer, a dysgu oddi wrth adborth a thystiolaeth o arfer
da i sicrhau delio â chwynion yn gyflym, yn effeithiol ac
yn unol â’r fframwaith cyfreithiol a’n bod yn agored ac yn
ymatebol wrth ddelio â chofrestreion a’r cyhoedd;
• Rheoli archwilwyr achos a chyfarfodydd a hyfforddiant y
Pwyllgor Ymchwilio, er mwyn sicrhau bod
penderfyniadau’n cael eu gwneud yn unol â’r fframwaith
cyfreithiol; a
• Datblygu’n prosesau FTP drwy, yn benodol, gweithredu’r
Rheolau FTP newydd ac ymgynefino archwilwyr achos, er
mwyn delio ag achosion yn gyflymach ac yn fwy effeithiol.
Mae Cydymffurfiad Cyfreithiol yn cynnwys:
• Darparu cyngor cyfreithiol mewnol i gynnal ein rôl
yn effeithiol;
• Darparu gwybodaeth allanol, gan gynnwys i gofrestreion,
cyrff proffesiynol a’r cyhoedd, am y Ddeddf Optegwyr a
deddfwriaeth gysylltiedig, yn unol â’n hymrwymiad i fod
yn agored ac yn ymatebol wrth ddelio â chofrestreion a’r
cyhoedd; a
• Rheoli’r broses ar gyfer delio â chwynion am ymarfer
anghyfreithlon yn unol â’n protocol erlyn, er mwyn
lleihau’r risgiau i’r cyhoedd a chynnal hyder yn y system
reoleiddio.
Mae Gwrandawiadau’n cynnwys:
• Rheoli FTP, adfer, gwrandawiadau apeliadau gorchymyn
dros dro a chofrestru i ystyried a yw Addasrwydd i Ymarfer
cofrestrai wedi ei amharu, er mwyn sicrhau bod
penderfyniadau’n cael eu gwneud yn gyflym, yn effeithiol
ac yn unol â’n fframwaith cyfreithiol; a
• Rheoli arfarniad a hyfforddiant aelodau panel yn unol ag
arfer da a’r fframwaith cyfreithiol.

Polisi a Chyfathrebu
Mae gan y gyfarwyddiaeth gyfrifoldeb dros bedair
swyddogaeth: polisi, ymchwil, cyfathrebu a llywodraethu.
Mae Polisi’n cynnwys:
• Nodi ac adrodd ar ddatblygiadau mewn rheoleiddio
iechyd a gofal optegol, gan gynnwys datblygiadau yn y
cenhedloedd datganoledig. Defnyddir hyn i gefnogi
datblygiad ein strategaeth ac yn ein galluogi i ddeall ac
ymgysylltu â datblygiadau mewn rheoleiddio gofal iechyd
gofal optegol;
• Monitro ac ymateb i faterion a phrosesau polisi
rheoleiddio, gan gymryd i ystyriaeth datblygiadau mewn
arfer gorau, ac ystyried lle mae angen unrhyw newidiadau
o bosibl er budd y cyhoedd; a
• Rheoli ymgysylltiad â datblygiad y fframwaith
deddfwriaethol newydd y disgwylir iddo lifo o adolygiad
Comisiynwyr Cyfraith y DU, er mwyn sicrhau system
reoleiddio fwy pwrpasol a chymesur.
Mae ymchwil yn golygu:
• Datblygu fframwaith o ymchwil i safbwyntiau’r cyhoedd
a chofrestreion a chyflwyno rhaglen o ymchwil barhaus.
Caiff hon ei defnyddio wedyn i gefnogi datblygiad ein
polisi a’n strategaeth.
Mae Cyfathrebu yn cynnwys:
• Rheoli cyfathrebu mewnol ac allanol, gan gynnwys
cysylltiadau â’r cyfryngau, i sicrhau ein bod yn hygyrch,
yn agored ac yn ymatebol, gan gynnwys wrth ddelio â
chofrestreion a’r cyhoedd;

Mae llywodraethu yn cynnwys:
• Datblygu a sefydlu system well o gynllunio busnes a rheoli
prosiectau i gefnogi datblygiad ein cynlluniau busnes a
rheolaeth prosiectau;
• Sefydlu system well ar gyfer mesur ac adrodd perfformiad
sefydliadol;
• Rheoli’n mewnbwn i adolygiad perfformiad PSA a
chynhyrchu’n hadroddiad blynyddol er mwyn cyfrif am
ein perfformiad yn agored ac yn dryloyw;
• Sefydlu proses well o ymdrin â chwynion corfforaethol
ac aelodau, i sicrhau delio â chwynion yn gyflym a’n bod
yn dysgu oddi wrth yr adborth a gawn;
• Rheoli cyflwyniad ein cynllun gweithredu Cydraddoldeb
Amrywiaeth a Chynhwysiant (EDI) er mwyn sefydlu
a hyrwyddo cydraddoldeb amrywiaeth a chynhwysiant
o fewn ein corff;
• Rheoli cyfarfodydd y Cyngor, yr Uwch Dîm Rheoli (SMT)
a phwyllgorau, i sicrhau bod penderfyniadau’n gadarn,
yn wybodus ac yn dryloyw ac yn cael eu cymryd yn unol
â’n fframwaith deddfwriaethol a llywodraethol;
• Datblygu a sefydlu polisïau a phrosesau llywodraethu arfer
gorau, yn unol ag arfer da, ein gwerthoedd a’n fframwaith
deddfwriaethol; a
• Rheoli penodiadau, ailbenodiadau, arfarniadau
a hyfforddiant aelodau’r Cyngor a phwyllgorau a
gwerthusiad y Cyngor o’i berfformiad yn unol ag arfer
da, ein gwerthoedd a’n fframwaith deddfwriaethol.

• Gweithredu’n strategaeth ymgysylltu â rhanddeiliaid,
a fydd yn canolbwyntio ar ymgysylltu â grwpiau cleifion
a’r cyhoedd;
• Gwella’n sylfaen dystiolaeth; ymwneud mwy â’r
cenhedloedd datganoledig; cynyddu ymddiriedaeth
ac ymwybyddiaeth y cyhoedd; a gwella cyd-drefniant
ymgysylltu; a
• Chynnal ein gwefan a’n cyfathrebiadau digidol, er mwyn
sicrhau y gall y cyhoedd a chofrestreion ddod o hyd
i wybodaeth a defnyddio’n gwefan a’n gwasanaethau.
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Adnoddau
Mae gan y gyfarwyddiaeth gyfrifoldeb dros yr holl
wasanaethau cymorth ar gyfer y sefydliad. Y pedair
swyddogaeth yw Adnoddau Dynol, Cyfleusterau, Cyllid
a Thechnoleg Gwybodaeth. Y gyfarwyddiaeth sy’n gyfrifol
am sicrhau rhediad effeithiol system a gwasanaethau
allweddol a bod staff yn derbyn cefnogaeth effeithiol.
Hefyd mae’n rhoi cyngor strategol am gyllid, buddsoddiad
mewn prosiectau allweddol a datblygiad cyfleusterau a
gwasanaethau cymorth yn y dyfodol.

• Cyfrif am incwm a gwariant y sefydliad, rheoli taliadau a
chyflogres;
• Paratoi’r gyllideb a’r cyfrifon ariannol blynyddol, i sicrhau
ein bod yn cyfrif am ein perfformiad ariannol yn dryloyw
ac yn gywir;
• Datblygu’n sgiliau rheolaeth ariannol a goruchwylio,
hysbysu a chynghori ar safle ariannol y sefydliad,
a chefnogi a chynghori ar strategaeth ariannol; a

Mae Adnoddau Dynol (AD) yn cynnwys:

• Chynghori ar ein hymagwedd at reoli risg.

• Darparu a datblygu gwasanaethau AD effeithiol a hwylus
i’r holl sefydliad, gan gynnwys arfarnu, polisïau AD
a’r gyflogres, i’n helpu i gyflawni’n rôl yn fwy effeithiol
ac effeithlon;

Mae Technoleg Gwybodaeth yn cynnwys:

• Rheoli prosesau ar gyfer recriwtio staff a chefnogi
Llywodraethu wrth recriwtio’r sawl nad ydynt yn
weithredwyr;
• Cefnogi rheolwyr wrth gymhwyso polisïau AD, i sicrhau
y gallwn gyflawni’n rôl yn effeithiol ac yn unol â’n
fframwaith cyfreithiol;
• Gweithredu’r fframwaith perfformiad a gwobrwyo
newydd yn unol â’n gwerthoedd sefydliadol; a
• Datblygu a darparu rhaglen hyfforddi a datblygu i sicrhau
bod gofynion Datblygiad Proffesiynol Parhaus y sefydliad
yn cael eu diwallu ac y gallwn gyflawni’n rôl yn effeithiol.
Mae Cyfleusterau’n cynnwys:
• Darparu cyfleusterau ffisegol diogel a gwasanaethau
gweinyddu a sicrhau bod pob cyfleustod a gwasanaeth
arall yn gweithredu’n effeithiol;
• Rheoli’n gofod cyfarfod, gan gynnwys darpariaeth arlwyo
a threfnu teithio a llety i’r sawl heblaw gweithredwyr; a
• Diffinio’n hymagwedd at gyfrifoldeb cymdeithasol
corfforaethol a chynaladwyedd, er mwyn sicrhau ein bod
yn gallu cyflawni’n rôl yn unol â’n gwerthoedd sefydliadol
a’n fframwaith cyfreithiol.
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• Darparu cyfleusterau technoleg gwybodaeth a chyfathrebu
(TGCh) dibynadwy (i gefnogi’r holl fusnes, a chefnogi,
datblygu a diogelu’n hasedau;
• Diffinio strategaeth newydd ar gyfer TG, i sicrhau bod
cynllun tymor hwy yn ei le;
• Darparu a gorfodi diogelwch effeithiol ar gyfer ein
systemau TG, i atal ymhèl â data, ymyriadau i
weithrediadau hanfodol, twyll a datgelu amhriodol
gwybodaeth sensitif; a
• Phrofi prosesau ymadfer ar ôl trychineb a diweddaru
cynlluniau parhad busnes i ddiogelu’n hasedau.

Deddfau rhyddid gwybodaeth a
diogelu data
Ceisiadau Rhyddid Gwybodaeth
Mae Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 yn rhoi’r hawl i unrhyw un
gyrchu gwybodaeth gofnodedig sy’n cael ei chadw gan awdurdodau
cyhoeddus, gan gynnwys y GOC. Mae gan y cyhoedd yr hawl i ofyn
i ni am wybodaeth ac i wybod a oes gennym yr wybodaeth neu beidio
ac yn gallu ei rhoi iddynt, oni bai ei bod yn dod o dan unrhyw un o’r
eithriadau a restrir yn y Ddeddf.
Yn yr un modd â phob awdurdod cyhoeddus cynhyrchwn gynllun
cyhoeddi, a gymeradwyir gan y Comisiynydd Gwybodaeth ac ar gael ar
ein gwefan (www.optical.org/en/about_us/data-and-information/
freedom-of-information/index.cfm). Mae’n nodi’r holl wybodaeth
rydym yn trefnu ei bod ar gael i’r cyhoedd fel rhan o’r drefn ac yn dangos:
• yr wybodaeth a gyhoeddwn neu’n bwriadu ei gyhoeddi;
• ym mha fformat mae ar gael (e.e. yn electronig neu ar ffurf copi
caled); ac
• a godir unrhyw dâl am yr wybodaeth.
Yn ystod 2013/14 cawsom 14 o geisiadau Rhyddid Gwybodaeth
Atebwyd pob un o fewn yr amserlen statudol. O’r ceisiadau hyn,
gwrthodwyd un yn unol â’r eithriadau perthnasol a gymhwysir
o dan y Ddeddf, cafodd tri eu datgelu’n rhannol ac yn achos un nid
oedd gennym yr wybodaeth. Ymatebwyd i’r holl ria eraill yn llawn.

Ceisiadau diogelu data
O dan Ddeddf Diogelu Data 1998, mae’r GOC yn cael ei adnabod fel
“rheolwr data”. Mae hyn yn golygu ein bod yn gorff sy’n rheoli sut rydym
yn casglu, yn cofnodi, ac yn defnyddio gwybodaeth bersonol, neu,
yng ngeiriad y Ddeddf, “data personol”. Data personol yw gwybodaeth
am berson byw y mae modd ei adnabod. Yr enw ar yr unigolyn mae’r
data personol yn ymwneud ag ef yw “gwrthrych y data”. Fel rheolwr
data mae’n rhaid i ni gydymffurfio â rhai rheolau trin gwybodaeth
yn dda, sy’n cael eu galw’n fwy cyffredin wyth egwyddor diogelu data.
Mae gan y cyhoedd yr hawl i ddisgwyl i ni sicrhau bod data personol:
1. yn cael ei brosesu’n deg ac yn gyfreithlon;
2. yn cael ei gyrchu am ddibenion penodol a chyfreithlon;
3. yn ddiigonol, y berthnasol a heb fod yn ormodol at y dibenion hynny;
4. yn gywir a, lle bo angen, yn cael ei gadw’n gyfredol;
5. heb ei gadw am fwy o amser nag sy’n angenrheidiol;
6. yn cael ei brosesu yn unol â’ch hawliau fel gwrthrych y data;
7. yn cael ei gadw’n ddiogel; a
8. heb ei drosglwyddo tramor ac eithrio i wledydd sydd â chyfreithiau
diogelu data digonol.
O dan y Ddeddf mae’n ofynnol hefyd i ni fel “rheolwr data” sy’n prosesu
gwybodaeth bersonol roi gwybod i Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth
(ICO) a chynnal ein cofrestriad yn y gofrestr rheolwyr data.
Yr enw ar gais am ddata a gedwir o dan y Ddeddf yw ‘cais gwrthrych am
wybodaeth’. Yn ystod 2013/14 ni chawsom unrhyw geisiadau gwrthrych
am wybodaeth.
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Cyfrifoldeb a chynaladwyedd
corfforaethol
Rydym wedi ymrwymo o hyd i leihau’n heffaith ar yr
amgylchedd, gan fabwysiadu safonau amgylcheddol gwell
ac arferion mwy effeithlon. Yn ystod y flwyddyn rydym wedi
sefydlu Grŵp Cynaladwyedd Corfforaethol sy’n cynnwys
cynrychiolwyr o bob rhan o’n corff, ag eiriolwr ar y Cyngor,
ac yn cael ei gadeirio gan y Cyfarwyddwr Adnoddau.
Mae’r grŵp wedi llunio cynllun gwaith ac wedi parhau
i arddel mentrau sy’n annog staff i leihau, ailddefnyddio
ac ailgylchu yn ogystal ag ystyried dulliau mwy effeithlon
o weithio.
Mae’r grŵp wedi gweithio ar ddatblygu’n Datganiad o
Fwriad o ran Cynaladwyedd Corfforaethol i’w fabwysiadu
gan y Cyngor sy’n datgan y byddwn:
• yn ymdrechu i sicrhau bod cynaladwyedd yn cael ei
ystyried wrth ddatblygu a newid polisi ac arfer ym mhob
maes ein gwaith;
• yn ymdrechu i ystyried effaith ein gwaith a’n harferion ar
yr amgylchedd a sicrhau lleihau hyn gymaint â phosibl; ac
• yn grymuso’n gweithlu i weithredu newidiadau ymddygiad
ac arfer sy’n cyfrannu at y nodau hyn.
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Cydraddoldeb ac amrywiaeth
Ein Cynllun Cydraddoldeb Amrywiaeth
a Chynhwysiant drafft
Yn ystod 2013/14, lluniom Gynllun Cydraddoldeb
Amrywiaeth a Chynhwysiant 2014-17 drafft a gafodd ei
gymeradwyo gan y Cyngor yn Chwefror 2014 am
ymgynghoriad 12 wythnos. Nod y Cynllun drafft yw darparu:
• cynllun gweithredu ar sail tystiolaeth. Gydag amserlen,
ar gyfer bodloni dyletswyddau cyffredinol Deddf
Cydraddoldeb 2000;
• y camau sy’n cael blaenoriaeth yw meysydd hynny ein
gwaith a’r materion sydd fwyaf dybryd ac sy’n fwyaf
perthnasol i Gydraddoldeb Amrywiaeth a Chynhwysiant
(fel hyfforddiant a monitro); ac
• ymagwedd sy’n bwriadu sefydlu a hyrwyddo cydraddoldeb
ac amrywiaeth yn ein prosesau cynllunio busnes, gan
ddangos ein hymrwymiad i fodloni’n rhwymedigaethau
deddfwriaethol ac yn edrych tuag at hyrwyddo a
gwerthfawrogi Cydraddoldeb Amrywiaeth a Chynhwysiant
yn egnïol yn y dyfodol.

Mae’r Cynllun drafft yn nodi cefndir y sefydliad, ein
hymrwymiad i Gydraddoldeb Amrywiaeth a Chynhwysiant,
ein dyletswyddau cydraddoldeb a’n saith amcan
Cydraddoldeb Amrywiaeth a Chynhwysiant, sef:
• sicrhau bod ein polisïau a’n gweithdrefnau’n deg,
yn dryloyw ac yn cael eu cymhwyso’n gyson;
• darparu arweiniad a hyfforddiant perthnasol ac ymarferol
ar gydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant;
• monitro amrywiaeth ac asesu’n effeithiol effaith ein
gweithgareddau;
• darparu gwasanaethau a chyflawni’n swyddogaethau
statudol mewn ffordd sy’n hygyrch ac yn briodol;
• mynd ati i gyfathrebu ac ymgysylltu â rhanddeiliaid yn ein
hymagwedd at Gydraddoldeb Amrywiaeth a Chynhwysiant
a’u hyrwyddo;
• sicrhau bod ein hymagwedd at reoleiddio yn gwella
effeithiolrwydd polisïau Cydraddoldeb Amrywiaeth
a Chynhwysiant ar ddarpariaeth gwasanaethau; a
• datblygu cynlluniau gweithredu i gefnogi rhoi ein
Cynllun ar waith a’i fonitro.
Nid ydym yn disgwyl i’n hymrwymiad at Gydraddoldeb
Amrywiaeth a Chynhwysiant a’n hamcanion newid dros
amser ond efallai y cânt eu mireinio wrth i’n gwybodaeth
yn y maes hwn ddatblygu. Bwriadwn asesu’n cynnydd yn
erbyn yr amcanion hyn bob blwyddyn.
Mae’r Cynllun ar gyfer 2014-17 yn pennu nifer o
weithgareddau yn erbyn pob un o’r saith amcan. Mae’r
gweithgareddau hyn yn gysylltiedig â’r rhaglenni gwaith a’r
prosiectau yn ein cynllun busnes 2014/15. Yn ddarostyngedig
i’r atebion a gafwyd yn ystod yr ymgynghoriad, ein bwriad
yw datblygu cynllun gweithredu ar gyfer 2014-17, a gaiff ei
gyhoeddi ochr yn ochr â fersiwn derfynol y Cynllun yn yr haf
2014. Dymunwn sicrhau bod ein hymagwedd at reoleiddio
yn gwella effeithiolrwydd polisïau am ddarparu gwasanaethau
Cydraddoldeb Amrywiaeth a Chynhwysiant ac yn cefnogi ac
yn annog cofrestreion i gyflawni rhwymedigaethau
Cydraddoldeb Amrywiaeth a Chynhwysiant wrth ddarparu
gwasanaethau sy’n cyflawni eu rhwymedigaethau yn hynny
o beth ac yn bodloni anghenion pob rhan o’r gymuned.
Mae hyn yn cynnwys darparu mynediad cyfartal i ofal llygaid
i bawb a chymryd i ystyriaeth anableddau unigolyn ac unrhyw
nodweddion gwarchodedig eraill.

Gwaith Cydraddoldeb Amrywiaeth
a Chynhwysiant arall yn 2013/14
Yn ystod 2013/14, symudom ymlaen â nifer o elfennau o’n
gwaith mewn perthynas â chydraddoldeb ac amrywiaeth,
gan gynnwys y canlynol:
• yn yr haf 2013 datblygom a darparom arweiniad i’r Cyngor
a phaneli dethol sy’n ymgymryd â phenodi aelodau’r Cyngor
a phwyllgorau. Mae’r arweiniad yn cynnwys canllawiau
cydraddoldeb ac amrywiaeth ac mae ar gael yma:
www.optical.org/en/about_us/our-governance/index.cfm;
• defnyddiom ein ffurflen monitro amrywiaeth i sicrhau y
gallai gwybodaeth gael ei chasglu oddi wrth wahanol
grwpiau er mwyn monitro ymdrechion i sicrhau amrywiaeth
– trafododd y ffurflenni saith o’r nodweddion
gwarchodedig: oedran; anabledd; hil; crefydd neu gred;
rhywedd; cyfeiriadedd rhywiol; bod yn briod ac mewn
partneriaeth sifil. Yn 2013/14 defnyddiom ein ffurflen:
– yn ystod y broses recriwtio am aelodau Cyngor
a phwyllgorau newydd ac am aelod newydd o’r
Pwyllgor Ymchwilio;
– dal data am aelodau presennol y Cyngor a
phwyllgorau; ac
– yn ystod y broses recriwtio am staff.
• ym mis Hydref 2013 cymerodd ein Pwyllgor Tâl ystyriaethau
cydraddoldeb ac amrywiaeth i ystyriaeth wrth ddiwygio’n
polisi treuliau. Bellach mae’r polisi yn cyfeirio at feysydd lle
mae gennym gyfrifoldeb o ran cydraddoldeb ac
amrywiaeth, fel costau mewn perthynas â gofal plant,
gofalwyr a dibynyddion ac unrhyw gostau sy’n gysylltiedig
â gwneud ‘addasiadau rhesymol’ (fel braille/recordiad sain,
tacsis ar gyfer y sawl sydd ag anawsterau symudedd, costau
sy’n gysylltiedig â gweithwyr cymorth). Erbyn hyn maen
amlwg i ddefnyddwyr y polisi beth gallant a beth na allant
ei hawlio a ble mae angen cymeradwyaeth ymlaen llaw neu
gymeradwyaeth fesul achos;
• yn yr ail-dendro ar gyfer ein gwasanaeth cwynion
defnyddwyr (Ionawr 2014) adolygom a oedd y trydydd
partïon a oedd yn ymgeisio i ymarfer y rhan hon o’n
swyddogaeth gyhoeddus yn ymwybodol o’n dyletswyddau
cydraddoldeb ac yn eu cymryd i ystyriaeth;
• parhaom i weithredu yn unol â’r ymrwymiadau yn ein
Cynllun Iaith Gymraeg – rydym wedi mabwysiadu’r
egwyddor wrth gynnal ein busnes cyhoeddus yng Nghymru
y byddwn yn trin y Gymraeg a’r Saesneg ar y sail eu bod yn
gyfartal. Mae ein Cynllun Iaith Gymraeg yn nodi sut rydym
yn gweinyddu’r egwyddor hon wrth ddarparu
gwasanaethau yng Nghymru; a
• parhaodd ein gwefan i fodloni safonau hygyrchedd
Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys y We 2.0 (Lefel AA) a
threfnwn fod cyhoeddiadau ar gael mewn print bras ac
mewn ieithoedd heblaw Saesneg pan wneir cais.
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Cynllun iaith Gymraeg

Ymgynghoriadau

Mae darpariaeth ddwyieithog yn bwysig fel mater ansawdd
gwasanaeth ac nid fel gofyniad cyfreithiol yn unig. I’r perwyl
hwn, wrth ddarparu gwasanaethau i’r cyhoedd yng
Nghymru, rydym yn trin y Gymraeg a’r Saesneg ar y sail eu
bod yn gyfartal.

Credwn ei bod yn bwysig i’r bobl mae ein gwaith
yn effeithio arnynt feddu ar lais mewn sut rydym yn
gweithredu. Ymgynghori yw un o’r ffyrdd rydym yn cael
barn ein rhanddeiliaid. Mae’n gadael i ni lunio, datblygu
a rhoi prawf ar bolisïau a chynigion newydd. Hefyd mae’n
gadael i’n rhanddeiliaid roi eu sylwadau a’u syniadau
hwy. Os ydym yn cynllunio newidiadau mawr byddwn yn
cynnal ymgynghoriad cyhoeddus llawn. Defnyddiwn
ddulliau ymgynghori gwahanol ar gyfer materion gwahanol,
yn dibynnu ar y ffordd fwyaf priodol o gael adborth ac yn
dibynnu ar y cynulleidfaoedd. Hysbysebwn ymgynghori
drwy’r cyfryngau mwyaf priodol er mwyn cyrraedd y
grwpiau rydym yn bwriadu eu targedu.

Eleni rydym wedi parhau i weithredu’n Cynllun Iaith
Gymraeg. Gwellom ni’r nodwedd chwilio Gymraeg
ar ein gwefan a chyfieithu’n canllawiau ar gyfer tystion
a’n arweiniad i yrfaoedd ym maes opteg i’r Gymraeg.

Gweithio gyda rhanddeiliaid
Mae cyfathrebu’n effeithiol nid yn unig yn ymwneud â sut
rydym yn lledaenu gwybodaeth, ond hefyd sut rydym yn
rhyngweithio â rhanddeiliaid ac yn ceisio eu hadborth a’u
mewnbwn hwy i’n gwaith. Mae ymgynghori yn ein helpu
i gadw mewn cysylltiad â’r rhanddeiliaid a dysgu oddi
wrthynt, gan ein helpu i ddysgu o’u harbenigedd hwy wrth
reoleiddio’n effeithiol.
Mae gweithio’n agos â’n rhanddeiliaid yn hanfodol ar gyfer
rheoleiddio effeithiol. Yn ein barn ni mae pawb sydd â
diddordeb yn ein gwaith yn rhanddeiliaid. Mae hyn yn
cynnwys ein haelodau cofrestredig, a chleifion a’r cyhoedd
fel defnyddwyr gwasanaethau’n haelodau cofrestredig.
Ymhlith y grwpiau allweddol eraill o randdeiliaid rydym yn
ymgysylltu â hwy mae cyrff proffesiynol a rheoleiddio,
grwpiau buddiannau cleifion, darparwyr addysg, cyflogwyr,
rheoleiddwyr eraill, comisiynwyr, llywodraethau a
rhanddeiliaid mewnol (fel ein staff, y Cyngor ac aelodau’n
pwyllgorau). Rydym hefyd yn cwrdd yn rheolaidd â
chynrychiolwyr y cenhedloedd datganoledig gan gynnwys
llywodraeth, Optometreg Cymru, Optometry Scotland ac
Optometry Northern Ireland, practisau optometreg ac opteg
ddosbarthu annibynnol a lluosog.
Ymgynghorwn ynghylch datblygiadau polisi a newidiadau
i’n rheoliadau. Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf mae hyn
wedi cynnwys pum ymgynghoriad, fel a restrir isod. Hefyd
rydym yn siarad ac yn arddangos mewn cynadleddau sy’n
ein galluogi i gysylltu â phobl a chyrff rydym yn gweithio
gyda hwy. Gwnaethom arddangos yn Optometry Tomorrow,
Cynhadledd y Sefydliad Safonau Masnachu, Optrafair a
Chynhadledd Cyngor Dinasyddion.
Bob blwyddyn ymwelwn â myfyrwyr blwyddyn gyntaf ar
gyrsiau a gymeradwyir gan y GOC mewn opteg ddosbarthu
neu optometreg, gan eu helpu i ddeall ein rôl ni, ateb
unrhyw gwestiynau a phrosesu eu ceisiadau cofrestru.
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Lle bo’n bosibl ceisiwn gadw costau ymgynghori i leiafswm,
gan ddefnyddio dulliau electronig a dulliau cost isel eraill
lle na fydd y rhain yn effeithio’n andwyol ar gyfranogiad.
Ein diben yw amddiffyn y cyhoedd. Mae’n hanfodol felly
bod gan gleifion a’r cyhoedd fewnbwn cryf i’n gwaith i roi
i ni safbwynt y bobl mae’r GOC yn gweithio i’w hamddiffyn.
Nodir ein proses ymgynghori yn Fframwaith Ymgynghori’r
GOC sydd ar gael ar ein gwefan. Yn ystod y flwyddyn
ddiwethaf cynhaliom bum ymgynghoriad cyhoeddus:
• Canllawiau Addasrwydd i Ymarfer;
• Rheol 16 Addasrwydd i Ymarfer;
• Cofrestru busnesau;
• Cofrestru myfyrwyr; a’n
• Cynllun strategol ar gyfer 2014/15 – 2016/17.
Hefyd lansiom ymgynghoriadau ar ein Cynllun
Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant 2014/17
a’n Strategaeth Ymarfer Anghyfreithlon yn 2013/14, a
ddaeth i ben yn chwarter cyntaf 2014/15. Mae manylion
yr holl ymgynghoriadau hyn yma: www.optical.org/en/
getinvolved/consultations/past-consultations.cfm
Yn ystod 2013/14 ymatebon i ymgynghoriad yr Adran
Iechyd hefyd ynghylch yswiriant indemniad ar gyfer
gweithwyr proffesiynol gofal iechyd.

Adroddiad yr
Ymddir iedolwyr

Adroddiad yr Ymddiriedolwyr

Adroddiad yr Ymddiriedolwyr
2013/14

Asesu’n perfformiad – cynnydd
yn erbyn ein hamcanion strategol

Mae’r ymddiriedolwyr yn cyflwyno eu hadroddiad a’r
cyfriflenni am y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2014.
Wrth baratoi’r adroddiad hwn, mae’r ymddiriedolwyr wedi
cydymffurfio â Deddf Elusennau 2011 a’r safonau cyfrifo
cymwys. Mae’r cyfriflenni mewn fformat sy’n ofynnol o dan
y Statement of Recommended Practice: Accounting and
Reporting by Charities (SORP) (diwygiwyd Mawrth 2005).

Yn ystod y 12 mis diwethaf parhaom i amddiffyn y cyhoedd
ledled y DU, gan sicrhau bod optometryddion ac optegwyr
dosbarthu yn addas i ymarfer, bod ganddynt sgiliau cyfredol
ac ymrwymiad i safonau uchel. Yn gyffredinol rydym wedi
cyflawni llawer o’r hyn roeddem yn bwriadu ei gyflawni yn
ein cynllun busnes ar gyfer 2013/14. Rydym wedi cyflwyno
newidiadau sylweddol ac wedi gwneud cynnydd
arwyddocaol gyda’n prosiectau, ar yr un pryd â chynnal
neu wella ein gwaith arferol. Mae hyn wedi ei wneud yng
nghyd-destun trosiant uchel a rhaglen o greu a sefydlu
isadeiledd systemau a pholisïau newydd.

Rydym wedi cydymffurfio hefyd â’r ddyletswydd yn adran
4 Deddf Elusennau 2011i roi sylw dyledus i’r canllawiau
budd cyhoeddus a gyhoeddwyd gan y Comisiwn Elusennau
wrth bennu’r gweithgareddau rydym yn ymgymryd â hwy.
Mae’r adroddiad blynyddol hwn yn rhoi manylion ein gwaith
yn 2013/14 sy’n dangos budd cyhoeddus, sef blwyddyn olaf
ein cynllun strategol 2012 i 2014.
Yn adran un yr adroddiad hwn (Ein rôl mewn rheoleiddio)
esboniwn ein rôl a’n cyfrifoldebau. Yn adran dau yr
adroddiad hwn (Sut rydym yn gweithio) esboniwn sut rydym
wedi ein strwythuro a meysydd allweddol sut rydym yn
gweithredu. Dylai’r wybodaeth yn yr adrannau hyn roi
cyd-destun i’n hadroddiad.

Ein hamcanion elusennol
Rydym wedi ein cyfansoddi’n gorff corfforaethol o dan
Ddeddf Optegwyr 1989, fel y’i diweddarwyd gan ei
Gorchymyn adran 60 a ddaeth i rym ar 30 Mehefin 2005.
Ers 12 Rhagfyr 2012, cofrestrwyd y GOC yn elusen gan y
Comisiwn Elusennau yng Nghymru a Lloegr (rhif elusen
gofrestredig 1150137).
Ein hamcan elusennol yw hyrwyddo a chynnal iechyd a
diogelwch y cyhoedd drwy hyrwyddo safonau uchel
addysg broffesiynol, ymddygiad a pherfformiad ymhlith
optometryddion ac optegwyr dosbarthu, a’r sawl sy’n
hyfforddi i fod yn optometryddion ac optegwyr dosbarthu.
Gwnawn hyn drwy:
• ddarparu cyngor ac arweiniad priodol i’r sawl sy’n addas i
ymarfer fel optometryddion neu optegwyr dosbarthu, neu
i hyfforddi ar gyfer ymarfer o’r fath;
• diffinio, creu a chynnal strwythur effeithiol ar gyfer addysg
a hyfforddiant proffesiynol ymhlith optometryddion ac
optegwyr dosbarthu, ac ymhlith pobl sy’n ceisio
cymhwyso’n optometryddion ac optegwyr dosbarthu, a
goruchwylio darpariaeth y cyfryw addysg a hyfforddiant;
• cynnal cofrestri o enwau’r personau sy’n addas i
ymarfer yn optometryddion neu optegwyr dosbarthu,
neu i ymgymryd â hyfforddiant i’w galluogi i ddod
yn optometryddion neu optegwyr dosbarthu; a
• sicrhau mai dim ond y sawl sy’n addas i ymarfer yn
optometryddion neu optegwyr dosbarthu, neu i hyfforddi
ar gyfer y cyfryw ymarfer, sydd mewn gwirionedd yn
gwneud hynny.
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Uchafbwyntiau perfformiad ar gyfer yr ymddiriedolwyr yw:
1.	Cynhyrchedd y Weithrediaeth sydd wedi galluogi’r
Cyngor i symud ymlaen wrth ystyried amrediad eang
o feysydd strategol gan gynnwys:
• adolygiadau o reoleiddio myfyrwyr a busnes;
• ein cynllun gweithredu mewn ymateb i Ymchwiliad
Francis;
• ein Strategaeth Ymarfer Anghyfreithlon arfaethedig;
• ein Strategaeth Ymchwil;
• ein Strategaeth Ymgysylltu â Rhanddeiliaid;
• ein Cynllun Cydraddoldeb, Amrywiaeth a
Chynhwysiant drafft 2014–17; ac
• ein systemau adrodd am berfformiad.
2.	Cwblhau prosiect i greu, ymgynghori ar a gweithredu
Rheolau FTP newydd erbyn 1 Ebrill 2014. Mae hyn yn
cynnwys recriwtio, hyfforddi a gweithredu archwilwyr
achos a datblygu cyfres o ganllawiau. Bydd y Rheolau
newydd yn ein helpu i amddiffyn y cyhoedd yn well
drwy weithredu ar gwynion yn gyflymach. Bydd hyn
o fudd i gofrestreion hefyd drwy leihau’r hyn a all fod
yn broses hir a straenus. Bydd y broses yn aros mor deg
ac mor drylwyr ag o’r blaen, a bydd y penderfyniadau
a wneir yn destun proses sicrhau ansawdd er mwyn
sicrhau cymesuredd a chydymffurfedd statudol. Bydd
gan gofrestreion gyfle o hyd i ymateb i bob honiad a
wneir yn eu herbyn a gwneir pob penderfyniad terfynol
yn annibynnol, wedi eu hategu gan gyngor arbenigol
a chyfreithiol.
3.	Gwella cydymffurfedd effeithiol gan gofrestreion i’n
cynllun CET diwygiedig, gan gynnwys codiad yn nefnydd
CET rhyngweithiol, yn dilyn ei roi ar waith yn Ionawr
2013. Mae dros ddau o bob tri chofrestrai y mae’n
rhaid iddynt gymryd rhan mewn o leiaf un gweithgaredd
adolygu gan gymheiriaid erbyn diwedd 2015 wedi
gwneud hynny’n barod. Mae adolygu gan gymheiriaid
yn ffordd werthfawr i gofrestreion gadw eu sgiliau a’u

gwybodaeth yn gyfredol drwy ddysgu oddi wrth brofiad
ei gilydd a rhannu arfer gorau.
4.	Systemau llywodraethu corfforaethol gwell sy’n sicrhau
y gall y Cyngor wneud penderfyniadau da mewn modd
amserol. Mae’r rhain yn cynnwys:
• cynllunio busnes gwell y’n gysylltiedig â blaengynllunio
am bob cyfarfod, sy’n caniatáu i’r wybodaeth a
gyflwynir i’r Cyngor gael ei hystyried yn fewnol a chan
ein pwyllgorau’n gyntaf;
• newidiadau i drefniadau lywodraethu ein pwyllgorau
ymgynghorol er mwyn iddynt ategu a chefnogi gwaith
y Cyngor yn well;
• gwelliannau i gyflwyniad gwybodaeth i’r Cyngor a
phwyllgorau, gan gynnwys dadansoddiad o’r radd
flaenaf, asesiad effaith ac argymhellion gwybodus;
• gweithredu systemau arfarnu sy’n gysylltiedig ag
ailbenodi aelodau’r Cyngor a phwyllgorau;
• amser wedi ei neilltuo i ystyriaeth perfformiad strategol
a chorfforaethol;
• hyfforddiant blynyddol i’r Cyngor; a
• mae gwerthusiad perfformiad blynyddol y Cyngor wedi
ategu cynnydd yn y maes hwn ymhellach.
5.	Gwelliant yn sefydlogrwydd perfformiad ariannol,
rheolaeth ariannol well ac archwilio mewnol gwell, gan
gynnwys gweithredu canlyniadau archwiliadau mewnol.
Fodd bynnag mae’r ymddiriedolwyr yn cydnabod y bu nifer
o heriau, gan gynnwys:

1.	gweithio yng nghyd-destun rhaglen gyson o newid
sefydliadol, diwylliannol a gweithredol sy’n effeithio
ar bob agwedd ar y busnes ac ar bob lefel y sefydliad,
a ddechreuodd o dan gynllun strategol 2011–14 ac yn
parhau o dan y cynllun strategol presennol;
2. 	lleihau trosiant staff a’r effaith mae’r lefel bresennol o
drosiant wedi ei chael ar dimau;
3. 	gweithredu’r Rheolau FTP, gan gynnwys recriwtio
archwilwyr achos – a gwblhawyd yn ôl amserlen dynn
ac a arweiniodd at nifer fawr o geisiadau;
4. 	lleihau’r amser a gymer i reoli cwynion FTP o’u derbyn
i’w penderfynu’n derfynol, yn wyneb cynnydd yng
nghymhlethdod rhai achosion a throsiant uchel yn y
tîm FTP;
5. 	symud ymlaen â’r prosiect adolygu safonau yng ngoleuni
ehangu cwmpas y prosiect a chyfyngiadau ar adnoddau;
ac
6. 	ystyried effaith barhaus, yn enwedig i’n prosiect adolygu
safonau, gwahanol newidiadau cymdeithasol. Mae’r
rhain yn cynnwys galw cynyddol oddi wrth boblogaeth
sy’n heneiddio, effaith technoleg ar y gofal y gall ein
cofrestreion ei ddarparu ar y stryd fawr, a’r angen am
ymgysylltu cynyddol â chenhedloedd datganoledig y DU
oherwydd dargyfeiriad cwmpas ymarfer y proffesiwn ym
mhob un ohonynt.
Esbonnir isod sut rydym wedi cyflawni pedwar amcan ein
cynllun strategol ar gyfer 2011 i 2013 a’n cynllun busnes
2013/14.
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Amcan i ddarparu amddiffyniad effeithiol,
cymesur a theg i’r cyhoedd
I asesu sut rydym yn cyflawni’r amcan hwn rydym yn
monitro’n cydymffurfedd yn erbyn yr amrediad dilynol o
adolygiadau ac archwiliadau rheoleiddio yn rheolaidd, fel
rhan o’n gwaith parhaus i sicrhau ansawdd:
1.	
Adolygiad perfformiad gan yr Awdurdod Safonau
Proffesiynol (PSA) – mae perfformiad yn erbyn yr
adolygiad perfformiad drafft yn dangos ein bod, yn ôl yr
asesiad, yn parhau i berfformio fel rheoleiddiwr effeithiol
ac yn bodloni’r holl Safonau Rheoleiddio Da yn ein
Hadolygiad Perfformiad PSA:
www.professionalstandards.org.uk/library/
document-detail?id=d716599e-2ce2-6f4b-9cebff0000b2236b

eu rhannu ag aelodau panel, cynghorwyr cyfreithiol,
cyfreithwyr cyflwyniadol a chwnsler a’u defnyddio
wrth hyfforddi holl aelodau panel. Bydd y pwyntiau
adborth am y cyfnod Ebrill 2013 i Fawrth 2014 yn
rhan o archwiliad annibynnol Morgan Cole. Yn ystod
2013 derbynion naw llythyr pwynt adborth mewn
perthynas ag 16 o gofrestreion a fu’n destun
gwrandawiadau FTP. Roedd themâu’r llythyron hyn
yn ymwneud â:
• r hesymu ym mhenderfyniadau’r Pwyllgor Addasrwydd
i Ymarfer;
• eglurdeb o ran a oedd y Pwyllgor wedi ystyried budd
ehangach y cyhoedd wrth benderfynu amhariad yn
ogystal â chosb;
• gosod cosbau;

2.	
Archwiliad camau cychwynnol gan y PSA –
rhan o’n sicrwydd ansawdd o benderfyniadau’r FTP yw
canfyddiadau’r archwiliadau camau cychwynnol a
gynhelir gan PSA. Cafodd yr un diwethaf ei gynnal yng
Ngorffennaf 2012 pan archwiliodd PSA ein prosesau
FTP yn ystod y cyfnod chwe mis blaenorol ac adrodd nad
oedd ganddynt unrhyw bryderon am unrhyw rai o’r
penderfyniadau a wnaed i gau achosion. Yn ogystal,
nododd y PSA bod eu canfyddiadau’n gyson yn
gyffredinol â rhai eu harchwiliad blaenorol ym Mawrth
2011 gan gadarnhau ein bod yn parhau i wneud
penderfyniadau cadarn gydag amddiffyn y cyhoedd yn
brif ffocws.
3.	
Archwiliad o benderfyniadau’r Pwyllgorau
Ymchwilio ac Addasrwydd i Ymarfer – comisiynom
Morgan Cole i gynnal archwiliad allanol annibynnol
blynyddol o benderfyniadau’r Pwyllgor Ymchwilio i gau
achosion a phenderfyniadau’r Pwyllgor Addasrwydd
i Ymarfer dros y cyfnod Ebrill 2013 i Fawrth 2014.
Bydd y canlyniadau ar gael yn hwyrach eleni. Mae’n
werth nodi y bu canfyddiadau’r un archwiliad gan
Morgan Cole am y cyfnod Ebrill 2012 i Fawrth 2013 yn
gadarnhaol, a mynegwyd hyder yn ein hymchwiliadau
a’r canlyniadau wrth fynd gerbron pwyllgor.
4.	
Nifer yr apeliadau yn erbyn penderfyniadau FTP
a chraffu a phwyntiau adborth Adran 29 y PSA –
ers Mai 2009, mae’r PSA wedi adolygu holl
benderfyniadau’r Panel FTP er mwyn hyrwyddo arfer
da mewn penderfyniadau FTP ledled rheoleiddio.
Gall y PSA gyfeirio at yr Uchel Lys y penderfyniadau
hynny sydd yn eu barn hwy yn ddiangen o drugarog ac
sy’n methu ag amddiffyn y cyhoedd. Yn ystod y flwyddyn
derbyniom un apêl yn erbyn penderfyniad FTP gan y
PSA a chyflwynwyd apêl arall gan gofrestrai. Cafodd yr
achosion hyn eu cyfeirio’n ôl at y Pwyllgor FTP am
wrandawiadau adolygu gan yr Uchel Lys yn dilyn y cais
am orchymyn caniatâd. Erbyn hyn mae’r ddwy apêl wedi
dod i ben. Yn rhan o waith craffu PSA, rydym yn derbyn
pwyntiau adborth sy’n rhoi sylwadau yn dilyn ein
gwrandawiadau. Caiff y pwyntiau adborth hyn
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• eglurdeb o ran gosod amodau a’r anawsterau byddai
hyn yn eu codi i banel adolygu;
• yr amser a gymer i ddod â mater i wrandawiad
addasrwydd i ymarfer;
• y safon onestrwydd/cywirdeb a gymhwysir mewn
perthynas â myfyrwyr a’r sawl nad ydynt yn fyfyrwyr; a
• thystiolaeth a gyflwynir h.y. tystiolaeth fyw yn hytrach
na darllen datganiadau.
5.	
Apeliadau cofrestru – roedd dwy apêl gofrestru yn
ystod y flwyddyn. Roedd un apêl yn ymwneud â
throsedd ddifrifol mewnforio cyffuriau a chadarnhawyd
penderfyniad y Cofrestrydd i wrthod y cais, ar y sail bod
natur y drosedd a’r ddedfryd a dderbyniodd y cofrestrai
yn codi pryderon difrifol am ei ymddygiad ac y câi hyder
y cyhoedd ei niweidio drwy gytuno i’r cais hwn. Roedd
yr apêl arall yn ymwneud â chymhwysedd cofrestrai wrth
ddarparu gofal i glaf.
Yn ystod y flwyddyn gwnaethom gynnydd gyda’r prosiectau
canlynol fel rhan o’n hamcan i ddarparu amddiffyniad
effeithiol, cymesur a theg i’ cyhoedd:
1.	
Adolygu Safonau – mae’r prosiect wedi ehangu ei
gwmpas i ymgorffori ystyried y materion a gododd o
Ymchwiliad Francis a gall adroddiadau canlynol gynnwys
adolygiadau Berwick, Keogh a Clwyd/Hart. Bydd ein
Codau Ymddygiad newydd yn rhoi mwy o eglurdeb i
gofrestreion a’r cyhoedd am yr ymddygiad a ddisgwylir
oddi wrth gofrestreion. Mae gwaith wedi ei wneud i
nodi’r hyn y dylai’n safonau ei gynnwys, gan gynnwys:
• ymarfer mapio yn erbyn safonau moesegol
rheoleiddwyr eraill;
• dadansoddiad bwlch sy’n cymharu’n safonau presennol
yn erbyn argymhellion adroddiadau ymchwiliadau
allweddol; a
• dadansoddiad o’r safonau sydd wedi codi mewn
achosion FTP yn y tair blynedd diwethaf.

Rydym yn ymwneud yn llawn â’r rhanddeiliaid perthnasol
wrth ddatblygu’r safonau a byddwn yn cynnal
ymgynghoriad eang ar ein fframwaith arfaethedig a’r cod
moesegol newydd.
2. G
 weithredu gwelliannau i’n Rheolau Addasrwydd
i Ymarfer – daeth y Rheolau Addasrwydd i Ymarfer
newydd i rym ar 1 Ebrill 2014. Cyhoeddwyd dogfennau
canllaw ar gyfer archwilwyr achos, y Pwyllgor Ymchwilio
a’r Pwyllgor FTP gyda’r Rheolau newydd yn dilyn
ymgynghori, ynghyd â chanllawiau ategol wedi eu
diweddaru. Recriwtiom archwilwyr sy’n gofrestreion
a rhai lleyg a dderbyniodd hyfforddiant ymgynefino a
phenodol cyn eu penodi ar 1 Ebrill 2014. O Ebrill
2014 ymlaen mae’r mwyafrif o gwynion wedi cael eu
hystyried gan yr archwilwyr achos yn hytrach na’r
Pwyllgor Ymchwilio. Ein disgwyl yw y bydd hyn yn
caniatáu i ni leihau’r amser mae’n cymryd i reoli cwynion
FTP. Mae rhai o’r newidiadau ymarferol rydym wedi
eu gwneud wrth baratoi am y Rheolau newydd
wedi gwneud gwahaniaeth. Effaith hynny yw mwy o
effeithlonrwydd, paratoi’n briodol am y Rheolau Newydd
ac amserlenni gwell yn gyffredinol.
3.	
Amddiffyn y cyhoedd rhag niwed o ymarfer
anghyfreithlon – yn Chwefror 2014, cymeradwyodd y
Cyngor yr ymgynghoriad ar ein hymagwedd arfaethedig
at ymdrin ag ymarfer anghyfreithlon, a gafodd ei lansio
ar 3 Mawrth 2014, ac a fydd ar agor tan 3 Mehefin
2014. Trefnom ddigwyddiad ymgynghori cyhoeddus ar
gyfer 12 Mai 2014, a chwrdd â rhanddeiliaid allweddol
yn ystod y cyfnod ymgynghori i drafod y cynigion yn
fanwl. Yn ystod y cyfnod hwn rydym wedi gweld lleihad
yn yr achosion sy’n cael eu hagor a dim ond dau
achos a ofynnodd am gyfarwyddo cyfreithwyr allanol.
Wrth ddisgwyl y gwaith ar y strategaeth ymarfer
anghyfreithlon, mae achosion yn parhau i gael eu rheoli
yn unol â’n protocol cyhoeddedig.
4.	
Cydategu’n canllawiau cofrestru – i helpu cofrestreion
i ddeall yr wybodaeth mae’n rhaid iddynt ei datgan i ni,
cyhoeddom Ganllawiau Datganiadau yng Ngorffennaf
2013, a ddiweddarwyd yn Nhachwedd 2013 i
adlewyrchu newidiadau i’r gofyniad i ddatgan collfarnau.
Yn ôl adborth anecdotaidd oddi wrth gofrestreion a
darparwyr addysg, mae’r canllawiau wedi eu helpu i roi
mwy o eglurdeb ynghylch o ofynion datgan. Mae hyn yn
golygu bod cofrestreion yn gwybod am eu cyfrifoldebau
ac yn gwella cywirdeb ein cofrestr. Rydym wedi llunio
canllawiau pellach mewn perthynas â chofrestreion sy’n
methu naill ai â gwneud cais i’w cadw neu â bodloni’n
gofynion CET wrth i ni ddelio â chwyn FTP yn eu herbyn
ac mewn perthynas â cheisiadau oddi wrth gofrestreion
sy’n dymuno newid eu henw a’u rhywedd.
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Amcan i seilio’n polisi a’n hymarfer rheoleiddio
ar dystiolaeth gadarn
Yn ystod y flwyddyn gwnaethom gynnydd gyda’r mentrau
canlynol fel rhan o’n hamcan i seilio’n polisi a’n hymarfer
rheoleiddio ar dystiolaeth gadarn:
1.	
Adolygiad o reoleiddio myfyrwyr – lansiom
ymgynghoriad cyhoeddus a chynnal digwyddiad
i randdeiliaid cyhoeddus rhwng Gorffennaf a Hydref
2013. Yn dilyn hyn, gwnaeth y Cyngor benderfyniad
ar ddyfodol rheoleiddio myfyrwyr yn Nhachwedd 2013
a chyhoeddom ddatganiad yn Rhagfyr 2013
(www.optical.org/en/Registration/theregister/
reviewing-our-approach-to-regulation.cfm).
Penderfynom y dylem gynnal ymchwil ac ymgysylltu
â rhanddeiliaid ymhellach i bennu effaith asesu’n
derfynol ac argymell i’r Cyngor opsiwn rheoleiddio sy’n
cael ei ffafrio.
2.	
Adolygiad o reoleiddio busnesau – lansiom
ymgynghoriad cyhoeddus a chynnal digwyddiad
i randdeiliaid cyhoeddus rhwng Gorffennaf a Hydref
2013. Yn dilyn hyn, gwnaeth y Cyngor benderfyniad
ar ddyfodol rheoleiddio busnesau yn Nhachwedd 2013
a chyhoeddom ddatganiad yn Rhagfyr 2013
(www.optical.org/en/Registration/theregister/
reviewing-our-approach-to-regulation.cfm).
Penderfynom estyn rheoleiddio i bob busnes sy’n
darparu swyddogaethau cyfyngedig a gwella’r Cod
Ymddygiad ar gyfer cofrestreion busnes.
3. D
 atblygu cynllun strategol newydd tair blynedd
– er mwyn datblygu’r sylfaen dystiolaeth ar gyfer ein
Cynllun strategol, ymchwiliom i’r amgylchedd rydym yn
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gweithredu ynddo i nodi’r materion roedd angen i ni eu
cymryd i ystyriaeth. Yr ymchwil hon a fu’n sylfaen papur
briffio ynghylch y themâu strategol roeddem wedi eu nodi,
a drafodom â’r Pwyllgorau Cwmnïau, Addysg, Cofrestru a
Safonau a’i ddefnyddio’n gefndir am ddiwrnod strategaeth
y Cyngor, a gynhaliwyd ar 17 Hydref 2013.
Cynhwysodd y diwrnod hwn gyflwyniadau ar themâu
strategol, iechyd cyhoeddus offthalmig, pa fath o reoleiddiwr
rydym yn dymuno bod. Ein gallu i ddarparu a blaenoriaethau
strategol posibl. Yn dilyn adborth o’r diwrnod hwn lluniom
ein cynllun strategol newydd am y cyfnod 2014/15-16/17,
a gafodd ei gytuno gan y Cyngor yn Chwefror 2014, yn
dilyn ymgynghori ac ymgysylltu â rhanddeiliaid.
4.	
Datblygu strategaeth ymchwil – comisiynom
Collaborative Research i gynnal darn o waith i edrych ar
ein hymagwedd flaenorol a sut allem ni gynnal ymchwil
yn y dyfodol. Mae hyn wedi bod o gymorth wrth
lywio’n strategaeth ymchwil newydd rydym yn bwriadu
ei gweithredu yn ystod y flwyddyn ariannol nesaf.
5.	
Datblygu strategaeth ymgysylltu â rhanddeiliaid
– yn ystod y flwyddyn rydym wedi datblygu strategaeth
ymgysylltu â rhanddeiliaid a fydd, ar ôl ei gweithredu,
yn ein helpu i ymgysylltu â rhanddeiliaid ynghylch ein
dull o ddatblygu sylfaen dystiolaeth.
6.	
Sganio’r gorwel – rydym hefyd wedi datblygu system
o sganio’r gorwel yr ydym yn ei ddefnyddio i roi
adroddiadau chwarterol i’r Cyngor ynghylch
datblygiadau allweddol ym maes rheoleiddio ac yn y
sector ac wedi datblygu fframwaith i gofnodi a
gwerthuso canlyniadau rheoleiddio a’u hadolygu fel rhan
o’r drefn.

Amcan i sicrhau bod systemau a phrosesau yn
effeithlon ac yn gost effeithiol
Er mwyn asesu sut rydym yn perfformio yn erbyn yr amcan
hwn rydym yn monitro amrediad o ddangosyddion
perfformiad allweddol. Ein nod oedd sicrhau ein bod yn
cyflawni cyllidebau o fewn pump y cant o’r rhagolwg. Roedd
ein hincwm yn 3.5 y cant uwchlaw’r gyllideb a chyfanswm
ein gwariant yn 2.3 y cant islaw’r gyllideb. Rydym yn falch
bod y camau a gymerwyd yn ystod y flwyddyn i wella
goruchwyliaeth perfformiad ariannol wedi helpu i sicrhau
gwelliant sylweddol yn ein perfformiad ariannol. Ar draws y
sefydliad mae arbedion cost posibl wedi cael eu gweithredu
sydd wedi arwain at waith tîm gwell. Yn ystod y flwyddyn
gwnaethom gynnydd gyda’r prosiectau canlynol fel rhan o’n
hamcan i seilio’n polisi a’n hymarfer rheoleiddio ar
dystiolaeth gadarn:
1. Datblygu’n system o gynllunio busnes a chyflwyniad
prosiectau – rydym wedi gwneud cynnydd wrth
ddatblygu methodoleg rheoli prosiectau a chanllawiau i
sicrhau y gallwn gyflawni prosiectau’n brydlon ac yn unol
â’r gyllideb. Rydym wedi datblygu a gweithredu templed
a chanllawiau ar gyfer prosiectau cwmpas ac wedi darparu
cyngor i reolwyr prosiect ynghylch cynllunio prosiectau
mewn perthynas ag, er enghraifft, diffinio amcanion
a chanlyniadau, trefnu gweithgarwch yn ffrydiau gwaith a
nodi cerrig milltir ac allbynnau. Rydym wedi gweithredu
prosesau cynllunio busnes gwell sydd wedi galluogi
datblygu’r cynllun busnes gan roi ystyriaeth i brosiectau
sydd wedi eu cwmpasu, gwaith rhaglen ac achosion
busnes am adnoddau. Byddwn yn gweithredu’r fethodoleg
rheol prosiectau lawn a’r canllawiau yn 2014/15 a byddwn
yn gwella’n gallu i olrhain cynnydd prosiectau yn erbyn
cerrig milltir ac allbynnau a gytunwyd ac adrodd ar hyn fel
rhan o’r drefn.
2. System Rheoli Cysylltiadau â Chwsmeriaid – rydym
wedi symud ymlaen â gweithredu system Rheoli
Cysylltiadau â Chwsmeriaid newydd i ddal a rheoli’r holl
ddata am gofrestreion a rhanddeiliaid eraill, ein helpu
i reoli’r wybodaeth sydd gennym yn well, ein helpu i
weithio’n fwy effeithlon a gwella ac ystwytho sut rydym
yn mesur ein perfformiad. Cwblhaom gyfnod adeiladu’r
yng Ngorffennaf 2013 a symud data a’i integreiddio â’r
cofrestri cyhoeddus ar ein gwefan cyn ei lansio yn yr hydref
2014. Rydym wedi profi’r system yn gynyddrannol sydd
wedi caniatáu i ni ddatrys problemau ar hyd y ffordd wrth
ddatblygu’r system.
3. Gwasanaeth cwynion defnyddwyr – cyflwynodd yr
OCCS y gwasanaeth yn ystod 2013/14 yn unol â’r contract
presennol, a ddaeth i ben ar 31 Mawrth 2014. Derbyniodd
y gwasanaeth lefelau tebyg o gysylltiadau ag ym
mlynyddoedd blaenorol. Aildendrwyd am y contract yn
ystod y flwyddyn yn unol â rheolau caffael yr Undeb
Ewropeaidd a’r polisi contractau a chaffael. Dechreuodd
darparwr newydd, Nockolds, ddarparu’r gwasanaeth hwn
o 1 Ebrill 2014 ymlaen a hynny yn unol â thelerau contract
diwygiedig. Rydym wedi gweithio i sicrhau trosglwyddo
achosion a chyflwyniad darparwr newydd yn llyfn.

4. Llety swyddfa – ar 27 Medi 2013 cwblhaom gyfnod
cyntaf ein prosiect i adleoli’r GOC a darparu gofod
swyddfa a chyfleusterau gwrandawiadau modern sy’n
addas at y diben. Roedd y cyfnod hwn yn golygu sicrhau
meddiant gwag y cyfan o 41 Harley Street, ac wedyn
ymdrin â’r gwaith atgyweirio yr oedd ei angen i sicrhau
bod yr adeilad yn aros yn ddiogel rhag y tywydd ac mewn
trefn dda o ran addurniad. Ers 31 Mawrth 2014, mae’r
GOC wedi cael cynnig i brynu’r brydles hir ar yr adeilad a
dderbyniodd y Cyngor ar 10 Medi 2014. Disgwylir i’r
weithred gael ei chwblhau yn ystod 2014/15. Mae’r
cynlluniau i adleoli yn mynd rhagddynt a disgwyliwn
symud i swyddfeydd newydd yn ystod 2015. Yn y cyfamser
gwnaeth y Weithrediaeth rai symudiadau o amgylch yr
adeilad i alluogi’r sefydliad i barhau i weithredu ac i wneud
y defnydd gorau ar y gofod yn 41 Harley Street.
5. Adolygu’r pwyllgorau ymgynghorol – rydym wedi
newid trefniadau llywodraethu’n pwyllgorau ymgynghorol
er mwyn iddynt gydategu a chefnogi gwaith y Cyngor
yn well. Ym Mai 2013 penododd y Cyngor aelodau
Cyngor yn gadeiryddion ac aelodau’r pwyllgorau
ymgynghorol statudol. Mae’r newidiadau hyn yn dechrau
gwella perthynas y Cyngor’ â’i bwyllgorau a sicrhau
bod ymgysylltiad yn briodol ac yn gysylltiedig â materion
allweddol. Mae hyn yn dod yn amlwg i’r Cyngor trwy
adrodd rheolaidd busnes pwyllgorau a thrwy’r cysylltiadau
rhwng cadeiryddion pwyllgor ac aelodau pwyllgor. Credwn
fod y newidiadau i weithrediad ein pwyllgorau
ymgynghorol anstatudol wedi gwella eu gallu i roi cyngor
priodol i’r Cyngor. Mae’n anodd mesur effeithiolrwydd
y newidiadau hyn ond barn y Cyngor yw bod yr
argymhellion sy’n dod yn eu blaen oddi wrth y pwyllgorau
bellach yn ymwneud yn fwy uniongyrchol â’n cynllun
busnes ac yn cyd-fynd â’n cylch gorchwyl amddiffyn y
cyhoedd. Mae’r Cyngor yn treulio llai o amser yn ystyried
materion mewn cyfarfodydd oherwydd ansawdd
papurau’r Cyngor a lefel yr ystyriaeth a’r cyngor a
ddarperir gan y pwyllgorau.
6. Fframwaith llywodraethu – rydym wedi parhau i
ddatblygu’n polisïau a’n prosesau i sicrhau bod gennym
brosesau penderfynu dibynadwy a pholisïau llywodraethu
cyfoes. Mae’r allbynnau’n cynnwys: cylch gorchwyl ar
gyfer pob un o’r tri phwyllgor ymgynghorol anstatudol;
protocol ar gyfer cyfarfodydd y Cyngor; yr adolygiad
chwarterol; penodiadau, ailbenodiadau, cynefino
a phrosesau arfarnu ar gyfer y Cyngor a phwyllgorau;
gwerthuso’r Cyngor; a newidiadau i’r ffordd rydym yn
cynnal ein cyfarfodydd rheolwyr gweithredol. Credwn fod
y gwaith uchod wedi bod yn effeithiol wrth ddarparu lefel
uwch o sicrwydd i’r Cyngor.
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7. Llywodraethu gwybodaeth – rydym wedi datblygu a
gweithredu gweithdrefnau a systemau llywodraethu
gwybodaeth i sicrhau ymdrin ag unrhyw ddata yn briodol.
Rhoddwyd hyfforddiant llywodraethu gwybodaeth i’r
Pwyllgor Ymchwilio, archwilwyr achos ai’r Panel
Addasrwydd i Ymarfer.
8. Cydraddoldeb ac amrywiaeth – datblygom Gynllun
Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant 2014–17 yr
ymgynghorwyd arno rhwng Chwefror a Mai 2014,
ac a gafodd ei gymeradwyo’n derfynol gan y Cyngor
yng Ngorffennaf 2014. Mae’r Cynllun yn pennu nifer
o weithgareddau yn erbyn pob un o’n saith amcan sy’n
gysylltiedig â’r rhaglenni gwaith a’r prosiectau yn ein
cynllun busnes 2014/15.

Amcan i gefnogi’n pobl i gyflawni ein nodau
Yn ystod y flwyddyn gwnaethom gynnydd gyda’n prosiect
i adolygu’n system wobrwyo fel rhan o’n hamcan i gefnogi’n
pobl i gyflawni ein nodau. Mae strwythur tâl a graddio
newydd wedi cael ei ddatblygu; mae hyn yn cynnig y gallu
i gymharu ar draws y sefydliad ac yn erbyn cyrff cymheiriaid
priodol o fewn y sector cyhoeddus a dielw. Y bwriad yw,
maes o law, y bydd adolygiadau tâl yn y dyfodol yn
gysylltiedig â pherfformiad. Cyfarfu grŵp llywio’r prosiect sawl
gwaith yn hanner cyntaf y flwyddyn i roi mewnbwn i’r
penderfyniadau a fu’n ofynnol gan y Prif Weithredwr a
Chofrestrydd (ar gyfer staff) a’r Pwyllgor Tâl a’r Cyngor (ar
gyfer yr Uwch Dîm Rheoli). Cafodd y fframwaith diwygiedig
ei weithredu yn yr haf 2014 a’i ôl-ddyddio i 1 Ebrill 2014.
Yn ogystal credwn fod ein gwaith i newid trefniadau
llywodraethu ein pwyllgorau ymgynghorol er mwyn iddynt
Gyflenwi a chefnogi gwaith y Cyngor yn well, a datblygiad
ein fframwaith llywodraethu, wedi arwain at gynnydd yn y
gefnogaeth a ddarperir i aelodau pwyllgor.
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Ein cynlluniau am y dyfodol
Yn Chwefror 2014 cytunodd y Cyngor ar ein Cynllun
strategol newydd ar gyfer 2014/17 (www.optical.org/en/
about_us/strategic_plan/index.cfm) yn dilyn
ymgynghoriad ac ymgysylltu â rhanddeiliaid, sy’n cynnwys
yr amcanion strategol canlynol:
1. S
 afonau uwch – hyrwyddo safonau uwch ar draws y
proffesiynau optegol.
2.	
Cynyddu ymddiriedaeth ac ymwybyddiaeth –
hyrwyddo ymddiriedaeth y cyhoedd yn y proffesiynau,
a galluogi’r cyhoedd i wneud penderfyniadau gwybodus
am ofal optegol a chodi unrhyw bryderon.
3.	
Trafod cwynion yn well – delio â chwynion yn
gyflymach ac yn fwy effeithiol.
4.	
Darparu gwasanaethau’n gwell – darparu
gwasanaethau o’r radd flaenaf i’r cyhoedd a’r
proffesiynau.
5.	
Newid rheoleiddiol – gweithredu system reoleiddio
bwrpasol a chymesur.
6. S
 ylfaen dystiolaeth well – sicrhau bod ein gwaith yn
cael ei lywio gan ddealltwriaeth o safbwynt y cyhoedd
a sut mae gofal optegol yn newid.
7.	
Newid sefydliadol – adeiladu sefydliad cynaliadwy
a modern.
Caiff y saith amcan hyn eu crynhoi yn Ffigur 1 isod, sy’n
pwysleisio bod darparu budd i’r cyhoedd yn ganolog i’n rôl.
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3.	Adleoli swyddfa – bwriadwn symud i adeilad mwy
modern sy’n addas at y diben.
4.	Rheoleiddio busnes – ystyried y materion y bydd angen
i ni ymdrin â hwy wrth weithredu system newydd o
reoleiddio busnes.
5.	Rheoleiddio myfyrwyr – gyda’r nod i barhau ein
hadolygiad o reoleiddio myfyrwyr, er mwyn darparu
system reoleiddio fwy pwrpasol a chymesur.
6.	Strategaeth ymarfer anghyfreithlon – gyda’r nod o
ddatblygu a gweithredu’n strategaeth ar gyfer delio
â’r arferion anghyfreithlon a ddiffinnir yn Neddf
Optegwyr 1989, fel camddefnyddio teitl gwarchodedig
a chyflenwi lensys cyffwrdd presgripsiwn neu gosmetig
yn anghyfreithlon, a thrwy hynny leihau’r risgiau
i’r cyhoedd a chynnal hyder yn y system reoleiddio.
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2.	System Rheoli Cysylltiadau â Chwsmeriaid – bwriadwn
wireddu buddion y system hon a datblygu’n hisadeiledd
TG ymhellach.

ys
tio
la

Safo

u

New
id

1.	Adolygu’n hymagwedd at safonau – gyda’r nod o
sicrhau bod ein safonau yn adlewyrchu arfer da, gan
gymryd i ystyriaeth tystiolaeth o’r risgiau i’r cyhoedd a
bod yn ddigon hyblyg i alluogi arfer optegol i esblygu.
Caiff ein safonau eu cyflwyno mewn ffordd sy’n amlwg i
gofrestreion a’r cyhoedd a chânt eu hategu gan
ganllawiau priodol i gynorthwyo cofrestreion i fodloni’r
safonau. Datblygwn fframwaith i sicrhau y bydd safonau
a’r canllawiau cysylltiedig yn aros yn glir ac yn gyfredol.
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Ffigur 1: Crynodeb o amcanion strategol

Mae ein cynllun busnes ar gyfer 2014/15
(www.optical.org/en/about_us/strategic_plan/index.cfm)
Yn nodi sut byddwn yn gweithio tuag at ein hamcanion
strategol yn ystod y flwyddyn gyntaf sy’n dod o dan y
cynllun. Yn ogystal â chynnal ein rhaglen waith, y prosiectau
canlynol fydd ein prif ffocws yn ystod 2014/15:
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Ein strwythur, llywodraethu a rheoli
Y Cyngor
Caiff holl Aelodau’r Cyngor eu penodi gan y Cyfrin Gyngor.
Ni sy’n gyfrifol am reoli’r broses o benodi ac ailbenodi
Aelodau’r Cyngor a’r Cadeirydd yn unol â gofynion ein
Cyfansoddiad. Caiff ein polisi a’n prosesau, a gytunir gan y
Cyngor, eu hategu gan bedair egwyddor a seilir ar y rhai a
nodwyd gan y Comisiynydd Penodiadau Cyhoeddus fel y’u
pennwyd gan y PSA: rhagoriaeth, tegwch, tryloywder, bod
yn agored ac yn gredadwy. Cyn i’r Cyfrin Gyngor wneud
penodiad, mae’r PSA yn asesu a yw’r broses rydym wedi ei
defnyddio wrth argymell y penodiad wedi bodloni pob un
o’r pedair egwyddor.
Yn ystod y flwyddyn ni chynhaliom unrhyw ymgyrchoedd
recriwtio mewn perthynas ag aelodau Cyngor newydd.
Adeg eu penodi mae pob aelod o’r Cyngor yn derbyn
hyfforddiant cynefino priodol. Mae’r Cyngor yn cynnwys
aelodau sy’n gofrestreion ac aelodau lleyg a thrwy hynny
mae’r aelodau lleyg yn gallu datblygu dealltwriaeth o
aelodau cofrestredig a rhanddeiliaid eraill yn uniongyrchol o
aelodau cofrestredig y Cyngor. Mae’r Cyngor yn cymryd i
ystyriaeth barn rhanddeiliaid, a geir o’n pwyllgorau statudol,
Grwpiau Cyfeirio Rhanddeiliaid, ymgynghoriadau cyhoeddus
neu ymgysylltiad â rhanddeiliaid, wrth wneud ei
benderfyniadau.

Mae gan y Cyngor nifer o bwerau i wneud penderfyniadau
o dan Ddeddf Optegwyr 1989. Er mwyn ymarfer ei
bwerau o dan y Ddeddf, mae’r Cyngor yn dirprwyo rhai
cyfrifoldebau i bwyllgorau a’r Weithrediaeth fel y pennir yn
y cynllun dirprwyo a’r cylch gwaith.
Mae’r GOC wedi ei strwythuro’n dair cyfarwyddiaeth
ryng-gysylltiedig. Mae rhagor o wybodaeth am waith
pob cyfarwyddiaeth ar gael ar dudalennau 31–34.

Penderfyniadau mewnol
Mae gan ein Prif Weithredwr a Chofrestrydd nifer o bwerau
penderfynu o dan Ddeddf Optegwyr 1989 a rhai pwerau
a ddirprwyir iddi o’r Cyngor. Er mwyn ymarfer ei phwerau
mae’n dirprwyo rhai o’r pwerau hyn i aelodau eraill y
Weithrediaeth fel y pennir yn y Cynllun Dirprwyo.
Mae hi’n cynnal cyfarfodydd misol yr Uwch Dîm Rheoli
(yn bythefnosol ers Ionawr 2014) a chyfarfodydd misol
penaethiaid adran a rheolwyr sy’n gyfrifol am adnoddau
(y Fforwm Rheolwyr). Defnyddir y ddau fforwm i fonitro
perfformiad ariannol a chofrestri risg yn fisol ac i roi
adborth i’r Weithrediaeth am bob agwedd ar ein rôl a’n
gweithrediadau. Mae pob argymhelliad a wneir i’r Cyngor
yn cael ei ystyried gan aelodau’r Uwch Dîm Rheoli cyn iddo
gael ei gymeradwyo gan y Prif Weithredwr a Chofrestrydd.

Mae arfarniadau’n cael eu cynnal yn flynyddol a’u defnyddio
i gefnogi unrhyw argymhelliad i ailbenodi. Yn ogystal,
cynhaliom werthusiad mewnol o effeithiolrwydd y Cyngor yn
Nhachwedd 2013.

Ein strwythur mewnol

Polisi,
Cyfathrebu a
Llywodraethu
– Polisi
– Cyfathrebu
– Llywodraethu
– Ymchwil
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Rheoleiddio

Adnoddau

– Addysg a Safonau

– Adnoddau dynol

– Cofrestru

– Cyfleusterau

– Addasrwydd i ymarfer

– Cyllid

– Cydymffurfedd cyfreithiol

– T
 echnoleg
Gwybodaeth

– Gwrandawiadau

Adolygiad ariannol o’r flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2014
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 bellach yn cwrdd o leiaf
pedair gwaith y flwyddyn gan adolygu systemau
rheolaethau ariannol mewnol y Cyngor ac yn derbyn
adroddiad blynyddol oddi wrth yr archwilwyr allanol. Mae
hefyd yn adolygu’r rheolaethau gweithredol a chydymffurfio
a’r rheolaeth ar risg.
Gwellodd y perfformiad ariannol yn 2013/14 yn nodedig
o’i gymharu â’r flwyddyn flaenorol. Yn ystod y flwyddyn,
derbynion £0.3m o adnoddau net yn dod i mewn. (2012/13
£0.9m o adnoddau net yn mynd allan).
Yr incwm blynyddol am y flwyddyn oedd £6.3m (2012/13
£5.9m). Cyflawnom incwm o ffioedd cadw blynyddol o
£5.6m (2012/13 £5.3m). Enillom £38k drwy fuddsoddi arian
mewn adneuon banc yn unol â’n polisi buddsoddi (2012/13
£48k). Lleihaodd incwm llog gan 21 y cant o’i gymharu â’r
flwyddyn flaenorol oherwydd y cyfraddau llog isel cyson
drwy gydol y flwyddyn.
Yn ystod y flwyddyn, ein gwariant oedd £6.0m (2012/13
£6.8m). Roedd gwariant yn is na’r flwyddyn flaenorol
o ganlyniad i nifer o ffactorau a oedd yn cynnwys rheoli
costau’n ofalus o fewn y busnes, costau cyfreithiol is
oherwydd amrywiaethau yn nifer a chymhlethdod achosion
cyfreithiol o’u cymharu n’r flwyddyn flaenorol. Bydd y
rhaglen rheoli ac adolygu costau’n well sydd ar waith
bellach yn sicrhau bod costau’n cael eu cadw i lawr cyn
belled â phosibl ym mlynyddoedd y dyfodol.
Mae gennym adnoddau arian parod cadarn ac mae gan
aelodau’r Cyngor ddisgwyliad rhesymol bod adnoddau
digonol i barhau i dfodoli’n weithredol fel busnes hyfyw.

Polisi Rheoli Risg
Ein Polisi Rheoli Risg yw mabwysiadu’r arfer gorau wrth nodi,
gwerthuso a rheoli risgiau’n gost-effeithiol, i sicrhau eu dileu
neu eu lleihau i lefel dderbyniol.
Y Cyngor sy’n gyfrifol am reolaeth pherchnogaeth risg
strategol. Mae’r cyfrifoldeb dros oruchwylio’r trefniadau
rheoli risg yn cael ei ddirprwyo i’r Pwyllgor Archwilio a Risg.
Y Pwyllgor Archwilio a Risg sy’n gyfrifol am roi sicrwydd i’r
Cyngor mewn perthynas â threfniadau rheoli risg ac mae’n
cael sicrwydd oddi wrth yr archwilwyr mewnol a’r system o
reolaethau mewnol.
Mae risgiau gweithredol yn cael eu nodi mewn cofrestri risg
adrannol a’u rheoli o fewn cynlluniau gweithredol pob
gweithrediaeth. Caiff risgiau adrannol a nodir fel bod yn
uchel eu codi i’r Gofrestr Risg Gorfforaethol.
Rydym yn gweld y risgiau pennaf fel a ganlyn:
Risgiau gwleidyddol
Lliniarwn y risg o newidiadau polisi nas rhagwelwyd oddi
wrth y llywodraeth sy’n effeithio ar ein swyddogaeth
graidd drwy sicrhau ein bod yn gwybod am bob datblygiad
polisi perthnasol.
Risgiau cymdeithasol
Lliniarwn y risg o ddiffyg cydymffurfiad â’n dyletswyddau
cydraddoldeb ac amrywiaeth drwy ein proses lywodraethu
ac ymgorfforwn asesiadau effaith i mewn i’n cynllun busnes.
Risgiau ariannol
Lliniarwn y risg ariannol drwy reolaeth ofalus ar ein
cyllid a thrwy ddatblygiadau yn ein systemau TGCh sy’n
diogelu’n data.
Risgiau i’n henw da
Gall cyfathrebu diawdurdod niweidio hygrededd cyhoeddus.
Lliniarwn y risg hwn drwy orfodi a hyrwyddo’n cod
ymddygiad. Bydd ein prosiect rheoli gwybodaeth yn darparu
fframwaith ar gyfer y corff a fydd yn lliniaru’r risg o golli
data sensitif. Rydym yn gweithio ar brosiect adolygu safonau
i gynnal a gwella’n hymagwedd at gyfrifoldebau’r safonau
craidd. Caiff y prosiect ei fonitro drwy’r Pwyllgor Safonau.
Risgiau sy’n dod i’r amlwg
Cynhaliwn gronfa wrth gefn am gostau cyfreithiol i
ddarparu am gostau cyfreithiol hyd at £500 mil y flwyddyn
a hynny er mwyn lliniaru yn erbyn risg posibl costau
uchel a chynyddol gwrandawiadau. Rydym wedi lleihau
lefel y gronfa hon eleni oherwydd newidiadau i’n trefniadau
yswiriant a’r lefel well o reolaeth ariannol sydd ar waith
bellach. Mae risg sy’n dod i’r amlwg mewn perthynas
â chynnal sicrwydd ansawdd addysg yn cael ei liniaru drwy
drefniadau arolygu a dilysu trylwyr sydd â hanes profedig.
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Polisi cronfeydd wrth gefn
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.
Mae’r Cyngor yn adolygu’r arian wrth gefn hwn o leiaf yn
flynyddol adeg pennu’r gyllideb am bob blwyddyn ariannol
mewn ymgynghoriad â’r Pwyllgor Archwilio a Risg. Mae’r
polisi cronfeydd wrth gefn wedi cael ei adolygu a’i ddiwygio
yn ystod 2013/14.
Mae’n holl gronfeydd wrth gefn yn ddigyfyngiad. Yn ogystal
â’r gronfa incwm a gwariant wrth gefn, mae tair cronfa
wedi cael eu clustnodi at ddibenion penodol:
• y gronfa costau cyfreithiol annisgwyl;
• y gronfa arbennig wrth gefn (a gedwir ar gyfer darparu
gwrandawiadau oddi ar y safle a’r prosiect gwobrwyo);
• y gronfa strategol wrth gefn a gedwir ar gyfer
prosiectau “buddsoddi i gynilo”; a
• chronfa addysg optegol a gafodd ei disbyddu yn ystod
y flwyddyn.
Cynhelir y gronfa costau cyfreithiol annisgwyl ar £500k.
Fel y gellir gweld o’r nodiadau i’r cyfrifon, y gronfa incwm a
gwariant wrth gefn ar ddiwedd y flwyddyn oedd £1.6m.
Pennodd y Polisi Cronfeydd wrth Gefn darged o gronfa
incwm a gwariant wrth gefn (sydd ar gael i ymdopi ag
unrhyw amrywiaethau gwariant neu incwm) sy’n gyfartal â
gwariant arferol dau fis.
Mae hyn yn golygu cronfa darged ar sail cyllideb 2014/15 o
ryw £1.1m. Mae’r gronfa incwm a gwariant wrth gefn
wirioneddol ar ddiwedd y flwyddyn, wedi didynnu symiau a
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fuddsoddwyd mewn asedau sefydlog, yn £0.2m islaw’r
targed hwn. Cyfanswm yr arian digyfyngiad yw £2.7m
(2013 £2.5m) sy’n £0.9m uwchlaw’r targed.

Polisi Buddsoddi
Mae gennym bolisi buddsoddi sy’n cyfyngu buddsoddiadau i
ddewisiadau risg isel. Mae’n ofynnol i ni gadw cronfa
ofynnol o arian parod hygyrch sy’n gyfartal â gwariant
refeniw dau fis er mwyn darparu yn erbyn effaith taliadau
na chawsant eu rhagweld. Mae’r holl falansau refeniw eraill
mewn perthynas â chronfeydd cyffredinol wrth gefn neu
sy’n codi o reolaeth llif arian yn cael eu buddsoddi mewn
sefydliadau buddsoddi cymeradwy er mwyn uchafu enillion
buddsoddi. Rhaid i’r sefydliadau fod yn seiliedig yn y DU a
dod o dan reoliadau’r Awdurdod Gwasanaethau Ariannol
(FSA). Adolygodd a chymeradwyodd y Cyngor y polisi
Buddsoddi yn Chwefror 2014.
Caiff y buddsoddiadau eu rheoli gan swyddog, a benodir
gan y Cyngor i weithredu’n Swyddog Buddsoddi. Bydd yr
unigolyn hwn yn ymdrechu i fuddsoddi gyda’r farn a’r gofal
y byddai unigolion call yn eu hymarfer wrth gynnal eu
trafodion eu hunain, i gynnal diogelwch y prifswm, cynnal
hylifedd i ddiwallu anghenion llif arian a darparu adenillion
cystadleuol am y buddsoddiad i’r Cyngor.

Datganiad o gyfrifoldebau 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).
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’r dulliau a’r egwyddorion yn SORP Elusennau;
• gwneud dyfarniadau ac amcangyfrifon sy’n rhesymol ac yn ddarbodus; a
• 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
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 rapatoi a lledaenu
cyfriflenni yn wahanol i ddeddfwriaeth mewn awdurdodaethau eraill.
Cymeradwywyd gan yr Ymddiriedolwyr ar 12 Tachwedd 2014, a’i lofnodi ar
eu rhan gan

Gareth Hadley
Cadeirydd, Y Cyngor Optical Cyffredinol
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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 2014
sy’n cynnwys y datganiadau sylfaenol fel y datganiad
o weithgareddau ariannol, mantolen yr elusen, y datganiad
llif arian a’r nodiadau cysylltiedig. Y fframwaith adrodd
ariannol sydd wedi ei gymhwyso wrth eu paratoi yw’r
gyfraith berthnasol a Safonau Cyfrifo’r Deyrnas Unedig
(Arfer Cyfrifo’r Deyrnas Unedig a Dderbynnir yn Gyffredinol).
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.

Priod gyfrifoldebau’r ymddiriedolwyr
a’r archwilydd
Fel yr esbonnir yn llawnach yn y Datganiad o Gyfrifoldebau’r
Ymddiriedolwyr a welir ar dudalen 58, 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 ac Iwerddon). Mae’r safonau hynny yn ei gwneud yn
ofynnol i ni gydymffurfio â Safonau Moesegol i Archwilwyr
y Bwrdd Arferion Archwilio.

haysmacintyre
Archwilydd Statudol

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

Barn am y cyfriflenni
Yn ein barn ni mae’r cyfriflenni:
• yn rhoi darlun cywir a theg o gyflwr yr elusen ar
31 Mawrth 2014, ac o’r adnoddau sy’n dod i mewn
iddi a’i defnydd ar adnoddau, am y flwyddyn a ddaeth
i ben ar yr adeg honno;
• wedi eu paratoi’n briodol yn unol ag Arfer Cyfrifo’r
Deyrnas Unedig a Dderbynnir yn Gyffredinol; ac
• wedi 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:
• mae’r wybodaeth a roddir yn Adroddiad Blynyddol yr
Ymddiriedolwyr yn anghyson mewn unrhyw ffordd
berthnasol â’r cyfriflenni; neu
• nad yw cofnodion cyfrifo digonol wedi cael eu cadw; neu
• nad yw’r cyfriflenni yn cytuno â’r cofnodion a manylion
cyfrifo; neu
• nad ydym wedi derbyn yr holl wybodaeth ac esboniadau
mae arnom eu hangen ar gyfer ein harchwiliad.

26 Red Lion Square
Llundain
WC1R 4AG

Dyddiad: 12 Tachwedd 2014.
Mae haysmacintyre yn gymwys i weithredu’n archwilydd yn nhermau adran 1212 Deddf Cwmnïau 2006
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Datganiad o weithgareddau ariannol
Datganiad o weithgareddau ariannol am y flwyddyn a ddaeth
i ben 31 Mawrth 2014

Cyllid
digyfyngiad

Cyllid
cyfyngedig

Cyfanswm
(£) 2013/14

Cyfanswm
wedi’i
ailddatgan
(£)2012/13

-

53,589

53,589

40,801

6,285

-

6,285

3,764

3

43,767

-

43,767

66,776

Adnoddau’n dod i mewn
o weithgareddau elusennol

4

5,914,246

-

5,914,246

5,739,155

Adnoddau eraill yn dod i mewn

5

268,446

-

268,446

61,983

6,232,744

53,589

6,286,333

5,912,479

Nodiadau
Adnoddau’n dod i mewn
Adnoddau’n dod i mewn o arian
a eneradwyd
Incwm gwirfoddol

2

Gweithgareddau i eneradu arian
Incwm o fuddsoddiadau

Cyfanswm adnoddau’n dod i mewn
Adnoddau a wariwyd
Gweithgareddau elusennol

6

5,208,448

53,589

5,262,037

6,211,985

Costau llywodraethu

7

764,384

-

764,384

647,066

5,972,832

53,589

6,026,421

6,859,051

259,912

-

259,912

(946,572)

Cyfanswm yr arian a ddygwyd ymlaen

2,456,116

-

2,456,116

3,402,688

Cyfanswm yr arian a gariwyd ymlaen

2,716,028

-

2,716,028

2,456,116

Cyfanswm adnoddau a wariwyd
Adnoddau net yn dod i mewn /
(yn mynd allan)

Mae’r holl incwm a gwariant yn deillio o weithgareddau sy’n parhau.
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Mantolen

Mantolen ar 31 Mawrth 2014

Nodiadau

2013/14
(£)

Wedi’i
ailddatgan
2012/13
(£)

12

718,654

423,041

718,654

423,041

682,794

-

Asedau sefydlog
Asedau diriaethol sefydlog
Cyfanswm asedau sefydlog
Asedau presennol
Ased a ddelir i’w werthu

12a

Dyledwyr

13

174,192

161,414

Adneuon byrdymor

6,560,000

6,667,824

Arian parod yn y banc ac mewn llaw

1,861,196

1,830,433

9,278,182

8,659,671

(7,266,525)

(6,575,596)

Asedau presennol net

2,011,657

2,084,075

Cyfanswm asedau llai rhwymedigaethau
presennol

2,730,311

2,507,116

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

Credydwyr: symiau sy’n ddyledus o fewn un flwyddyn

14

15

Asedau net

(14,283)

(51,000)

2,716,028

2,456,116

Cynrychiolir gan
Cyllid digyfyngiad:
Cyllid dynodedig

16

1,089,359

1,486,183

Cyllid cyffredinol

16

1,626,669

969,933

2,716,028

2,456,116

Cyfanswm arian

Mae’r polisïau cyfrifo a’r nodiadau ar dudalennau
64 i 76 yn ffurfio rhan o’r cyfrifon hyn. Cafodd
y cyfriflenni eu cymeradwyo a’u hawdurdodau gan y
Cyngor ar 12 Tachwedd 2014 a’u llofnodi ar ei ran gan:

Gareth Hadley
Cadeirydd y Cyngor
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Datganiad llif arian

Datganiad llif arian am y flwyddyn a ddaeth i ben
31 Mawrth 2014.

Nodiadau

2013/14
(£)

Wedi’i
ailddatgan
2012/13
(£)

Arian yn llifo i mewn / (allan) o weithgareddau gweithredu

18

330,334

(367,375)

Adenillion ar fuddsoddiadau a gwasanaethu cyllid

19

40,245

68,771

-

(11,485)

Gwariant cyfalaf a buddsoddiad ariannol

20

(447,640)

(284,204)

Rheoli adnoddau hylif

21

107,824

(5,758,546)

30,763

(6,352,839)

30,763

(6,352,839)

1,830,433

8,183,272

1,861,196

1,830,433

Trethiant

Cynnydd /(lleihad) arian net
Cysoni llif arian net i symudiad mewn cyllid:
Symudiad mewn cyllid net yn ystod y flwyddyn
Cyllid net ar 1 Ebrill
Cyllid net ar 31 March

54

Adroddiad Blynyddol y GOC 2013-2014

22

Nodiadau i’r cyfrifon ariannol am y flwyddyn a ddaeth i ben
31 Mawrth 2014
1. POLISÏAU CYFRIFO
Paratowyd y cyfriflenni (o dan y confensiwn costau
hanesyddol) i gydymffurfio â’r gofynion statudol presennol,
y Statement of Recommended Practice: Accounting and
Reporting by Charities (SORP 2005), sy’n gymwys i safonau
cyfrifo yn y DU, a Deddf Elusennau 2011.
Paratowyd y cyfriflenni ar sail busnes hyfyw.
Mae’n ofynnol i ni gyflwyno’r cyfrifon i’r Cyfrin Gyngor
sy’n eu gosod gerbron y Senedd.
Rhoddir manylion y prif bolisïau cyfrifo a fabwysiadwyd wrth
baratoi’r cyfriflenni, sydd wedi eu cymhwyso’n gyson, isod.
(i) ADNODDAU’N DOD I MEWN
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 pan ddaw’r llog yn
daladwy a chaiff ei ddatgan yn grynswth o’r dreth a all
gael ei hadennill.
Cydnabyddir incwm gwerthiannau ac incwm arall pan
ddarperir y nwyddau neu’r gwasanaethau cysylltiedig.
(ii) ADNODDAU A WARIWYD
Gwerir adnoddau eraill ar lywodraethu’r elusen a chânt
eu hadnabod fel y cyfryw yn y datganiad o weithgareddau
ariannol. Mae costau ategol wedi eu dyrannu ar draws
swyddogaethau craidd ar sail cyfrifiad pennau.
Mae costau llywodraethu yn cynnwys y rhai a werir ar
lywodraethu’r sefydliad a’i asedau ac yn gysylltiedig yn
bennaf â gofynion cyfansoddiadol a statudol.
(iii) CYDNABOD RHWYMEDIGAETHAU
Cynhwysir yr adnoddau a werir yn y datganiad o
weithgareddau ariannol ar sail croniadau. Cydnabyddir
pob rhwymedigaeth cyn gynted ag y bydd atebolrwydd
cyfreithiol 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 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:
Offer TG 				
Gwefan/mewnrwyd/cadw ar-lein
Celfi ac offer swyddfa

3 blynedd
3 blynedd
3 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 cynnwys 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 a gymeradwyir gan y Cyngor.
Cynhwysir buddsoddiadau yn y fantolen yn ôl eu gwerth
marchnad ar ddyddiad y fantolen.
(vii) TRETHIANT
Fel elusen gofrestredig, mae’r GOC wedi ei eithrio rhag treth
ac incwm ac enillion sy’n dod o fewn adrannau 478-489
Deddf Treth Gorfforaeth 2010 neu adran 256 Deddf Trethu
Enillion Trethadwy 1992 i’r graddau y cymhwysir y rhain i’w
wrthrychau elusennol.
Nid ydym wedi’n cofrestru at ddibenion TAW a nodir cost
TAW ar wariant fel rhan o gost y nwyddau neu’r
gwasanaethau a ddarperir.
(viii) DARPARIAETHAU AM RWYMEDIGAETHAU
Cydnabyddir darpariaethau pan fydd gan yr elusen
rwymedigaeth gyfreithiol neu adeiladol bresennol
o ganlyniad i ddigwyddiad yn y gorffennol. Cânt eu
cydnabod pan fo’n debygol y bydd trosglwyddiad y budd
economaidd yn ofynnol i setlo’r rhwymedigaeth a gall
amcangyfrif dibynadwy o’r rhwymedigaeth gael ei wneud.
Pan fydd rhwymedigaeth bresennol yn bodoli am achosion
addasrwydd i ymarfer o ganlyniad i ddigwyddiad yn y
gorffennol, a gall amcangyfrif o’r rhwymedigaeth gael ei
wneud, yna darperir ar gyfer hyn. Bydd cywirdeb y
ddarpariaeth yn dibynnu ar y rhagdybiaethau a wneir am
gynnydd achosion unigol a bydd cryn ansicrwydd yn ei chylch.
(ix) PRYDLESAU GWEITHREDU
Codir y rhenti blynyddol ar y datganiad o weithgareddau
ariannol dros dymor y brydles.
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(x) CYLLID A CHRONFEYDD WRTH GEFN
Mae ein holl gyllid yn ddigyfyngiad, a gall gael ei wario
yn ôl ein disgresiwn ni i helpu i gyflawni ein hamcanion.
Rydym wedi neilltuo cyllid dynodedig fel a ganlyn;

(xi) TREFNIADAU PENSIWN
Mae’r Cyngor yn cyfrannu at gynlluniau pensiwn personol
ei staff o dan gynllun gwirfoddol a chodir y cyfraniadau
hyn ar y datganiad o weithgareddau ariannol yn y flwyddyn
maent yn dod yn daladwy.

• Cronfa strategol - wedi ei chlustnodi i ariannu prosiectau
‘gwario i gynilo’ penodol;
• Cronfa costau cyfreithiol annisgwyl - a sefydlwyd
i ddarparu ar gyfer costau cyfreithiol nad oes modd
eu hadennill sy’n diwallu’r meini prawf a bennir yn
y Polisi Cronfeydd wrth Gefn;
• Cronfa addysg optegol - a sefydlwyd i dalu gwariant
ar ddibenion sy’n gysylltiedig ag addysg ac ymchwil
optegol ac unrhyw ddibenion cyhoeddus sy’n gysylltiedig
â’r proffesiwn.

2013/14
(£)

2012/13
(£)

Grant cynllun ail-ddilysu

53,589

40,801

Cyfanswm

53,589

40,801

2. Incwm gwirfoddol

Derbyniom y grant oddi wrth yr Adran Iechyd a’i ddefnyddio i gefnogi datblygiad parhaus system
o addasrwydd i ymarfer parhaus, sy’n gymesur o ran risg, wrth i’r costau cysylltiedig godi.

2013/14
(£)

2012/13
(£)

37,943

48,247

5,824

18,529

43,767

66,776

2013/14
(£)

Wedi’i
ailddatgan
2012/13
(£)

5,601,884

5,336,453

303,585

401,487

3. Incwm buddsoddiadau
Llog o adneuon tymor penodedig
Incwm rhenti
Cyfanswm

4. Adnoddau’n dod i mewn o weithgareddau elusennol
Ffi gadw flynyddol
Ffi gofrestru
Darparwr Hyfforddiant Addysg Parhaus
Cyfanswm

56

Adroddiad Blynyddol y GOC 2013-2014

8,777

1,215

5,914,246

5,739,155

2013/14
(£)

Wedi’i
ailddatgan
2012/13
(£)

46,410

61,983

5. Adnoddau eraill yn dod i mewn
Secondiadau staff
Ad-daliad y dreth gyngor

222,036

-

Cyfanswm

268,446

61,983

Derbyniom £222 mil o incwm ychwanegol mewn perthynas ag ad-daliad trethi busnes yn gysylltiedig
â blynyddoedd blaenorol. Daeth yr incwm o Gyngor Dinas Westminster mewn perthynas ag adennill
trethi busnes a threth gorfforaeth a ordalwyd o ganlyniad i’n cofrestriad gyda’r Comisiwn Elusennau
a’n statws elusennol.

2013/14
(£)

Wedi’i
ailddatgan
2012/13
(£)

2,588,287

3,150,524

944,115

1,103,377

6. Gweithgareddau elusennol
Addasrwydd i ymarfer gan gynnwys cydymffurfedd cyfreithiol
(Nodyn 6a)
Cofrestru
Addysg a Safonau

1,108,577

1,119,483

Polisi

401,424

503,441

Cyfathrebu

219,634

335,160

Cyfanswm

5,262,037

6,211,985

Mae cost addasrwydd i ymarfer wedi lleihau o’i chymharu â’r flwyddyn flaenorol.
Roedd lefel uwch cymhlethdod a sensitifrwydd yr achosion yn ffactorau a gyfrannodd at gost
uwch yn ystod y flwyddyn flaenorol. Dengys y tabl sy’n dilyn fanylion costau addasrwydd i ymarfer.

2013/14
(£)

Wedi’i
ailddatgan
2012/13
(£)

Ffioedd cyfreithiol ar ymchwiliadau

868,010

1,056,261

Costau ymchwilio eraill

563,065

720,513

Costau gwrandawiadau

645,638

641,067

48,530

159,660

463,044

573,023

2,588,287

3,150,524

6a. Addasrwydd i ymarfer gan gynnwys cydymffurfedd
cyfreithiol

Cydymffurfedd cyfreithiol
Costau cymorth
Cyfanswm
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2013/14
(£)

Wedi’i
ailddatgan
2012/13
(£)

15,108

25,212

7. Costau llywodraethu
Tâl archwilwyr
Ffioedd archwilio mewnol

21,396

3,240

Ffioedd a threuliau aelodau

212,539

240,249

Costau eraill

344,004

202,801

Costau cymorth

171,337

175,564

Cyfanswm

764,384

647,066

Rheoli
(£)

Adnoddau
Cyfleusterau
Dynol
(£)
(£)

Cyllid
(£)

TG
(£)

Wedi’i
ailddatgan
total (£)
Cyfanswm(£)
2012/13
2013/14

Addasrwydd i ymarfer

87,723

95,000

95,254

54,143

130,924

463,044

573,024

Cofrestru

76,832

83,205

83,428

47,421

114,669

405,555

455,979

Addysg a Safonau

42,806

46,357

46,481

26,420

63,887

225,951

233,111

Polisi

17,023

18,435

18,484

10,506

25,406

89,854

175,564

Cyfathrebu
Gwariant elusennol

10,513

11,385

11,415

6,488

15,690

55,491

158,983

234,897

254,382

255,062

144,978

350,576

1,239,895

1,596,661

32,460

35,152

35,246

20,034

48,445

171,337

175,564

267,357

289,534

290,308

165,012

399,021

1,411,232

1,772,225

Llywodraethu
Cyfanswm

2013/14
(£)

Wedi’i
ailddatgan
2012/13
(£)

12,500

-

-

17,010

90

4,000

9,510

3,954

-

9,600

Ffioedd archwilio mewnol

21,396

3,240

Dibrisiant asedau sefydlog

130,185

152,047

9. Nodir adnodau net yn dod i mewn am y flwyddyn ar ôl codi tâl
Ffioedd a dalwyd i archwilwyr allanol – haysmacintyre:
ffi archwilio allanol (heb gynnwys TAW)
Ffioedd a dalwyd i archwilwyr allanol – Crowe Clark
Whitehill LLP”
ffi archwilio allanol (heb gynnwys TAW)
darpariaeth ffioedd archwilio allanol annigonol y flwyddyn
flaenorol (heb gynnwys TAW)
cyngor am drethiant
ffioedd proffesiynol ar gofrestru’n elusen
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2013/14
(£)

Wedi’i
ailddatgan
2012/13
(£)

10. Costau staff
Costau cyflogi staff:
Cyflogau

1,986,290

1,599,739

Yswiriant gwladol

216,125

178,183

Costau pensiwn

108,024

70,180

Ymgynghorwyr a ffioedd asiantaeth

148,753

492,776

Costau eraill
Cyfanswm

207,162

226,368

2,666,354

2,567,246

Mae costau eraill yn cynnwys costau recriwtio (£95,007), costau hyfforddi (£65,783), buddion staff,
costau gweinyddu pensiynau a lles staff.

2013/14

Wedi’i
ailddatgan
2012/13

Swyddfa’r Prif Weithredwr

2

1

Tîm Rheoli

5

2

Cyfathrebu

2

3

Polisi

2

3

Llywodraethu

4

3

Gweithrediadau

23

21

Cynllunio ac adnoddau

11

11

Cyfanswm

49

44

2013/14

2012/13

£60,000 ond o dan £70,000

2

2

£70,000 ond o dan £80,000

-

1

£80,000 ond o dan £90,000

2

1

£90,000 ond o dan £100,000

3

1

Nifer cyfartalog staff:

Mae nifer cyfartalog yn cyfeirio at staff cyfartal ag amser llawn.

Nifer y staff y daeth eu henillion trethadwy i mewn i fandiau cyflog uwch oedd:

Yn ystod y flwyddyn talodd y Cyngor £40,346 am bum aelod o staff yn y categori hwn
(2012 – £13,918 am ddau aelod staff) i gynllun pensiwn cyfraniad diffiniedig.
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Ffioedd
(£)

Treuliau
(£)

Cyfanswm
(£) 2013/14

Wedi’i
ailddatgan
cyfanswm
(£) 2012/13

Peter Douglas

12,000

314

12,314

12,219

Morag Alexander

12,000

4,295

16,295

15,999

Paul Carroll

12,000

623

12,623

13,757

Liam Kite

12,000

860

12,860

12,716

-

45

45

12,051

James Russell

12,000

600

12,600

12,287

Fiona Peel

12,000

1,200

13,200

12,833

Rob Hogan

12,000

2,329

14,329

13,920

Brian Coulter

12,000

734

12,734

21,849

-

-

-

16,570

Treuliau ymddiriedolwyr

Kevin Lewis***

Nick Rumney*
Anna Bradley*

-

-

-

26,843

Selina Ullah

12,000

513

12,513

12,784

Gareth Hadley

38,000

391

38,391

4,433

Helen Tilley****

11,000

837

11,837

-

Scott Mackie**
Cyfanswm

Nifer yr ymddiriedolwyr

14,400

1,426

15,826

-

171,400

14,167

185,567

188,261

12

13

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.
* mae Nick Rumney ac Anna Bradley yn ymadael.
**telir Scott Mackie drwy lyfr prynu ac mae’n codi TAW ar ei honorariwm.
***ymadawodd Kevin Lewis 31/03/2013 ond roedd ganddo hawliad ar ôl a dalwyd yn Ebrill.
****symudodd Helen Tilley o fod ar y panel FTP i fod yn aelod o’r Cyngor.
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Adeilad
lesddaliad hir
a’i welliant
(£)

Swyddfa,
celfi ac
offer
(£)

Offer
TG
(£)

Datblygu
TG
(£)

Asedau’n cael
eu hadeiladu –
Rheoli
Cysylltiadau â
Chwsmeriaid
(£)

Cyfanswm
(£)

12. Asedau sefydlog diriaethol
Ar 1 Ebrill 2013

178,655

45,017

164,531

619,930

148,758

1,156,891

Adio: Cost ychwanegiadau

650,019

-

57,567

-

400,972

1,108,558

-

-

-

-

-

-

(828,674)

-

-

-

-

(828,674)

-

45,017

222,098

619,930

549,730

1,436,775

(119,301)

(43,233)

(26,613)

(1,784)

-

-

145,914

-

Cyfanswm ar
31 Mawrth 2014

-

(45,017)

(154,455)

(518,649)

-

(718,121)

Gwerth llyfr net
31 Mawrth 2014

-

-

67,643

101,281

549,730

718,654

Gwerth llyfr net
31 Mawrth 2013

59,354

1,784

21,883

191,262

148,758

423,041

Llai: Gwarediadau
Ailddosbarthu asedau (12a)
Cyfanswm ar
31 Mawrth 2014
Llai: Dibrisiant
Ar 1 Ebrill 2013
Codwyd tâl yn y flwyddyn
Gwarediadau
Ailddosbarthu ased (12a)

12a. Gwerthu ased a ddelir
Mae adeilad 41 Harley Street, y cyfrifwyd amdano fel ased sefydlog tan 2012/13 o dan adeilad lesddaliad hir a gwelliannau
bellach yn cael ei ddosbarthu’n ased cyfredol am £682,794 gan fod y Cyngor yn bwriadu gwerthu’r eiddo o fewn un flwyddyn.
Daw prydles 999 o flynyddoedd yr adeilad yn Harley Street i ben yn y flwyddyn 2958. Ers 31 Mawrth 2014, mae’r GOC wedi
derbyn cynnig i brynu’r brydles hir. Cafodd contractau eu cyfnewid ar 12 Tachwedd 2014 a disgwylir cwblhau yn 2014/15.

2013/14
(£)

2012/13
(£)

Dyledwyr masnach

22,159

14,506

Rhagdaliadau

78,181

115,420

Dyledwyr eraill

64,580

12,915

Incwm cronedig

9,272

18,573

174,192

161,414

13. Dyledwyr

Cyfanswm
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2013/14
(£)

2012/13
(£)

14. Credydwyr: Symiau sy’n dod yn ddyledus o fewn un flwyddyn
Credydwyr eraill

135,851

455,196

Credydwyr eraill – prydles cyllid

24,485

-

Darpariaeth ar gyfer costau addasrwydd i ymarfer

50,208

-

Treth a nawdd cymdeithasol arall

78,279

75,964

4,728

58,317

6,324,063

5,504,318

648,911

481,801

7,266,525

6,575,596

Grant cynllun ail-ddilysu
Incwm a dderbyniwyd ymlaen llaw
Croniadau
Cyfanswm

Mae incwm a dderbyniwyd ymlaen llaw yn y cyfnod Ionawr i Fawrth am y flwyddyn 1 Ebrill 2014 i
31 Mawrth 2015. Mae’r incwm hwn yn cyfeirio at ffioedd cadw cofrestreion.

2013/14
(£)

2012/13
(£)

Credydwyr: Symiau sy’n dod yn ddyledus ar ôl mwy nag un flwyddyn
Darpariaeth ar gyfer costau addasrwydd i ymarfer

-

51,000

Credydwyr eraill – prydles cyllid

14,283

-

Cyfanswm

14,283

51,000

2013/14
(£)

2012/13
(£)

O fewn dwy i bum mlynedd

14,283

-

O fewn un flwyddyn

24,485

-

Cyfanswm

38,768

-

Datgelir y brydles cyllid fel a ganlyn
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Balans a
ddygwyd
ymlaen
(£)

Incwm
(£)

Gwariant
(£)

Trosglwyddiadau
(£)

Balans a
gariwyd
ymlaen
(£)

Cyllid grant cynllun ail-ddilysu

-

53,589

(53,589)

-

-

Cyfanswm ar 31 Mawrth 2014

-

53,589

(53,589)

-

-

Cronfa costau cyfreithiol annisgwyl

750,000

-

(339,145)

Cronfa strategol

715,369

-

(126,010)

-

589,359

20,814

-

(20,814)

-

-

1,486,183

-

(485,969)

89,145

1,089,359

969,933

6,232,744

(5,486,863)

(89,145)

1,626,669

2,456,116

6,286,333

(6,026,421)

16. Cyllid
Cyllid cyfyngedig

Cyllid dynodedig

Cronfa addysg optegol
Cyfanswm cyllid dynodedig

89,145

500,000

Cyllid cyffredinol
Cronfa incwm a gwariant
Cyfanswm cyllid

-

2,716,028

Mae’r gronfa costau cyfreithiol annisgwyl sy’n ofynnol wedi ei lleihau o £750k i £500k yn unol â’r Polisi Cronfeydd Wrth Gefn.
Y gronfa costau cyfreithiol annisgwyl yw ein hamcangyfrif gorau o ganlyniadau costau cyfreithiol na ellir ei hadennill mewn
achosion FTP neu’r Uchel Lys. Mae’r gronfa strategol wedi ei chlustnodi ar gyfer prosiectau ‘gwario i gynilo’. Defnyddiwyd
y cyllid gweddilliol yn y gronfa optegol, a sefydlwyd ym 1989 i adolygu gwasanaethau optegol, yn llawn a diddymwyd y gronfa
yn y flwyddyn gyfredol. Roedd gwariant ar bob cronfa ddynodedig yn unol â’n cynlluniau. Trosglwyddwyd £89k o’n cronfa
incwm a gwariant i’n gronfa costau cyfreithiol annisgwyl er mwyn cynnal y gronfa ar £500,000.

Cyllid
cyfyngedig
(£)

Cyllid
digyfyngiad
(£)

Cyfanswm
2013/14
(£)

Cyfanswm
2012/13
(£)

17. Dadansoddiad o asedau net yn ôl cronfa
Asedau sefydlog diriaethol

-

718,654

718,654

423,041

Asedau presennol

-

9,278,182

9,278,182

8,659,671

Rhwymedigaethau presennol

-

(7,266,525)

(7,266,525)

(6,575,596)

Rhwymedigaethau hirdymor

-

(14,283)

(14,283)

(51,000)

Cyfanswm asedau net

-

2,716,028

2,716,028

2,456,116
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2013/14
(£)

Wedi’i
ailddatgan
2012/13
(£)

18. Llifoedd arian – Cysoni’r gwarged gweithredu i’r
mewnlif arian net o weithgareddau gweithredu
Gwarged/ (diffyg) gweithredu

259,912

(946,572)

Dibrisiant ac amorteiddiad

130,185

152,047

-

-

Asedau a ddileuwyd
Incwm o fuddsoddiadau
(Cynnydd)/ lleihad mewn dyledwyr

(43,767)

(66,776)

(12,778)

(39,385)

(Cynnydd)/ lleihad mewn ased a ddelir i’w werthu

(682,794)

-

Cynnydd/ (lleihad) mewn credydwyr

679,576

533,311

Mewn/(all)lif arian net o weithgareddau gweithredu

330,334

(367,375)

2013/14
(£)

2012/13
(£)

6,003

18,010

Incwm a dderbyniwyd o fuddsoddiadau

34,242

50,761

Mewnlif arian net cash o enillion ar fuddsoddiadau
a gwasanaethu cyllid

40,245

68,771

2013/14
(£)

2012/13
(£)

19. Llifoedd arian – Dadansoddiad o lifoedd arian am
benawdau sy’n net yn y llif arian
Enillion ar fuddsoddiadau a gwasanaethu cyllid

20. Gwariant cyfalaf a buddsoddiad ariannol
Prynu asedau sefydlog diriaethol

(447,640)

(284,204)

All-lif arian net o wariant cyfalaf a buddsoddiad ariannol

(447,640)

(284,204)

2013/14
(£)

Wedi’i
ailddatgan
2012/13
(£)

Lleihad / (Cynnydd) mewn adneuon

107,824

(5,758,546)

Rheoli adnoddau hylif

107,824

(5,758,546)

Newid net
yn y sefyllfa
arian
(£)

Ar 31
Mawrth
2014
(£)

21. Rheoli adnoddau hylif

Ar 1 Ebrill
2013
(£)
22. Llifoedd arian – Dadansoddiad o arian net
Arian mewn llaw ac yn y banc
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1,830,433

30,763

1,861,196

23. Ymrwymiadau pensiwn
Gweithredwn gynllun pensiwn cyfraniad diffiniedig ar ran cyflogeion penodol. Cedwir asedau’r cynllun ar wahân i’r rhai’r
Cyngor mewn cronfa a weinyddir yn annibynnol. Cyfanswm y gwariant yn ystod y flwyddyn oedd £107,046 (2012/13:
£70,180). Roedd £13,424 mewn cyfraniadau heb eu talu yn 2014 (2013: Dim) a gynhwysiryn y fantolen.

24. Ymrwymiadau o dan brydlesau gweithredu
Ar 31 Mawrth 2014 mae gan y Cyngor ymrwymiadau blynyddol o dan brydlesau na ellir eu canslo fel a ganlyn:

2013/14
(£)

2012/13
(£)

325

325

2013/14
(£)

2012/13
(£)

O fewn un flwyddyn

4,810

-

Mewn dwy i bum mlynedd yn gynhwysol

6,618

4,810

Tir ac adeiladau
Mwy nag un flwyddyn

Prydlesu offer swyddfa

25. Trafodion partïon cysylltiedig
Yn ystod y flwyddyn, talwyd aelodau’r Cyngor am fynychu cyfarfodydd y Cyngor a gwariant cysylltiedig drwy gyflogres y
Cyngor, cyfeiriwch at Nodyn 11 am fanylion). Yn ogystal â’r taliadau mewn perthynas â’r Cyngor, roedd aelodau canlynol
y Cyngor yn rhan o weithrediadau cysylltiedig yn ystod y flwyddyn:
• perfformiodd Scott Mackie wasanaethau i ni fel cymeradwy-ydd CET. Yn ystod y flwyddyn, talom ni £1,824 i Scott Mackie
am wasanaethau fel cymeradwy-ydd CET. Hefyd perfformiodd priod a phartner busnes Scott, Dr Roisin Mackie,
wasanaethau i ni fel cymeradwy-ydd CET. Yn ystod y flwyddyn, talom ni £1,856 i Dr Roisin Mackie am wasanaethau fel
cymeradwy-ydd CET.
• Roedd Paul Carroll yn Gyfarwyddwr Uned Cymorth Ganolog LOC. Yn ystod y flwyddyn, talom ni £7,500 i Uned Cymorth
Ganolog LOC am gyllid tuag at hwyluswyr hyfforddiant.
• Roedd Gareth Hadley yn aelod bwrdd ymgynghorol Prifysgol y Ddinas, Llundain. Yn ystod y flwyddyn, talom ni £201 i
Brifysgol y Ddinas am hurio ystafelloedd.
• Roedd priod James Russell, Jo Underwood, yn aelod o’n Pwyllgor Addysg. Yn ystod y flwyddyn, talom ni £1,167 i Jo
Underwood ar ffurf ffioedd a threuliau fel aelod o’r Pwyllgor Addysg.
• Roedd Helen Tilley yn aelod y Panel Addasrwydd i Ymarfer (FTP) nes iddi ymgymryd â swydd aelod Cyngor ar 1 Mai 2013.
Yn ystod y flwyddyn, talom ni £540 i Helen Tilley ar ffurf ffioedd a threuliau fel aelod o’r Panel FTP.
• Daliodd aelodau canlynol y Cyngor rolau gyda Choleg yr Optometryddion: Helen Tilley (Aelod), Paul Carroll (Aelod),
Rob Hogan (Ymddiriedolwr/ aelod o’r Cyngor) a Scott Mackie (Aseswr). Yn ystod y flwyddyn, talom ni £1,520 i Goleg
yr Optometryddion am hurio ystafelloedd a gofod arddangos.

26. Ailddatgan ffigurau cymharol
Mae ffigurau cymharol 2012/13 a’r datgeliadau cysylltiedig wedi cael eu hailddatgan er mwyn adlewyrchu’n well natur
eitemau incwm a gwariant penodol. Nid yw’r ailddatganiadau ac ailddosbarthiadau hyn yn effeithio ar y canlyniadau ar gyfer
2012/13 na’r asedau net ar ddyddiad diwedd y flwyddyn. Wrth adolygu’r asedau ariannol a ddaliwn, rydym wedi cynnwys
pob un ohonynt o dan drysorlys, ac fel y cyfryw eu hailddatgan o dan arian parod yn y banc ac mewn llaw ar gyfer 2012/13.
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Geir fa Ter mau
Acronym neu deitl

Enw llawn neu ddisgrifiad

ASA

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

Corff Corfforaethol

Mae corff corfforaethol yn gwmni cyfyngedig neu’n bartneriaeth atebolrwydd
cyfyngedig sydd wedi ei ymgorffori â Thŷ’r Cwmnïau. Mae cyrff corfforaethol a
gofrestrir gyda’r GOC yn cael eu galw’n gofrestreion busnes.

Cofrestrai busnes

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

CET

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

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.

FoI

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

FSA

 wdurdod Gwasanaethau Ariannol
A
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.

GMC

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

GOC

 yngor Optegol Cyffredinol
C
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 15 proffesiwn gofal iechyd nad oes ganddynt eu
rheoleiddiwr eu hun yn y DU, a gweithwyr cymdeithasol yn Lloegr.

Comisiwn y Gyfraith

Comisiwn y Gyfraith yw’r 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.
Tri Chomisiwn y Gyfraith sydd - un yng Nghymru a Lloegr; un yn yr Alban ac un yng
Ngogledd Iwerddon.

Aelod lleyg
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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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Acronym neu deitl

Enw llawn neu ddisgrifiad

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 aelodau cofrestredig y GOC. Y teitlau
gwarchodedig yw: optometrydd (cofrestredig); optegydd dosbarthu (cofrestredig);
optegydd offthalmig cofrestredig; ac optegydd (cofrestredig).

PSA

 wdurdod Safonau Proffesiynol
A
Yn goruchwylio gwaith y GOC a’r wyth rheoleiddiwr arall gofal iechyd yn y DU.

Aelod cofrestrai

Aelod o Gyngor y GOC (neu ei bwyllgorau) y mae ei enw yn ymddangos ar gofrestr
y GOC.

SCM

Uwch Aelod Cyngor
Rôl yr Uwch Aelod Cyngor yw gweithredu’n seinfwrdd i Gadeirydd y Cyngor;
gweithredu’n gyfryngwr i aelodau eraill y Cyngor; a rheoli’n ffurfiol arfarniad o
berfformiad y Cadeirydd yn flynyddol.

SORP

Datganiad o Arfer a Argymhellir
Mae Datganiad o Arfer a Argymhellir yn rhoi argymhellion at ddibenion cyfrifo
ac adrodd.

Ymddiriedolwr

 elod o fwrdd neu bwyllgor rheoli Elusen. Yn achos y GOC ei ymddiriedolwyr yw
A
12 aelod ei Gyngor.

Cod Llywodraethu
Corfforaethol y DU

Cod Llywodraethu Corfforaethol y DU sy’n pennu safonau arfer da mewn perthynas
ag arweinyddiaeth ac effeithiolrwydd bwrdd, tâl, atebolrwydd a chysylltiadau â
rhanddeiliaid.
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