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Hydref 2015
Cynhaliom ein
gwrandawiad
addasrwydd i ymarfer
(FTP) cyntaf yn ein
swyddfa newydd
yn Farringdon.
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Mai 2015
Cyhoeddom
ni ymchwil a
ddangosodd
lefelau hyder mewn
optegwyr ymhlith
y cyhoedd.
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Gorffennaf 2015
Cymeradwyom ni ein
Safonau Ymarfer ar
gyfer Optometryddion
ac Optegwyr
Dosbarthu a Safonau
ar wahân ar gyfer
Myfyrwyr Optegol.
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Hydref 2015
Gweithiom ni gyda’r
Sefydliad Safonau
Masnachu i gynnig
rhybudd am lensys
cyswllt cosmetig, gan
ddenu ymdriniaeth
yn y cyfryngau
cymdeithasol.

Ebrill 2015
Ymunom ni â’r
elusen ymbarel
VISION 2020
UK, gan wella’n
cydweithrediad â
chyrff eraill yn y
sector gofal llygaid.
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Rhagfyr 2015
Cwblhaom
ein symud i’n
swyddfeydd
newydd, mwy
modern yn
Farringdon.

Mawrth 2016
munodd yr
optometrydd David
Parkins â’n Cyngor,
gan gymryd lle Rob
Hogan y daeth ei
dymor i ben ar 31
Rhagfyr 2015.
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Rhagfyr 2015
Bodlonodd y mwyafrif
llethol o gofrestreion
(dros 98 y cant) eu
targedau am gylch
addysg a hyfforddiant
parhaus (CET) 2013-15.

Ionawr 2016
Yn rhan o’r broses
gynnal flynyddol,
bu’n rhaid i’r
holl gofrestreion
gadarnhau y
byddent yn parchu’n
safonau ymarfer
newydd o 1 Ebrill
2016 ymlaen.
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Chwefror 2016
Cyhoeddom ni
bolisi newydd ar
godi pryderon
gyda’r Cyngor
Optegol Cyffredinol
(GOC) h.y.
chwythu’r chwiban.
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Neges gan y Cadeir ydd
Sut mae rheoleiddiwr yn gweithredu
i amddiffyn cleifion a’r cyhoedd?
Wrth ofyn y cwestiwn hwnnw
i lawer o bobl, eu hymateb
di-oed fyddai ei fod yno i
dynnu pobl oddi ar ei gofrestr.
Ond er mai dyna’r cam mwyaf
eithafol y gallwn eu cymryd,
wrth reswm, yr hyn y ceisiwn ei
wneud mewn gwirionedd yw cymryd
		
camau i helpu gweithwyr proffesiynol i osgoi
			 bod yn destun cwynion yn y lle cyntaf.

Mae’r proffesiynau’n newid, a hynny’n gyflym.
Mae’r effaith ddeublyg sy’n deillio o angen y GIG i’n
cofrestreion ysgwyddo mwy o’r gwaith a wneir fel arfer
gan offthalmolegwyr, ac effaith technoleg aflonyddgar,
yn newid wyneb arfer optegol yn ystod y degawd nesaf.
Mae’n gwbl hanfodol er diogelwch cleifion bod addysg
optegol yn cyfarparu pobl am y gwaith byddant yn ei
wneud yn y dyfodol, nid y gwaith byddent wedi ei wneud
yn y gorffennol. Bydd yr adolygiad yn edrych ar yr hyn sy’n
cael ei addysgu mewn addysg israddedigion, a sut mae
myfyrwyr yn cael eu hasesu.

Parhawn i ymgysylltu â’r llywodraeth, ein cyd-reoleiddwyr a
rhanddeiliaid eraill i bwyso am ddiwygiad. Bydd hyn i gyd yn
helpu i hwyluso’r gweithwyr proffesiynol i symud ymlaen yn
y dyfodol i ddarparu’r gofal gorau posibl i gleifion.
Bu’n flwyddyn fawr i ni fel sefydliad hefyd, gan symud i
mewn i swyddfeydd newydd modern yn Farringdon. Nid
oedd ein swyddfa flaenorol yn Harley Street yn addas at
ein diben rhagor ac, er y bydd gan lawer o bobl yn y
proffesiynau atgofion da ohono fel adeilad, mae ein
swyddfa newydd yn ein gosod mewn sefyllfa lawer gwell.

Ein Hadroddiad Blynyddol Addasrwydd i Ymarfer

Ym maes y safonau ac addysg y mae lawer o’r gwaith
rhagweithiol hwn. Wedi cymryd camau breision drwy
gyflwyno safonau ymarfer newydd eleni, bydd ein
hadolygiad strategol o addysg o fudd i gleifion drwy
sicrhau bod y proffesiynau’n uchafu eu potensial yn y
blynyddoedd sy’n dod.

Ar yr un pryd, mae’r rhoi’r ddyletswydd i ni gofrestru
myfyrwyr israddedig pan nad oes angen gwneud, nid yw’n
ein galluogi i reoleiddio pob busnes ac mae’n gosod baich
proses FTP arnom sy’n fwy costus ac yn llai effeithlon nag y
dylai fod.

Ond er bod y swyddfa newydd yn ddechrau da, i fod yn
gorff gwirioneddol fodern bydd angen i ni fod yn rhydd
rhag rhywfaint o’r ddeddfwriaeth ddyddiedig sy’n bygwth
ffrwyno’r GOC a’r proffesiynau optegol cyfan rhag darparu’r
gofal gorau posibl i gleifion. Byddwn yn parhau i bwyso am
y diwygiad hwn y mae mawr ei angen.

Gareth Hadley
Cadeirydd y GOC

Mae’r awydd am ddiwygiad deddfwriaethol yn uchel ar ein
hagenda o hyd hefyd. Seilir Deddf Optegwyr 1989 ar fodel
o ofal llygaid o’r 1950au ac nid yw’n ddigon hyblyg.
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Adroddiad Y Pr if
Weithredwr a Chofrestr ydd
Bu’n flwyddyn o gerrig milltir
pwysig i’r GOC.

		

Yn bennaf cyflwynwyd ein
safonau ymarfer newydd ar
1 Ebrill 2016. Roedd y rhain
yn ganlyniad yr ymgynghoriad
mwyaf yn ein hanes, yn fwy na
thebyg: ymunodd miloedd o
randdeiliaid â ni i greu set fodern
a blaengar o safonau.

Carreg filltir arall a gyrhaeddwyd eleni oedd diwedd ein
cylch cyntaf o CET gwell. Bu hyn yn llwyddiant aruthrol.
Mae cofrestreion wedi derbyn y cynllun yn wresog. Er
gwaethaf gofynion newydd ar gyfer dysgu rhyngweithiol,
nid ydym erioed wedi tynnu cyn lleied o gofrestreion ar
ddiwedd y cylch. Bu’r adborth yn bositif iawn, yn arbennig
ar gyfer adolygiad gan gymheiriaid. Yn achos cryn dipyn o
anesmwythder i ddechrau, mae erbyn hyn yn ddull dysgu
sy’n cael ei dderbyn a’i werthfawrogi.
Nid yw’r flwyddyn wedi bod heb ei heriau.

Yn rhan o’r gweithgarwch gwella hwn rydym yn mynd ati
i geisio delio â chwynion am gofrestreion yn gyflymach.
Mae’n bleser gennym adrodd gwelliant sylweddol yn ein
cyfnod canolrif am ddelio ag achosion o’r dechrau i’r
diwedd, o 104 wythnos i 82. Ein nod o hyd yw trin y
mwyafrif o’r rhain o fewn 52 wythnos, ond rwy’n falch
i adrodd bod ein hymdrechion yn y maes hwn yn amlwg
yn dwyn ffrwyth.
Fel rheoleiddiwr, nid ydym yn disgwyl sefyll yn ein hunfan fel
nad ydym yn disgwyl i’r gweithwyr proffesiynol rydym yn eu
rheoleiddio wneud hynny. Ni allwn ddisgwyl iddynt newid a
gwella, gyda meddwl agored, os nad ydym yn fodlon
gwneud hynny ein hunain.
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Bydd y safonau newydd yn sicrhau bod cofrestreion
yn ymarfer yn ddiogel ac yn effeithiol nawr ac yn y
dyfodol, yn ogystal â’u galluogi i ddatblygu eu rolau
mewn ymatebi newidiadau cymdeithasol ehangach a
datblygiadau technolegol sylweddol ym maes opteg.
Ac am y tro cyntaf, mae gan fyfyrwyr eu safonau
pwrpasol eu hunain, gan gydnabod eu bod yn dysgu
ac yn datblygu fel gweithwyr proffesiynol.

Yn ehangach, mae ein rhaglen o ddiwygio rheoleiddio – i
wella amddiffyniad y cyhoedd – wedi parhau ochr yn ochr â
moderneiddio’n hisadeiledd a’n dulliau gweithio ein hunain.

Am hynny, mae’n bleser gennym adrodd am y newidiadau
sylweddol rydym wedi eu gwneud eleni, a datgan ein
hymrwymiad yn y flwyddyn sy’n dod i arloesiad a gwelliant
parhaus i ddiogelwch cleifion yn y dyfodol.

Samantha Peters
Prif Weithredwr a Chofrestryd

Yn 2014/15 methom ni dair o 24 Safon Reoleiddio
Dda’r Awdurdod Safonau Proffesiynol dros Iechyd a
Gofal Cymdeithasol (PSA). Felly rydym wedi gweithio’n
galed eleni i ddatblygu’n prosesau mewn FTP, cofrestru
a rheoli gwybodaeth cyn ein hadolygiad, sy’n digwydd
yn yr hydref eleni.
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Sut Rydym yn Darparu Budd i’r Cyhoedd

Cyflwyniad
Mae’r ymddiriedolwyr yn cyflwyno eu hadroddiad am y
gweithgareddau rydym wedi ymgymryd â nhw yn ystod
2015/16 er mwyn cyflawni ein rôl statudol a’n diben
elusennol, a chyfriflenni am y flwyddyn a ddaeth i ben
31 Mawrth 2016. Wrth baratoi’r adroddiad hwn, mae’r
ymddiriedolwyr wedi cydymffurfio â Deddf Elusennau
2011 a safonau cyfrifo perthnasol. Mae’r cyfriflenni yn y
fformat sy’n ofynnol gan Ddatganiad o’r Arfer a Argymhellir
i Elusennau (SORP) FRS 102. Rydym wedi cydymffurfio â
chanllawiau Deddf Elusennau 2011 i roi sylw dyledus i’r
budd cyhoeddus a gyhoeddwyd gan y Comisiwn Elusennau
wrth bennu’r gweithgareddau rydym yn eu gwneud.

Pedair swyddogaeth graidd sydd gennym ni, sydd i gyd wedi
eu cyfeirio tuag at fudd y cyhoedd:
• P ennu safonau ar gyfer addysg a hyfforddiant optegol,
perfformiad ac ymddygiad;
• Cymeradwyo cymwysterau sy’n arwain at gofrestriad;
• C
 ynnal cofrestr o unigolion sydd wedi cymhwyso ac sy’n
addas i ymarfer, hyfforddi neu gynnal busnes fel
optometryddion ac optegwyr dosbarthu; ac

Daw’r rhan fwyaf o’n hincwm o ffioedd cofrestreion, a
ddefnyddir i hyrwyddo’n diben elusennol. Mae Tabl un
yn nodi’r ffioedd blynyddol y mae’n ofynnol i gofrestreion
eu talu i gael eu cynnwys neu i aros ar ein cofrestr. Yn
2015/16, gweithredom ni godiad bach, ond rhewi’r ffioedd
i fyfyrwyr ar £25. Er ein bod yn cydnabod effaith hyn ar
ein cofrestreion, bu’r codiad yn angenrheidiol i sicrhau bod
gennym adnoddau digonol ac i sicrhau ein bod yn parhau i
ddal lefelau priodol o arian wrth gefn.

Tabl un: ffi flynyddol i gofrestreion
Lefelau ffioedd

2015/16

2014/15

2013/14

Optometryddion

£310

£290

£260

Optegwyr dosbarthu

£310

£290

£260

Cyrff corfforaethol

£310

£290

£260

Myfyrwyr

£25

£25

£20

Ffi incwm isel

£210

£190

£160
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Ni yw’r rheoleiddiwr dros y proffesiynau optegol yn y DU. Ar
31 Mawrth 2016, roedd gennym 29,136 o optometryddion,
optegwyr dosbarthu, myfyrwyr optegol a busnesau optegol
ar ein cofrestr, sy’n cael eu galw ein ‘cofrestreion’. Ein diben
elusennol a rôl statudol 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.

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

Dengys Tabl dau ddadansoddiad o gofrestreion ledled
y DU wedi eu mesur ar 31 Mawrth 2016 ac yn cymharu
hyn â’r ddwy flynedd adrodd flaenorol. Adroddwn ar
wahân ar amrywiaeth ein cofrestreion a’r cofrestreion a
ddaeth o dan ymchwiliadau FTP, sydd ar gael ar ein gwefan:
www.optical.org/en/news_publications/Publications/
equality-and-diversity-reports.cfm

Tabl dau: cyfanswm y cofrestreion ym mhob un o gategorïau’r GOC
%

2014/15

%

2013/14

%

Optometrydd

14,776

51%

14,354

49%

13,969

52%

Optegydd dosbarthu

6,541

22%

6,430

22%

6,280

23%

Myfyriwr optometreg

3,341

11%

3,614

12%

2,736

10%

Myfyriwr opteg ddosbarthu

1,933

7%

2,289

8%

1,461

6%

Cofrestrai busnes

2,545

9%

2,475

9%

2,365

9%

CYFANSWM

29,136

29,162
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2015/16

26,811

Categorïau cofrestreion
Optometrydd
Optegydd dosbarthu

2015/2016

2014/2015

2013/2014

Myfyriwr optometreg
Myfyriwr opteg ddosbarthu
Cofrestrai busnes
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Sut Rydym yn Darparu Budd i’r Cyhoedd

Ein strategaeth a’n perfformiad
Ein cynllun strategol 2014–17 (www.optical.org/en/
about_ us/strategic_plan/index.cfm) yw ffocws ein
gwaith wrth gyflawni budd i’r cyhoedd. Crynhoir ein
hamcanion yn Ffigur un isod.

Perfformiad yn erbyn ein hamcanion strategol
Ymhlith ein blaenoriaethau pennaf am y flwyddyn roedd:
• a dolygu’n safonau cymhwysedd, ymddygiad
a pherfformiad;
• newid ein hymagwedd at drafod cwynion FTP;

Ffigur un: crynodeb o amcanion strategol

• rheoli diwedd cylch CET a’r pontio i gylch newydd;
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ae
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d

• d
 atblygu’n prosesau datblygu, perfformiad a llywodraethu
mewnol; a
• chynyddu’n sylfaen dystiolaeth a bod yn fwy gwybodus.
At ei gilydd cyflawnom ni newid aruthrol a gwneud cynnydd
sylweddol gyda’r blaenoriaethau allweddol hyn. Mae ein
cynnydd wedi cael ei gyfyngu gan yr heriau dilynol:
• g
 wella sut rydym yn trafod cwynion FTP ac ymarfer
anghyfreithlon ar yr un pryd â rheoli lefel uwch o gwynion;
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• adleoli’n swyddfa;

• g
 wella’n prosesau llywodraethu gwybodaeth a sefydlu
diwylliant o gydymffurfio;
• d
 atblygu’n hisadeiledd er mwyn sicrhau y gallwn fod yn
effeithiol ac yn effeithlon wrth gyflawni’n cyfrifoldebau;
• n
 odi materion newydd y mae angen ymdrin â nhw ar frys
(nid oedd cynllunio ar eu cyfer yn ein cynllun busnes); a
• s icrhau bod y sefydliad yn gallu cadw cyflymder ein
rhaglen helaeth o reoli newid.
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Sut Rydym yn Darparu Budd i’r Cyhoedd

Sut rydym yn hyrwyddo safonau uwch ar
draws y proffesiynau optegol
Pennwn safonau ymarfer ar gyfer ein cofrestreion, sy’n
cynnwys optometryddion, optegwyr dosbarthu, myfyrwyr
optegol a busnesau optegol, y mae ganddynt ddyletswydd
i gynnal safon ymarfer a gofal dda ac i ddangos parch
tuag at bawb. Rhaid i’n cofrestreion ddefnyddio eu barn
broffesiynol i gymhwyso’r safonau yn eu hymddygiad
personol a phroffesiynol ar bob adeg er mwyn cynnal
iechyd, diogelwch a llesiant cleifion. Eleni cyhoeddom ni a
fframwaith ar gyfer ein safonau i unigolion sy’n amlinellu’n
rôl mewn pennu a sicrhau safonau yn glir a sut mae hyn yn
gysylltiedig â rolau cyrff optegol eraill a all ddarparu
canllawiau. Wrth ddatblygu’r fframwaith, aethom ati i
gydweithio â’r proffesiynau a’r cyhoedd, gan gymryd i
ystyriaeth datblygiadau presennol a rhai tebygol yn y
dyfodol o fewn y sector rheoleiddio optegol a gofal iechyd.

gwneud newidiadau i helpu cofrestreion i fyfyrio ar eu
gwaith eu hunain a phennu amcanion dysgu ystyrlon, yn
ogystal â deall y safonau ymarfer newydd. Rydym hefyd
wedi gwella’n proses sy’n llywodraethu darpariaeth
gweithgareddau CET.

Sut rydym yn cynyddu ymddiriedaeth
ac ymwybyddiaeth
Mae’n bwysig bod cleifion yn gallu gwneud penderfyniadau
dewisol am eu gofal optegol a chodi unrhyw bryderon gyda
ni’n rhwydd. Rydym yn gwneud hyn drwy sicrhau bod ein
cofrestri cyhoeddus o’r holl optometryddion, optegwyr
dosbarthu, myfyrwyr optegol a busnesau optegol yn aros yn
gywir ac yn hygyrch. Eleni cryfhaom ni’n prosesau ar gyfer
cynnal cywirdeb ein cofrestri, gan gynnwys y broses ar gyfer
ceisiadau am gofrestru oddi wrth ymarferwyr y tu allan i
Ardal Economaidd Ewrop.
Cynhaliom weithgareddau i gynnal ymddiriedaeth a
hyder y cyhoedd yn y proffesiwn, sy’n cynnwys amddiffyn
y cyhoedd rhag pobl anghofrestredig sydd heb eu rhwymo
gan ein safonau, yn ogystal ag unigolion anonest sy’n
camarwain cleifion ynghylch eu statws cofrestru. Eleni
rydym wedi parhau i weithredu’n strategaeth tuag at
ymdrin ag ymarfer anghyfreithlon yn y sector optegol
drwy weithio gydag amrediad o’n rhanddeiliaid i ddatblygu
ac ymgynghori ar god ymarfer gwirfoddol ar gyfer cyflenwi
lensys cyffwrdd ar-lein. Buom hefyd yn gweithio gyda’n
grwpiau rhanddeiliaid i ddatblygu’n ymagwedd at wella
ymwybyddiaeth y cyhoedd o sut i brynu a gwisgo lensys
cyffwrdd yn ddiogel a gweithio’n gydweithredol â’r
Sefydliad Safonau Masnachu i godi ymwybyddiaeth o
beryglon lensys cyffwrdd dim p er (ZPLs) (sydd hefyd yn
cael eu galw’n lensys cyffwrdd cosmetig neu ffasiwn), a
ddenodd ymdriniaeth eang ar draws amrediad o
gyfryngau cenedlaethol a phroffesiynol.

Drwy ein system o achredu a sicrhau ansawdd addysg
optegol, hyfforddiant a chymwysterau, pennwn safonau
sy’n sicrhau bod cofrestreion sy’n ymuno â’r gofrestr yn
gymwys i wneud hynny. Eleni cynhaliom saith ymweliad
achredu â rhaglenni newydd, 13 o ymweliadau sicrhau
ansawdd â rhaglenni presennol a chychwyn adolygiad
o’n prosesau achredu a sicrhau ansawdd er mwyn
sicrhau eu bod yn aros yn addas at y diben.

Drwy fod yn fwy hygyrch i’r cyhoedd a rhanddeiliaid eraill
a hyrwyddo dealltwriaeth glir o’n rôl, rydym yn fwy tebygol
o ddod i wybod am bryderon a gallu amddiffyn y cyhoedd.
Eleni rydym wedi gwella’n hymwneud â phawb sy’n rhan
o’n gwaith sydd wedi datblygu’n dealltwriaeth o’r risgiau i
iechyd, diogelwch a llesiant cleifion a’r cyhoedd ehangach.
Yn unol â’n cyfrifoldebau statudol, mae’n hanfodol
ein bod yn cadw’r wybodaeth sydd gennym am
gofrestreion ac achwynwyr yn ddiogel. Eleni rydym
wedi gwella’n hymagwedd at lywodraethu gwybodaeth
er mwyn gwella’n gwybodaeth gyfunol a chryfhau’n
diwylliant mewn perthynas â thrafod data. Yn ystod y
flwyddyn, cafodd tri thoriad data eu hadrodd i Swyddfa’r
Comisiynydd Gwybodaeth (ICO). Hyd yn oed er na fu
unrhyw gamau pellach gan yr ICO hyd yma, rydym wedi
ymrwymo i wella cydymffurfedd yn y maes hwn.

Adroddiad Blynyddol y GOC 2015 – 2016
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Ar ôl cymhwyso, mae’n hanfodol bod pob cofrestrai yn
cadw ei sgiliau’n gyfoes, gan gynnwys cymryd i ystyriaeth
newidiadau mewn ymarfer optegol, er mwyn cynnal iechyd,
diogelwch a llesiant cleifion. Mae CET yn cynnig y dysgu
gydol oes a fydd yn helpu i gadw gwybodaeth a sgiliau’n
gyfredol a chefnogi cofrestreion i ymarfer yn ddiogel ac
yn effeithiol drwy gydol eu gyrfa. Eleni daeth ein cylch
CET tair blynedd i ben ar 31 Rhagfyr 2015 gyda 98 y cant
o’r holl gofrestreion yn cwblhau’r holl ofynion i ddangos
cymhwysedd. Teimlwn fod hyn yn deyrnged i’r ffordd
mae’r proffesiwn wedi croesawu’r broses. Nodwyd y
cofrestreion a fethodd â chyflawni eu gofynion CET a’u
dileu o’n cofrestr. Rydym wedi asesu’n proses CET ac wedi

Ein Hadroddiad Blynyddol Addasrwydd i Ymarfer

Cyhoeddom Safonau Ymarfer newydd ar gyfer
Optometryddion ac Optegwyr Dosbarthu, sy’n adlewyrchu
arfer da, yn trafod y risgiau i’r cyhoedd ac sy’n ddigon
hyblyg i ganiatáu i ddarpariaeth gofal optegol esblygu,
gan roi pwyslais arbennig ar yr angen i gofrestreion ymarfer
eu barn broffesiynol eu hunain yn eu hymarfer. Yn ogystal,
cyhoeddom Safonau ar wahân ar gyfer Myfyrwyr Optegol
sy’n amlinellu’n glir y safonau a ddisgwylir wrth astudio
optometreg ac opteg ddosbarthu. Rydym hefyd wedi
canolbwyntio ar gefnogi gweithrediad effeithiol y safonau
hyn ac wedi nodi meysydd lle mae angen canllawiau i
ategu’r safonau, gan gynnwys am ddidwylledd a chaniatâd.
Gwnaethom ddiwygiadau i’n Cod Ymddygiad ar gyfer
cofrestreion busnes, sy’n cyfeirio at y safonau ymarfer
newydd ar gyfer unigolion a phwysleisio’r disgwyliad bod
cofrestreion busnes yn cefnogi unigolion wrth fodloni’r
safonau newydd.
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Sut rydym yn trafod cwynion yn well

Ein Hadroddiad Blynyddol Addasrwydd i Ymarfer

Er mwyn amddiffyn y cyhoedd, ymchwiliwn i honiadau nad
yw unrhyw un o’n cofrestreion yn addas i ymarfer yn gyflym
ac yn effeithiol, gam gymryd camau yn erbyn y sawl sy’n
methu â bodloni’n safonau ymarfer. Eleni parhaom i gymryd
camau cyflym mewn achosion sy’n cyflwyno’r risg mwyaf
difrifol i ddiogelwch cleifion ac wedi cynnal yr amser mae’n
ei gymryd i osod gorchymyn dros dro (IO) ar dair wythnos.
Mae’n harchwiliad annibynnol o benderfyniadau achos wedi
rhoi lefel dda o hyder yng nghywirdeb ac ansawdd ein
penderfyniadau. Rydym wedi gwella’n cyflymder wrth ddelio
â phryderon, gyda’r amser canolrif sy’n cael ei gymryd yn 82
wythnos (o’i gymharu â 104 wythnos yn 2014/15). Rydym
yn falch o’r cynnydd hwn, ond yn aros yn ymrwymedig i
gyflawni’n strategaeth gwynion sy’n bwriadu darparu
gwelliannau cynaliadwy, hirdymor i’n prosesau FTP ac ymdrin
â chwynion am ymarfer anghyfreithlon. Ymgynghorom ni’n
gyhoeddus ar newidiadau i’n canllawiau gwrandawiadau a
chosbau dangosol, i sicrhau bod ein pobl sy’n gwneud
penderfyniadau yn cael eu cefnogi wrth wneud
penderfyniadau sy’n amddiffyn y cyhoedd ac yn deg i
gofrestreion. Ceir gwybodaeth bellach am ein gwaith FTP
yn adran dau yr adroddiad hwn.
Rydym wedi ymrwymo’n llawn i gefnogi ac annog y sawl
sy’n gweithio yn y sector optegol i godi gyda’u cyflogwr
pryderon sy’n ymwneud â chamwedd neu gamymddygiad
troseddol, a phan nad yw hynny’n opsiwn neu nad yw’r
ymateb yn ddigonol, i godi’r pryderon hynny gyda ni. Eleni
ymgynghorom ni ar ein polisi ‘Codi Pryderon gyda’r GOC’ ac
wedyn ei gyhoeddi, i gynnig canllawiau pellach i’r sawl sy’n
gweithio yn y sector optegol am sut i adrodd pryderon budd
cyhoeddus. Gwyddom fod hyn yn faes o bwys sylweddol, yn
arbennig yn y sector gofal iechyd, a chydnabyddwn ba mor
anodd yw adrodd pryderon chwythu’r chwiban o’r fath.

A do ly gia d A r ian n ol

Er mwyn sicrhau bod pryderon cleifion yn derbyn sylw
gan y corff priodol, gweithiwn yn effeithiol ag eraill i
rannu gwybodaeth am bryderon. Eleni rydym wedi sefydlu
trefniant gweithio newydd â GIG Lloegr i ddatblygu protocol
mewnol sy’n llywodraethu rhannu gwybodaeth. Rydym wedi
parhau i weithio gyda’r Gwasanaeth Cwynion Defnyddwyr
Optegol (OCCS) wrth drafod cwynion defnyddwyr optegol.
Derbyniodd yr OCCS 969 o ymholiadau – cynnydd ar 622
o ymholiadau (55.8 y cant) yn 2014/15 – gan ddod i ateb
mewn mwy na 98 y cant o achosion, yr un ganran ag yn
2014/15. Ceir mwy o wybodaeth am waith yr OCCS yn
ystod 2015/16 yn eu hadroddiad blynyddol, sydd ar gael
o’u gwefan yn www.opticalcomplaints.co.uk/
Yn rhan o’r gwaith i amddiffyn y cyhoedd rhag personau
anghofrestredig, diwygiom ni’n protocol ymarfer
anghyfreithlon i egluro’n hymagwedd at drafod cwynion
ymarfer anghyfreithlon drwy ddull sy’n seiliedig ar risgiau,
gan dargedu’n hadnoddau at yr achosion hynny sy’n peri’r
risg mwyaf o niwed i’r cyhoedd. Agorom ni 59 o achosion
a chau 29, gyda 267 o achosion ar agor ar ddiwedd y
flwyddyn, yn gysylltiedig â chwynion ZPL yn bennaf.

Adroddiad Blynyddol y GOC 2015 – 2016
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Yn ystod y flwyddyn, rydym wedi gwella’n proses cwynion
corfforaethol er mwyn i ni gael monitro tueddiadau’n
rhwydd, nodi a gweithredu gwersi a ddysgwyd a bod yn
gliriach ac yn fwy tryloyw yn ein hymatebion. Rydym wedi
derbyn adborth cadarnhaol oddi wrth nifer o achwynwyr
am ein dull newydd. Yn gyfan gwbl, ymchwiliom ni ac
ymateb i 23 o gwynion corfforaethol. Rydym yn ddiolchgar
i’r bobl sy’n codi eu pryderon gyda ni, gan ei fod yn ein
helpu i nodi gwersi a ddefnyddiwn i lywio polisïau ac
ymarfer yn y dyfodol.

Sut rydym yn darparu gwasanaethau o’r radd
flaenaf i’r cyhoedd a’r proffesiynau

• c od ymarfer gwirfoddol drafft ar gyfer cyflenwi lensys
cyffwrdd ar-lein;
• c anllawiau diwygiedig ar wrandawiadau a chosbau
dangosol; a
• y polisi ‘Codi Pryderon gyda’r GOC’.
Yn ogystal ag ymgynghori â’r cyhoedd, gwnaethom
siarad ac arddangos mewn cynadleddau a gynigiodd
fodd i ni gysylltu â phobl a chyrff rydym yn gweithio gyda
hwy. Ymwelom â phrifysgolion gyda sioe deithiol ar gyfer
myfyrwyr blwyddyn gyntaf ar gyrsiau a gymeradwyir gan
y GOC, gan eu helpu i ddeall ein rôl, ateb unrhyw
gwestiynau a phrosesau eu ceisiadau am gofrestriad.
Eleni rydym wedi parhau i weithio tuag at fwy o
ddefnydd ar wasanaethau ar-lein i dderbyn a thrafod
cwynion a chynnal ein cofrestr drwy gynnal ein cylchoedd
cadw ar-lein. Deallwn ba mor bwysig ydyw i’n proses
gofrestru fod yn hygyrch, yn hawdd ei defnyddio ac iddi
gael ei chynnal yn amserol. Er mwyn gwella’r prosesau hyn,
rydym wedi cychwyn adolygiad mewnol o’r holl ddogfennau
cofrestru mae’r cyhoedd yn eu gweld er mwyn sicrhau eu
bod yn hygyrch ac yn addysgiadol.

Sut rydym yn gweithredu system reoleiddio
bwrpasol a chymesur
Cydnabyddwn bwysigrwydd cael system effeithiol o
reoleiddio i sicrhau y gallwn amddiffyn a hybu iechyd a
diogelwch y cyhoedd. Mae’r sail rydym yn rheoleiddio arni
wedi ei phennu yn Neddf Optegwyr 1989, y credwn fod
angen ei diweddaru er mwyn caniatáu i ni gyflwyno model o
reoleiddio newydd, mwy perthnasol a chymesur ar gyfer y
sector optegol ac amddiffyn cleifion a’r cyhoedd yn well. Er
mwyn gwneud y newidiadau i’n deddfwriaeth, a chyflwyno
mwy o effeithlonrwydd i’n proses FTP, mae arnom angen i’r
Senedd ddiwygio Deddf Optegwyr 1989.
Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf rydym wedi parhau i
ymgysylltu â’r llywodraeth a’r gweinyddiaethau datganoledig
i ddatblygu cynigion ar gyfer rheoleiddio proffesiynol yn y
dyfodol, gan gynnwys diwygiadau i Ddeddf Optegwyr, i
sicrhau y bydd deddfwriaeth yn cefnogi amddiffyniad
parhaus y cyhoedd yn erbyn cefndir sector optegol sy’n
newid yn gyflym. Yn arbennig, credwn fod darpariaethau’r
ddeddf sy’n ei gwneud yn ofynnol i ni gofrestru myfyrwyr
israddedig yn ddiangen erbyn hyn ac rydym wedi nodi o’r
blaen nad yw’r ymagwedd bresennol at reoleiddio busnesau
yn addas at y diben bellach.
Rydym hefyd wedi trafod â’r Adran Iechyd, yr Adran Busnes,
Arloesi a Sgiliau, a’r rheoleiddwyr gofal iechyd eraill drwy ein
haelodaeth o Gynghrair Rheoleiddwyr Iechyd y DU am
Ewrop, i weithredu cyfarwyddeb ddiwygiedig yr Undeb
Ewropeaidd ar gydnabod cymwysterau proffesiynol. Y brif
ddarpariaeth rydym wedi ei gweithredu yw mecanwaith
rhybuddio, pan fyddwn yn cyhoeddi rhybudd (drwy gronfa
ddata electronig a rennir gan yr holl aelod-wladwriaethau)
mewn achosion pan fydd ymarfer gweithiwr proffesiynol
wedi cael ei gyfyngu neu ei wahardd.
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Cydnabyddwn na all ein cofrestreion, cleifion a’r
cyhoedd ymgysylltu â ni’n llawn ond os byddwn yn eglur,
yn agored ac yn dryloyw. Eleni rydym wedi canolbwyntio
ar sicrhau bod ein holl ganllawiau, polisïau a phrosesau
newydd yn hygyrch ac yn glir, yn unol â safonau Saesneg
blaen. Cyhoeddom bolisïau newydd ar amgylchiadau
eithriadol CET a phroses ddileu CET, i sicrhau ein bod yn
eglur i’r cofrestreion hynny a oedd heb fodloni gofynion
CET am sut allent herio penderfyniad am gael eu dileu o’r
gofrestr. O’r 424 o gofrestreion a fethodd â bodloni eu
gofynion CET, dewisodd 132 ddefnyddio un o’r polisïau
hyn neu’r ddwy ohonynt.

Ein Hadroddiad Blynyddol Addasrwydd i Ymarfer

Rhoddom bwys mawr ar fod yn agored ac yn ymatebol
yn ein hymwneud â chofrestreion a’r cyhoedd. Credwn ei
bod yn bwysig bod gan y bobl mae ein gwaith ni’n effeithio
arnynt lais yn y ffordd rydym ni’n gweithredu a’i bod yn
hanfodol bod gan gleifion a’r cyhoedd fewnbwn cryf i’n
gwaith ni. Mae’n dda gennym am raddfa ymgysylltiad
rhanddeiliaid â’n hymgynghoriadau1 cyhoeddus am:

I wella’n tryloywder ymhellach, cyhoeddwn bapurau a
chofnodion cyfarfodydd y Cyngor a gynhelir mewn sesiwn
agored, y gofrestr o fuddiannau ar gyfer aelodau’r Cyngor a
phwyllgorau a chofrestr o roddion a lletygarwch. Yn ystod y
flwyddyn derbyniom 148 o geisiadau rhyddid gwybodaeth
(27 yn 2014/15), yr oedd 122 (82 y cant) ohonynt yn
gysylltiedig â’r toriad data cofrestreion a ddigwyddodd yn
ystod 2015. Cwblhaom 145 (98 y cant) o geisiadau o fewn
yr amserlen statudol, y cafodd pedwar ohonynt eu tynnu’n
ôl. Roedd tri chais y tu allan i’r amserlen statudol; roedd dau
yn geisiadau cofrestr a gafodd eu gohirio wrth i ni ymchwilio
i doriad data, ac ar gyfer y trydydd, anfonwyd ateb
sylweddol o fewn yr amserlen (gwybodaeth a oedd ar gael
drwy ddulliau eraill) ond cafodd yr ateb terfynol ei anfon un
diwrnod ar ôl y trothwy. Yn ystod 2015/16 derbyniom 52 o
geisiadau gwrthrych am wybodaeth o dan Ddeddf Diogelu
Data 1998 (70 yn 2014/15) ac ymateb i bob un (100 y cant)
o fewn yr amserlen statudol.
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Sut rydym yn gwella’n sylfaen dystiolaeth
Mae ein rôl mewn amddiffyn a hyrwyddo iechyd a
diogelwch y cyhoedd yn golygu bod rhaid i ni sicrhau bod
ein gwaith yn cael ei lywio gan ddealltwriaeth o safbwynt y
cyhoedd ac y seilir ein penderfyniadau ar dystiolaeth gadarn.
Eleni comisiynom ein hail brosiect ymchwil i ganfyddiadau’r
cyhoedd er mwyn deall barn y cyhoedd am y proffesiynau
optegol a’u disgwyliadau ohonom ni fel rheoleiddiwr.

Hefyd gwnaethom gomisiynu a chyhoeddi ymchwil
ymhlith defnyddwyr i’n helpu i ddeall mwy am ymddygiad
defnyddwyr sy’n gwisgo lensys cyffwrdd, gan gynnwys y rhai
sy’n eu prynu ar-lein. Mae’r canfyddiadau yn bwysig wrth
adael i ni ddeall yn well goblygiadau’n canllawiau
arfaethedig ar gyfer y cyhoedd am brynu a gwisgo lensys
cyffwrdd yn ddiogel, gan gynnwys cyfrifoldebau’n
cofrestreion wrth ddarparu manylebau lensys cyffwrdd a
chyngor ôl-ofal.
Mae angen i ni sicrhau hefyd bod ein meddwl o ran polisi
a’r datblygiad strategaethau yn cael eu llywio gan ddeall
sut mae rheoleiddio iechyd a gofal optegol yn newid. Eleni
gwnaethom gynnydd da wrth gael tystiolaeth oddi wrth
y cyhoedd a’r proffesiwn, ochr yn ochr â rhanddeiliaid
optegol eraill. Mae gennym raglen dreigl o ymchwil
bwrpasol, a’i nod yw cael barn cofrestreion, cleifion, y
cyhoedd a rhanddeiliaid, i lywio datblygiad ein polisi a
mesur ein perfformiad. Yn ogystal, cynhyrchom ein
hadroddiad blynyddol am y sector optegol, sy’n amlygu
datblygiadau a thueddiadau yn y sector optegol, i’n
helpu i ddeall y prif ddatblygiadau sydd wedi digwydd
a’r goblygiadau rheoleiddio.
Mae cynnal asesiadau effaith fel rhan o’n gwaith datblygu
polisi yn ffordd bwysig o sicrhau bod ein cynigion polisi yn
cael eu llywio gan dystiolaeth gadarn.

Fel rhan o’n strategaeth ymgysylltu â rhanddeiliaid,
cynyddom ein hymgysylltu ar draws pedair cenedl y
DU ac â grwpiau sy’n cynrychioli cleifion a’r cyhoedd.

Rydym yn glir bod angen i ni newid a gwella, a hynny gyda
meddwl agored, er mwyn gallu parhau i amddiffyn y
cyhoedd a rheoleiddio’r proffesiynau optegol yn effeithiol.
Rydym yn agored i ddulliau newydd o weithio ac nid ydym
yn rhagdybio bod rheoleiddio’r proffesiynau optegol drwy
gyflawni’n swyddogaethau yn y ffordd draddodiadol yn
arwain yn awtomatig yn arwain at y canlyniadau gorau i’r
cyhoedd. Eleni rydym wedi gosod mwy o bwyslais ar fuddion
gweithio’n draws-sefydliadol i ddatrys problemau, cyflawni
prosiectau a nodi gwersi, ac ar ddatblygu’n hymagwedd at
werthuso ac adrodd ar ein perfformiad a’n canlyniadau.
Cyflawnom ran allweddol o’n cynllun i ddod
yn rheoleiddiwr modern a chynaliadwy wrth symud
swyddfeydd i amgylchedd gweithio modern ac agored
yn Rhagfyr 2015. Mae’r symud eisoes yn cael effaith
gadarnhaol ar ein diwylliant gweithio. Cymerom ofal i
sicrhau bod ein hymrwymiad i gynaladwyedd a lleihau’n
hôl-troed carbon wedi ei adlewyrchu yn nyluniad y swyddfa
newydd a’r trefniadau a sefydlwyd i annog gweithwyr i
leihau, ailddefnyddio ac ailgylchu. Drwy newid
ymddygiadau, rydym yn datblygu arferion mwy effeithlon
ac yn ystyried yr agenda gynaladwyedd ehangach.
Deallwn bwysigrwydd sicrhau bod gan ein gweithwyr
a’n haelodau y gefnogaeth a’r hyfforddiant mae arnynt
eu hangen i gyflawni eu rolau’n effeithiol, a chynnig
cyfleoedd iddynt ddatblygu a thyfu. Eleni rydym wedi
gwneud gwelliannau i’r cyfleoedd hyfforddiant a datblygiad
i weithwyr, gan gynnwys cyflwyniad hyfforddiant rheoli ar
gyfer rheolwyr sydd newydd eu penodi a chynllun mentora.
Rydym hefyd wedi cyflwyno e-ddysgu ar gyfer nifer o
feysydd craidd, cyflawni tueddiad anymwybodol mewn
hyfforddiant recriwtio i rai cyflogeion ac aelodau a gwella’r
hyfforddiant ymsefydlu ac arall sydd ar gael i’n haelodau.
Er mwyn sicrhau bod gennym weithlu ymroddedig a
chadarnhaol, rydym wedi parhau i reoli’n cyfathrebu
mewnol, gan gynnwys cyflwyno ymgysylltu â chyflogeion a
diweddariad ffocws chwarterol i aelodau i sicrhau bod pob
aelod yn ymgysylltu â’n gwaith. Rydym wedi cynnal dau
arolwg o gyflogeion i’n helpu i fesur ymgysylltiad cyflogeion,
cael cipolwg ar eu safbwyntiau a helpu i wella perfformiad
sefydliadol. Rydym wedi parhau i roi’r cyfle i gyflogeion
gyfrannu eu barn drwy grwpiau ffocws ‘Eye 2 Eye’ yn dilyn
pob cyfarfod chwarterol yr holl staff a phob arolwg staff.
Dangosodd ein harolygon staff fod y sgôr am ba mor dda
rydym yn cyfathrebu’n fewnol uwchlaw meincnod CIPD.
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Yn ystod y flwyddyn datblygom becyn cymorth
asesu effaith i sicrhau bod effeithiau preifatrwydd,
cydraddoldeb a hawliau dynol yn cael eu hystyried
wrth ochr effeithiau rheoleiddiol.

Sut rydym yn cyflawni newid sefydliadol

Ein Hadroddiad Blynyddol Addasrwydd i Ymarfer

Bydd yr ymchwil yn ystyried barn a phrofiadau 3,000 o
aelodau’r cyhoedd (cleifion ac eraill). Bydd yn ein galluogi i
roi ein hunain yn sefyllfa’r cyhoedd, deall eu profiad o fynd
ar yr optegydd a deall pam y gallai rhai gael eu rhwystro
rhag gweld optegydd. Pan gaiff ei gyhoeddi, bydd yr
ymchwil yn cynnwys cymhariaeth â chanfyddiadau’n
harolwg 2014 o ganfyddiadau’r cyhoedd ac yn gadael i
ni ddeall yn well, ymhlith pethau eraill, profiad cleifion os
aiff rhywbeth o’i le wrth dderbyn gwasanaethau optegol.
Defnyddiwn yr ymchwil hon i lywio datblygiad ein safonau
a chanllawiau yn y dyfodol ac i nodi unrhyw feysydd lle
credwn fod angen gwella ymarfer optegol o bosibl.

Ymgysylltom yn helaeth yn y cenhedloedd datganoledig,
yn enwedig ynghylch yr adolygiad strategol o safonau a
mynychom dderbyniadau cyd-reoleiddwyr ym mhob un
o’r seneddau datganoledig. Cynhwysom gleifion a’r cyhoedd
am yr adolygiad strategol o safonau gyda chyfres o grwpiau
ffocws, yn ogystal â chynnal ymchwil i’w canfyddiadau
o’n cofrestreion.
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Mae’n dda gennym fod lefel trosiant ein cyflogeion wedi
lleihau i 21 y cant o 36 y cant y llynedd, a chredwn fod ein
holl waith i newid a gwella wedi cyfrannu at y lleihad hwn.
Er mwyn sicrhau bod ein cyllid yn sefydlog ac yn cael ei
reoli’n dda, rydym wedi cryfhau’r cysylltiadau rhwng ein
prosesau cyllidebu a chynllunio busnes ac wedi gwella’n
hadrodd, cyllidebu, modelu a rhagamcanu blynyddol.
Rydym wedi ymrwymo i sicrhau bod cydraddoldeb,
amrywiaeth a chynhwysiant (EDI)2 yn cael eu deall, eu
sefydlu a’u hyrwyddo o fewn ein sefydliad. Mae’n dda
gennym ein bod, eleni, wedi cyflawni nifer o ganlyniadau
allweddol gan gynnwys:
• gweithio gyda darparwr cyfieithu, Thebigword, i’n
gwneud yn fwy hygyrch i’r cyhoedd;

• gwella ansawdd ein hasesiadau effaith a dealltwriaeth ein
cyflogeion (mae camau a nodwyd o’r asesiadau effaith yn
cael eu cynnwys yn ein cynllun gweithredu EDI, a’u
cwblhau o fewn yr amserlen benodedig);
• datblygu’n hymagwedd at fonitro EDI, sy’n pennu sut
byddwn yn casglu ac yn prosesu gwybodaeth EDI, ac ym
mha fformatau byddwn yn ei chyhoeddi; a
• sefydlu darparwr dal data ar-lein diogel i goladu data EDI
cofrestreion i’n galluogi i fonitro tegwch ein polisïau a
phrosesau’n well.
Wrth gynnal ein busnes cyhoeddus yng Nghymru, rydym yn
trin y Gymraeg a’r Saesneg ar y sail eu bod yn gyfartal. Mae
ein cynllun iaith Gymraeg yn nodi sut rydym yn gweithredu’r
egwyddor hon. Ystyriwn ddarpariaeth ddwyieithog yn
agwedd bwysig ar ansawdd gwasanaeth yn hytrach nag yn
ofyniad cyfreithiol yn unig. Cyhoeddom ein safonau newydd
yn y Gymraeg a threfnu i ddefnyddio gwasanaeth
Thebigword fel y nodwyd uchod. Rydym hefyd wedi trafod â
Chomisiynydd y Gymraeg ynghylch y Safonau’r Gymraeg
sydd ar y gweill.
Gwelir gwybodaeth bellach am ein gweithgareddau EDI3
yn ein hadroddiad monitro cydraddoldeb ac amrywiaeth
blynyddol, sy’n nodi’n cynnydd wrth sefydlu EDI ar draws
pob agwedd ar ein gwaith a’n gweithgarwch cynlluniedig,
yn ogystal â gwybodaeth monitro amrywiaeth.

Mae gennym fframwaith perfformiad sy’n gadael i ni
fanteisio ar amrediad o ffynonellau gwybodaeth a
dadansoddiad er mwyn asesu’n perfformiad. Rydym yn
datblygu’n hymagwedd at fesur perfformiad ac yn awyddus i
sicrhau ein bod yn mesur ansawdd ein gwaitha chanlyniadau
yn nhermau darparu budd i’r cyhoedd, yn ogystal â dilyn
targedau perfformiad ymestynnol ac ystyrlon.
Bob chwarter rydym yn monitro’n perfformiad wrth
gyflawni’n cynllun busnes ac yn defnyddio amrediad o
ddangosyddion perfformiad allweddol i sicrhau cyflawni’n
cyfrifoldebau rheoleiddiol a chynnydd tuag at gyrraedd ein
hamcanion strategol. Cyhoeddir ein hadroddiadau
perfformiad ar ein gwefan ac rydym yn gwahodd y cyhoedd
i gyfarfodydd chwarterol y Cyngor i glywed i drafodaeth.
Mae Ffigur tri yn dangos ein perfformiad yn 2015/16 o’i
gymharu â’r flwyddyn flaenorol. Rydym yn falch o’r cynnydd
sylweddol mewn perfformiad mewn nifer o feysydd, ond yn
aros yn ymrwymedig i gyflawni’r targedau heriol rydym wedi
eu gosod i’n hunain mewn meysydd eraill.

Ein Hadroddiad Blynyddol Addasrwydd i Ymarfer

• darparu tueddiad anymwybodol a hyfforddiant EDI i
gyflogeion ac aelodau (credwn y bydd hyn yn cyfrannu at
recriwtio tecach a chynrychiolaeth fwy amrywiol ymhlith
aelodau yn ogystal â pharhau i siapio’n diwylliant a sefydlu
gwerthoedd EDI);

Sut rydym yn mesur ein perfformiad

Sut mae ein perfformiad yn cael ei fesur
yn allanol
Yn yr un modd â holl reoleiddwyr gofal iechyd eraill y
DU, caiff ein perfformiad ei asesu’n allanol gan y PSA.
Mae’r asesiad yn canolbwyntio ar a ydym wedi bodloni
Safonau Rheoleiddio Da y PSA, sy’n disgrifio’r canlyniadau
mae’r PSA yn disgwyl eu cyflawni am y swyddogaethau
rheoleiddio canlynol:
• Arweiniad a safonau;
• Addysg a hyfforddiant;
• Cofrestru; ac
• Addasrwydd i Ymarfer (FTP).
Yn ôl adolygiad diweddaraf y PSA o’n perfformiad yn
2014/15 roeddem wedi bodloni 21 o’u 24 o Safonau
Rheoleiddio Da, gan gynnwys pob un ar gyfer safonau
ac addysg4. Yn sgîl methu â bodloni tair o’r safonau am
y tro cyntaf mewn dwy flynedd, cynhaliom adolygiad o’r
meysydd hynny i sicrhau ein bod mewn sefyllfa dda i
wella’n perfformiad a sefydlu cynllun gweithredu cadarn
mewn perthynas â’r amser mae’n ei gymryd i wneud
cynnydd ar achosion FTP, llywodraethu gwybodaeth a
gwybodaeth ar y gofrestr.

1

Mae manylion yr ymgynghoriadau hyn ar gael ar ein gwefan: www.optical.org/en/get-involved/consultations/past-consultations.cfm

2

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

3

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

4

 yhoeddwyd adolygiad blynyddol y PSA i’n perfformiad am 2014/15 ar 25 Mehefin 2015 ac mae ar gael ar eu gwefan ynt
C
www.professionalstandards.org.uk
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Bydd y PSA yn cynnal eu hadolygiad blynyddol i’n
perfformiad yn yr hydref 2016. Rydym yn obeithiol
y bydd eu hadolygiad yn cadarnhau’r cynnydd sylweddol
rydym wedi ei wneud wrth gyflymu’n gwaith ymchwilio i
gwynion FTP, gwella’n prosesau llywodraethu gwybodaeth
a sicrhau bod ein cofrestr yn gywir.
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Ffigur tri: Perfformiad yn 2015/16
Dangosydd allweddol

Targed

15/16

14/15

% Tuedd y
flwyddyn

Amrywiant
o’r targed

Addasrwydd i Ymarfer
n/a

343

388

-11%

Nifer yr achosion newydd a agorwyd

n/a

223

279

-20%

Amser a gymerwyd o dderbyn gwybodaeth yn
dangos yr angen am IO i benderfyniad IO

4 wythnos

3

3

-

1 wythnos

Amser a gymerwyd o dderbyn cwyn i benderfyniad IO
(*newid yn y dull cyfrif)

26 wythnos

17*

17

11%

9 wythnos

Amser a gymerwyd o dderbyn cwyn i benderfyniad
FTP terfynol

78 wythnos

82

104

22%

4 wythnos

52 = 20%

17%

7%

10%

3%

78 = 80%

45%

33%

12%

35%

104 = 98%

83%

67%

16%

15%

70%

20%

46%

-26%

50%

Nifer yr achosion FTP ar agor

n/a

229

261

-12%

n/a

Nifer yr achosion FTP a ystyriwyd

n/a

30

28

0

n/a

Nifer yr achosion rhagarweiniol* a ystyriwyd

n/a

335

210

60%

n/a

Nifer y cofrestreion yn destun ymchwiliad FTP

n/a

223

279

20%

n/a

Nifer yr achosion ymarfer anghyfreithlon ar agor

n/a

267

228

15%

n/a

99%

98%

97%

1%

1%

n/a

20

13

53%

n/a

n/a

29,136

29,162

-0.1%

n/a

80%

80%

79%

1%

0%

Canran yr achosion pan wneir penderfyniad FTP o fewn
52/78/104 wythnos

Canran camau cychwynnol achosion a gaewyd o fewn
26 wythnos

Ein Hadroddiad Blynyddol Addasrwydd i Ymarfer

Nifer y cwynion a gafwyd

Addysg a Safonau
Canran y cofrestreion yn bodloni gofyniad CET ac
adolygu gan gymheiriaid
Nifer yr ymweliadau

Cofrestru
Cyfanswm y cofrestreion
Canran y ceisiadau a broseswyd o fewn y targed
a bennwyd

Cyllid
n/a

7,500

6,800

9%

n/a

Cyfanswm incwm a gyllidebwyd (£000)

n/a

7,800

6,800

13%

n/a

o fewn 5%

4%

0%

4%

1%

Cyfanswm gwariant (£000)

n/a

7,100

6,100

14%

n/a

Cyfanswm gwariant a gyllidebwyd (£000)

n/a

7,700

6,600

14%

n/a

o fewn 5%

8%

8%

0%

3%

21%

36%

15%

11%

Amrywiant incwm o’r gyllideb

Amrywiant gwariant o’r gyllideb

A do ly gia d A r ian n ol

Cyfanswm incwm (£000)

Adnoddau Dynol
Trosiant (cymharydd)

10%

* Archwilydd achos / pwyllgor ymchwilio
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Ein cynlluniau ar gyfer 2016/17
Mae ein cynllun busnes ar gyfer 2016/17 (www.optical.org/en/about_us/strategic_plan/index.cfm) yn nodi sut byddwn
yn gweithio tuag at ein hamcanion strategol yn ystod blwyddyn olaf ein cynllun strategol.
Yn ogystal â chynnal ein rhaglen waith, y prosiectau canlynol fydd ein prif ffocws yn ystod 2016/17:
Amcanion

Adolygiad strategol o addysg

Byddwn yn adolygu’r system o addysg hyfforddiant a chymwysterau optegol
i sicrhau ei bod yn cynhyrchu cofrestreion sydd wedi eu cyfarparu’n dda i
gyflawni’r swyddogaethau a fydd yn ofynnol ganddynt yn y dyfodol. Yn
ystod 2016/17, rhagwelwn bennu cwmpas cychwynnol yr adolygiad a chasglu
tystiolaeth gychwynnol.

Strategaeth gwynion

Byddwn yn canolbwyntio ar weithredu’r argymhellion a nodwyd yn ein adolygiad
cwynion. Byddwn hefyd yn dechrau gwerthuso effeithiolrwydd ac effaith y
newidiadau rydym wedi eu gwneud i’n prosesau cwyno.

Adolygiad strategol o safonau

Byddwn yn canolbwyntio ar lunio canllawiau ar ddidwylledd a chaniatâd ar gyfer
cofrestreion i ategu gweithrediad y safonau newydd.

System rheoli cysylltiadau â
chwsmeriaid (CRM)

Bwriadwn wireddu buddion ein system CRM a datblygu’n hisadeiledd TG ymhellach.

Diwygio deddfwriaethol

Byddwn yn gweithio ar y cyd â rheoleiddwyr gofal iechyd eraill y DU a’r llywodraeth
i hybu’r achos dros ddiwygio deddfwriaethol.

Strategaeth
ymarfer anghyfreithlon

Byddwn yn parhau ein gwaith gyda rhanddeiliaid i hybu ymwybyddiaeth y cyhoedd
o sut i brynu a gwisgo lensys cyffwrdd yn ddiogel.

Fframwaith sicrhau ansawdd

Byddwn yn dechrau gwaith ar ddatblygu fframwaith sicrhau ansawdd i’r sefydliad
cyfan. Dymunwn i’r fframwaith hwn ein helpu i wella effeithiolrwydd ac
effeithlonrwydd ein dulliau o weithio ledled y sefydliad.

Asesu ceisiadau am gofrestru o’r
tu allan i’r DU

Byddwn yn adolygu sut rydym yn asesu a oes gan ymgeiswyr o’r tu mewn i Ardal
Economaidd Ewrop a’r tu allan iddi y cymwysterau a’r profiad i gael eu cofrestru
yn y DU, a sicrhau bod gennym brosesau cofrestru cadarn ar gyfer y categorïau
ymgeiswyr hyn.

Ein Hadroddiad Blynyddol Addasrwydd i Ymarfer

Prosiect

A do ly gia d A r ian n ol
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Ein risgiau
Pennir ein hymagwedd at reoli risgiau yn ein polisi rheoli
risg. Mae’r Cyngor a’r pwyllgor archwilio a risg yn trafod ac
yn adolygu’r risgiau a’r ansicrwydd pennaf yn rheolaidd drwy
gydol y flwyddyn. Mae’r Uwch Dîm Rheoli (rheolwyr
allweddol) hefyd yn monitro risgiau corfforaethol presennol
a risgiau sy’n dod i’r amlwg yn rheolaidd a’r camau lliniaru.
Rydym yn nodi ac yn monitro risgiau gweithredol drwy
gofrestri risg cyfarwyddiaethau ac adrannau.
Parhawn i gynnal systemau a gweithdrefnau dibynadwy i
liniaru’r risg o fethu â chyflawni’n swyddogaethau statudol,
sydd wrth wraidd amddiffyn y cyhoedd. Mae hyn yn
cynnwys, er enghraifft, sylw i’r meysydd lle mae unigolion:
• yn ceisio cael mynediad i’r gofrestr yn dwyllodrus;
• yn rhoi gwybodaeth gamarweiniol mewn achos FTP; neu
• dyn methu â chydymffurfio â gofynion ein safonau ar
gyfer CET.

Daw ein risgiau strategol allweddol o’r amgylchedd allanol,
sy’n golygu bod gennym reolaeth gyfyngedig dros y camau
y gall fod angen eu cymryd. Parhawn i fonitro a thrafod:
• effaith newidiadau posibl yn neddfwriaeth Ewrop;
• cynigion i ddiwygio deddfwriaeth yn y DU;
• gweithrediad Rheoliadau Safonau’r Gymraeg 2015;
• e ffaith etholiadau yng Nghymru, yr Alban a Gogledd
Iwerddon a’r goblygiadau posibl ar gyfer rheoliadau
gofal iechyd;
• a nsicrwydd ynghylch a fyddwn yn gadael yr Undeb
Ewropeaidd neu’n aros ynddo.

Cydnabyddwn fod ymddygiadau a phatrymau defnyddwyr
yn newid. Credwn fod gwariant defnyddwyr ar nwyddau
optegol yn debygol o godi yn ystod y blynyddoedd nesaf,
gyda nifer y bobl sy’n prynu lensys cyffwrdd ar-lein yn
debygol o godi. Mae risg cysylltiedig y bydd hyn yn arwain
at fwy o bobl yn prynu lensys cyffwrdd oddi wrth gyflenwyr
sydd tu allan i’r DU: mae cyflenwyr heblaw rhai’r DU y tu
allan i awdurdodaeth y GOC (ac mae’n bosibl felly na
fyddant yn cydymffurfio â chyfraith y DU). I reoli hyn,
gwelwn ddatblygiad ein strategaeth ymarfer anghyfreithlon,
gan gynnwys cynhyrchu canllawiau ar gyfer defnyddwyr, yn
gyfle arwyddocaol i sicrhau bod y cyhoedd yn parhau i gael
eu hamddiffyn yn erbyn y cefndir newidiol hwn.

Risgiau technolegol
Yn nhermau datblygiadau o fewn y sector, mae arloesi
technolegol yn debygol o herio ffiniau cwmpas presennol
ymarfer ac effeithio ar fathau o wasanaethau a ddarperir
gan fusnesau optegol. Fel y rheoleiddiwr, mae angen i ni fod
yn ymwybodol o unrhyw newid y bydd ganddo oblygiadau
posibl o ran amddiffyn y cyhoedd.

Ein Hadroddiad Blynyddol Addasrwydd i Ymarfer

Mae sganio’r gorwel a bod yn effro i risgiau gweithredol a
strategol sy’n dod i’r amlwg yn rhan o’r oruchwyliaeth gyson
ar fusnes gan yr Uwch Dîm Rheoli ac mae’r ymddiriedolwyr
hefyd yn gyfrifol am fonitro risgiau.

Risgiau cymdeithasol

Risgiau addysg
Gwelwn fod addysg y sector optegol yn parhau i newid,
nid yn unig yn nhermau’r nifer cynyddol o ddarparwyr
academaidd, ond amrywiaeth cynyddol yn y ffordd mae
addysg optegol yn cael ei darparu. Mae hyn yn gosod
heriau i ni, i sicrhau y gallwn barhau i gyflawni achrediad
effeithiol a sicrhau ansawdd darparwyr a sicrhau bod ein
safonau addysgol yn cael eu bodloni gan ddarparwyr.
I reoli’r risg hwn, dechreuom ni adolygiad o’n dulliau
o achredu a sicrhau ansawdd addysg darparwyr optegol
yn 2015/16 a byddwn, yn 2016/17, yn cychwyn ein
hadolygiad strategol o addysg, a fydd yn edrych ar sut
mae sicrhau bod y system addysg optegol yn darparu
gweithwyr proffesiynol sydd â’r gallu i gyflawni rôl
y dyfodol.

A do ly gia d A r ian n ol
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Ein pobl
Mae ein pobl yn ganolog i ni wrth gyflawni’n diben
elusennol a’n hamcanion strategol. Mae’r adran hon
yn nodi’n gwerthoedd sefydliadol – sy’n pennu sut
rydym yn ymgymryd â’n gwaith – a sut mae ein
cyflogeion a’n haelodau yn dangos y gwerthoedd hynny.

Ein hadolygiad o bobl

Ein Hadroddiad Blynyddol Addasrwydd i Ymarfer

Bu 2015/16 yn flwyddyn arwyddocaol i’r sefydliad.
Symudom i’n hadeiladau newydd yn Rhagfyr 2015. Mae
gweithio ar un llawr mewn amgylchedd mwy modern
wedi gwneud gwahaniaeth positif i sut rydym yn gweithio
a sut rydym yn cydweithredu, gan gynnwys sicrhau bod y
mwyafrif o wrandawiadau FTP sy’n cael eu gwrando yn ein
swyddfa. Awgrymodd ein harolwg diweddaraf o gyflogeion,
a gipiodd adborth yn gynnar yn 2016, gynnydd arwyddocaol
mewn boddhad ar ein hamgylchedd gweithio, gyda 92 y
cant yn cytuno â’r datganiad: ‘Mae trefn y swyddfa yn fy
ngalluogi i gwrdd â chydweithwyr mewn timau eraill’, o’i
gymharu â 14 y cant yn cytuno cyn y symudiad.
Rydym wedi mabwysiadu ymagwedd ar sail tystiolaeth
tuag at fesur morâl cyflogeion ac ymgysylltiad drwy ein
harolwg cyflogeion, lle mae ein sgôr bresennol ymgysylltu
â chyflogeion yn perfformio’n dda yn erbyn meincnodau
allanol. Rydym wedi canolbwyntio ar feithrin ymgysylltiad
â chyflogeion, gan gynnwys ffurfio gr p ymgysylltu â
chyflogeion, y bydd ganddo rôl sylweddol wrth lywio’n
camau mewn ymateb i ddysgu o’n cylch treigl o
arolygon cyflogeion.
Rydym wedi dod o hyd i e-ddysgu gorfodol ar nifer
o feysydd craidd ar gyfer cyflogeion ac aelodau, a
ddarparodd dueddiad anymwybodol mewn hyfforddiant
recriwtio a gwella’r hyfforddiant cynefino a’r cyfleoedd
datblygu sydd ar gael i aelodau. I gyd-fynd â’n hymagwedd
at ddysgu a datblygiad, rydym wedi edrych ar ddulliau
o hybu llwybrau gyrfa posibl o fewn y sefydliad. Er
enghraifft, aethom ati i ailstrwythuro’r Gyfarwyddiaeth
FTP, a ddyluniwyd yn rhannol i gyflwyno’r llwybrau gyrfa
hyn ac a welodd nifer o gyflogeion yn cael eu dyrchafu
yn 2015/16.
Mae iechyd a diogelwch y sawl sy’n gweithio i ni o’r pwys
mwyaf. Mae’n dda gennym adrodd na chawsom unrhyw
ddigwyddiadau iechyd a diogelwch eu hadrodd i ni yn
ystod y flwyddyn.

A do ly gia d A r ian n ol
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Ein gwerthoedd
Mae gennym dri gwerth sefydliadol craidd sy’n llywio’n holl waith: sut rydym yn gweithio
o fewn y sefydliad a sut rydym yn gweithio gyda chofrestreion a rhanddeiliaid. Rydym:
• Yn gyfrifol;
• Yn flaengar; ac
• Yn egwyddorol.
Mae rhagor o fanylion ein gwerthoedd sefydliadol ar gael ar ein gwefan:
www.optical.org/en/about_us/mission_and_values/index.cfm
Isod gwelir rhai o’r dulliau mae ein pobl wedi dangos ein gwerthoedd dros y flwyddyn ddiwethaf.
Blaengar

Egwyddorol

Rydym wedi cynnal ymchwil a
chynhyrchu ein hadroddiad blynyddol
y sector optegol, sydd ar gael i’w
weld ar ein gwefan. Rydym yn
gweithio’n galed i ddeall
blaenoriaethau rhanddeiliaid a
thirlun ehangach y sector optegol.
Mae’r gwaith hwn yn ein helpu i
wneud penderfyniadau mwy
gwybodus ac yn ein galluogi i
gynllunio ble i dargedu’n gwaith
yn y dyfodol.

I sicrhau ein bod yn gwrando’n agored,
yn gweithredu’n ymatebol ac yn
cyfathrebu’n onest â chyflogeion,
cyflwynom arolygon i gael gwybodaeth
am sut mae cyflogeion yn teimlo.
Ffurfiom gr p ymgysylltu â
chyflogeion, wedi ei ddatblygu a’i
arwain gan staff. Mae’r gr p wedi
mabwysiadu rôl bwysig wrth siapio’n
cynllun gweithredu mewn ymateb i
rai o’r pwyntiau dysgu allweddol o’r
arolwg cyflogeion, sy’n hanfodol i
sicrhau perchnogaeth staff o’n
datblygiad cyson fel corff, a’u bod
yn ymgysylltu ag ef.

I sicrhau ein bod yn gwrando’n agored,
yn gweithredu’n ymatebol ac yn
cyfathrebu’n onest â chyflogeion,
cyflwynom arolygon i gael gwybodaeth
am sut mae cyflogeion yn teimlo.
Ffurfiom gr p ymgysylltu â chyflogeion,
wedi ei ddatblygu a’i arwain gan staff.
Mae’r gr p wedi mabwysiadu rôl
bwysig wrth siapio’n cynllun
gweithredu mewn ymateb i rai o’r
pwyntiau dysgu allweddol o’r arolwg
cyflogeion, sy’n hanfodol i sicrhau
perchnogaeth staff o’n datblygiad
cyson fel corff, a’u bod yn ymgysylltu
ag ef.

Rydym yn datblygu’n prosesau adrodd
perfformiad i sicrhau ein bod yn cyfrif
am ein gweithredoedd ac yn agored
i graffu.

Mae symud ein swyddfa wedi ein
symud yn agosach tuag at ddull
blaengar a chydweithredol o weithio,
drwy drefniant cynllun agored a
phwyslais ar weithio traws-sefydliadol

Rydym wedi symud ymlaen â’n
gwaith EDI i sicrhau ein bod yn
ymddwyn yn gyson ac yn deg
tuag at bawb. Mae hyn wedi
cynnwys cyflwyno hyfforddiant
gorfodol yn y maes hwn i staff
newydd a staff presennol.

Parhawn i gefnogi integreiddio
agosach rhwng ein prosesau
cynllunio busnes a chyllidebu.
Mae ein gwaith yn y maes hwn
yn amhrisiadwy wrth sicrhau ein
bod yn cymhwyso adnoddau yn
y modd cywir.

Rydym wedi datblygu’n hymagwedd
at ymchwilio ac ymateb i gwynion
corfforaethol er mwyn sicrhau y
gallwn ddysgu a gwella’n gyson.

Rydym wedi datblygu canllawiau
ar gyfer y sawl sy’n gweithio yn y
sector optegol i’w cefnogi i godi
pryderon am ddiogelwch cleifion,
ac yn datblygu ymagwedd
ddiwygiedig i alluogi ac annog
cyflogeion ac aelodau i godi pryderon.

Ein Hadroddiad Blynyddol Addasrwydd i Ymarfer
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Hoffai’r Cyngor ddiolch i bawb sy’n gweithio i ni am eu cymorth a’u hymdrech yn ystod 2015/16.
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Ein strwythur, llywodraethu
a rheoli
Ein deddfwriaeth a’n rheoliadau llywodraethu
Rydym wedi ein cyfansoddi fel corff corfforaethol
o dan Ddeddf Optegwyr 1989, fel y’i diweddarwyd gan
ddeddfwriaeth ddiwygio a ddaeth i rym ar 30 Mehefin
2005. Rydym hefyd wedi ein cofrestru fel elusen gan y
Comisiwn Elusennau yng Nghymru a Lloegr (rhif elusen
gofrestredig 1150137).
Fel corff corfforaethol, rydym yn atebol i’r Senedd drwy
gyfrwng y Cyfrin Gyngor. Fel elusen gofrestredig, rydym yn
atebol i’r Comisiwn Elusennau ac i’n buddiolwyr fel ei gilid.
Bwriadwn gyflawni’n rhwymedigaethau drwy ragor o
dryloywder yn y gwaith a wnawn a sut mae ein gwaith yn
darparu budd i’r cyhoedd, gan gynnwys drwy’r adroddiad
blynyddol hwn.

Ein Cyngor yw’r corff sy’n llywodraethu’r GOC ac aelodau’r
Cyngor yw ymddiriedolwyr yr elusen. Ar y cyd maent yn
gyfrifol am gyfarwyddo materion y GOC, sicrhau ei fod yn
ddiddyled, yn cael ei gynnal yn dda, ac yn darparu budd i’r
cyhoedd. Mae pob aelod y Cyngor yn rhannu’r un
ddyletswydd i amddiffyn y cyhoedd a goruchwylio’r
amrediad llawn o brosesau rheoleiddio.
O dan Ddeddf Optegwyr 1989, prif swyddogaethau’r
Cyngor yw:
• P
 olisi a chyfeiriad strategol. Darparu cyfeiriad strategol
a gwneud penderfyniadau er budd amddiffyn y cyhoedd.
Eleni diffiniodd y Cyngor bolisi ar safonau ymarfer a
chanllawiau cosbau dangosol;
• M
 onitro perfformiad. Sicrhau bod ein swyddogaethau
statudol yn cael eu cyflawni’n effeithiol ac yn effeithlon
drwy ddal y Weithrediaeth i gyfrif, monitro perfformiad
a sicrhau cyfle cyfartal, atebolrwydd, bod yn agored ac
yn dryloyw;
• S
 tiwardiaeth ariannol. Trosolwg dros berfformiad
ariannol a chynnig stiwardiaeth ariannol weithredol
i hybu dibenion y sefydliad a chyflawni gwerth am
arian; ac

Mae ein Cyngor yn cynnwys deuddeg aelod, chwech
ohonynt yn gofrestreion a chwech yn aelodau lleyg
(gweler tudalen 36). Tynnir aelodau o Gymru, Lloegr, yr

Penodir pob aelod y Cyngor gan y Cyfrin Gyngor. Ni
sy’n gyfrifol am reoli’r broses benodi ac ailbenodi yn
unol â gofynion ein cyfansoddiad. Cyn i’r Cyfrin Gyngor
benodi neb, mae’r PSA yn asesu a yw’r broses rydym
wedi ei defnyddio wrth argymell y penodiad wedi
bodloni egwyddorion haeddiant, tegwch, tryloywder,
bod yn agored a hygrededd. Wrth benodi aelodau’r
Cyngor a phwyllgorau, ein nod yw sicrhau bod gan
aelodau amrywiaeth o gefndiroedd, sgiliau a phrofiad
er mwyn i’r Cyngor fod mor effeithiol â phosibl.

Effeithiolrwydd llywodraethu
Credwn fod llywodraethu effeithiol a chadarn yn
sicrhau cywirdeb yn y penderfyniadau a gymerwn
ac yn cynyddu hyder yn ein gwaith. Ystyriwn fod
ein hymarfer yn cydymffurfio â’r egwyddorion a
bennir yn Good Governance: A Code for the Voluntary
and Community Sector5 i’r graddau sy’n berthnasol.
Mae’r Cyngor yn cynnal ei fusnes yn unol â saith
egwyddor bywyd cyhoeddus: anhunanoldeb,
uniondeb, gwrthrychedd, atebolrwydd, bod yn
agored, gonestrwydd, ac arweinyddiaeth.
Eleni ymgymerom â’r gweithgareddau canlynol i
wella effeithiolrwydd ein llywodraethu ymhellach:
• P
 olisi rhoddion a lletygarwch: Cydnabyddwn
y gall rhoddion a lletygarwch fod yn rhan briodol
o berthynas weithiol ond rhaid i unrhyw dderbyn
beidio â dylanwadu’n amhriodol, neu gael ei
weld fel dylanwadu’n amhriodol, ar unrhyw
benderfyniadau neu greu teimlad o rwymedigaeth.
Nod ein polisi yw lleihau risg mewn perthynas ag
unrhyw ddylanwad amhriodol a chyhoeddwn
gofrestr o roddion a lletygarwch.
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• A
 tebolrwydd, cyfathrebu, ac ymgysylltu â
rhanddeiliaid. Darparu atebolrwydd i’r Senedd a’r PSA
drwy gyhoeddi adroddiad blynyddol, sicrhau cyfathrebu
effeithiol â’r cyhoedd, cofrestreion, cyrff proffesiynol, y
llywodraeth, a phartïon eraill â diddordeb a hybu hyder
y cyhoedd mewn rheoleiddio.

Yn 2015/16, gorffennodd Rob Hogan ei ail dymor mewn
swydd ac, yn unol â’n deddfwriaeth, nid oedd yn gymwys
i’r ailbenodi. Mae’r Cyngor yn mynegi ei ddiolch i Rob am
y gwasanaeth mae wedi ei ddarparu dros yr wyth mlynedd
ddiwethaf. Roeddem wrth ein bodd i gadarnhau penodiad
David Parkins yn olynydd i Rob; dechreuodd David ei dymor
cyntaf yn y swydd ar 15 Mawrth 2016.

Ein Hadroddiad Blynyddol Addasrwydd i Ymarfer

Ein Cyngor

Alban a Gogledd Iwerddon. Gwelir eu bywgraffiadau ar ein
gwefan. Penodir un aelod o’r Cyngor yn Uwch Aelod o’r
Cyngor (SCM) i gynnal arfarniad y Cadeirydd, bod yn
seinfwrdd ar gyfer y Cadeirydd a gweithredu’n cyfryngwr ar
gyfer aelodau’r Cyngor, y Weithrediaeth a rhanddeiliaid yn
ôl yr angen. Brian Coulter a gyflawnodd y rôl hon drwy
gydol 2015/16.
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• Y
 magwedd ddiwygiedig tuag at benodi aelodau:
Cydnabyddwn ba mor bwysig ydyw i gyfansoddiad
ein Cyngor a phwyllgorau adlewyrchu’r sector optegol
a chymdeithas ehangach. Mae hyn wedi bod yn her yn
hanesyddol. Diwygiom ein prosesau penodi er mwyn
adlewyrchu arfer da ac ystyried pa rwystrau all fod ar
waith sy’n atal unigolion o grwpiau a dangynrychiolir
ar hyn o bryd rhag ymgeisio. Rydym yn obeithiol y bydd
rhai o’r mesurau a gyflwynwyd, fel darparu hyfforddiant
tueddiad anymwybodol i bawb sydd ar ein paneli dethol
a diwygio’r cymwyseddau gofynnol, yn cael effaith
gadarnhaol ar amrywiaeth ymgeiswyr.
• P
 olisi rheoli buddiannau: Cydnabyddwn ei bod yn
bwysig rheoli buddiannau i sicrhau cywirdeb wrth wneud
penderfyniadau. Mae’r polisi hwn yn darparu arweiniad
ychwanegol ynghylch nodi, datgan a rheoli buddiannau.

Gwerthuso’r Cyngor
Yn unol ag ymarfer rheoleiddio da, cynhaliodd y Cyngor
werthusiad blynyddol o’i berfformiad. At ei gilydd, roedd
canlyniadau proses werthuso’r Cyngor yn bositif, gydag
aelodau’n pwyntio tuag at welliannau cyson yn ansawdd
yr wybodaeth a dderbyniwyd a chysylltiadau gweithio da,
ymhlith Aelodau’r Cyngor ac â’r Weithrediaeth. Rhoddir
manylion prif ganlyniadau’r adolygiad, a’r camau a
gymerwyd i hyrwyddo’r canlyniadau.

Mae pob aelod y Cyngor a phwyllgorau yn cael eu cynefino,
eu datblygu a’u harfarnu’n briodol yn unol â’n polisïau
cyhoeddedig. Cynhaliwn sesiwn gynefino gorfforaethol ar
gyfer aelodau sydd newydd eu penodi bob blwyddyn,fel
cyfle i aelodau gwrdd â’i gilydd a deall ein heriau a’n
blaenoriaethau. Caiff aelodau’r Cyngor eu harfarnu’n
flynyddol ac, yn gyffredinol, aelodau pwyllgorau bob dwy
flynedd. Defnyddir arfarniadau i gefnogi unrhyw
argymhelliad am ailbenodi a nodi gofynion datblygu. Nod
y cynllun datblygu aelodau yw ategu meysydd sgiliau a
gwybodaeth sydd wedi eu nodi gan aelodau.

Ymddygiad aelodau
Mae dyletswydd ar y Cyngor (yn eu swyddogaeth fel aelodau
ac ymddiriedolwyr) ac aelodau pwyllgorau weithredu’n
ddiduedd ac yn wrthrychol a chymryd camau i osgoi gosod
eu hun mewn sefyllfa pan fydd eu buddiannau personol
yn gwrthdaro â’u dyletswydd i weithredu er budd yr elusen,
onid oes awdurdod ganddynt i wneud hynny, a chymryd
camau i osgoi unrhyw wrthdrawiad buddiannau yn codi
o ganlyniad i’w haelodaeth, neu gysylltiad â, chyrff neu
unigolion eraill.I wneud hyn yn gwbl dryloyw, rydym wedi
sefydlu cofrestr o fuddiannau aelodau, sy’n cael ei chyhoeddi
ar ein gwefan.
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• H
 yfforddiant ar ymarfer llywodraethu gwybodaeth:
Cynhaliom raglen hyfforddiant gynhwysfawr i’r holl
gyflogeion ar egwyddorion ac arferion llywodraethu
gwybodaeth. Rydym yn gweld mwy o ymwybyddiaeth
o faterion amddiffyn data, a chymryd camau i sicrhau
bod diogelu data yn cael ei sefydlu ymhellach o fewn
ein polisïau a’n gweithdrefnau.

Cynefino, arfarniad a datblygiad

Ffioedd
Yn sgîl ymarfer meincnodi cynhwysfawr i sicrhau
bod ffioedd yn cael eu pennu yn unol â chyfraddau
cymaradwy’r farchnad, wrth sicrhau gwerth am arian,
cytunwyd ar ffioedd aelodau newydd a fyddai’n dod i
rym ar 1 Ebrill 20166.

Gweithredu

Cyfeiriad strategol a sganio’r gorwel:
neilltuo amser pellach ar lefel y Cyngor ar
gyfer sganio’r gorwel

Bydd datblygu’n strategaeth ymchwil, sy’n cynnwys ymchwil gyda’r
cyhoedd, cofrestreion a chyflogeion, yn helpu i lywio sganio’r gorwel
yn y dyfodol.
Mae agendâu’r Cyngor wedi cael eu strwythuro’n eitemau strategol,
sicrwydd a gweithredol, i sicrhau bod mwy o amser yn cael ei dreulio ar
eitemau strategol.
Cynhaliwyd sesiwn ychwanegol i aelodau’r Cyngor a phwyllgorau ar
ddiwygio deddfwriaethol ym mis Hydref 2015.

Risg: sefydlu ymhellach ystyried risg wrth
i’r Cyngor wneud penderfyniadau

Cafodd hyfforddiant ar reoli risg ar gyfer aelodau’r Cyngor ei ddatblygu
a’i gyflwyno yn Nhachwedd 2015. Mae templedi papurau Cyngor wedi
eu diwygio i ystyried risgiau sy’n gysylltiedig â chynigion a chamau
lliniaru i ymdrin â’r risgiau hynny ar y dechrau.

Datblygiad aelodau: nodi meysydd
arbennig lle gallai cyfleoedd datblygu
pellach fod yn fuddiol

Cytunwyd ar gynllun datblygu aelodau pwrpasol a luniwyd ar gyfer
y Cyngor am 2015-2018.
Mae papurau briffio sy’n trafod pob maes rheoleiddiol a gweithredol
yn cael eu datblygu i ategu hyfforddiant cynefino aelodau newydd.

Cydweithredu rhwng y Cyngor a
phwyllgorau: archwilio’r cyfle am
weithio agosach rhwng aelodau’r
Cyngor ac aelodau pwyllgor

Cafodd aelodau pwyllgorau eu gwahodd i sesiynau strategaeth
aelodau, lle bydd yr aelodau hynny’n dod â gwybodaeth arbenigol.
Mae newyddlen chwarterol i aelodau wedi cael ei datblygu i sicrhau
bod pob aelod yn gwybod am ddatblygiadau diweddaraf y Cyngor.

Adroddiad Blynyddol y GOC 2015 – 2016

A do ly gia d A r ian n ol

Canlyniad

22

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

Sut Rydym yn Darparu Budd i’r Cyhoedd

Presenoldeb
Dangosir cofnod presenoldeb aelodau’r Cyngor yng
nghyfarfodydd y Cyngor a phwyllgorau a ffioedd a threuliau
aelodau’r Cyngor ar dudalen 30. Cafodd naw cyfarfod
Cyngor eu cynnal yn ystod y flwyddyn: cynhaliwyd pedwar
yn gyhoeddus a phump yn breifat. Cred y Cyngor ei fod
wedi cwrdd yn ddigon rheolaidd yn ystod y flwyddyn adrodd
i gyflawni ei ddyletswyddau’n effeithiol. Mae’r Cyngor wedi
ymrwymo i gynnal cymaint o’i fusnes â phosibl mewn
sesiynau cyhoeddus; fel arfer caiff busnes ei weithredu’n
breifat dim ond os yw’r mater sy’n cael ei drafod yn sensitif
yn fasnachol neu’n gyfreithiol, os yw’n drafodaeth
ragarweiniol ar ddatblygiad strategaeth neu bolisi,
neu os yw’r mater sy’n cael ei drafod yn ymwneud
ag unigolyn neu gr p penodol.

Mae’n ofynnol i holl Aelodau’r Cyngor gymryd rhan
mewn gweithgareddau eraill fel hyfforddiant cynefino,
datblygiad, strategaeth, perfformiad corfforaethol a
gwerthusiad y Cyngor. Mae’n ofynnol i’r holl aelodau
gymryd rhan yn eu harfarniad eu perfformiad eu hun,
nad ydynt yn derbyn unrhyw dâl ychwanegol amdanynt.

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

Tabl chwech: Ffioedd, treuliau a phresenoldeb aelodau’r Cyngor
Lleoliad
cartref

Ffioedd
£

Treuliau
£

Presenoldeb7

Gareth Hadley

Lleyg (Cadeirydd)

Lloegr

40,000

496

9/9

Tâl 4/4, Enw 2/2

Brian Coulter8

Lleyg

Gogledd Iwerddon

16,000

4,251

9/9

Tâl 4/4, Addysg 3/5

Cofrestrai

Lloegr

13,000

2,074

9/9

Enw 2/2

Peter Douglas

Lleyg

Lloegr

13,000

349

8/9

ARC 5/5

Rosie Glazebrook

Lleyg

Lloegr

13,000

173

8/9

ARC 3/5, Cofrestru 3/3

Rob Hogan9

Cofrestrai

Lloegr

11,700

3,125

6/6

ARC 2/3

Liam Kite

Cofrestrai

Lloegr

13,000

674

7/9

Tâl 3/4, Cofrestru 2/3

Scott Mackie10

Cofrestrai

Yr Alban

15,600

4,011

9/9

Addysg 2/5

David Parkins11

Cofrestrai

Lloegr

560

-

1/1

Fiona Peel

Lleyg

Cymru

13,000

1,453

5/9

Cwmnïau 2/2, Addysg 5/5

Helen Tilley

Cofrestrai

Cymru

13,000

5,168

9/9

Cwmnïau 2/2, Safonau 3/3

Glenn Tomison

Cofrestrai

Lloegr

13,000

2,711

7/9

ARC 2/2, Safonau 3/3

Lleyg

Lloegr

13,000

2,793

4/9

Enw 2/2, Safonau 3/3

Paul Carroll

Selina Ullah

Cyfarfodydd Pwyllgor
a fynychwyd
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Cofrestrai
neu aelod
lleyg

Allwedd
Enw – Pwyllgor Enwebiadau, ARC – Pwyllgor Archwilio a Risg

www.governancecode.org/

6

www.optical.org/en/about_us/our-governance/index.cfm

7

Cynhaliwyd naw cyfarfod y Cyngor yn ystod y flwyddyn: pedwar yn gyhoeddus a phump yn breifat. Mae’r ffigurau presenoldeb yn cyfeirio at holl gyfarfodydd
y Cyngor a Phwyllgorau a gynhaliwyd gan y Cyngor yn ystod y flwyddyn. Mae’n ofynnol i holl Aelodau’r Cyngor gymryd rhan mewn digwyddiadau eraill fel
dyddiau strategaeth, gwerthusiadau ac arfarniadau perfformiad, nad ydynt yn derbyn unrhyw dâl ychwanegol amdanynt ac sydd heb eu cynnwys yn y ffigurau
presenoldeb uchod.

8

Brian Coulter yw Uwch Aelod y Cyngor.

9

Daeth tymor Rob Hogan yn y swydd i ben ar 31 Rhagfyr 2015.

10

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

11

Penodwyd David Parkins ar 15 Mawrth 2016.
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Y Weithrediaeth
Ein Prif Weithredwr a Chofrestrydd, Samantha Peters, sy’n
gyfrifol am y Weithrediaeth, sydd wedi ei strwythuro’n dair
Cyfarwyddiaeth ryng-gysylltiedig. Mae ganddi nifer o
bwerau i wneud penderfyniadau o dan Ddeddf Optegwyr
1989 a rhai pwerau sy’n cael eu dirprwyo iddi oddi wrth y
Cyngor. Er mwyn ymarfer ei phwerau, mae’n dirprwyo rhai
o’r rhain i aelodau eraill y Weithrediaeth. Mae’n cynnal
cyfarfodydd rheolaidd yr Uwch Dîm Rheoli a rheolwyr
(fforwm rheoli). Mae’r ddau yn cael eu defnyddio i fonitro
perfformiad ariannol a chorfforaethol a chofrestri risg fel
rhan o’r drefn ac i ddarparu adborth ar bob agwedd ar ein
rôl a’n gweithrediadau. Caiff pob argymhelliad a wneir i’r
Cyngor ei ystyried gan aelodau’r Uwch Dîm Rheoli cyn eu
cymeradwyo gan y Prif Weithredwr a Chofrestrydd.

Mae gan y Cyfarwyddwr Strategaeth, Alistair Bridge,
gyfrifoldeb dros naw swyddogaeth, sef: addysg, safonau,
polisi, ymchwil, cyfathrebu, llywodraethu, cydymffurfio, a
chynllunio busnes a pherfformiad.
Mae gan y Cyfarwyddwr Addasrwydd i Ymarfer, Lisa Davis,
gyfrifoldeb dros dair swyddogaeth: FTP, gwrandawiadau a
chydymffurfedd cyfreithiol.
Mae gan y Cyfarwyddwr Adnoddau, Josie Lloyd,
gyfrifoldeb dros bum swyddogaeth: cofrestru, adnoddau
dynol, cyfleusterau, cyllid a thechnoleg gwybodaeth.

Ein strwythur llywodraethu
Dangosir ein strwythur yn y diagram isod.

Pwyllgorau Statudol

Pwyllgor Archwilio a Risg
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Pwyllgor Anstatudol

Pwyllgorau statudol

Gwneud
penderfyniadau

Ymgynghorol

Pwyllgor Enwebiadau

Pwyllgor Tâl

Pwyllgor
Cwmnïau

Pwyllgor
Ymchwilio

Pwyllgor
Cofrestru

Pwyllgor
Addasrwydd i
Ymarfer

Pwyllgor
Safonau

Pwyllgor
Apeliadau
Cofrestru
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*Mae gan y Pwyllgor Addysg
b er i wneud penderfyniadau
mewn perthynas ag achredu a
sicrhau ansawdd sefydliadau
addysg cymeradwy

Pwyllgor
Addysg*

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

Pwyllgorau’r Cyngor

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

Mae tri o’n pwyllgorau (ymchwilio, addasrwydd i
ymarfer ac apeliadau cofrestru) yn gwneud penderfyniadau
fel y pennir yn Neddf Optegwyr 1989. Mae ein pwyllgorau
eraill yn bwyllgorau cynghorol gyda rhai pwerau dirprwyedig
i wneud penderfyniadau. Er mwyn sicrhau bod mwy o
gydlyniant a rhannu gwybodaeth rhwng y Cyngor a’i
bwyllgorau, cadeirir pob pwyllgor cynghorol gan aelod
o’r Cyngor ac mae eu haelodaeth yn cynnwys o leiaf un
aelod arall o’r Cyngor. Mae ein pwyllgorau hefyd yn
cynnwys aelodau a benodir yn rhinwedd yr wybodaeth,
sgiliau a phrofiad sydd ganddynt. Penodir aelodau
pwyllgorau gan y Cyngor, drwy gyfrwng y pwyllgor
enwebiadau, gan ddefnyddio prosesau recriwtio agored
a seilir ar egwyddorion haeddiant, tegwch, gonestrwydd,
bod yn agored a hygrededd, ac yn destun ailbenodi
blynyddol statudol.

Ymgymerodd y pwyllgor â’r gwaith canlynol yn ystod
2015/16:

Rhoddir manylion gwaith ein holl bwyllgorau, gan
gynnwys sut mae gwaith ein pwyllgorau yn cyfrannu at
wella ansawdd trafodaethau a phenderfyniadau a wneir
gan y Cyngor, isod. Dangosir aelodau’r Cyngor sydd ar
bob pwyllgor, nifer y cyfarfodydd pwyllgora gynhaliwyd
a phresenoldeb aelodau’r Cyngor ar dudalen 30.

• a dolygu’r gofrestr risg corfforaethol a chynghori’r Cyngor
ynghylch datguddiad i risg; ac

Mae’r pwyllgor yn cynghori’r Cyngor ynghylch archwilio,
risg a rhai agweddau ar lywodraethu, ac mae’n gwneud
rhai penderfyniadau fel y’u dirprwyir gan y Cyngor.

• m
 onitro effeithiolrwydd y swyddogaeth archwilio mewnol,
gan gynnwys cymeradwyo eu cylch gwaith a’u ffi, ac
asesu a chymeradwyo’r cynllun archwilio mewnol;
• d
 erbyn adroddiadau archwilio mewnol a monitro ymateb
y Weithrediaeth;

Ein Hadroddiad Blynyddol Addasrwydd i Ymarfer

Y Pwyllgor Archwilio a Risg

• a dolygu ein hadroddiad blynyddol a’n cyfrifon, yr
amserlen a’r arweiniad ar gyfer cynllunio cyllideb, ac
adrodd canfyddiadau archwilio allanol, cyfrifo ac
argymhellion rheolaeth fewnol;

• m
 onitro effeithiolrwydd y darparwr archwilio allanol a
chynghori’r Cyngor ynghylch eu hailbenodi;
• y styried ac argymell cymeradwyo amrywiaeth o bolisïau
mewn perthynas â rheolaeth fewnol;

• a dolygu’r cwynion a dderbyniwyd ac a drafodwyd gan y
Cofrestrydd o dan y protocol cwynion.
Rydym yn caffael ein swyddogaeth archwilio mewnol
gan Moore Stephens a benodwyd ym Mawrth 2013 am
gyfnod o dair blynedd, yn ddarostyngedig i’w hailbenodi’n
flynyddol. Yn ei gyfarfod ar 20 Ebrill 2015, cytunodd y
pwyllgor archwilio a risg i ailbenodiad blynyddol Moore
Stephens i gyflawni’r swyddogaeth archwilio mewnol tan 31
Mawrth 2016.
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haysmacintyre oedd yr archwilwyr allanol yn Chwefror 2014
am gyfnod o dair blynedd gan ddechrau ar 31 Mawrth 2014
ac yn parhau am dri chylch ariannol hyd at a chan gynnwys
cwblhau adroddiadau blynyddol am 2016/17. Mae hyn yn
ddarostyngedig i’w hailbenodi’n flynyddol.
Yn unol ag arfer llywodraethu da, cynhaliwyd adolygiad
effeithiolrwydd o’r swyddogaeth archwilio mewnol yn
Ebrill 2015. Roedd hyn yn cynnwys cael adborth oddi
wrth y Weithrediaeth a’r archwilwyr allanol.
Ym mis Ionawr 2016, cytunodd y pwyllgor i gynnal
adolygiad effeithiolrwydd o’r swyddogaeth archwilio
allanol, yn dilyn cwblhau’r trydydd archwiliad (chwarter
tri, 2015/16).

Y Pwyllgor Tâl
Mae’r pwyllgor yn cynghori’r Cyngor ar dalu ffioedd
aelodau’r Cyngor a phwyllgorau, y Prif Weithredwr a
Chofrestrydd a’r Uwch Dîm Rheoli, prosesau i benderfynu
tâl, buddion a rheoli perfformiad anweithredol, a chymryd
rhai penderfyniadau dirprwyedig. Yn ogystal ag Aelodau’r
Cyngor ar y pwyllgor, penodwyd Helen Dearden yn aelod
annibynnol a mynychodd bob un o’r cyfarfodydd yn ystod
y flwyddyn. Mae’r aelod annibynnol yn gweithredu’n
gynghorydd annibynnol ar dâl anweithredol.

Ymgymerodd y pwyllgor â’r gwaith canlynol yn ystod
2015/16:
• c ymeradwyo’r broses benodi ar gyfer aelod y Cyngor
sy’n gofrestrai a’r broses arfaethedig i’w dilyn ar gyfer
aelod lleyg (Gogledd Iwerddon) y Cyngor;
• ailbenodi aelodau i’n pwyllgorau ymgynghorol statudol;
• adolygu proses benodi aelodau’r Cyngor a phwyllgorau;
• c ymeradwyo cynllun datblygu aelodau ar gyfer
2015–2018;
• y styried sut i hyrwyddo amrywiaeth i sicrhau
bod cyfansoddiad ein Cyngor a’n pwyllgorau yn
adlewyrchu’r proffesiwn optegol a chymdeithas
yn ehangach; a
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Yn ystod 2015/16, cynhaliodd haysmacintyre swyddogaeth
ac eithrio archwilio sef rhoi cyngor ar gydymffurfio â threth
gorfforaeth. Mae gan haysmacintyre weithdrefnau yn eu
lle i sicrhau bod eu partneriaid a’u staff a proffesiynol yn
cydymffurfio â’r Safonau Moesegol ‘r Canllaw i Foeseg
Broffesiynol a gyhoeddwyd gan y Sefydliad Siartredig
Cyfrifwyr yng Nghymru a Lloegr. Rydym yn fodlon nad
oes unrhyw gysylltiadau rhwng haysmacintyre a’r GOC
a fyddai’n bygwth annibyniaeth yr archwilwyr allanol na
gwrthrychedd y partner archwilio neu’r staff archwilio.

Yn ogystal ag Aelodau’r Cyngor ar y pwyllgor, penodwyd
Penny Bennett yn aelod annibynnol a mynychodd bob un
o’r cyfarfodydd yn ystod y flwyddyn. Mae’r aelod annibynnol
yn rhoi cyngor a barn annibynnol, wrthrychol a diduedd.
Yn ogystal, mae’r aelod annibynnol yn gweithredu’n
asesydd annibynnol ar gyfer prosesau pennod ac ailbenodi
ac yn ymgymryd ag arfarnu Cadeiryddion ein panel
gwrandawiadau a Chadeirydd y Pwyllgor Ymchwilio (IC).

• datblygu proses werthuso’r Cyngor ar gyfer 2015/16.

Y Pwyllgor Addysg
Mae’r pwyllgor yn rhoi cyngor ac yn cynorthwyo’r Cyngor
ar faterion mewn perthynas â hyfforddiant, addysg ac
asesiad optegol, gan gynnwys cymeradwyo sefydliadau
hyfforddiant a chymwysterau. Mae’r pwyllgor hefyd yn
adolygu’n gofynion ar gyfer cynnwys a safon addysg, gan
gynnwys y cynllun CET ac yn argymell newidiadau yn ôl yr
angen. Ailbenodwyd aelodau presennol y pwyllgor (www.
optical.org/en/about_us/how_we_work/Education_
Committee.cfm) gan y Cyngor tan 31 Rhagfyr 2016.
Cyfarfu’r pwyllgor bum gwaith yn ystod y flwyddyn.

Y Panel Ymwelwyr Addysg
Ymgymerodd y pwyllgor â’r gwaith canlynol yn ystod
2015/16:
• d
 arparu sicrwydd am y prosesau i benderfynu tâl,
buddion a rheoli perfformiad anweithredol;
• c ytuno cynllun cynnydd tâl i’r Uwch Dîm Rheoli
ac argymell i’r Cyngor tâl y Prif Weithredwr a
Chofrestrydd a’r Uwch Dîm Rheoli;
• a dolygu a chymeradwyo’r broses o arfarnu ar gyfer
y Prif Weithredwr a Chofrestrydd a’r Cyfarwyddwyr;
• cymeradwyo’r polisi treuliau; ac

Y Pwyllgor Enwebiadau
Mae’r pwyllgor yn cynghori’r Cyngor ac yn cymryd rhai
penderfyniadau dirprwyedig ym meysydd penodi, ailbenodi,
arfarnu, gwerthuso, ymsefydlu a datblygiad aelodau.

Y Pwyllgor Safonau
Mae’r pwyllgor yn rhoi cyngor ac yn cynorthwyo’r
Cyngor am y safonau ymddygiad a pherfformiad
a ddisgwylir oddi wrth gofrestreion presennol a
darpar gofrestreion, gan gynnwys cofrestreion
busnes. Ailbenodwyd aelodau presennol y pwyllgor
(www.optical.org/en/about_us/how_we_work/
Standards_Committee.cfm) gan y Cyngor tan 31
Rhagfyr 2016. Cyfarfu’r pwyllgor ddwywaith yn ystod
y flwyddyn.
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• a dolygu ac argymell ffioedd aelodau’r Cyngor a
phwyllgorau am 2016/17.

Mae’r panel yn rhoi cymorth i’r Pwyllgor Addysg drwy
gynnal ymweliadau achredu a sicrhau ansawdd i ddarparwyr
addysg a chymwysterau. Mae aelodau’r Panel yn argymell
a ddylid parhau cymeradwyaeth neu ei thynnu’n ôl, i osod
amodau neu wneud argymhellion ar gyfer diwygio neu wella
cwrs neu arholiad.
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Y Pwyllgor Cwmnïau
Mae’r pwyllgor yn rhoi cyngor ac yn cynorthwyo’r
Cyngor ar faterion mewn perthynas â chofrestreion busnes
(ac eithrio mewn perthynas â materion FTP). Ailbenodwyd
aelodau presennol y pwyllgor (www.optical.org/en/
about_us/how_we_work/Companies_Committee.cfm)
gan y Cyngor tan 31 Rhagfyr 2016. Cyfarfu’r pwyllgor
ddwywaith yn ystod y flwyddyn.

Y Pwyllgor Cofrestru
Mae’r pwyllgor yn rhoi cyngor ac yn cynorthwyo’r Cyngor
ar faterion mewn perthynas â chofrestru, gan gynnwys y
rheolau sy’n llywodraethu cofrestru a chyhoeddiad y
cofrestri. Ailbenodwyd aelodau presennol y pwyllgor
(www.optical.org/en/about_us/how_we_work/
Registration_Committee.cfm) gan y Cyngor tan 31
Rhagfyr 2016. Cyfarfu’r pwyllgor dair gwaith yn ystod
y flwyddyn.

Y Pwyllgor Ymchwilio

Ein Hadroddiad Blynyddol Addasrwydd i Ymarfer

Mewn achosion pa na all archwilwyr gytuno, mae’r
pwyllgor yn ymchwilio i honiadau bod addasrwydd
cofrestrai i ymarfer, cynnal busnes neu ymgymryd â
hyfforddiant wedi ei amharu ac yn penderfynu a ddylai’r
honiad gael ei atgyfeirio at y pwyllgor FTP ac, os na, beth
ddylai’r camau nesaf fod. Maent hefyd yn ystyried ceisiadau
gan archwilwyr achos i gofrestrai fod yn destun asesiad o’u
perfformiad neu iechyd. Ailbenodwyd aelodau presennol y
pwyllgor (www.optical.org/en/about_us/how_we_
work/Investigation_Committee.cfm) gan y Cyngor tan
31 Rhagfyr 2016. Cyfarfu’r pwyllgor bum gwaith yn ystod
y flwyddyn.

Y Pwyllgor Addasrwydd i Ymarfer a’r Pwyllgor
Apeliadau Cofrestru
Y pwyllgor FTP sy’n ystyried honiadau bod addasrwydd
cofrestrai i ymarfer, cynnal busnes neu ymgymryd â
hyfforddiant wedi ei amharu. Caiff yr honiadau hyn eu
hatgyfeirio at y pwyllgor gan ein Pwyllgor Ymchwilio neu
archwilwyr achos.
Nod y pwyllgor apeliadau cofrestru (RAC) yw gwrando
a phenderfynu apeliadau yn erbyn unrhyw benderfyniad
y Cofrestrydd sy’n gwrthod rhoi enw unigolyn neu gorff
corfforaethol yn y gofrestr, neu, pan fydd y cofrestrai wedi
bod yn destun cosb ei ddileu o’r gofrestr o’r blaen, i’w
adfer i’r gofrestr briodol.
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Detholir aelodau’r Pwyllgor FTP a’r Pwyllgor Apeliadau
Cofrestru o gr p o aelodau’r panel gwrandawiadau
(www.optical.org/en/about_us/People/Hearings_
Panel_members.cfm).
Hoffai’r Cyngor ddiolch i bob aelod sydd wedi ein
cefnogi ni yn ystod 2015/16.
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Manylion cyfeirio a gweinyddol
Y GOC yw’r rheoleiddiwr statudol dros y proffesiynau optegol yn y DU ac mae wedi ei gyfansoddi’n gorff corfforaethol o dan
Ddeddf Optegwyr 1989, fel y’i diweddarwyd gan y ddeddfwriaeth diwygio adran 60 a ddaeth i rym ar 30 Mehefin 2005. Ar
12 Rhagfyr 2012, cofrestrwyd y GOC yn elusen gan y Comisiwn Elusennau yng Nghymru a Lloegr (rhif elusen gofrestredig
number 1150137).
Swyddfa gofrestredig y GOC
a’r cyfeiriad gweithredol

10 Old Bailey, Llundain, EC4M 7NG

Bancwyr

Royal Bank of Scotland
28 Cavendish Square, Marylebone, Llundain, W1G 0DB
Lloyds Banking Group (sy’n ymgorffori Bank of Scotland)
4th Floor, 25 Gresham Street, Llundain, EC2V 7HN
Moore Stephens LLP
150 Aldersgate Street, Llundain, EC1A 4AB

Archwilwyr allanol

haysmacintyre
26 Red Lion Square, Llundain, WC1R 4AG

Ein Hadroddiad Blynyddol Addasrwydd i Ymarfer

Archwilwyr mewnol

Cynghorwyr buddsoddi	Brewin Dolphin Limited
12 Smithfield Street, Llundain, EC1A 9BD
Y Cyngor

Uwch Dîm Rheoli

Gareth Hadley
(Cadeirydd)
Brian Coulter
Paul Carroll
Peter Douglas
Rosie Glazebrook
Rob Hogan
Liam Kite
Scott Mackie
David Parkins
Fiona Peel
Helen Tilley
Glenn Tomison
Selina Ullah

(penodwyd 19 Chwefror 2013 tan 18 Chwefror 201)
(ailbenodwyd 1 Ebrill 2015 tan 31 Mawrth 2017)
(ailbenodwyd 1 Ebrill 2013 tan 31 Mawrth 2017)
(ailbenodwyd 1 Ebrill 2013 tan 31 Mawrth 2017)
(penodwyd 1 Ionawr 2015 tan 31 Rhagfyr 2018)
(ailbenodwyd 1 Ebrill 2013 tan 31 Rhagfyr 2015)
(ailbenodwyd 1 Ebrill 2013 tan 31 Mawrth 2017)
(penodwyd 1 Ebrill 2013 tan 31 Mawrth 2017)
(penodwyd 15 Mawrth 2016 tan 14 Mawrth 2020)
(ailbenodwyd 1 Ebrill 2013 tan 31 Mawrth 2017)
(penodwyd 1 Mai 2013 tan 30 Ebrill 2017)
(penodwyd 1 Ionawr 2015 tan 31 Rhagfyr 2018)
(ailbenodwyd 1 Medi 2014 tan 31 Awst 2019)
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Samantha Peters, Prif Weithredwr a Chofrestrydd
Alistair Bridge, Cyfarwyddwr Strategaeth
Josephine Lloyd, Cyfarwyddwr Adnoddau
Lisa Davis, Cyfarwyddwr Addasrwydd i Ymarfer
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Addasrwydd i ymarfer – beth
mae’n ei olygu?
Er mwyn cyflawni’n swyddogaethau statudol ac i
amddiffyn, hyrwyddo a chynnal iechyd a diogelwch
aelodau’r cyhoedd, rydym yn ymchwilio ac yn gweithredu
pan fydd honiad bod addasrwydd cofrestrai i ymarfer,
hyfforddi neu gynnal busnes wedi ei amharu. Cydnabyddwn
y gall pob gweithiwr proffesiynol wneud camgymeriadau
yn ystod ei ymarfer. Nod ein proses FTP yw asesu a allai’r
camgymeriad neu’r ymddygiad hwnnw ddigwydd eto
neu a yw mor ddifrifol y dylem gymryd camau i osod
cyfyngiadau ar gofrestriad cofrestrai.
Gall pryder nad yw cofrestrai o bosibl yn addas i ymarfer
ddeillio o un neu fwy o ffactorau gwahanol sy’n cynnwys:
• perfformiad proffesiynol gwael;

• ymddygiad amhriodol;
• bod dan ddylanwad alcohol neu gyffuriau yn y gwaith;
• twyll neu anonestrwydd;
• euogfarn droseddol neu rybudd; neu
• canfyddiad gan gorff rheoleiddio arall.
Y prif droseddau a sefydlwyd gan Ddeddf Optegwyr
1989 yw:
• profi llygaid heb fod yn optometrydd cofrestredig;
• ffitio lensys cyffwrdd heb fod yn gofrestredig;
• s gwerthu sbectol, lensys cyffwrdd presgripsiwn neu
ZPLs heb fodloni gofynion Deddf Optegwyr 1989
a/neu Orchymyn Gwerthu Cyfarpar Optegol y Cyngor; a
• c hamddefnyddio teitl gwarchodedig neu gymryd arnoch
fel arall eich bod wedi eich cofrestru gyda’r GOC.
Cynhaliwn asesiad cychwynnol o bob cwyn a gawn er mwyn
penderfynu a yw’r materion sy’n cael eu codi yn gyfystyr ag
amhariad ar addasrwydd i ymarfer ac yw’r materion honedig
yn ymwneud ag unigolyn neu fusnes cofrestredig. Gall
cwynion nad ydynt yn bodloni’r meini prawf hyn gael eu
cyfeirio at rywle arall (er enghraifft, at yr OCCS). Yn achos y
cwynion hynny sydd yn bodloni’r meini prawf hyn,
cynhaliwn ymchwiliad trylwyr ac annibynnol, pan gasglwn yr
holl wybodaeth berthnasol. Rhoddwn wybod i’r achwynydd
am y cynnydd yn gyson a rhoddwn gyfle i’r cofrestrai gynnig

Pigion
Rydym wedi lleihau’n sylweddol yr amser canolrif a gymerwn
i symud achos o dderbyn atgyfeiriad cychwynnol drwodd i
benderfyniad terfynol y pwyllgor FTP gan 22 wythnos, i lawr
o 104 wythnos i 82 wythnos, yn erbyn targed o 78 wythnos.
Hefyd mesurwn ganran y penderfyniadau FTP a enwir o
fewn 52 wythnos (17 y cant, i fyny o 2014/15 gan bedwar
y cant), 78 wythnos (45 y cant, i fyny o 2014/15 gan 12 y
cant) a 104 wythnos (83 y cant, i fyny o 2014/15 gan 16 y
cant) yn erbyn targedau heriol 20, 80 a 98 y cant. Er nad
ydym yn bodloni’r targedau perfformiad heriol ar hyn o
bryd, rydym wedi gweld gwelliant ar y flwyddyn flaenorol
o ran pob un o’r tri mesur.

Ein Hadroddiad Blynyddol Addasrwydd i Ymarfer

• p
 roblemau iechyd corfforol neu feddyliol sy’n effeithio
ar eu gwaith;

ymateb llawn i’r honiadau cyn i archwilwyr achos (neu’r
Pwyllgor Ymchwilio) benderfynu a ddylai’r mater fynd yn
ei flaen i wrandawiad llawn.

Rydym wedi cynnal yr amser canolrif a gymerwn i osod
Gorchymyn Dros Dro o dair wythnos, pan amddiffynnwn
y cyhoedd drwy weithredu’n gyflym mewn achosion sy’n
cyflwyno’r risg diogelwch mwyaf difrifol i gleifion.
Yn erbyn y cyflawniadau hyn, mae yna heriau o hyd. Rydym
wedi gweld codiad yn yr amser a gymerir i symud
ymchwiliadau ymlaen i gam yr archwilydd/penderfyniad y
Pwyllgor Ymchwilio (o 35 wythnos yn 2014/15 i 43 wythnos
eleni). Rydym wedi cynyddu nifer y penderfyniadau a wneir
gan ein harchwilwyr achos - 369 - sydd bron 100 yn fwy nag
y mae ein gwneuthurwyr penderfyniadau rhagarweiniol
erioed wedi eu cymryd mewn blwyddyn.

Cwynion a ddaeth i law yn 2015/16
Cawsom 343 o gysylltiadau/cwynion am FTP ein
cofrestreion, ac o’r rheiny agorom ni 223 o ymchwiliadau
llawn. Mae nifer yr ymchwiliadau a agorwyd 20 y cant yn llai
nag yn 2014/15, er bod nifer yr ymchwiliadau a agorwyd o
un flwyddyn i’r llall ddangos tuedd tymor hwy am i fyny. Yn
yr un modd â blynyddoedd blaenorol, roedd llai nag un y
cant o’r rhai sydd wedi cofrestru gyda ni yn destun cwynion
am eu FTP yn ystod y cyfnod ac, o’r rhain, llai byth a gafodd
eu hatgyfeirio am wrandawiad ffurfiol. Dengys hyn fod y
mwyafrif llethol o’n cofrestreion yn cynnig gwasanaeth
rhagorol i gleifion ac na fyddant byth yn destun unrhyw
gamau ynghylch eu cofrestriad. Mae Tabl pump yn nodi
nifer yr ymchwiliadau a agorwyd yn erbyn pob categori
cofrestreion y GOC.

A do ly gia d A r ian n ol
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Tabl pump: ymchwiliadau FTP a agorwyd yn erbyn pob categori cofrestreion y GOC
%

2014/15

%

2013/14

%

Optometrydd

158

71

193

69

123

65

Cofrestrai busnes

23

10

38

14

24

13

Optegydd dosbarthu

28

13

31

11

26

14

Myfyriwr optometreg

12

5

10

4

10

5

Myfyriwr opteg ddosbarthu

2

1

7

3

6

3

223

-

279

-

189

-

29,136

-

29,162

-

26,435

-

223

-

287

-

189

-

0.77%

-

0.98%

-

0.71%

-

Nifer yr ymchwiliadau a agorwyd
Cyfanswm y cofrestreion
Nifer y cofrestreion sy’n destun cwynion
Canran y cofrestreion sy’n destun cwynion
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Mae’r ffigurau cofrestru yn gywir ar 31 Mawrth bob blwyddyn

Categorïau cofrestreion
Optometrydd
Cofrestrai busnes
Optegydd dosbarthu

2015/2016

2014/2015

2013/2014

Myfyriwr optometreg
Myfyriwr opteg ddosbarthu
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Dengys Tabl chwech y mathau o gwynion yr ymchwiliwyd iddynt yn ystod y pedair blynedd ddiwethaf. Mae’r mathau
pennaf o g yn yn dal i ymwneud ag ymddygiad personol, wedi ei ddilyn gan ‘clinigol arall’, darparu sbectol a throsedd/
rhybudd. Gyda’i gilydd mae’r mathau hyn yn cyfrif am 40 y cant o ymchwiliadau.

Tabl chwech: mathau o g yn a ddaeth i law
Math o g yn

2015/16

%

2014/15

%

2013/14

%

Ymddygiad personol

31

13.9

43

15

25

11.9

Clinigol arall

24

10.8

27

10

37

17.6

Rhagnodi sbectol

18

8.1

24

9

25

11.9

Euogfarn/rhybudd

16

7.2

22

8

16

7.6

Trin cwynion – busnes

10

4.5

2

0.7

10

4.8

Cataractau

10

4.5

18

6.5

9

4.3

Gweithdrefnau– busnes

6

2.7

17

6

1

0.5

Tiwmor

10

4.5

14

5

Lluosog (clinigol/ymddygiad)

14

6.3

13

4.6

15

7.1

Glawcoma

9

4.0

12

4.3

2

1.0

Datgysylltu retinâu

4

1.8

12

4.3

5

2.4

Profi anghofrestredig

1

0.4

11

3.9

0

-

Twyll

4

1.8

10

3.6

2

1.0

Lluosog (clinigol)

12

5.4

9

3.5

9

4.3

Cysylltiedig â llawfeddygaeth laser ar lygaid

5

2.2

7

2.5

2

1.0

Lensys cyffwrdd

2

0.9

5

2

9

4.3

Ymwneud â chartref

5

2.2

5

2

0

-

Dirywiad macwlaidd

11

4.9

5

2

4

1.9

Afiechyd

6

2.7

4

1.4

3

1.4

Goruchwyliaeth myfyriwr

5

2.2

4

1.4

2

1.0

Rheoli cleifion sy’n blant

6

2.7

3

0.1

6

2.9

Amrywiol eraill

1

0.4

3

1

8

3.8

Ffitio/dosbarthu

7

3.1

2

0.7

5

2.4

Torri Deddf Optegwyr

4

1.8

2

0.7

2

1.0

Twyll arholiad/cymhwyster

0

0.0

2

0.7

1

0.5

Methu â datgan i Ymddiriedolaeth Gofal Sylfaenol

0

0.0

1

0.4

0

-

Methu â datgan euogfarn droseddol i’r GOC

0

0.0

1

0.4

2

1.0

Lladrad

1

0.4

1

0.4

9

4.3

Gweithgareddau cyfyngedig

0

0.0

0

0

1

0.5

Awdurdod Safonau Hysbysebu (ASA)

1

0.4

0

0

0

-

Profi heb oruchwyliaeth

0

0.0

0

0

0

-

279
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Dengys Tabl saith ffynhonnell y pryderon a gafwyd yn ystod y tair blynedd diwethaf. Mae’r ffigurau yn cynnwys nifer y
pryderon a godwyd drwy ddatgeliad gwarchodedig (chwythu’r chwiban) a’r rhai a godwyd yn ddi-enw (os bydd pryder
yn dod i mewn i’r ddau gategori, caiff ei dosbarthu’n ddatgeliad gwarchodedig).

Tabl saith: ffynhonnell pryderon FTP a gafwyd
Ffynhonnell pryder

%

2014/15

%

2013/14

%

Unigolyn

150

67.3

188

67

122

64.6

Hunan-ddatgan

24

10.8

36

13

21

11.1

GOC

12

5.4

14

5

11

5.8

Corff gofal sylfaenol

7

3.1

4

1.4

11

5.8

Cyflogwr/ cyn-gyflogwr

10

4.5

13

4.7

12

6.3

Heddlu

1

0.4

2

0.7

2

1.1

Corff proffesiynol/addysgol

6

2.7

6

2.2

6

3.2

ASA

0

0.0

0

0

0

0.0

Gwasanaethau gwrth-dwyll

1

0.4

4

1.4

2

1.1

Arall

2

0.9

0

0

2

1.1

Di-enw

3

1.3

2

0.7

0

Chwythwr chwiban

7

3.1

10

3.6

0

CYFANSWM

223

279
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189

Ffynhonnell y gŵyn
Unigolyn
Hunan-ddatganiad
GOC
Corff gofal sylfaenol
Cyflogwr/Cyn-gyflogwr
Heddlu

2015/2016

2014/2015

2013/2014

Corff proffesiynol/ addysgu
Awdurdod Safonau Hysbysebu
Gwasanaethau gwrth-dwyll
Arall
Di-enw
Chwythwr chwiban
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Dengys Tabl wyth y penderfyniadau a wnaed gan archwilwyr achos neu’r Pwyllgor Ymchwilio yn y tair blynedd ddiwethaf.
Mae’r niferoedd yn cynnwys pob achos a gafodd ei ystyried yn y cyfnodau hyn, gan gynnwys y rhai pan agorwyd achosion
cyn y cyfnod. Ystyriodd ein harchwilwyr achos a’r Pwyllgor Ymchwilio 369 o achosion (caiff rhai achosion eu hystyried mwy
nag unwaith) gan gynnwys ailystyried yn unol â Rheolau 15 ac 16 a’r holl benderfyniadau dros dro. Arweiniodd 64 y cant o’r
achosion at ddim camau pellach. Dim ond 25 y cant a gafodd eu hatgyfeirio am wrandawiad llawn. Mae hyn yn cyd-fynd yn
fras â blynyddoedd blaenorol.

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

%

2014/15

%

2013/14

%

Dim camau pellach

131

48*

78

45*

132

58*

Atgyfeirio i’r pwyllgor FTP (FTPC)

66

25*

39

23*

49

22*

Dim camau pellach gyda chyngor

44

16*

35

20*

35

15.5*

Angen ymchwilio pellach

20

n/a

14

n/a

9

n/a

O blaid rhoi rhybudd

41

n/a

16

n/a

14

n/a

Rhybudd

28

11*

21

12*

10

4.5*

Cyfeirio am asesiad perfformiad

2

n/a

4

n/a

8

n/a

Cyfeirio am asesiad iechyd

3

n/a

2

n/a

4

n/a

Achwynydd yn tynnu cwyn yn ôl

0

n/a

3

n/a

5

n/a

Terfynu atgyfeiriad i’r FTPC

17

n/a

11

n/a

9

n/a

Cadarnhau atgyfeiriad i’r FTPC

7

n/a

3

n/a

n/k

n/a

Adolygu penderfyniad i beidio ag atgyfeirio i’r FTPC

10

n/a

0

0

0

n/a

CYFANSWM
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2015/16

275

Canlyniad
Dim camau pellach
Atgyfeirio i’r FTPC
Dim camau pellach gyda chyngor
Angen ymchwiliad pellach
O blaid rhoi rhybudd
Rhybudd
Atgyfeirio am asesiad perfformiad
Atgyfeirio am asesiad iechyd

2015/2016

2014/2015

2013/2014

Achwynydd yn tynnu c yn yn ôl
Terfynu atgyfeiriad at yr FTPC
Cadarnhau atgyfeiriad at yr FTPC
Adolygu penderfyniad i beidio ag atgyfeirio i’r FTPC
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Gorchmynion Dros Dro

Y Pwyllgor Addasrwydd i Ymarfer

Oddi ar 1 Ebrill 2014, rhoddwyd y p er cyfreithiol i
Gofrestrydd y GOC atgyfeirio mater yn uniongyrchol
i’r pwyllgor FTP ystyried gosod Gorchymyn Dros Dro ar
ymarfer y cofrestrai. Hefyd mae gan y ddau archwilydd
achos a’r Pwyllgor Ymchwilio y p er i gyfarwyddo’r
Cofrestrydd i gymryd y cam hwn. Gorchymyn
uniongyrchol yw Gorchymyn Dros Dro a ddefnyddir
pan fydd y pwyllgor FTP yn fodlon bod ei angen:

Wrth ddod i benderfyniad, mae’r pwyllgor FTP yn ystyried
a oes angen gweithredu i amddiffyn aelodau unigol o’r
cyhoedd ac a oes angen gweithredu er budd ehangach
y cyhoedd: er enghraifft, er mwyn cynnal hyder y cyhoedd
yn y proffesiynau neu i ddatgan a chynnal safonau
ymddygiad priodol.

• i gyfyngu ymarfer y cofrestrai er mwyn
amddiffyn y cyhoedd;
• fel arall er budd y cyhoedd;

Os bydd y pwyllgor FTP yn darganfod bod addasrwydd
cofrestrai i ymarfer neu ymgymryd â hyfforddiant wedi ei
amharu ar hyn o bryd, mae un o’r canlyniadau sy’n dilyn
ar gael iddo:

• er budd y cofrestrai.
Yn y cyfnod mae’r adroddiad hwn yn ei drafod,
gwnaethom gais am Orchymyn Dros Dro mewn
29 o achosion ac arweiniodd 19 o’r rheiny at
osod y Gorchymyn. Mae hyn deg yn fwy na
nifer y ceisiadau a wnaed yn y flwyddyn flaenorol.

Mae enw’r cofrestrai yn cael ei dynnu o’r gofrestr ac nid yw’n cael gweithio,
hyfforddi na chynnal busnes sydd wedi cofrestru gyda’r GOC yn y DU. Os yw’n
dymuno i’w enw gael ei adfer i’r gofrestr, rhaid iddo fynd drwy broses ar wahân
sy’n cynnwys ystyried y rhesymau dros ei dynnu ac unrhyw adferiad sydd wedi
digwydd. Gall cofrestrai wneud cais i’w enw gael ei roi’n ôl ar y gofrestr pan
fydd o leiaf 22 mis wedi mynd heibio ers dyddiad ei ddileu.

Atal o’n cofrestr

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

Cofrestriad amodol

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

Talu cosb ariannol

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

Rhybudd

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

Ein Hadroddiad Blynyddol Addasrwydd i Ymarfer

Dileu enw’r cofrestrai
o’n cofrestr
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Dengys Tabl naw ganlyniadau achosion a benderfynwyd gan y pwyllgor FTP yn ystod y tair blynedd diwethaf. Yn 2015/16,
ystyriodd y pwyllgor FTP 27 o wrandawiadau o sylwedd a oedd yn cynnwys 29 o gofrestreion a deg adolygiad o sylwedd. Yn
ogystal, ystyriodd y pwyllgor FTP un gwrandawiad gweithdrefniadol a 29 o geisiadau Gorchymyn Dros Dro ac o’r rhain cafwyd
atal dros dro neu osod amodau mewn 20 achos ac ni dderbyniodd naw unrhyw orchymyn.

Tabl naw: canlyniadau a benderfynwyd gan y pwyllgor FTP
Gwrandawiadau o sylwedd
Canlyniad

2015/16

%

2014/15

%

2013/14

%

Dileu

10

37.0

9

27.3

10

37.0

Atal dros dro

5

18.5

5

15.2

2

7.4

Amodau

4

14.8

1

3.0

1

3.7

Cosb ariannol

-

-

1

3.0

1

3.7

Rhybudd

3

11.1

8

24.2

7

25.9

Dim camau pellach / Dim achos i’w ateb

5

18.5

9

27.3

6

22.2

CYFANSWM
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33
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Canlyniad
Dileu
Atal
Amodau

2015/2016

2014/2015

2013/2014

Cosb ariannol
Rhybudd
Dim camau pellach /
Dim achos i’w ateb

Adolygiaddau o sylwedd
Canlyniad

2015/16

%

2014-15

%

2013-14

%

Atal i barhau yn dilyn gwrandawiad adolygu

0

-

0

0

0

0

Amodau i barhau yn dilyn gwrandawiad adolygu

3

30

2

28.6

1

12.5

Dim nam yn dilyn gwrandawiad adolygu

5

50

1

14.3

6

75.0

Dileu yn dilyn gwrandawiad adolygu

0

-

0

0.0

1

12.5

Newid atal i amodau yn dilyn gwrandawiad adolygu

0

-

3

42.9

-

-

Newid amodau yn atal yn dilyn adolygiad

1

10

1

14.3

-

Cyfanswm

1

10

-

-

TOTAL

10

7

8

Canlyniad
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Atal dros dro i barhau yn dilyn gwrandawiad adolygu
Amodau i barhau yn dilyn gwrandawiad adolygu
Dim nam yn dilyn gwrandawiad adolygu
Dileu yn dilyn gwrandawiad adolygu

2015/2016

2014/2015

2013/2014

Newid atal dros dro i amodau yn dilyn gwrandawiad adolygu
Newid amodau yn atal dros dro yn dilyn adolygiad
Ymgymeriad
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Y Pwyllgor Apeliadau Cofrestru
Pan gaiff cofrestrai ei ddileu o’r gofrestr, caiff unrhyw gais
i’w adfer ei wrando gan yr RAC. Ni all yr ymgeisydd wneud
cais nes bod 22 mis wedi mynd heibio ers i’r gorchymyn am
ddileu ddod i rym ac ni all y gwrandawiad adfer ddigwydd
nes bod o leiaf 24 mis wedi mynd heibio. Cyn gwneud y
cais, rhaid bod yr ymgeisydd wedi ennill y nifer gofynnol o
bwyntiau CET. Nid yw hyn yn gymwys i fyfyrwyr optegol.
Yn ystod 2015/16, roedd dau gais am adfer gan gofrestreion
a ddilëwyd gan y pwyllgor FTP o’r blaen. Gwrthodwyd y
ddau gais.
Mae’r RAC hefyd yn ystyried apeliadau yn erbyn
penderfyniadau a wneir gan y Cofrestrydd i beidio â chaniatáu
cofrestriad cychwynnol. Yn ystod 2015/16, gwrandawodd
yr RAC dair apêl: un yn erbyn penderfyniad y Cofrestrydd
i beidio â chaniatáu cofrestriad cychwynnol (euogfarn am
gyffuriau) a gadarnhawyd, un apêl am ymarfer heb fod yn
gofrestredig a gadarnhawyd hefyd ac un am fethu â datgan
euogfarn droseddol am yfed a gyrru a gafodd ei wrthdroi.

Eleni cynhaliwyd yr archwiliad gan ein harchwilwyr
mewnol. Cafodd cyfanswm o 43 o benderfyniadau eu
harchwilio a nododd yr adroddiad archwilio nifer fach
o bwyntiau dysgu, a dderbyniom a gweithredu arnynt.
Yn gryno, daeth yr archwilwyr i’r casgliad ‘Dangosodd
canlyniadau’r archwiliad hwn fod y penderfyniadau wedi
eu gwneud yn bennaf gan gydymffurfio â’r prosesau
disgwyliedig ac yn unol â chanllawiau cyhoeddedig ar
gyfer y sawl sy’n gwneud penderfyniadau.’

Archwiliad camau cychwynnol blynyddol y PSA
Cynhaliodd y PSA archwiliad ddiwethaf yng Ngorffennaf
2012. Eu bwriad yw cwblhau eu hadolygiad nesaf ym Medi/
Hydref 2016. Mae’r holl ganfyddiadau ac argymhellion
archwilio blaenorol wedi cael sylw ac wedi cael eu cwblhau.

Atgyfeiriadau Adran 29

Adborth

Mae gan y PSA y disgresiwn i atgyfeirio penderfyniad y
pwyllgor FTP i’r uchel lys pan gred fod penderfyniad y
pwyllgor yn rhy drugarog neu nad yw’r gosb a osodwyd yn
adlewyrchu difrifoldeb y camymddygiad a ganfuwyd. Hefyd
gall y PSA atgyfeirio’r achos os na ddylai penderfyniad fod
wedi ei wneud ac y byddai’n ddymunol er mwyn amddiffyn
aelodau’r cyhoedd i’r PSA weithredu.

Rydym hefyd yn elwa ar adborth, sylwadau a chwestiynau
a anfonir o amrywiaeth o ffynonellau fel:

Yn ystod 2015/16, ni atgyfeiriodd y PSA yr un o
benderfyniadau’r pwyllgor FTP o dan y broses hon.

• pwyntiau adborth ar ôl ystyried penderfyniadau’r
pwyllgor FTP;

Archwilio

• cyfarfodydd a sesiynau hyfforddiant rheolaidd a mynych â
chyfreithwyr ein paneli; a

Bob blwyddyn, comisiynwn archwiliad annibynnol o
benderfyniadau FTP y Pwyllgor Ymchwilio a’r pwyllgor

Ein Hadroddiad Blynyddol Addasrwydd i Ymarfer

Cyhoeddwn holl ganlyniadau gwrandawiadau ar ein gwefan:
(www.optical.org/en/Investigating_complaints/
Hearings/past_hearings/index.cfm) am gyfnod o
ddeuddeg mis. Mae penderfyniadau h n ar gael drwy
wneud cais.

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

• cleifion a chofrestreion sydd wedi bod yn rhan o
achos FTP;
• y sawl sy’n gwneud penderfyniadau FTP h.y. archwilwyr
achosion, aelodau’r Pwyllgor Ymchwilio ac aelodau
paneli gwrando;

• chyfarfodydd â rhanddeiliaid eraill.
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Adolygiad ariannol o’r flwyddyn a
ddaeth i ben 31 Mawrth 2016
Mae Adran 32 (2) Deddf Optegwyr 1989 yn darparu bod
“the accounts for each financial year of the Council shall be
audited by auditors to be appointed by them and shall as
soon as may be after they have been audited be published
and laid before Parliament”. Mae’r Cyngor yn paratoi
Adroddiad Ariannol blynyddol sy’n nodi ei sefyllfa ariannol
a chyflwynir hwnnw i’r Llywodraeth at ddibenion craffu.
Mae’r Pwyllgor Archwilio a Risg yn cwrdd o leiaf pedair
gwaith y flwyddyn gan adolygu systemau rheolaethau
ariannol mewnol y Cyngor a derbyn adroddiad blynyddol
oddi wrth yr archwilwyr allanol. Mae hefyd yn adolygu’r
rheolaethau gweithredol a chydymffurfio a’r rheolaeth
ar risg.

Yr incwm am y flwyddyn oedd £7.6m (2014/15 £12.8m).
Cawsom £7.1m (2014/15 £6.5m) mewn incwm o ffioedd
adnewyddu blynyddol.
Yn ystod y flwyddyn, ein gwariant oedd £7.6m (2014/15
£6.5m). Mae’r gost sy’n gysylltiedig â symud o swyddfeydd
rhydd-ddaliadol i rentu swyddfeydd ac amorteiddio’r system
CRM newydd wedi cyfrannu’n helaeth at y codiad yn lefelau
gwariant. Roedd gwariant yn cyd-fynd â’r cynllun busnes
blynyddol a chafodd ei fonitro gan ddefnyddio rhaglen
ddatblygedig o reoli ac adolygu costau.
Mae gennym symiau cadarn o adnoddau ar ffurf arian parod
ac mae gan yr ymddiriedolwyr ddisgwyliad rhesymol bod
adnoddau digonol i barhau mewn bodolaeth weithredol
am y dyfodol rhagweladwy fel busnes hyfyw.
Polisi cronfeydd wrth gefn

Mae’n holl gronfeydd wrth gefn yn ddigyfyngiad. Yn ogystal
â’r gronfa incwm a gwariant wrth gefn, mae pedair cronfa
wedi cael eu clustnodi at ddibenion penodol:

• g
 ronfa fuddsoddi a sefydlwyd yn unswydd i reoli’r enillion
o werthu eiddo Harley Street a sicrhau bod yr asedau
arian parod hyn yn generadu llif incwm addas ac yn cael
eu defnyddio’n briodol i gefnogi swyddogaethau’r
sefydliad yn y tymor hwy.
Cynhelir y gronfa costau cyfreithiol annisgwyl ar £500k.
Mae’r prosiectau ‘buddsoddi i gynilo’ yn defnyddio’r
cronfeydd strategol wrth gefn dros dair blynedd tra caiff y
gronfa arbennig wrth gefn ei defnyddio o fewn un flwyddyn.
Fel y gellir gweld o’r nodiadau i’r cyfrifon, y gronfa
gyffredinol (y gronfa incwm a gwariant wrth gefn) ar
ddiwedd y flwyddyn oedd £3.1m (2014/15 £2.9m). Mae’r
polisi cronfeydd wrth gefn yn pennu targed 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, sef £1.4m ar sail cyllideb 2016/17.
Cyfanswm yr arian digyfyngiad yn net o’n cronfa fuddsoddi
yw £4.7m (2014/15 £4.5m) sy’n £3.3m uwchlaw’r targed.
Polisi Buddsoddi
Amcan bras y polisi newydd yw defnyddio’r arian i fod yn
ffynhonnell incwm a all, o’i gymryd ochr yn ochr â’r incwm
cofrestru, gynnig digon o arian bob blwyddyn i alluogi’r
Cyngor i gyflawni ei amcanion.
Ar yr un pryd â buddsoddi enillion arian parod net o
werthiant yr eiddo a’r arian mae ei angen ar ôl un flwyddyn
mewn buddsoddiadau hirdymor, bwriadwn gynnal balansau
ar wahân sy’n gyfartal â gwariant dau fis fel cronfa arian
parod fyrdymor.
Mae gan ymddiriedolwyr y pwerau buddsoddi eang a
amlinellir yn Neddf Ymddiriedolwyr 2000, sy’n cynnwys
pwerau i ddirprwyo rhai cyfrifoldebau i reolwr buddsoddi.
Rydym wedi penodi Brewin Dolphin fel cynghorwyr
buddsoddi er mwyn sicrhau y gallwn wneud y defnydd
gorau ar yr enillion ar gyfer sefydlogrwydd ariannol yn y
dyfodol. Bydd y swyddog buddsoddi (y Cyfarwyddwr
Adnoddau) yn parhau i reoli’r gronfa arian parod fyrdymor
a chydgysylltu â’r cynghorwyr buddsoddi mewn perthynas
â’r strategaeth fuddsoddi.
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Y Cyngor sy’n gyfrifol am wneud dyfarniadau am lefel
briodol cronfeydd wrth gefn y dylai’r corff eu cadw.
Gwneir hyn i sicrhau bod lefelau doeth o arian wrth gefn
i ddarparu am amrywiaethau annisgwyl mewn patrymau
gwariant neu incwm neu i ariannu gwariant eithriadol yn
y dyfodol. Bydd y Cyngor yn adolygu’r arian wrth gefn hwn
o leiaf yn flynyddol adeg pennu’r gyllideb am bob blwyddyn
ariannol mewn ymgynghoriad â Chadeirydd y Pwyllgor
Archwilio a Risg.

• y gronfa arbennig wrth gefn (a sefydlwyd i dalu cost
darparu adnoddau a chyflenwi’r prosiect gwobrwyo yn
ystod y flwyddyn); a’r
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Yn 2015/16, gwaethygodd perfformiad ariannol (wedi ei
fesur gan adnoddau net yn dod i mewn) o’i gymharu â’r
flwyddyn flaenorol. Yn ystod y flwyddyn derbyniom £0.1m
o incwm net (2014/15 £6.3m). Y prif reswm am y newid yw
ennill £5.9m ar waredu’n swyddfa flaenorol yn 41 Harley
Street a gafodd ei gydnabod yn 2014/15.

• y gronfa strategol wrth gefn a gedwir ar gyfer prosiectau
‘buddsoddi i gynilo’;

• y gronfa costau cyfreithiol annisgwyl a all gael ei
defnyddio ar gyfer mathau o gostau cyfreithiol a nodir
yn arbennig yn unol â’r polisi cronfeydd wrth gefn;
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Datganiad o gyfrifoldebau’r ymddiriedolwyr
Yr ymddiriedolwyr sy’n gyfrifol am baratoi Adroddiad yr Ymddiriedolwyr a’r
cyfriflenni yn unol â’r gyfraith gymwys ac Arfer Cyfrifo’r Deyrnas Unedig a
Dderbynnir yn Gyffredinol (Safonau Cyfrifo’r Deyrnas Unedig), gan gynnwys
Safon Adrodd Ariannol 102, y safon adrodd ariannol sy’n gymwys yn y Deyrnas
Unedig a Gweriniaeth Iwerddon.
Mae’r gyfraith sy’n gymwys i elusennau yng Nghymru a Lloegr yn ei gwneud yn
ofynnol i’r ymddiriedolwyr baratoi cyfriflenni am bob blwyddyn ariannol sy’n rhoi
darlun cywir a theg o gyflwr yr elusen ac o’r adnoddau sy’n dod i mewn a
defnydd adnoddau’r elusen am y cyfnod hwnnw. Wrth baratoi’r cyfriflenni hyn,
mae’n ofynnol i’r ymddiriedolwyr:
• dethol polisïau cyfrifo addas ac yna eu cymhwyso’n gyson;
• parchu dulliau ac egwyddorion yr Elusennau;
• gwneud dyfarniadau ac amcangyfrifon sy’n rhesymol ac yn ddarbodus;
• d
 atgan a yw’r safonau cyfrifo cymwys ac wedi cael eu dilyn, yn ddarostyngedig
i unrhyw wyriadau materol sy’n cael eu datgelu a’u hesbonio yn y cyfriflenni; a
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• p
 haratoi’r cyfriflenni ar sail busnes hyfyw, oni bai ei bod yn amhriodol rhagdybio
y bydd yr elusen yn parhau mewn busnes.
Yr ymddiriedolwyr sy’n gyfrifol am gadw cofnodion cyfrifo digonol sy’n ddigon
i ddangos ac i esbonio gweithredoedd yr elusen, datgelu’n rhesymol gywir ar
unrhyw adeg sefyllfa ariannol yr elusen, a’u galluogi i sicrhau bod y cyfriflenni
yn cydymffurfio â Deddf Elusennau 2011, Rheoliadau Elusennau (Cyfrifon ac
Adroddiadau) 2008 a darpariaethau cyfansoddiad yr elusen. Maent yn gyfrifol
hefyd am ddiogelu asedau’r elusen ac felly am gymryd camau rhesymol i atal
a chanfod twyll ac unrhyw afreoleidd-dra arall.
Yr ymddiriedolwyr sy’n gyfrifol am gynhaliaeth a chywirdeb yr elusen a’r
wybodaeth ariannol a gynhwysir ar wefan yr elusen. Mae’n bosibl bod
deddfwriaeth yn y Deyrnas Unedig sy’n llywodraethu paratoi a lledaenu
cyfriflenni yn wahanol i ddeddfwriaeth mewn awdurdodaethau eraill.
Mae pob un o’r ymddiriedolwyr, a oedd mewn swydd ar ddyddiad cymeradwyo
adroddiad hwn yr ymddiriedolwyr, wedi cadarnhau nad oes unrhyw wybodaeth
maent yn ymwybodol ohoni sy’n berthnasol i’r archwiliad ond sy’n anhysbys i’r
archwilydd. Ar ben hynny maent wedi cadarnhau eu bod wedi cymryd camau
priodol i nodi’r cyfryw wybodaeth berthnasol ac i sefydlu bod yr archwilwyr yn
ymwybodol o’r cyfryw wybodaeth.
Cymeradwywyd gan yr ymddiriedolwyr ar 16 Tachwedd 2016, a’u llofnodi ar
eu rhan gan

A do ly gia d A r ian n ol

Gareth Hadley
Cadeirydd, GOC
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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
2016 sy’n cynnwys yn benodol y datganiadau sylfaenol
fel y datganiad o weithgareddau ariannol, mantolen yr
elusen, y datganiad llif arian a’r nodiadau cysylltiedig.
Mae’r adroddiad fframwaith ariannol sydd wedi ei
gymhwyso wrth eu paratoi yn gymwys o dan y gyfraith a
safonau cyfrifo’r Deyrnas Unedig (Arfer Cyfrifo’r Deyrnas
Unediga Dderbynnir yn Gyffredinol), gan gynnwys Safon
Adrodd Safonol 102, y safon adrodd ariannol sy’n gymwys
yn y DU a Gweriniaeth Iwerddon.

Priod gyfrifoldebau’r ymddiriedolwyr a’r archwilydd
Fel yr esbonnir yn llawnach yn y Datganiad o Gyfrifoldebau’r
Ymddiriedolwyr a welir ar dudalen 46, mae’r ymddiriedolwyr
yn gyfrifol am baratoi cyfriflenni sy’n rhoi darlun cywir
a theg.
Rydym wedi cael ein penodi’n archwilydd o dan adran
144 Deddf Elusennau 2011 ac yn adrodd yn unol â
rheoliadau a wnaed o dan adran 154 y Ddeddf honno.
Ein cyfrifoldeb ni yw archwilio a mynegi barn am y cyfriflenni
yn unol â’r gyfraith berthnasol a’r Safonau Rhyngwladol ar
Archwilio (y DU a Gweriniaeth Iwerddon). Mae’r safonau
hynny yn ei gwneud yn ofynnol i ni gydymffurfio â Safonau
Moesegol i Archwilwyr y Bwrdd Arferion Archwilio.

Barn am y cyfriflenni
Yn ein barn ni mae’r cyfriflenni:
• y n rhoi darlun cywir a theg o gyflwr yr elusen ar
31 Mawrth 2016, ac o’r symudiad net yn ei harian,
am y flwyddyn a ddaeth i ben yr adeg honno;
• w
 edi eu paratoi’n briodol yn unol ag Arfer Cyfrifo’r
Deyrnas Unedig a Dderbynnir yn Gyffredinol; ac
• w
 edi eu paratoi yn unol â gofynion Deddf Elusennau
2011 a Deddf Optegwyr 1989 (fel y’i diwygiwyd).
Materion y mae’n rhaid i ni adrodd arnynt
drwy eithriad
Nid oes gennym ddim i’w adrodd mewn perthynas â’r
materion canlynol lle bo Deddf Elusennau 2011 yn ei
gwneud yn ofynnol i ni adrodd i chi os, yn ein barn ni:
• m
 ae’r wybodaeth a roddir yn adroddiad blynyddol yr
ymddiriedolwyr yn anghyson mewn unrhyw ffordd
berthnasol â’r cyfriflenni;
• nad yw cofnodion cyfrifo digonol wedi cael eu cadw;
• n
 ad yw’r cyfriflenni yn cytuno â’r cofnodion a manylion
cyfrifo; neu
• n
 ad ydym wedi derbyn yr holl wybodaeth ac esboniadau
mae arnom eu hangen ar gyfer ein harchwiliad.
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haysmacintyre 		
Archwilydd Statudol

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

Cwmpas yr archwiliad o’r cyfriflenni

26 Red Lion Square
Llundain
WC1R 4AG

Dyddiad:
Mae haysmacintyre yn gymwys i
weithredu’n archwilydd yn nhermau
adran 1212 Deddf Cwmnïau 2006.
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Datganiad o weithgareddau ariannol
Am y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2016

Nodiadau

Cyllid
digyfyngiad

Cyfanswm £
2015/16

Cyfanswm £
2014/15

2

-

-

4,728

3

7,434,976

7,434,976

6,766,037

477

477

6,150

50,508

50,508

49,551

Yn dod i mewn o
Rhoddion a chymynroddion
Gweithgareddau elusennol
Gweithgareddau masnachu eraill
Buddsoddiadau

4

Incwm arall

-

Elw o waredu 41 Harley Street

19

Arall

5

53,484

5,913,680

25,057

25,057

53,939

7,564,502

7,564,502

12,794,085
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Cyfaswm adnoddau yn dod i mewn

53,484

Gwariant ar
Codi Arian

12

11,751

11,751

-

Gweithgareddau elusennol

6

7,540,945

7,540,945

6,465,243

7,552,696

7,552,696

6,465,243

108,557

108,557

-

120,363

120,363

6,328,842

Cyfanswm yr arian a ddygwyd yn ei flaen

9,044,870

9,044,870

2,716,028

Cyfanswm yr arian a gariwyd yn ei flaen

9,165,233

9,165,233

9,044,870

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

12

Incwm / gwariant net
Cysoni arian

Nid oes unrhyw enillion neu golledion cydnabyddedig ac eithrio’r rhai
a gydnabyddir uchod. Mae pob gweithgaredd yn parhau.
O’r holl weithgareddau yn 2015, roedd £4,728 o incwm a gwariant
yn gyfyngedig. Roedd pob trafodyn arall yn ddigyfyngiad.
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Mantolen

Am y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2016

Nodiadau

2015/16
£

2014/15
£

1,775,032

621,191

Asedau sefydlog
Asedau diriaethol sefydlog

11

Buddsoddiadau

12

8,751,591

-

10,526,623

621,191

520,803

7,392,408

Adneuon byrdymor

5,675,000

4,725,568

Arian parod yn y banc ac mewn llaw

1,392,137

4,490,157

7,587,940

16,608,133

Cyfanswm asedau sefydlog
Asedau presennol
Dyledwyr

13
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Rhwymedigaethau presennol
Credydwyr: symiau sy’n ddyledus o fewn un flwyddyn

14

(8,949,330)

(8,184,454)

(1,361 ,390)

8,423,679

Cyfanswm asedau llai rhwymedigaethau presennol

9,165,233

9,044,870

Asedau net

9,165,233

9,044,870

Asedau presennol net

Cynrychiolir gan
Cyllid digyfyngiad:
Cyllid dynodedig

15

6,011,926

6,123,264

Cyllid cyffredinol

15

3,153,307

2,921,606

9,165,233

9,044,870

Cyfanswm arian

Mae’r polisïau cyfrifo a’r nodiadau ar dudalennau 45 i 55 yn ffurfio rhan o’r cyfrifon hyn.
Cafodd y cyfriflenni eu cymeradwyo a’u hawdurdodi gan y Cyngor ar 16 Tachwedd 2016 a’u llofnodi
ar ei ran gan:

A do ly gia d A r ian n ol

Gareth Hadley
Cadeirydd, GOC

Adroddiad Blynyddol y GOC 2015 – 2016

43

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

A dolygi a d A r i a n n ol

Datganiad llif arian

Am y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2016

2015/16
£

2014/15
£

Incwm / gwariant net am y cyfnod adrodd (yn unol â’r datganiad
o weithgareddau ariannol)

120,363

6,328,842

Dibrisiant

331,605

207,839

10

-

(Enillion) / colledion ar incwm buddsoddi

(108,557)

-

Difidendau, llog a rhenti o fuddsoddiadau

(50,508)

(49,551)

Llifoedd arian o weithgareddau gweithredu
Cysoni incwm / (gwariant) net i lif arian net o
weithgareddau gweithredu:

Colled ar waredu asedau sefydlog

-

682,794

6,871,605

(7,218,215)

766,012

883,780

7,930,530

835,489

50,508

49,551

(1,485,456)

(90,511)

(950,568)

1,834,432

Arian parod a ddelir mewn buddsoddiad

(4,331,848)

-

Prynu Buddsoddiadau

(4,311,186)

-

(11,028,550)

1,793,472

(3,098,020)

2,628,961

(Cynnydd) / lleihad mewn dyledwyr
(Cynnydd) / lleihad mewn credydwyr
Arian parod net a ddarparwyd gan
(a ddefnyddiwyd mewn) gweithgareddau gweithredu

Ein Hadroddiad Blynyddol Addasrwydd i Ymarfer

(Cynnydd) / lleihad mewn asedau a ddelir i’w gwerthu

Llifoedd arian parod o weithgareddau buddsoddi
Difidendau, llog a rhenti o fuddsoddiadau
Prynu asedau sefydlog diriaethol
Symudiad mewn cyfrif adnau tymor byr

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

4,490,157

1,861,196

Arian parod a’i gyfwerth ar ddiwedd y cyfnod adrodd

1,392,137

4,490,157

1,392,137

4,490,157

Arian parod yn y banc ac mewn llaw
Arian parod a’i gyfwerth ar ddiwedd y cyfnod adrodd

A do ly gia d A r ian n ol
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Nodiadau i’r cyfrifon ariannol am y flwyddyn a ddaeth i ben 31
Mawrth 2016
1. Polisïau cyfrifo
Mae’r prif bolisïau cyfrifo a fabwysiadwyd, dyfarniadau a
ffynonellau allweddol ansicrwydd wrth amcangyfrif wrth
baratoi’r cyfriflenni fel a ganlyn:
Paratowyd y cyfriflenni yn unol â gofynion cyfrifo ac
adrodd gan SORP Elusennau, sy’n gymwys i elusennau sy’n
paratoi eu cyfrifon yn unol â Safon Adrodd Safonol 102
sy’n gymwys yn y DU a Gweriniaeth Iwerddon. (FRS 102,
a ddaeth i rym 1 Ionawr 2015), SORP Elusennau FRS 102,
a Deddf Elusennau 2011.
Mae’n ofynnol i ni gyflwyno’r cyfrifon i’r Cyfrin Gyngor sy’n
eu gosod gerbron y Senedd.
Mae’r GOC yn bodloni’r diffiniad o endid buddiant
cyhoeddus o dan FRS 102.

Cysoni ag Arfer Cyfrifo a Dderbynnir yn
Gyffredinol blaenorol
IWrth baratoi’r cyfrifom, mae aelodau’r Cyngor wedi
ystyried a oedd angen ailddatgan eitemau cymharol,
wrth gymhwyso’r polisïau cyfrifo sy’n ofynnol o dan
FRS 102 a SORP Elusennau FRS 102. Nid oedd angen
unrhyw ailddatganiadau.
Nid yw balansau agoriadol cronfeydd ar ddyddiad y trosiant
wedi cael eu hailddatgan am fod swm amherthnasol yn
codi o atebolrwydd am dâl gwyliau. Nid oedd angen
ailddatgan eitemau wrth drosi i FRS 102. Y dyddiad trosi
oedd 1 Ebrill 2014.

Cydnabyddir incwm gwerthiannau ac incwm arall pan
ddarperir y nwyddau neu’r gwasanaethau cysylltiedig.

(ii) ADNODDAU A WARIWYD
Gwerir adnoddau’n uniongyrchol ar ddilyn a chefnogi’r
nodau elusennol. Mae gwariant ar weithgareddau elusennol
yn cynnwys costau sy’n gysylltiedig ag FTP, cydymffurfio
cyfreithiol, cofrestru ac addysg a safonau. Cydnabyddir
gwariant ar sail croniadau wrth i rwymedigaeth godi.
Dyrennir gwariant i’r gweithgaredd penodol pan fydd
y cost yn ymwneud yn uniongyrchol â’r gweithgaredd
hwnnw. Fodd bynnag, dyrennir cost cyfeirio a gweinyddu
cyffredinol pob gweithgaredd ar sail amser y staff a
briodolir i bob gweithgaredd.
Mae costau cymorth yn cynnwys costau llywodraethu
a chostau cymorth eraill. Mae costau llywodraethu yn
cynnwys y rhai a geir wrth lywodraethu’r sefydliad a’i
asedau ac maent yn gysylltiedig yn bennaf â gofynion
cyfansoddiadol a statudol. Mae’r costau yn cynnwys
costau uniongyrchol archwilio allanol, ffioedd cyfreithiol
a chyngor proffesiynol arall.
Mae costau cymorth wedi cael eu dyrannu rhwng yr holl
weithgareddau ar sail cyfrifiadau pennau staff. Dadansoddir
dyraniad costau cymorth a chostau llywodraethu yn nodyn 7.
(iii) OFFERYNNAU ARIANNOL
Nid oes gan yr Elusen ond asedau ariannol a
rhwymedigaethau ariannol o fath sy’n cymhwyso fel
offerynnau ariannol sylfaenol. Caiff offerynnau ariannol
sylfaenol eu cydnabod i ddechrau yn ôl gwerth trafodyn
ac wedi hynny eu mesur yn ôl gwerth setliad.

(iv) 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.

A do ly gia d A r ian n ol

(i) IINCWM

Cydnabyddir incwm o fuddsoddiadau pan ddaw’r llog yn
daladwy a chaiff ei ddatgan yn grynswth o’r dreth a all gael
ei hadennill.
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Busnes hyfyw
Mae’r ymddiriedolwyr (aelodau’r Cyngor) o’r farn nad oes
unrhyw ansicrwyddau perthnasol am allu’r elusen i barhau
yn fusnes hyfyw. O ran y cyfnod adrodd nesaf, 2017, y
meysydd ansicrwydd pennaf sy’n effeithio ar asedau a
gedwir gan yr elusen yw lefel yr adenillion ar fuddsoddiadau
a pherfformiad y marchnadoedd buddsoddiadau (gweler
adrannau polisi buddsoddiadau a rheoli risg adroddiad
blynyddol aelodau’r Cyngor am ragor o wybodaeth). Mae’r
adolygiad o’n sefyllfa ariannol, lefelau cronfeydd wrth gefn
a chynlluniau am y dyfodol yn rhoi hyder i aelodau’r Cyngor
sy’n gwarantu bod yr elusen yn aros yn fusnes hyfyw ac
mae’r cyfriflenni wedi cael eu paratoi ar y sail bod y busnes
yn hyfyw.

yn unol â’r flwyddyn academaidd a chânt eu credydu yn y
cyfrifon am y flwyddyn maent yn cyfeirio ati.

Cydnabyddir yr holl incwm. Pan fydd gan yr elusen
hawl i incwm, mae’n debygol y caiff incwm ei dderbyn
a chaiff swm yr incwm y cawn ei dderbyn ei fesur yn
ddibynadwy. Daw ein hincwm yn bennaf o ffioedd
optometryddion, optegwyr dosbarthu a chyrff corfforaethol
cofrestredig. Mae’r ffioedd a godir am gadw blynyddol yn
daladwy ymlaen llaw rhwng Ionawr a Mawrth bob blwyddyn
a chânt eu cydnabod yn y cyfnod maent yn cyfeirio ato.
Hefyd derbyniwn ffioedd cofrestru oddi wrth fyfyrwyr, sy’n
daladwy am y flwyddyn neu’r cyfnod sy’n dod i ben 31 Awst
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(v) ASEDAU SEFYDLOG
Datgenir asedau sefydlog diriaethol yn ôl cost, yn net
o ddibrisiant.
Caiff gwariant ei gyfalafu pan fydd cost yr ased, neu’r
gr p 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.

Nid ydym wedi’n cofrestru at ddibenion TAW a nodir
cost TAW ar wariant fel rhan o gost y nwyddau neu’r
gwasanaethau a gyflenwir.

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

(xi) ARIAN YN Y BANC AC MEWN LLAW
Mae arian yn y banc ac mewn llaw yn cynnwys arian parod a
buddsoddiadau byrdymor hylif iawn sy’n aeddfedu o fewn
tri mis neu lai o ddyddiad caffael neu agor y cyfrif cadw neu
gyfrif tebyg.

(vi) DIBRISIANT

(xii) CREDYDWYR A DARPARIAETHAU
AM RWYMEDIGAETHAU

Caiff asedau eu dibrisio mewn rhandaliadau cyfartal dros
y cyfnodau dilynol:
Offer TG
Gwefan/mewnrwyd/cadw ar-lein
Celfi ac offer swyddfa
Gwelliannau lesddaliadol
(cyfarparu’r swyddfa)
			

3 blynedd
3 blynedd
10 mlynedd
Dros gyfnod
y brydles
(15 blynedd)

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

(vii) BUDDSODDIADAU
Mae buddsoddiadau’n fath o offerynnau ariannol
sylfaenol a chânt eu dangos i ddechrau yn y cyfriflenni
yn ôl gwerth eu trafodion ac wedi hynny eu mesur yn
ôl eu gwerth teg ar ddyddiad y fantolen. Dangosir
symudiadau yng ngwerthoedd teg buddsoddiadau fel
enillion a cholledion heb eu gwireddu yn y datganiad o
weithgareddau ariannol.
Mae buddsoddiadau yn cynnwys cyfranddaliadau,
cronfeydd, arian parod neu adneuon a gedwir fel
buddsoddiadau. Mae’r buddsoddiadau wedi eu
cyfyngu i arian mewn adneuon mynediad ar unwaith
neu yn ôl tymor, a chaniateir buddsoddiadau yn unol
â’r Polisi Buddsoddiadau a gymeradwywyd gan y
Cyngor yng Ngorffennaf 2015.

Fel elusen gofrestredig, rydym wedi ein heithrio 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.

Cydnabyddir credydwyr a darpariaethau pan fydd gan
yr elusen rwymedigaeth gyfreithiol neu adeiladol bresennol
o ganlyniad i ddigwyddiad yn y gorffennol. Cânt eu
cydnabod pan fydd yn debygol y bydd angen trosglwyddiad
budd economaidd i setlo’r rhwymedigaeth ac mae’n bosibl
gwneud amcangyfrif dibynadwy o’r rhwymedigaeth.
Pan fydd rhwymedigaeth bresennol yn bodoli ar gyfer
achosion FTP o ganlyniad i ddigwyddiad yn y gorffennol ac
mae’n bosibl amcangyfrif y rhwymedigaeth, yna darperir ar
gyfer hyn. Bydd cywirdeb y ddarpariaeth yn dibynnu ar y
rhagdybiaethau a wneir am gynnydd achosion unigol ac
mae cryn dipyn o ansicrwydd ynghlwm wrtho.

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

(xiv) ARIAN A CHRONFEYDD WRTH GEFN
Mae’n holl gronfeydd wrth gefn yn ddigyfyngiad,
a gallwn eu gwario yn ôl ein disgresiwn i helpu i
gyflawni’n hamcanion.
Rydym wedi neilltuo cronfeydd dynodedig fel a ganlyn:
• Y Gronfa Strategol Wrth Gefn – a gedwir ar gyfer
prosiectau ‘buddsoddi i gynilo’ penodol;
• Y Gronfa Costau Cyfreithiol Annisgwyl – a sefydlwyd
i ddarparu am gostau cyfreithiol na ellir eu hadennill
sy’n bodloni’r meini prawf a bennir yn y polisi cronfeydd
wrth gefn;
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(viii) TRETHIANT
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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.

• Y Gronfa Arbennig Wrth Gefn – a sefydlwyd i dalu cost
darparu adnoddau a chyflenwi’r prosiect gwobrwyo yn
ystod y flwyddyn; a’r
• Gronfa Fuddsoddi Wrth Gefn – a sefydlwyd i ddelio â
buddsoddi’r enillion o werthu’r eiddo yn 41 Harley Street.
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(xv) BUDDION CYFLOGEION
• B
 uddion tymor byr
Cydnabyddir buddion tymor byr, gan gynnwys tâl gwyliau,
fel traul yn y cyfnod mae’r gwasanaeth yn cael ei dderbyn.
• B
 uddion dod â swydd cyflogai i ben
Cyfrifir am fuddion dod â swydd cyflogai i ben ar sail
gronnus ac yn unol ag FRS 102.
• C
 ynllun pensiwn
Mae’r Cyngor yn cyfrannu at gynllun pensiwn cyfraniad
diffiniedig er budd ei gyflogeion o dan gynllun ymrestru
awtomatig, y mae ei asedau yn cael eu gweinyddu gan
Royal London. Delir asedau’r cynllun yn annibynnol ar
rai’r Elusen mewn cronfa a weinyddir yn annibynnol. Mae
costau pensiynau a godir yn y cyfriflenni yn cynrychioli’r
cyfraniadau sy’n daladwy yn ystod y flwyddyn.

2. Rhoddion a chymynroddion
Yn 2015 cydnabuwyd incwm o £4,728 (2016 nil) o dan
roddion ac etifeddiaethau fel incwm cyfyngedig. Yr incwm
oedd grant cynllun ail-ddilysu oddi wrth yr Adran Iechyd.
Cafodd y grant ei ddefnyddio’n llawn i ategu datblygiad
parhaus system sy’n gymesur â’r risgiau o FTP parhaus
wrth i’r treuliau cysylltiedig gael eu tynnu.

Ein Hadroddiad Blynyddol Addasrwydd i Ymarfer

(xvi) DYFARNIADAU WRTH GYMHWYSO
POLISÏAU CYFRIFO A FFYNONELLAU ALLWEDDOL
ANSICRWYDD WRTH AMCANGYFRIF

Dibrisiant:
Seilir oes economaidd ddefnyddiol asedau sefydlog
diriaethol ar farn a phrofiad y rheolwyr. Pan fydd rheolwyr
yn nodi bod oes economaidd ddefnyddiol gwirioneddol yn
sylweddol wahanol i’r amcangyfrifon a ddefnyddir i gyfrifo
dibrisiant, caiff y tâl hwnnw ei addasu’n ôl-syllol. Gan
nad yw asedau sefydlog diriaethol yn sylweddol, ni fydd
amrywiaethau rhwng oes economaidd ddefnyddiol
gwirioneddol a’r amcangyfrif yn cael effaith faterol ar y
canlyniadau gweithredu. Yn hanesyddol ni fu angen
unrhyw newidiadau.

Mae amcangyfrifon a dyfarniadau yn cael eu gwerthuso’n
gyson ac yn seiliedig ar brofiad hanesyddol a ffactorau eraill,
gan gynnwys disgwyliadau am ddigwyddiadau’r dyfodol y
credir eu bod yn rhesymol o dan yr amgylchiadau. Er y seilir
yr amcangyfrifon hyn ar wybodaeth orau rheolwyr o swm,
digwyddiadau neu weithredoedd, gall y canlyniadau
gwirioneddol fod yn wahanol i’r amcangyfrifon hynny yn y
pen draw. Mae’r ymddiriedolwyr yn credu bod yr eitem
ganlynol yn faes sy’n destun amcangyfrifon a dyfarniadau.
2015/16
£

2014/15
£

7,100,311

6,450,794

317,091

303,632

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

17,574

11,611

7,434,976

6,766,037

2015/16
£

2014/15
£

Llog o adneuon sefydledig

25,853

49,551

Incwm difidendau

24,655

-

Cyfanswm

50,508

49,551

Cyfanswm

4. Incwm o Fuddsoddiad

A do ly gia d A r ian n ol

Mae incwm difidendau yn deillio o’n buddsoddiad o £8.8m mewn buddsoddiadau hirdymor. (Nodyn 12).
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2015/16
£

2014/15
£

25,057

26,526

-

1,500

-

25,913

25,057

53,939

5. Adnoddau eraill yn dod i mewn
Secondiadau staff
Dirwyon
Ad-daliad treth gorfforaethol
Cyfanswm

Cost
Uniongyrchol
£

Cost
Cymorth
£

Cyfanswm
2015/16
£

Cyfanswm
2014/15
£

2,556,181

1,031,554

3,587,735

3,056,790

866,315

631,643

1,497,958

1,323,497

1,068,569

479,347

1,547,916

1,399,669

318,063

222,686

540,749

374,265

6. Gweithgareddau elusennol

Cofrestru
Addysg & safonau
Polisi
Cyfathrebu

194,184

172,403

366,587

311,022

Cyfanswm

5,003,312

2,537,633

7,540,945

6,465,243

2015/16
£

2014/15
£

Ffioedd cyfreithiol ar ymchwiliadau

586,631

756,734

Costau ymchwilio eraill

927,850

607,898

Costau gwrandawiadau

732,639

807,108

Cyfryngu anghydfodau

149,000

168,366

Cydymffurfio cyfreithiol

160,061

76,353

Costau cymorth

1,031,554

640,331

Cyfanswm

3,587,735

3,056,790

Rhydd y tabl sy’n dilyn fanylion costau FTP.

Ein Hadroddiad Blynyddol Addasrwydd i Ymarfer

Addasrwydd i Ymarfer gan gynnwys
Cydymffurfio Cyfreithiol (Nodyn 6a.)

6a. Addasrwydd i Ymarfer gan gynnwys Cydymffurfio Cyfreithiol
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Rheoli
£

Llywodraethu
£

Cyfleusterau
£

HR
£

Cyllid
£

TG
£

Cyfanswm
2014/15
Cyfanswm
Wedi’i
2015/16 Ailddatgan
£
£

7. Costau cymorth
Addasrwydd
i Ymarfer

147,288

262,972

295,803 129,326

21,886 174,279

1,031,554

640,331

Cofrestru

90,189

161,023

181,126

79,189

13,401 106,715

631,643

700,279

Addysg
a Safonau

68,442

122,199

137,455

60,096

10,170

80,985

479,347

413,508

Polisi

31,796

56,769

63,856

27,918

4,725

37,622

222,686

153,388

Cyfathrebu

24,617

43,950

49,437

21,614

3,658

29,127

172,403

150,640

Cyfanswm

362,332

646,913

53,840 428,728

2,537,633

2,058,146

727,677 318,143

Ein Hadroddiad Blynyddol Addasrwydd i Ymarfer

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

2015/16
£

2014/15
£

Ffioedd a threuliau aelodau

288,126

273,422

Cost staff

296,196

249,722

Ffioedd archwilio allanol

17,856

15,516

Ffioedd archwilio mewnol

24,407

28,215

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

Cost llywodraethu arall
Cyfanswm

20,328

-

646,913

566,875

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

2015/16
£

2014/15
£

8. Nodir adnoddau net yn dod i mewn am y flwyddyn ar ôl codi tâl
Ffioedd a dalwyd i’r archwilio allanol – haysmacintyre:
ffi archwilio allanol (heb gynnwys TAW)

12,930

3,000

9,540

Ffioedd archwilio mewnol

24,407

28,215

Dibrisiant asedau sefydlog

331,605

207,839
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2015/16
£

2014/15
£

2,243,584

2,120,560

239,379

221,131

9. Costau staff
Costau cyflogi staff:
Cyflogau
Yswiriant Gwladol
Costau pensiwn

167,024

150,201

2,649,987

2,491,892

2015/16

2014/15

Swyddfa’r Prif Weithredwr

2

2

Tîm rheoli

5

5

Cyfanswm

Nifer cyfartalog staff

12

8

Cofrestru

9

10

Addysg & Safonau

6

5

Polisi a chyfathrebu

5

4

Llywodraethu

6

5

Adnoddau (Cyfleusterau, Adnoddau Dynol, Cyllid a TG)

9

11

54

50

2015/16

2014/15

£60,000 ond o dan £70,000

2

4

£70,000 ond o dan £80,000

1

2

£80,000 ond o dan £90,000

-

1

£90,000 ond o dan £100,000

1

2

£100,000 ond o dan £110,000

1

-

£110,000 ond o dan £120,000

1

-

Cyfanswm

Nifer y staff y daeth eu henillion trethadwy i’r bandiau
cyflog uwch oedd:

Ein Hadroddiad Blynyddol Addasrwydd i Ymarfer

Addasrwydd i Ymarfer

Yn ystod y flwyddyn, talodd y Cyngor £44,019 am bum aelod o’i staff yn y categori hwn
(2014/15 £55,105 am wyth aelod o staff) i gynllun pensiwn cyfraniadau diffiniedig. Mae’r
ymddiriedolwyr (aelodau’r Cyngor) yn ystyried yr uwch dîm rheoli fel y rheolwyr allweddol.
Telir ffioedd i’r ymddiriedolwyr hefyd ac ad-delir costau iddynt am eu teithio a’u cynhaliaeth.
Gwelir y manylion yn nodyn 10. Ni thelir unrhyw symiau’n uniongyrchol i drydydd partïon
nad ydynt eisoes yn cael eu datgelu yn nodyn 10.

A do ly gia d A r ian n ol
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Mae’r tâl a’r buddion a dderbyniwyd gan bersonél rheoli allweddol (yr uwch dîm rheoli) fel a ganlyn:
2015/16
£

2014/15
£

384,390

350,680

37,424

35,068

Personél rheoli allweddol
Tâl gros
Cyfraniadau pensiwn cyflogwr
Buddion
Cyfanswm

9,944

14,840

431,758

400,588

Ffioedd
£

Ffioedd
gyda TAW
£

13,000

13,000

349

13,349

12,286

-

13,026

Paul Carroll

13,000

13,000

2,074

15,074

13,261

Liam Kite

13,000

13,000

674

13,674

13,275

-

9,028

13,000

13,000

1,453

14,453

13,286

Rob Hogan**

9,750

11,700

3,125

14,825

15,345

Brian Coulter

16,000

16,000

4,251

20,251

15,592

Selina Ullah

13,000

13,000

2,793

15,793

13,256

Gareth Hadley

40,000

40,000

496

40,496

38,948

Helen Tilley

13,000

13,000

5,168

18,168

14,051

Scott Mackie**

13,000

15,600

4,011

19,611

15,725

Glen Tomison

13,000

13,000

2,711

15,711

4,546

Rosie Glazebrook

13,000

13,000

173

13,173

3,043

Treuliau Cyfanswm £ Cyfanswm £
£
2015/16
2014/15

Peter Douglas
Morag Alexander*

James Russell*
Fiona Peel

David Parkins ***
Cyfanswm
Nifer yr ymddiriedolwyr

560

560

-

560

-

183,310

187,860

27,278

215,138

194,668

13

14
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10. Treuliau’r ymddiriedolwyr
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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.
Yn 2015, daeth y ffioedd i gyfanswm o £173,000 (gyda TAW £176,000). Daeth ad-daliad treuliau i gyfanswm o £18,668.
* Gadawodd Morag Alexander a James Russell yn 2014/15.
**	Telir ffioedd i Scott Mackie a Rob Hogan drwy’r llyfr pryniadau a chodir TAW ar eu ffioedd. Daeth cyfnod Rob Hogan
yn y swydd i ben ar 31 Rhagfyr 2015.
*** Penodwyd David Parkins ar 15 Mawrth 2016.
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Swyddfa,
dodrefn
ac offer
£

Ailwampio
£

Caledwedd Meddalwedd
TG
TG
£
£

Asedau
sy’n cael eu
hadeiladu
– CRM
£

Cyfanswm
£

11. Asedau sefydlog diriaethol
Ar 1 Ebrill 2015

-

192,610

1,246,77

53,998

1,493,996

266,435

1,057,510

89,377

-

72,134

1,485,456

(10)

-

-

-

-

(10)

-

-

-

72,872

(72,872)

-

267,041

1,057,510

281,987

1,319,644

53,260

2,979,44

(11)

-

(165,162)

(707,632)

-

(872,805)

(8,957)

(24,593)

(23,978)

(274,077)

-

(331,605)

-

-

-

-

-

-

(8,968)

(24,593)

(189,140)

(981,709)

-

(1,204,410)

Gwerth llyfr net ar
31 Mawrth 2016

258,073

1,032,917

92,847

337,935

53,260

1,775,032

Gwerth llyfr net ar
31 Mawrth 2015

605

-

27,448

539,140

53,998

621,191

Adio:
Cost ychwanegiadau
Llai: Gwarediadau
Trosglwyddiadau
Cyfanswm ar
31 Mawrth 2016

Ein Hadroddiad Blynyddol Addasrwydd i Ymarfer

616

Llai: Dibrisiant
Ar 1 Ebrill 2015
A godwyd yn ystod
y flwyddyn
Gwarediadau
Cyfanswm ar
31 Mawrth 2016

2015/16
£

2014/15
£

-

-

4,311,186

-

-

-

12. Buddsoddi
Buddsoddiadau a ddygwyd ymlaen
Ychwanegiadau
Gwarediadau
Enillion a wireddwyd

-

Buddsoddiadau a gariwyd ymlaen

4,419,743

-

Arian parod

4,331,848

-

Cyfanswm y portffolio

8,751,591

-

A do ly gia d A r ian n ol

108,557

Unrealised gains

Cyflwynwyd cyfanswm o £8,630,000 mewn arian parod i’r portffolio cyffredinol yn ystod y flwyddyn,
ac o hynny defnyddiwyd £4,311,186 i brynu’r buddsoddiadau a restrir.
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Mae cyfanswm y portffolio yn cynnwys arian parod a ddelir gan reolwyr ecwiti.
Yn ystod y flwyddyn, tynnwyd £11,751 fel ffioedd rheoli buddsoddiadau ac mae wedi ei ddatgelu
ar y Datganiad o Weithgareddau Ariannol fel codi arian.

2015/16
£

2014/15
£

13. Dyledwyr
Dyledwyr masnach
Rhagdaliadau
Enillion gwerthu sy’n dod i law am eiddo (Nodyn 25)
Dyledwyr eraill
Incwm cronedig
Cyfanswm

36,954

24,976

132,449

112,064

-

6,875,913

349,648

363,865
15,590
7,392,408

2015/16
£

2014/15
£

Ein Hadroddiad Blynyddol Addasrwydd i Ymarfer

1,752
520,803

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

323,830

231,933

Incwm a ohiriwyd (nodyn 14a)

7,371,562

6,959,538

Croniadau

1,163,803

722,204

Treth a nawdd cymdeithasol arall
Darpariaeth am Dreth Incwm
Credydwyr eraill – prydles cyllid
Cyfanswm

88,094

76,496

-

180,000

2,041

14,283

8,949,330

8,184,454

Mae croniadau yn cynnwys croniad rhent sy’n dod i £511,725 (2015 dim).
Mae’r ddarpariaeth am dreth incwm yn gysylltiedig â gwerthu eiddo. Yn ystod y flwyddyn, cafodd treth
incwm o £44,000 ei chyfrifo a’i thalu. Cafodd balans y ddarpariaeth ei ddileu.
Mae incwm o ffioedd cadw cofrestreion wedi ei ohirio a’i ryddhau fel incwm dros y cyfnod mae’r incwm
yn cyfeirio ato.
2015/16
£

2014/15
£

6,959,538

6,324,063

Ar 1 Ebrill
Swm a ohiriwyd yn ystod y flwyddyn

7,371,562

6,959,538

Swm a ryddhawyd i’r Datganiad o Weithgareddau Ariannol

(6,959,538)

(6,324,063)

Cyfanswm

7,371,562

6,959,538

Adroddiad Blynyddol y GOC 2015 – 2016
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Balans a
ddygwyd
ymlaen
£

Incwm
£

Cronfa costau
cyfreithiol annisgwyl

500,000

-

(7,546)

7,546

500,000

Cronfa strategol

751,264

-

(265,612)

150,000

635,652

Cronfa adnoddau dynodedig

322,000

-

(133,726)

250,000

438,274

Cronfa fuddsoddi

4,550,000

-

(112,000)

4,438,000

Cyfanswm cyllid dynodedig

6,123,264

-

(406,884)

295,546

6,011,926

Cronfa incwm a gwariant

2,921,606

7,673,059

(7,145,812)

(295,546)

3,153,307

Cyfanswm cyllid

9,044,870

7,673,059

(7,552,696)

-

9,165,233

Gwariant Trosglwyddiadau
£
£

Balans a
gariwyd
ymlaen
£

15. Cyllid
Cyllid digyfyngiad
Cyllid dynodedig

-

Ein Hadroddiad Blynyddol Addasrwydd i Ymarfer

Cyllid cyffredinol

Y gronfa costau cyfreithiol annisgwyl yw ein hamcangyfrif gorau o ganlyniadau costau cyfreithiol na ellir eu hadennill mewn
naill ai FTP neu achosion yr uchel lys. Mae’r gronfa strategol wrth gefn wedi ei ddynodi ar gyfer prosiectau ‘buddsoddi i gynilo’.
Roedd gwariant ar yr holl gronfeydd wrth gefn yn cyd-fynd â’n cynlluniau. Trosglwyddwyd £8k o’n cronfa incwm a gwariant
wrth gefn i’n gronfa costau cyfreithiol annisgwyl, er mwyn cynnal y gronfa ar £500k. Trosglwyddwyd £250k pellach o’r gronfa
warged y flwyddyn gyfredol ar gyfer gofynion adnoddau a phrosiectau o fewn y flwyddyn.
Crëwyd y gronfa ar gyfer buddsoddiadau o enillion net a dderbyniwyd o werthu eiddo 41 Harley Street. Mae’r swm hwn wedi
ei gynnwys mewn buddsoddiadau, gan ei fuddsoddi drwy ddefnydd strategaeth fuddsoddi tymor hwy.

Cyllid
cyfyngedig
£

Cyllid
digyfyngiad
£

Cyfanswm
2015/16
£

Cyfanswm
2014/15
£

16. Dadansoddiad o asedau net fesul cronfa
Asedau sefydlog diriaethol

-

1,775,032

1,775,032

621,191

Asedau presennol

-

7,587,940

7,587,940

16,608,133

Rhwymedigaethau presennol

-

(8,949,330)

(8,949,330)

(8,184,454)

Cyfanswm asedau net

-

413,642

413,642

9,044,870

A do ly gia d A r ian n ol

17. Ymrwymiadau pensiwn
Gweithredwn gynllun pensiwn cyfraniad diffiniedig ar ran rhai cyflogeion o dan gynllun ymrestru
awtomatig. Mae asedau’r cynllun yn cael eu dal yn annibynnol ar rai’r Cyngor mewn cronfa a weinyddir
yn annibynnol. Cyfanswm y gost a dynnwyd yn ystod y flwyddyn oedd £167,024 (2015/14 £150,201).
Roedd £20,198 mewn cyfraniadau eto i’w talu yn 2016, (2015/14 £19,326) a gynhwysir yn y fantolen.
Yn ystod y flwyddyn, gweithredodd y cynllun ymrestru awtomatig sy’n cyfrannu at y lefelau uwch o
werthoedd sy’n gysylltiedig â phensiynau.
18. Ymrwymiadau o dan brydlesau gweithredol
Ar 31 Mawrth 2016, roedd gan yr elusen y taliadau prydles yn y dyfodol o dan brydlesau gweithredol.

Adroddiad Blynyddol y GOC 2015 – 2016
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2015/16
£

2014/15
£

620,273

325

Mewn dwy i bum mlynedd yn gynhwysol (gweler Nodyn 19)

2,481,091

620,273

Dros bum mlynedd

5,117,249

-

2015/16
£

2014/15
£

O fewn un flwyddyn

18,411

-

Mewn dwy i bum mlynedd yn gynhwysol

43,368

6,618

Tir ac adeiladau
O fewn un flwyddyn

Prydlesu offer swyddfa

Ein Hadroddiad Blynyddol Addasrwydd i Ymarfer

Cyfanswm y tâl am bob prydles weithredol i’r datganiad o weithgareddau ariannol ar 31 Mawrth 2016
oedd £575,361 (2015 £6,943).

19. Eiddo
Symudom i’r swyddfeydd newydd yn 10 Old Bailey yn ystod y flwyddyn, ar ôl ildio’r brydles hir
ar adeiladau swyddfa blaenorol yn Harley Street. Derbyniom £53k o incwm llog am yr amser a
gymerwyd i gwblhau’r ildio.
Mae’r adeilad swyddfa newydd ar brydles weithredol am 15 mlynedd (nodyn 18). Mae’r symudiad
i’r adeilad newydd yn cynnig amgylchedd gweithio modern, yn helpu ein staff i weithio’n fwy
effeithiol gyda’i gilydd, yn caniatáu i ni wella ein hisadeiledd TG a bod yn fwy hygyrch, yn arbennig i
ddefnyddwyr cadair olwyn a phobl sydd wedi colli eu golwg. Yn ogystal mae’n rhoi’r gofod i ni gynnal
mwy o’n gweithgareddau yn fewnol fel cyfarfodydd Cyngor, cyfarfodydd â rhanddeiliaid, hyfforddiant,
digwyddiadau cyhoeddus a gwrandawiadau.
20. Trafodiadau partïon cysylltiedig
Yn ystod y flwyddyn, talwyd i aelodau’r Cyngor fynychu cyfarfodydd y Cyngor a gwariant cysylltiedig
drwy gyflogres y Cyngor (cyfeiriwch at nodyn 10 am fanylion).
Yn ogystal â thaliadau a oedd yn gysylltiedig â’r Cyngor, cymerodd aelodau canlynol y Cyngor ran
mewn partïon cysylltiedig yr oedd gan y GOC y trafodiadau canlynol gyda hwy yn ystod y flwyddyn:
• D
 arparodd Scott Mackie wasanaethau fel darparwr CET. Yn ystod y flwyddyn, talom ni £4,336 i
Scott am wasanaethau fel darparwr CET. Darparodd priod a phartner busnes Scott, Dr Roisin
Mackie, wasanaethau CET hefyd fel darparwr CET. Yn ystod y flwyddyn talom £5,328 iddi hi.
• M
 ae priod David Parkins, Dr Susan Blakeney, yn archwilydd achos. Yn ystod y flwyddyn talom
£10,089 i Susan mewn ffioedd am ei gwasanaethau.

A do ly gia d A r ian n ol
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Geir fa
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 Th ’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
A
Hyfforddiant mae’n rhaid i’n cofrestreion ei wneud i gadw eu sgiliau a’u gwybodaeth
yn gyfredol.

CLO

 ptegydd Lensys Cyffwrdd
O
Person sy’n asesu addasrwydd cyflenwi lensys cyffwrdd, ac yn darparu ar eu cyfer.

CRM

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

Optegydd Dosbarthu
(DO)

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 1989.

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

IC

Pwyllgor Ymchwilio
Un o bwyllgorau’r GOC sy’n ymchwilio i honiadau am gofrestreion.

ICO

Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth
Swyddfa sy’n gyfrifol am orfodi Deddf Diogelu Data 1998, ac sydd hefyd yn gyfrifol
am Ryddid Gwybodaeth.

Adroddiad Blynyddol y GOC 2015 – 2016
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Acronym neu deitl

Enw llawn neu ddisgrifiad

IP

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

Comisiwn/
Comisiynau’r Gyfraith

Y corff statudol annibynnol a grëwyd gan Ddeddf Comisiynau’r Gyfraith 1965 i
gadw’r gyfraith dan adolygiad ac argymell diwygio lle mae ei angen. Nod y comisiwn
yw sicrhau bod y gyfraith yn deg, yn fodern, yn syml ac mor gost-effeithiol â phosibl.
Tri chomisiwn y gyfraith sydd — un yng Nghymru a Lloegr, un yn yr Alban ac un yng
Ngogledd Iwerddon.

OCCS

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

Optometrydd

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

PCI

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

Cyfrin Gyngor

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

Teitl gwarchodedig

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

PSA

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

Aelod cofrestrai

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

SCM

Uwch Aelod Cyngor
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.

Uwch Dîm Rheoli

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

SORP

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

Ymddiriedolwr

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

Cod Llywodraethu
Corfforaethol y DU

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

Adroddiad Blynyddol y GOC 2015 – 2016

A do ly gia d A r ian n ol

Yn achos y GOC, aelod lleyg yw aelod o’r Cyngor neu un o’i bwyllgorau nad oes
ganddo gymhwyster optegol.

Ein Hadroddiad Blynyddol Addasrwydd i Ymarfer

Aelod lleyg
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