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Ein hymagwedd unedig tuag at genomeg yng Nghymru 
 

 

 

 

 

 

 

 

Len Richards Prif Weithredwr, Bwrdd Iechyd Prifysgol 

Caerdydd a’r Fro, Uwch Swyddog Cyfrifol GPW 

Rwyf yn gobeithio y bydd y tudalennau sy’n dilyn yn 

cynnwys gwybodaeth a fydd o ddiddordeb i chi ynglŷn 

â phwy ydym ni, ein cydweledigaeth ar gyfer dyfodol 

genomeg yng Nghymru yn ogystal â chipolwg ar y 

cynnydd a wnaed yn ystod y 18 mis diwethaf.  

 

Lansiwyd y Strategaeth Genomeg ar gyfer Meddygaeth 

Fanwl gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a 

Gwasanaethau Cymdeithasol, Vaughan Gething, ym 

mis Gorffennaf 2017, ac mae’n disgrifio cynllun 

uchelgeisiol Llywodraeth Cymru i "greu amgylchedd 

cynaliadwy sy'n gystadleuol ar lefel ryngwladol i 

geneteg a genomeg, er mwyn gwella iechyd a'r 

ddarpariaeth gofal iechyd i bobl Cymru". 

Ym mis Ebrill eleni, sefydlwyd swyddfa gennym ar gyfer 

y rhaglen i arwain y gwaith o gydlynu a gweithredu’r 

Strategaeth.  

 

Erbyn hyn, bydd llawer ohonoch wedi clywed gan Dr 

Catrin Middleton a’i thîm, wrth iddynt fynd ati i feithrin 

cysylltiadau ac i wneud cynnydd ym mhob maes o’r 

Strategaeth. Os nad ydych wedi clywed ganddi eto - mi 

fyddwn yn awgrymu eich bod yn cysylltu! 

Un datblygiad pwysig yn y misoedd diwethaf fu ffurfio 

“Partneriaeth Genomeg Cymru -Genomics Partnership 

Wales”. Sefydlwyd y cynllun hwn i greu ymagwedd 

unedig tuag at genomeg yng Nghymru ac mae’n 

cynrychioli nifer o sefydliadau o sawl disgyblaeth sydd 

wedi dod ynghyd i gynnal rhaglen waith a fydd yn ei 

gwneud hi'n bosibl i gyflawni'r uchelgais a’r 

ymrwymiadau a geir yn y Strategaeth Genomeg.  

 

Erbyn hyn, bydd llawer ohonoch wedi clywed gan Dr 

Catrin Middleton a’i thîm, wrth iddynt fynd ati i feithrin 

cysylltiadau ac i wneud cynnydd ym mhob maes o’r 

Strategaeth. Os nad ydych wedi clywed ganddi eto - mi 

fyddwn yn awgrymu eich bod yn cysylltu! 

 

Un datblygiad pwysig yn y misoedd diwethaf fu ffurfio 

“Partneriaeth Genomeg Cymru -Genomics Partnership 

Wales”. Sefydlwyd y cynllun hwn i greu ymagwedd 

unedig tuag at genomeg yng Nghymru ac mae’n 

cynrychioli nifer o sefydliadau o sawl disgyblaeth sydd 

wedi dod ynghyd i gynnal rhaglen waith a fydd yn ei 

gwneud hi'n bosibl i gyflawni'r uchelgais a’r 

ymrwymiadau a geir yn y Strategaeth Genomeg.  

 

Mae pawb sy’n gweithio i Wasanaeth Geneteg 

Meddygol Cymru Gyfan, Parc Geneteg Cymru yn 

ogystal ag Uned Genomeg Pathogen Iechyd Cyhoeddus 

Cymru yn rhan anhepgor o Bartneriaeth Genomeg 

Cymru a byddwn yn eich annog i gyd i ymgysylltu â’r 

rhaglen waith wrth iddi ddatblygu.  

 

Mae gwaith yn datblygu mewn sawl maes - o’r 

gweithlu a hyfforddiant a TG, i gydsyniad cleifion a 

datblygiad busnes - ac mae datblygu ein presenoldeb 

ar-lein yn flaenoriaeth i sicrhau ein bod yn gallu 

hyrwyddo ein gwasanaethau rhagorol ar lwyfan byd-

eang. Rydym hefyd wedi gwneud cynnydd sylweddol 

wrth drefnu gwasanaethau clinigol a labordy o dan un 

strwythur Gwasanaeth Geneteg a Genomeg Cymru 

Gyfan, ac wrth inni ymdrechu i wella’r adeiladau sydd 

ar gael i wasanaethau genomeg yng Nghymru. Rwyf yn 

gobeithio y bydd hyn yn galluogi ein gwaith i dyfu a 

ffynnu. 

Rwyf wedi fy nghalonogi gan y tîm ymroddgar sy’n 

gweithio mor ddiwyd i redeg Partneriaeth Genomeg 

Cymru, ac rwyf yn aros yn eiddgar i weld cynnydd 

pellach wrth i’r hydref gyrraedd. 
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Cydweithio i fanteisio ar botensial genomeg i wella iechyd, 

lles a ffyniant pobl Cymru 
  

  

  

  
Mae Partneriaeth Genomeg Cymru (GPW) yn cynrychioli sawl sefydliad allweddol sy’n cydweithio i 

gyflawni’r uchelgais a ddiffiniwyd yn y Strategaeth Genomeg ar gyfer Meddygaeth Fanwl 

  

   

  .   

  
  

  

        Mae’r diagram yn dangos ein partneriaid allweddol ond rydym mor falch o fod yn gweithio â llawer mwy. 

 
  

  

Pwy ydym ni a beth yw ein gweledigaeth? 
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  Strwythur Llywodraethu ein Rhaglen 
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Mae’r diagram isod yn dangos y 

trefniadau adrodd, a sefydlwyd gan 

Swyddfa’r Rhaglen ym mis Awst 2018. 

Mae strwythur goruchwylio dwy haen 

yn galluogi proses benderfynu 

effeithlon, cyfrannu ac ymgysylltu 

effeithiol gan randdeiliaid, a 

llywodraethu cadarn.   

 

Mae ein Bwrdd Llywodraethu’n cwrdd 

yn fisol ac mae Bwrdd y Rhaglen yn 

cwrdd bob tri mis i hwyluso cynnydd. 

Mae Grwpiau Gweithredu sefydledig 

wedi’u rhestru isod, ac mae eraill yn yr 

arfaeth. Mae cynrychiolaeth o bod 

sefydliad partner wedi’i chynnwys pan yn 

briodol. Os oes gennych unrhyw 

ymholiadau, cysylltwch â Swyddfa’r 

Rhaglen. 

  
 Cynllunio ac Ystadau  

 Datblygu Busnes a Phartneriaethau 

Strategol  

 Cydsyniad  

 TG  

 Gweithlu a Hyfforddiant  

 Comisiynu  

 Cyfathrebu ac Ymgysylltu 
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Prif feysydd cynnydd 

 

 

Dr Catrin Middleton 

Pennaeth Rhaglen 

Michaela John 

Rheolwr Prosiect 
Ryan Moreland 
Swyddog Cynorthwr Prosiect 

 Gwelwyd recriwtio llwyddiannus drwy The 

Guardian i ddenu aelodau staff newydd i sawl 

disgyblaeth allweddol, gan gynnwys dwy swydd 

newydd i arwain Addysg a Hyfforddiant 

Genomeg ac IM&T Genomeg.  

 

 Adeiladu ar gryfderau presennol drwy ffurfio 

Gwasanaeth Geneteg a Genomeg Meddygol 

integredig Cymru Gyfan - gan ryddhau 

gwasanaethau clinigol a labordy o strwythurau 

byrddau clinigol presennol i roi annibyniaeth a 

hyblygrwydd.  

 

 Gwasanaeth Geneteg Cymru Gyfan - datblygu 

gwasanaethau newydd er budd cleifion  

 

 Uned Genomeg Pathogen - datblygu 

gwasanaethau newydd i wella iechyd y 

cyhoedd   

 

 Cwblhau recriwtio ar gyfer y prosiect Genomau 

100K - sy’n cynnig mynediad at Ddilyniannu 

Genom Cyfan i gleifion yng Nghymru lle’r credir 

eu bod wedi etifeddu clefyd prin   

 

 Cyflwyno MSc mewn Meddygaeth 

Genomeg ym Mhrifysgolion Abertawe a 

Bangor  

 

 Sioe Deithiol Genomeg wedi’i chyflwyno 

ym mhob Bwrdd Iechyd Prifysgol; gwaith 

yn cael ei wneud i weithredu’r cam 

ymgysylltu nesaf    

 

 Datblygu Strategaeth Ymgysylltu a 

Chyfathrebu - a fydd yn cynnwys sianelau 

mewnol ac allanol a gwefan a chynnwys 

digidol i hyrwyddo’r gwasanaethau  

 

 Cydgynhyrchu - Strategaeth Cynnwys 

Cleifion a’r Cyhoedd wedi’i sefydlu ac 

mae’r broses recriwtio ar gyfer Bwrdd 

Seinio Cleifion a’r Cyhoedd yn mynd yn ei 

blaen  

 

 Hunaniaeth brand Partneriaeth Genomeg 

Cymru wedi’i datblygu a Swyddfa 

Rhaglen Strategaeth Genomeg wedi’i 

sefydlu 

 

Cwrdd â Thîm Swyddfa Rhaglen GPW 

Hoffem ddiolch i bawb sydd wedi cyfrannu at y cyflawniadau pwysig hyn 

Cyfieithiad trwy Brifysgol Caerdydd 


