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Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon – Ymchwiliad i Effaith 
Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 mewn perthynas â 
Gofalwyr  

PAPUR TYSTIOLAETH GAN Y GWEINIDOG - Ionawr 2019 

Gall gofalu fod yn waith sy’n rhoi llawer o foddhad ond gall fod yn heriol iawn hefyd, ac 
mae angen cymorth ar rai gofalwyr i gyflawni eu gwaith fel gofalwyr ac i gynnal eu 
bywydau ochr yn ochr â’r ddyletswydd hon.  Mae Llywodraeth Cymru yn 
gwerthfawrogi cyfraniad enfawr gofalwyr ac yn blaenoriaethu camau gweithredu yn 
gyson i wella bywydau gofalwyr. Cyhoeddwyd y Strategaeth gyntaf ar gyfer Gofalwyr 
yng Nghymru yn 2000, cyhoeddwyd Mesur Strategaethau ar gyfer Gofalwyr (Cymru) 
yn 2010, a’r Strategaeth ar gyfer Gofalwyr yng Nghymru a’r Cynllun Cyflenwi yn 2013-
2016.  Caiff y cymorth ar gyfer gofalwyr bellach ei gynnwys o fewn Deddf 
Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014. 

Gofalwyr Di-dâl 

Dangosodd cyfrifiad 2011 a gynhaliwyd gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol fod dros 
370,000 o bobl yng Nghymru sy’n darparu o leiaf un awr o ofal di-dâl bob wythnos, sef 
tua 12% o’r boblogaeth. Ym mhob categori bron, mae gan Gymru y gyfran uchaf o 
ofalwyr yn y DU, boed hynny’r gyfran uchaf o ofalwyr hŷn, y gyfran uchaf o ofalwyr 
sy’n darparu dros 50 awr o ofal yr wythnos neu’r gyfran uchaf o ofalwyr o dan 18 oed.  

Cafodd cwestiynau ynghylch dyletswyddau gofalu eu cynnwys am y tro cyntaf yn 
Arolwg Cenedlaethol Cymru yn 2016-171. Gofynnwyd i bobl: “A ydych chi’n gofalu am 
aelodau o’ch teulu, ffrindiau, cymdogion neu eraill, neu’n rhoi unrhyw help neu 
gymorth iddynt, oherwydd salwch neu anabledd corfforol neu feddyliol hirdymor, neu 
broblemau sy’n gysylltiedig â henaint?” a gofynnwyd iddynt beidio ag ystyried unrhyw 
beth a wnânt fel rhan o gyflogaeth â thâl. Gan ddefnyddio’r diffiniad hwn, canfu’r 
Arolwg Cenedlaethol fod 32% o bobl yn gofalu am eraill yn 2016-17, ond gostyngodd 
hyn i 25% yn 2017-18 (roedd y gostyngiad yn ymwneud bron yn gyfan gwbl â’r rhai 
sy’n darparu llai na 20 awr yr wythnos). Efallai bod y ffigurau hyn yn uwch na’r cyfrifiad 
am eu bod yn dilyn cwestiynau eraill sy’n sôn am wirfoddoli. 

Mae ffigurau’r cyfrifiad a’r Arolwg Cenedlaethol yn cyfateb yn agosach pan edrychwch 
ar y rhai sy’n gwneud dyletswyddau gofalu am 20+ awr yr wythnos (tua 5% o 
oedolion), felly’r prif wahaniaeth yw’r rhai sy’n adrodd eu bod yn gofalu am lai nag 20 
awr yr wythnos, sef y mwyafrif o ofalwyr.  Mae canran y gofalwyr sy’n gwneud mwy 
nag 20 awr yr wythnos yn cynyddu gydag oedran. 

Mae gwahaniaethu rhwng gwahanol lefelau o angen (gan gynnwys dim angen) ar 
gyfer gwahanol ofalwyr yn bwysig wrth ddarparu cymorth cymesur wedi’i dargedu ac 
wrth ddeall data ar niferoedd y bobl sy’n cael mynediad i gymorth.  Felly, dylid nodi na 
fydd angen cymorth gan wasanaethau ffurfiol, fel gofal seibiant, ar lawer o ofalwyr am 
eu bod yn rheoli eu rôl gofalu heb ormod o anhawster. Mae hyn yn arbennig o wir am 
y rhai sy’n treulio amser cymharol fyr yn gofalu am bobl. Mae tystiolaeth ar lefel y DU 
o’r astudiaeth Deall Cymdeithas2 yn dangos mai dim ond 24% o ofalwyr dros 40 oed 

1
 https://gov.wales/statistics-and-research/national-

survey/?topic=nhs_social_care&tab=el_home&skip=1&lang=cy 

2
 http://www.smf.co.uk/wp-content/uploads/2018/07/Caring-for-Carers.pdf 
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sy’n anfodlon â’u hamser hamdden. Mae’r dystiolaeth hon a ffynonellau tystiolaeth 
eraill yn dangos bod pobl sy’n ymroi cyfran fwy o’u hamser i ofalu yn fwy tebygol o fod 
angen cymorth cymdeithasol. Canfu Arolwg Cenedlaethol Cymru wrth gymharu pobl 
sy’n gofalu am 1-19 awr yr wythnos â phobl nad ydynt yn gofalu, nad oedd llawer o 
wahaniaeth o ran amddifadedd sylweddol a phroblemau iechyd hirdymor rhwng y 
ddau grŵp. 
 

Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 20143    

Disodlwyd Mesur Gofalwyr Llywodraeth Cymru 20104 gan y ddeddfwriaeth hon a 
chryfhawyd hawliau statudol gofalwyr gan olygu bod ganddynt, am y tro cyntaf, yr un 
hawl i asesiad a chymorth â’r rhai y maent yn gofalu amdanynt. Os bydd gan unrhyw 
un – gofalwr neu rywun sydd angen gofal – anghenion sy’n golygu eu bod yn gymwys 
i gael cymorth, yna mae gan yr awdurdod lleol ddyletswydd statudol i gynllunio ar 
gyfer eu hanghenion a diwallu’r anghenion hynny.   

Egwyddorion sylfaenol y Ddeddf yw llais a rheolaeth, atal ac ymyrryd yn gynnar, 
llesiant a chyd-gynhyrchu.  Mae’r ffocws ar siarad ag unigolion ynghylch yr hyn sy’n 
bwysig iddynt a’r canlyniadau y maent eisiau eu cyflawni.  Mae’r drafodaeth honno yn 
dechrau gyda Gwybodaeth, Cyngor a Chymorth ac yn parhau, lle y bo’n briodol, 
gydag asesiad o anghenion. 

Gwybodaeth, Cyngor a Chymorth  
 
Mae gwasanaethau Gwybodaeth, Cyngor a Chymorth, a ddarperir gan awdurdodau 
lleol yn unol â’r Ddeddf, yn darparu ymateb cymesur i ymholiad i rymuso’r unigolyn i 
gael mynediad i ymyriadau cynnar a gwasanaethau ataliol.  Ar gyfer gofalwyr, gallai 
hyn gynnwys; 
 

 gwybodaeth am gymorth, heb fod angen asesiad (na fydd ei angen ar lawer o 
bobl ac y byddai’n anghymesur); 

 cyngor ar gymorth, sy’n gynhwysfawr, diduedd a phriodol i’r unigolyn, yn dilyn 
asesiad sy’n gymesur i’r wybodaeth a ddarperir gan yr unigolyn;  

 cymorth sy’n galluogi’r unigolyn i gael mynediad i’r gofal priodol; a 

 gwasanaethau cymorth, gan gynnwys ymyrraeth gynnar a gwasanaethau 
ataliol  

 

Asesiad 

Pan na ellid diwallu anghenion gofalwr drwy wybodaeth, cyngor a chymorth yn unig, 
diben asesiad yw deall anghenion y gofalwr, i ba raddau y mae gofalwr yn gallu ac yn 
fodlon darparu gofal ar gyfer y person maent yn gofalu amdanynt, y canlyniadau y 
maent eisiau eu cyflawni ac yna nodi sut y gellid eu cefnogi orau i’w cyflawni.   

Nododd Gofalwyr Cymru yn eu briff diweddar ‘Dilyn y Ddeddf 3’ a gyhoeddwyd ym mis 
Hydref 20185, fod diffyg cysondeb o ran y dull gweithredu awdurdodau lleol ynghylch 

                                                                                                                                          
 
3
 https://gofalcymdeithasol.cymru/hyb/deddf-sswb  

4
 https://gov.wales/topics/health/publications/socialcare/guidance1/carers/?skip=1&lang=cy  

5
 https://www.carersuk.org/wales/news-campaigns/dilyn-y-ddeddf/darganfyddiadau-or-adroddiad 
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sut a phryd y caiff gofalwyr eu hasesu, a bod rhywfaint o ddryswch ymhlith gofalwyr 
ynghylch asesiadau.  Mae’r pryderon hyn yn debygol o gael eu helpu yn sylweddol 
gan y canllawiau arfaethedig i ymarferwyr gan Gofal Cymdeithasol Cymru sydd wedi 
comisiynu’r Sefydliad Gofal Cyhoeddus (IPC) i ddatblygu cyfres o offer ymgysylltiol, 
dwyieithog i gefnogi arferion da, cyfreithlon, sy’n canolbwyntio ar ganlyniadau ar gyfer 
gweithwyr cymdeithasol a gweithwyr proffesiynol eraill sy’n asesu anghenion cymorth 
gofalwyr. Dechreuodd y gwaith hwn yn 2018/19 a dosbarthwyd drafft o’r Pecyn 
cymorth i aelodau Grŵp Cynghori’r Gweinidog ar gyfer Gofalwyr ar ddiwedd mis 
Tachwedd. Y disgwyliad yw lansio’r Pecyn cymorth ar ddechrau 2019. Mae hyn yn 
ogystal â modiwl e-ddysgu mwy sylfaenol am ofalwyr a lansiwyd gan Gofal 
Cymdeithasol Cymru yn ddiweddar sydd wedi’i anelu at aelodau o’r gweithlu iechyd a 
gofal cymdeithasol6, ochr yn ochr â’r gyfres gyfredol o ddeunyddiau gwybodaeth ac 
arweiniad, a ddatblygwyd ar y cyd â Gofalwyr Cymru ac Ymddiriedolaeth Gofalwyr 
Cymru7. 

Asesu effaith y Ddeddf  

Mae Llywodraeth Cymru yn ymrwymedig i asesu effaith y Ddeddf. Mae’r data 
presennol am ofalwyr yn amherffaith ond mae gwaith yn mynd rhagddo i sicrhau y 
bydd data yn fwy dibynadwy ac yn addas i’w defnyddio yn y dyfodol.   

Dengys yr ystadegau arbrofol a gyhoeddwyd ar gyfer 2016-178 y bu 6,207 o 
asesiadau o angen ar gyfer gofalwyr yn 2016-17, gan arwain at 1,823 o gynlluniau 
cymorth.  Yn 2017-18, mae’r data yn nodi 6,178 o asesiadau o anghenion gofalwyr, 
gan arwain at 2,027 o gynlluniau cymorth.  Nodir cyfyngiadau’r data yn y datganiadau 
ystadegol (er enghraifft, data anghyflawn am nad oedd pob awdurdod lleol yn gallu 
darparu’r wybodaeth ofynnol)9.  Mae gennym ddata hefyd ar nifer y gofalwyr a 
wrthododd asesiadau – yn 2017/18 gwrthodwyd asesiadau gan 6,891 o ofalwyr. 

Wrth ddeall y data hwn, yn ogystal â chafeatau ar ansawdd y data, mae’n bwysig nodi 
na fyddai disgwyl i ofalwyr fod angen asesiad gofalwyr mewn unrhyw flwyddyn os 
ydynt yn ofalwyr nad oes angen cymorth arnynt (ar yr adeg honno), neu’n ofalwyr y 
mae eu hanghenion yn cael eu diwallu drwy wasanaethau gwybodaeth, cyngor a 
chymorth, neu’n ofalwyr sydd eisoes â chynllun cymorth ar waith ac nad yw eu 
hanghenion wedi newid.  Mae’r Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant yn 
gweithredu dull cymesur ac yn cynnal asesiadau pan fydd angen, gan ddarparu 
cymorth drwy ddulliau eraill lle y bo’n briodol.  Er bod Llywodraeth Cymru yn pryderu 
bod rhai gofalwyr a fyddai’n gallu elwa ar asesiadau gofalwyr ac nad ydynt yn cael 
mynediad iddynt – ac mae’n cymryd camau i ymdrin â hyn (gweler isod) – nid yw’n 
hawdd mesur y bwlch rhwng y rhai a fyddai’n elwa ar asesiad a’r rhai sy’n cael 
mynediad i asesiad.  Disgwylir mai dim ond canran fach o ofalwyr fyddai angen 
asesiad mewn unrhyw flwyddyn.  Mae’r ffaith bod mwy o ofalwyr, y cynigiwyd asesiad 
iddynt, wedi gwrthod asesiad na’r nifer a dderbyniodd y cynnig, yn ategu’r pwynt hwn. 
 
Mae Llywodraeth Cymru yn datblygu Fframwaith Perfformiad a Gwella ar hyn o bryd a 
fydd yn gwella’r ffordd y caiff data eu casglu mewn perthynas â Deddf Gwasanaethau 
Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 ac felly ein dealltwriaeth o effaith y Ddeddf, gan 

                                            
6
 https://gofalcymdeithasol.cymru/gwella-gwasanaethau/gweithio-gyda-gofalwyr-1  

7
 https://gofalcymdeithasol.cymru/hub/hub-resource-sub-categories/gofalwyr-ar-ddeddf 

 
8
  https://gov.wales/statistics-and-research/adults-receiving-care-support/?tab=previous&lang=cy 

 
9
 https://gov.wales/statistics-and-research/adults-receiving-care-support/?skip=1&lang=cy  
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gynnwys ei heffaith ar ofalwyr.  Mae’r fframwaith newydd yn cael ei ddatblygu ar hyn o 
bryd mewn partneriaeth â phenaethiaid gwasanaethau ac arweinwyr data o fewn 
awdurdodau lleol.  Bydd y fframwaith newydd ar waith ym mis Ebrill 2020 gyda’r 
ffurflenni data cyntaf i’w cyflwyno ym mis Mawrth 2021.  Cynhelir ymgynghoriad llawn 
yng Ngwanwyn 2019. 

Bydd y fframwaith yn canolbwyntio ar dri maes allweddol – data meintiol, data 
ansoddol ac ymchwil a thystiolaeth.  Caiff awdurdodau lleol eu hannog i gasglu 
amrywiaeth o ddata yn y meysydd hyn a fydd yn gyfuniad o ddata  a ragnodir yn 
genedlaethol a data a bennir yn lleol er mwyn i awdurdodau allu deall y darlun gofal 
cymdeithasol llawn yn eu hardal.  

Fel rhan o’r dull gweithredu newydd hwn, bydd yn ofynnol i awdurdodau lleol gasglu 
data ychwanegol ar ofalwyr gan gynnwys pwyslais cynyddol ar ddata ansoddol, er 
mwyn i farn a phrofiadau gofalwyr o’r Ddeddf gael eu casglu, yn ogystal â gwybodaeth 
feintiol. Mae Llywodraeth Cymru hefyd wedi ymrwymo i werthusiad o ddeddf 
Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 i archwilio’r broses o 
weithredu’r Ddeddf a’r effaith ar y bobl sy’n derbyn gofal a chymorth a’r gofalwyr sy’n 
derbyn cymorth.  Bydd yn darparu gwybodaeth gadarn am sut y caiff y Ddeddf ei 
gweithredu ar lefelau cenedlaethol, rhanbarthol a lleol.   

Dechreuodd y gwerthusiad ym mis Tachwedd 2018 a dyfarnwyd y contract i Brifysgol 
De Cymru.  Bydd y gwerthusiad yn parhau am isafswm o dair blynedd a bydd yn 
cynnwys ymgysylltu ag amrywiaeth eang o randdeiliaid a defnyddwyr gwasanaethau, 
gan gynnwys gofalwyr. Cyhoeddir yr adroddiad terfynol a’r argymhellion yn 2021. 

Polisi ehangach Llywodraeth Cymru mewn perthynas â gofalwyr  

Blaenoriaethau cenedlaethol  

Nid yw cyflwyno deddfwriaeth ynddo’i hun yn gwneud gwahaniaeth i fywydau pobl.  Er 
mwyn cefnogi’r broses o gyflwyno’r hawliau manylach hyn i ofalwyr ac er mwyn 
sicrhau bod gofalwyr yn cael mynediad iddynt a’u bod yn arwain at wneud 
gwahaniaeth i ofalwyr, gan gynnwys gofalwyr ifanc, cydnabuwyd bod angen gwneud 
rhywfaint o waith ychwanegol. Drwy hynny, cyhoeddwyd y blaenoriaethau 
cenedlaethol i ofalwyr ym mis Tachwedd 201710:   

 Cefnogi bywyd ochr yn ochr â gofalu – Mae’n rhaid i bob gofalwr gael seibiant 
rhesymol o’u rôl gofalu er mwyn eu galluogi i gynnal eu capasiti i ofalu, ac i gael 
bywyd y tu hwnt i ofalu; 
 

 Nodi a chydnabod gofalwyr – Yn hanfodol i lwyddiant cyflawni canlyniadau 
gwell i ofalwyr mae’r angen i wella cydnabyddiaeth gofalwyr o’u rôl ac i sicrhau 
eu bod yn gallu cael mynediad i’r cymorth angenrheidiol; a 
 

 Darparu gwybodaeth, cyngor a chymorth – Mae’n bwysig bod gofalwyr yn 
derbyn y wybodaeth a’r cyngor priodol yn y lle ac ar yr adeg y mae ei angen 
arnynt. 

 
 

                                            
10

 https://gov.wales/topics/health/socialcare/carers/?skip=1&lang=cy 
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Grŵp Cynghori’r Gweinidog ar gyfer Gofalwyr  

Sefydlwyd Grŵp Cynghori’r Gweinidog ar gyfer Gofalwyr, sy’n grŵp newydd, yng 
nghanol 2018, gyda’r grŵp yn darparu fforwm cenedlaethol i lywio’r gwaith o gyflawni 
gwelliannau ar gyfer gofalwyr a darparu ymateb traws-sector i’r heriau y mae pob 
gofalwr yn eu hwynebu. Mae sefydlu’r grŵp hwn yn cefnogi egwyddor allweddol Deddf 
Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant Cymru ar gyfer cefnogi dull gweithredu 
integredig, gydag aelodaeth yn cynnwys awdurdodau statudol allweddol 
(cynrychiolwyr o’r bwrdd partneriaeth rhanbarthol, awdurdod lleol a bwrdd iechyd lleol) 
ochr yn ochr â chynrychiolwyr trydydd sector, Comisiynwyr Pobl Hŷn, Plant a 
Chenedlaethau’r Dyfodol. 

Bydd y Grŵp hyn cynghori ar rwystrau sy’n gallu llesteirio’r broses o ddarparu cymorth 
effeithiol i ofalwyr, a datrysiadau y gellid ymgymryd â hwy ar y cyd gan Lywodraeth 
Cymru a’n partneriaid statudol a thrydydd parti.  

Bydd Grŵp Ymgysylltu ac Atebolrwydd yn cael ei sefydlu i gefnogi Grŵp Cynghori’r 
Gweinidog.  Bydd y grŵp hwn yn darparu llais ar gyfer amrywiaeth fwy eang o ofalwyr 
a chynrychiolwyr gofalwyr nag sy’n bosibl ar y Grŵp Cynghori ei hun, a bydd yn helpu 
i sicrhau bod y grŵp yn cadw’r ffocws ar y materion sy’n bwysig ym mywydau 
beunyddiol gofalwyr.  Caiff cynigion manwl ar gyfer sefydlu’r grŵp hwn eu trafod yng 
nghyfarfod nesaf y Grŵp Cynghori yn y Gwanwyn 2019. 

Cymorth Uniongyrchol ar gyfer Gofalwyr 
 
Cyn sefydlu Grŵp Cynghori’r Gweinidog, cytunwyd ar y cymorth canlynol ar gyfer 
gofalwyr11: 
 

 £3m i awdurdodau lleol ar gyfer darparu gofal seibiant ychwanegol.  Cynigiwyd 
yr arian hwn am y tro cyntaf yn 2017-18, a darperir y cyllid cylchol hwn bellach 
drwy Grant Cymorth Refeniw y llywodraeth leol.  Dengys yr adroddiadau a 
gyflwynwyd i Lywodraeth Cymru fod y cyllid ychwanegol hwn wedi galluogi’r 
ddarpariaeth ar gyfer amrywiaeth o fodelau traddodiadol, newydd ac arloesol ar 
gyfer darparu seibiant ar gyfer gofalwyr (gyda neu heb y person y maent yn 
gofalu amdano); 
 

 £1m i fyrddau iechyd lleol yn 2018-19 i gefnogi blaenoriaethau cenedlaethol 
gofalwyr, gan gynnwys gwella cymorth ar gyfer gofalwyr mewn meddygfeydd 
teulu ac ar adeg y caiff y person y maent yn gofalu amdano ei ryddhau o’r 
ysbyty; 
 

 Cyllid yn 2018-19 i Fforwm Cymru Gyfan ar gyfer Rhieni a Gofalwyr i godi 
ymwybyddiaeth gofalwyr am eu hawliau o dan y Ddeddf Gwasanaethau 
Cymdeithasol a Llesiant drwy greu rhwydwaith cynaliadwy o eiriolwyr gofalwyr 
sy’n cefnogi eraill i ddeall eu hawliau; 
 

 Cyllid yn 2018-19 i Gofalwyr Cymru sefydlu Hyb Cyflogwyr ar gyfer Gofalwyr 
yng Nghymru; 
 

                                            
11

 https://gov.wales/docs/dhss/publications/grwp-cynghorir-gweinidog-ar-ofalwyr-cynllun-blynyddol-
2018-19.pdf 
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 Cyllid yn 2018-19 i Blant yng Nghymru i barhau i gefnogi’r Rhwydwaith 
Gofalwyr Ifanc; 
 

 Cyllid yn 2018-19 i Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru er mwyn datblygu’r 
canllawiau a’r offer i gyflwyno cardiau adnabod ar gyfer gofalwyr ifanc er mwyn 
iddynt allu cael mynediad i’r cymorth sydd ei angen arnynt gan ysgolion, 
meddygfeydd, fferyllfeydd a gweithwyr proffesiynol eraill.  Bydd y cyllid hwn yn 
parhau yn 2019-20; a 
 

 Mae Llywodraeth Cymru wedi darparu £50m o refeniw i fyrddau partneriaeth 
rhanbarthol eleni i gefnogi’r gwaith o ddatblygu gwasanaethau arloesol mewn 
meysydd blaenoriaeth amrywiol mewn perthynas ag integreiddio, gan gynnwys 
gwasanaethau’n benodol ar gyfer gofalwyr.   

 
Mae hyn yn ychwanegol at gyllid a ddarparwyd i Gofalwyr Cymru ac Ymddiriedolaeth 
Gofalwyr Cymru i gefnogi gofalwyr wrth iddynt gael mynediad i’r cymorth y mae 
ganddynt hawl iddo o dan y Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant.  2018-19 
yw’r drydedd flwyddyn o gyllid o dan Grant Gwasanaethau Cymdeithasol y Trydydd 
Sector.  Bydd y cyllid hwn yn parhau yn 2019-20 am y bedwaredd flwyddyn, cyn i 
grant newydd gael ei gyflwyno ar ôl hynny. 
 
Wrth edrych i’r dyfodol: 
 

 Ar Ddiwrnod Hawliau Gofalwyr ar 30 Tachwedd 2018, cyhoeddodd y 
Gweinidog Plant, Pobl Hŷn a Gofal Cymdeithasol y bydd cyllid ychwanegol i 
gefnogi gofalwyr yn cael ei gynnwys fel rhan o fuddsoddiad mwy o £15m 
ychwanegol yn 2019-20 ar gyfer pobl hŷn a gofalwyr yn y Gronfa Gofal 
Integredig12.  Cyhoeddwyd canllawiau cynnar ar y defnydd o’r cyllid hwn i 
fyrddau partneriaeth rhanbarthol ym mis Rhagfyr 2018 a bydd canllawiau llawn 
ar gael erbyn mis Chwefror 2019.  Er bod y defnydd o gyllid y Gronfa Gofal 
Integredig yn cael ei bennu yn ôl yr angen lleol, yn seiliedig ar asesiadau o 
anghenion y boblogaeth a gynhyrchwyd o dan adran 14 y Ddeddf 
Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant13, mae canllawiau Llywodraeth Cymru 
yn nodi disgwyliad clir y dylai cymorth uniongyrchol ychwanegol ar gyfer 
gofalwyr gael ei ddarparu, gan gynnwys gwasanaethau seibiant ychwanegol, er 
mwyn i ofalwyr allu cael seibiant, gan eu cefnogi fel gofalwyr ac yn ystod eu 
bywydau ochr yn ochr â dyletswyddau gofal. 
 

 Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i ymgymryd â gwaith i godi 
ymwybyddiaeth y cyhoedd yn 2019-20, gan ddatblygu ein hymgyrch 
lwyddiannus gynharach ‘Mae gofal a chymorth yng Nghymru yn newid’14.  Caiff 
yr ymgyrch gyfathrebu hon sydd wedi’i thargedu ei defnyddio i ategu ymhellach 
y newidiadau y dylai gofalwyr a’r rhai sy’n derbyn gofal ddisgwyl eu gweld o 
dan y Ddeddf. Ein bwriad yw sicrhau mai gofalwyr a’u hawliau yw ffocws 
penodol yr ymgyrch.   

                                            
12

 https://gov.wales/newsroom/health-and-social-services/2018/investcarers/?skip=1&lang=cy 
13

 Cynhelir yr asesiadau hyn ar sail ôl troed y bwrdd iechyd a chyhoeddwyd adroddiadau asesu cyntaf y 
boblogaeth ym mis Mai 2017.  Roedd yn ofynnol i bob adroddiad asesu gynnwys gofalwyr fel thema 
greiddiol.   
14

 https://gov.wales/topics/health/socialcare/act/?skip=1&lang=cy 
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Casgliad 
 
Mae’r rôl a chwaraeir yn ddyddiol gan ofalwyr ledled Cymru, heb os ac oni bai, yn 
gwella iechyd, llesiant, diogelwch ac ansawdd bywyd y rhai y maent yn gofalu 
amdanynt, gan leihau’r baich ar wasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol yn 
sylweddol.   

Fel y cydnabyddir yn Cymru Iachach15, mae angen cydnabod a chefnogi rôl hanfodol 
gofalwyr di-dâl “na fyddai system ar gael hebddynt.”    

Mae’r Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant yn darparu’r un hawl i ofalwyr 
gael mynediad i gymorth cymwys â’r rhai y maent yn gofalu amdanynt.  Mae 
Llywodraeth Cymru yn ymgymryd ag ymarfer mawr i wella ansawdd data ar effaith y 
Ddeddf, i lywio gwelliant parhaus yn y broses o ddarparu’r hawliau a nodir yn y 
Ddeddf. 

Yn y cyfamser, mae Llywodraeth Cymru yn cymryd camau ymarferol drwy 
flaenoriaethau cenedlaethol, cymorth uniongyrchol ar gyfer gofalwyr a sefydlu grŵp 
newydd i gynghori’r Gweinidog er mwyn gwella ein dealltwriaeth yn barhaus o 
anghenion gofalwyr, a’r camau i’w cymryd i ddiwallu anghenion cymorth y rhai sy’n 
gwneud cyfraniad mor werthfawr at fywydau’r rhai sydd angen gofal, a’r cymunedau y 
maent yn byw ynddynt. 

 

 

                                            
15

 https://gov.wales/topics/health/publications/healthier-wales/?skip=1&lang=cy 
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Papur briffio: Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon 14 Chwefror 

2019 

Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru 

Mae Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru (AGIC) yn croesawu’r cyfle i ddod i’r Pwyllgor 

er mwyn trafod ein rôl; disgrifio sut mae’r sefydliad wedi datblygu ers yr adolygiad 

annibynnol a gynhaliwyd yn 2015, ac ystyried sut y gallai ddatblygu ymhellach yng 

ngoleuni’r Bil GIG Cymru (Ansawdd a Llywodraethu) arfaethedig. 

1. Amdanom ni

Mae ein Hadroddiad Blynyddol ar gyfer 2017-18 yn rhoi crynodeb o 

weithgareddau’r sefydliad yn ystod y flwyddyn. Bydd y Pwyllgor yn gweld manylion 

am ein cyllideb a’n pobl. Mae’n crynhoi canfyddiadau pob un o’n prif raglenni arolygu 

yn ystod y flwyddyn. Mae hefyd yn cynnwys crynodeb un dudalen ar gyfer pob 

Bwrdd Iechyd ac Ymddiriedolaeth sy’n disgrifio’r gwaith a wnaed yn ei (h)ardal yn 

ystod y flwyddyn. 

Ym mis Mehefin 2018 cyhoeddwyd ein Cynllun Strategol ar gyfer y cyfnod 2018-

2021. Mae’r cynllun hwn yn seiliedig ar adborth gan randdeiliaid a mewnbwn helaeth 

gan ein staff. Mae’n disgrifio sut y byddwn yn adeiladu ein gwaith ar sail pedwar 

amcan allweddol 

 Sicrhau bod ein gwaith yn cael yr effaith orau bosibl er mwyn cefnogi’r gwaith

o wella gofal iechyd

 Cymryd camau lle na chaiff safonau eu cyflawni

 Bod yn fwy gweladwy

 Datblygu ein pobl a’n sefydliad i wneud y gwaith gorau posibl.

Mae ein strategaeth yn cydnabod y datblygiadau ym maes gofal iechyd yn sgil yr 

Adolygiad Seneddol o Iechyd a Gofal Cymdeithasol a chyhoeddi ‘Dyfodol Iachach i 

Gymru’ gan Lywodraeth Cymru. O dan y strategaeth rydym yn ymrwymo i fynd ati i 

ystyried sut y bydd angen i ni addasu ein dull gweithredu o bosibl er mwyn archwilio 

modelau newydd o ofal integredig, ar y cyd â’n partneriaid, ac mae’n ein herio i 

sicrhau ein bod yn rhoi digon o sylw i wasanaethau ataliol. 

Y ddogfen olaf a fydd o ddiddordeb i’r Pwyllgor yw ein Cynllun Gweithredol ar gyfer 

2018-19. Mae hwn yn disgrifio sut y byddwn yn cyflawni blwyddyn gyntaf ein Cynllun 

Strategol. 

2. Gweithredu ar argymhellion o’r adolygiad annibynnol yn 2015

Mae Atodiad un yn rhoi diweddariad ar y cynnydd yn erbyn argymhellion Adolygiad 

Marks o Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru “Y Ffordd Ymlaen: Dod yn gorff arolygu a 

Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon 
Health, Social Care and Sport Committee 
HSCS(5)-06-19 Papur 2 / Paper 2
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gwella”. Mae argymhellion yr adroddiad yn dod o dan dri phrif gategori: argymhellion 

ynglŷn â’r ffordd rydym yn gweithio; argymhellion ynglŷn â’r gwaith rydym yn ei 

wneud; ac argymhellion ynglŷn â’r ffordd rydym yn gweithio gydag eraill. Mae trefn 

ein diweddariad ar gynnydd yn adlewyrchu’r grwpiau hyn. 

 

 

Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru 

Ionawr 2019 
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Atodiad 1 
Cynnydd yn erbyn argymhellion Adolygiad Marks o Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru “Y Ffordd Ymlaen: Dod yn gorff arolygu 
a gwella”, 2015 

 
 
SUT RYDYM YN GWEITHIO 
 
Rhif Argymhelliad gan Adolygiad Marks Ymateb Sylwadau 
3 Dylai AGIC roi cyhoeddusrwydd i’w dull gweithredu ar 

gydraddoldeb a hawliau dynol yn ei gweithgareddau 
arolygu a diogelu a hyrwyddo buddiannau pobl o 
gefndiroedd amrywiol a’r rhai sy’n aml yn cael eu gwthio i’r 
cyrion a’u heithrio’n gymdeithasol.  

Derbyniwyd a 
gweithredwyd 

Rydym yn cyhoeddi’r ffordd rydym yn ymdrin â chydraddoldeb a 
hawliau dynol ar ein gwefan. 
http://hiw.org.uk/about/plans/EqualityandHumanRights/?lang=cy 
 

5 Dylai AGIC a Llywodraeth Cymru ymchwilio i ba mor 
ddefnyddiol yw’r offer archwilio a ddatblygwyd gan Goleg 
Brenhinol y Ffisigwyr ac ystyried a ddylid eu cynnwys yn y 
Safonau Iechyd newydd sy’n cael eu datblygu; ac a allent 
gyfrannu at raglenni  arolygu AGIC. 

Derbyniwyd a 
gweithredwyd 

Wrth ddatblygu ein methodoleg ar gyfer arolygiadau mae AGIC yn 
cyfeirio at arfer gorau proffesiynol sefydledig a ddaw o amrywiol 
ffynonellau a gall hyn gynnwys yr adnoddau a’r rhestrau gwirio 
hynny a ddatblygir gan y Colegau Brenhinol. Gellir gwahodd 
cynrychiolwyr o’r Colegau Brenhinol i fod yn aelodau o Grwpiau 
Cyfeirio Rhanddeiliaid AGIC pan fydd methodolegau newydd yn 
cael eu datblygu. 
 

19 Dylai AGIC, ar ôl ymgynghori â rhanddeiliaid, gyhoeddi 
Datganiad o Risg yn amlinellu ei dull rheoleiddio ac 
arolygu. Dylai esbonio pa mor aml y cynhelir  arolygiadau 
ac adolygiadau o gyrff y GIG a chyrff y sector annibynnol a 
rhoi hyn yng nghyd-destun ei chapasiti i gyrraedd y 
targedau hyn. 

Derbyniwyd a 
gweithredwyd 

Nid yw AGIC yn gweithredu’n unol â  rheolau amlder wrth 
benderfynu ar arolygiadau o’r GIG. Cynhelir y rhain ar sail risg.  
 
Mae ein gwefan yn cynnwys rhagor o fanylion am y ffordd rydym yn 
defnyddio gwybodaeth am risg er mwyn rhoi ffocws i’n 
gweithgarwch arolygu.  
 
http://hiw.org.uk/about/plans/operating/?skip=1&lang=cy  

6 Dylai AGIC ddatblygu rhaglen arolygu gymesur yn 
seiliedig ar risg wedi’i llywio gan y wybodaeth y mae’n ei 
chasglu a dadansoddiad o’r wybodaeth honno.  

 
 

14 Dylai AGIC ddatblygu ymhellach a chyhoeddi Strategaeth 
Gyfathrebu, a fydd yn ei galluogi i gyfathrebu’n fwy 
effeithiol â’r cyhoedd. Bydd yn gallu darparu tystiolaeth ei 

 Mae AGIC wedi gwella’r ffordd y mae’n rhyngweithio â’r cyhoedd 
gryn dipyn, ond mae rhagor i’w wneud o hyd.  
Mae’r Cynllun Strategol ar gyfer 2018-21 yn cynnwys un amcan i 
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bod yn darparu gwasanaeth gwerthfawr iawn ar eu rhan. 
Bydd mwy o ryngweithio â chleifion a defnyddwyr 
gwasanaethau drwy ffurfiau aml-gyfrwng yn darparu 
gwybodaeth werthfawr i gefnogi arolygiadau o 
wasanaethau wedi’u harwain gan dargedau lle y codir 
pryderon. 

gynyddu ein heffaith ac ail amcan i fod yn fwy gweladwy. Mae’r naill 
a’r llall yn berthnasol yn hyn o beth. 
Mae AGIC wedi diweddaru ei gwefan ac wedi diwygio fformat ei 
hadroddiad blynyddol yn sylweddol er mwyn ei gwneud yn haws i 
gleifion a’r cyhoedd ei ddeall.  
Rydym yn parhau i ddefnyddio matrics ymrwymiad i ddangos sut 
mae’r gwaith a wneir gennym yn ymwneud â’n hymrwymiadau 
cyhoeddus gwreiddiol. 
Rydym yn paratoi fersiynau hawdd eu darllen o adroddiadau pwysig 
er mwyn sicrhau eu bod yn cyrraedd yr amrywiaeth fwyaf o bobl â 
diddordeb.  
Rydym wedi mynd ati i feithrin perthynas â’r cyfryngau, yn enwedig 
y BBC ac mae hyn wedi arwain at eitem gan y BBC yn esbonio rôl 
AGIC https://www.bbc.co.uk/cymrufyw/44466156   
 

15 Dylai AGIC gynnwys mwy o wybodaeth yn ei Hadroddiad 
Blynyddol ar allbynnau ac effeithlonrwydd prosesau gwaith 
sy’n gwasanaethu cleifion, defnyddwyr gwasanaethau a 
rhanddeiliaid eraill. Dylid lleihau nifer y mesurau gofal 
cwsmeriaid er mwyn caniatáu i adnoddau prin gael eu 
defnyddio i werthuso canlyniadau arwyddocaol. 

 

16 Dylai AGIC werthuso effeithiolrwydd ei modelau arolygu 
ac adolygu er mwyn ei helpu i wella ansawdd y 
gweithgareddau arolygu, yn ogystal â meithrin gwell 
dealltwriaeth o berfformiad darparwyr gofal iechyd. Dylai 
darparwyr gael y cyfle i roi adborth ar a yw’r ffordd y mae 
AGIC yn craffu ar eu gwasanaeth yn ddefnyddiol, ac i ba 
raddau y mae’n eu helpu i nodi’r agweddau hynny sydd 
angen eu gwella. 

Derbyniwyd 
mewn 
egwyddor 

Mae AGIC wedi adolygu’r gwersi a ddysgwyd o’i rhaglenni gwaith 
yn flaenorol, megis ystyried gwersi i’w dysgu a themâu o 
adolygiadau o ddynladdiadau. Rydym yn defnyddio grwpiau cyfeirio 
rhanddeiliaid i’n cynghori a’n herio mewn meysydd gwaith newydd 
a/neu bwysig megis arolygiadau gofal sylfaenol ac iechyd meddwl.  
 
O ran effeithiolrwydd arolygiadau, mae’n anodd priodoli achos ac 
effaith. Fodd bynnag, mae ein cynllun strategol yn cynnwys 
ymrwymiad i adolygu a gwella’r ffordd rydym yn gwneud gwaith 
dilynol ar ein harolygiadau. Rydym hefyd yn anelu at wella’r ffordd 
rydym yn cyfathrebu o ran p’un a yw gwelliannau wedi cael eu 
gwneud ai peidio. 
 

17 Dylai AGIC fesur canlyniadau ei meysydd arolygu 
pwysicaf: gan ddangos sut mae ei harolygiadau wedi cael 
effaith sylweddol ar ddiogelwch ac ansawdd 
gwasanaethau gofal iechyd drwy helpu darparwyr i wella 
eu perfformiad. 
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YR HYN A WNAWN 
 
8 Dylai AGIC ehangu adolygiadau gan gymheiriaid, 

adolygiadau thematig ac adolygiadau arbennig gan y gallant 
wella ansawdd y gofal i gleifion a defnyddwyr 
gwasanaethau ledled Cymru. Dylai adolygiadau thematig ac 
adolygiadau arbennig yn benodol gael eu datblygu 
ymhellach gan y gallant nodi atebion i broblemau mewn un 
gwasanaeth neu ardal y gall y sector cyfan fanteisio arnynt. 
Ar yr un pryd ni ddylai’r gwaith rheoleiddio ac arolygu 
gwasanaethau gofal iechyd gael ei beryglu. 

Derbyniwyd a 
gweithredwyd 
ar y cyfan 

Fforwm Cydweithredol y GIG sy’n goruchwylio gweithgarwch 
adolygu gan gymheiriaid i’r GIG yng Nghymru. Mae’r fframwaith a 
nodwyd ar gyfer adolygu gan gymheiriaid yn cynnwys proses sy’n ei 
gwneud yn bosibl i faterion sy’n achos pryder gael eu trosglwyddo i 
AGIC. 
 
Mae AGIC yn parhau i gynnal adolygiadau thematig ac arbennig. 
Yn fwyaf diweddar, mae’r rhain wedi cwmpasu Gwasanaethau 
Iechyd Meddwl (i’w gyhoeddi ym mis Chwefror 2019), 
Gwasanaethau Camddefnyddio Sylweddau (Gorfennaf 2018) 
http://hiw.org.uk/reports/natthem/2018/substancemisuse/?lang=cy a 
Rhyddhau o’r Ysbyty (Awst 2018) 
http://hiw.org.uk/reports/natthem/2018/patientdischarge/?lang=cy . 
 
Mae AGIC hefyd yn cynnal adolygiadau ac ymchwiliadau arbennig. 
Yn fwyaf diweddar cynhaliwyd adolygiad “Abertawe Bro Morgannwg 
University Health Board’s handling of the employment and 
allegations made against Mr W” 
http://hiw.org.uk/docs/hiw/reports/290118kwreviewen.pdf?lang=cy  

10 Mewn perthynas â gwaith mewn lleoliadau Iechyd Meddwl 
ac Anableddau Dysgu dylai AGIC: 
 

 gynyddu nifer yr arolygiadau o gyfleusterau cleifion 
mewnol y GIG i warchod buddiannau cleifion sydd â 
phroblem iechyd meddwl neu anabledd dysgu yn well. 

 sicrhau bod ei model arolygu yn canolbwyntio mwy ar 
werthuso canlyniadau i gleifion a llai ar graffu ar a yw 
prosesau priodol wedi eu dilyn. 

Derbyniwyd a 
gweithredwyd 

Mae AGIC yn parhau i sicrhau ei bod yn cynnal arolygiadau o 
gyfleusterau’r GIG i gleifion mewnol. Yn ogystal â rhaglen graidd 
AGIC, cynhaliodd adolygiad thematig ar y cyd ag AGGCC ar 
Anableddau Dysgu yn 2016 ac yn ystod y flwyddyn ddiwethaf 
cynhaliwyd adolygiad thematig o dimau iechyd meddwl cymunedol.  
 
Mae’r ffordd y mae AGIC yn arolygu, yn ymweld ac yn adolygu yn 
canolbwyntio’n amlwg ar ystyried ansawdd profiad y claf. Er bod 
AGIC hefyd yn ystyried materion penodol ynglŷn â phroses (yn 
enwedig o ran p’un a yw gofynion cyfreithiol wedi cael eu bodloni) 
gwneir hyn yng nghyd-destun y gofal a dderbynnir. 
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12 Dylai AGIC adnewyddu ei Ddatganiad o Ddiben i sicrhau ei 
bod yn canolbwyntio ar gleifion a dinasyddion. Dylai’r 
cyhoedd ddeall yn glir mai ei rôl yw sicrhau eu bod yn cael y 
driniaeth a’r gofal o’r ansawdd gorau, yn ogystal â’u 
hamddiffyn rhag niwed. Hefyd, efallai y bydd y Datganiad o 
Ddiben am roi mwy o bwyslais ar rôl yr Arolygiaeth o ran 
hyrwyddo gwelliannau ac arloesed mewn gofal iechyd 
ledled Cymru, ac y gallai fod yn llawer mwy nag arolygydd 
gwasanaethau unigol.      

Derbyniwyd a 
gweithredwyd 

Mae AGIC wedi ailddylunio ac wedi diweddaru diwyg yr Adroddiad 
Blynyddol, y ffordd y cyflwynir y Cynllun Strategol a’r Cynllun 
Gweithredol ac wedi diweddaru ei gwefan. 
Mae AGIC hefyd wedi meithrin gwell cydberthnasau â’r cyfryngau 
yng Nghymru er mwyn sicrhau mwy o sylw i waith a diben AGIC yn 
fwy cyffredinol. 
 
https://www.bbc.co.uk/news/uk-wales-44467315  

21 Dylai AGIC adolygu gweithrediad ac effeithiolrwydd 
strategaethau defnyddwyr gwasanaethau BILl ac 
Ymddiriedolaethau, yn unol â chanllawiau Llywodraeth 
Cymru, A Framework for Assuring Services User 
Experience, i benderfynu a ydynt yn cynnwys cleifion a 
gofalwyr fel modd o wella diogelwch ac ansawdd 
gwasanaethau. 

Derbyniwyd 
mewn 
egwyddor 

Gellid ystyried hyn fel adolygiad thematig posibl, ond byddai angen 
ei flaenoriaethu ochr yn ochr â chynigion eraill. 
Mae adolygiadau AGIC yn ystyried profiad cleifion a’r graddau y 
mae cleifion yn ymwneud â’u gofal eu hunain fel mater o drefn. 

25 Dylai AGIC gymryd camau gweithredu dilynol bob amser 
pan fydd canlyniadau’r arolwg yn dangos bod hyn yn 
angenrheidiol ac yn yr achosion mwyaf difrifol o fethiant 
gwasanaeth, dylai fod yn fwy cadarn wrth ddefnyddio ei 
phwerau gorfodi, a chyhoeddi data ar y ffordd y mae wedi 
defnyddio’r pwerau hyn yn ei Hadroddiad Blynyddol. 

Derbyniwyd a 
gweithredwyd 

Mae gan AGIC ddull strategol o wneud gwaith dilynol, gan gynnwys 
cynnal ymweliadau dilynol. Cyhoeddir ein polisi gwaith dilynol a 
sicrwydd ar ein gwefan.  
http://hiw.org.uk/docs/hiw/publications/180711followuppolicycy.pdf 
Nodir prosesau clir gennym ar gyfer rheoli sefyllfaoedd lle nad yw 
darparwyr annibynnol yn bodloni gofynion rheoliadol. 
http://hiw.org.uk/providing/enforce/?lang=cy  
Rydym yn aelod o’r trefniadau teiran y GIG ar gyfer trosglwyddo i 
lefel uwch ac ymyrryd. 
https://gov.wales/topics/health/nhswales/escalation/?lang=cy  

27 Dylai AGIC ystyried gwerth datblygu fframwaith ar gyfer 
asesu ansawdd a diogelwch yr holl wasanaethau gofal 
iechyd. Gallai’r fframwaith adlewyrchu canlyniadau 
arwyddocaol i gleifion, a gellid eu cysoni â’r Safonau Iechyd 
diwygiedig, y systemau hunansicrwydd y mae cyrff iechyd 
yn eu defnyddio i fesur eu perfformiad eu hunain a’r 
dangosyddion clinigol a ddefnyddir gan reoleiddwyr 
proffesiynol a Cholegau Brenhinol. Dylai’r fframwaith fod yn 
gyffredin i waith AGIC ac AGGCC gan fod gwasanaethau 

Derbyniwyd 
mewn 
egwyddor 

Cleifion sydd wrth wraidd holl weithgarwch arolygu AGIC. Rydym yn 
ystyried materion sy’n ymwneud â’r canlynol  

 Profiad y Claf 

 Ansawdd a Diogelwch 

 Arwain, Rheoli a Llywodraethu 
ym mhob un o’n harolygiadau. 
Rydym yn arolygu yn erbyn y Safonau Iechyd a Gofal a safonau 
arfer gorau cydnabyddedig. Nodir ein dull gweithredu ar ein gwefan. 
http://hiw.org.uk/about/whatwedo/inspect/?lang=cy  
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iechyd a gofal cymdeithasol integredig yn cael eu darparu’n 
gynyddol i gleifion a defnyddwyr gwasanaethau. Byddai 
gwybodaeth glir yn cael ei darparu i’r cyhoedd a byddai 
adroddiadau arolygu a chanlyniadau arolygiadau yn annog 
gwelliant ac arloesed gan ddarparwyr. 
 

Mewn egwyddor, rydym yn derbyn yr argymhelliad y dylai 
fframweithiau arolygu ym maes iechyd a gofal cymdeithasol fod yn 
gyson â’i gilydd. Mae hyn yn gymhleth am fod AGC ac AGIC yn 
gweithredu o fewn fframweithiau deddfwriaethol gwahanol. Fodd 
bynnag, rydym yn gweithio gyda’n gilydd ar faterion penodol megis 
Anawsterau Dysgu a Gwasanaethau Iechyd Meddwl Cymunedol. 
Rydym wrthi’n cydweithio ar adolygiad o ailalluogi gan AGC ac 
rydym wedi cynnal prosiect ymchwiliol ar gymorth gofal iechyd i 
bobl sy’n byw mewn cartrefi gofal 
http://hiw.org.uk/reports/natthem/2018/carehomereport/?lang=cy  

28 Dylai AGIC graffu ar:  
 

 a yw cyrff iechyd yn darparu’r triniaethau clinigol mwyaf 
effeithiol i gleifion. Yn ogystal â’r dymuniad i elwa ar 
dderbyn gofal yn unol â gofal hanfodol sy’n cynnal 
bywyd, megis cael eu bwydo, eu hydradu a chael 
cymorth i fynd i’r toiled yn ôl yr angen, mae cleifion 
hefyd yn awyddus i gael y triniaethau clinigol gorau sydd 
ar gael.  

 a yw gwersi sy’n cael eu hyrwyddo gan raglen Gwella 
Ansawdd 1000 o Fywydau eu cyflawni yn ystod yn ystod 
arolygiadau neu adolygiadau unigol; neu gallent fod yn 
destun adolygiadau thematig cenedlaethol. 

Gwrthodwyd Mae AGIC yn profi p’un a ddarperir gofal a thriniaeth yn erbyn y 
safonau cyhoeddedig. Nid rôl AGIC yw profi effeithiolrwydd 
triniaethau clinigol. Mae hynny’n fater i gyrff eraill megis NICE. 
 
Wrth gynnal adolygiadau thematig mae AGIC yn cyfeirio at arfer 
gorau o nifer o ffynonellau, gan gynnwys rhaglen Gwella Ansawdd 
1000 o Fywydau.  

36 Dylai AGIC gynnal rhagor o adolygiadau thematig 
cenedlaethol o wasanaethau gofal iechyd. Dylai pob 
darparwr ledled Cymru fod yn dilyn safonau meincnodi 
rhyngwladol gofal da a rôl AGIC fyddai craffu ar a yw pob 
corff iechyd yn eu rhoi ar waith; ac a ydynt yn hunanasesu 
eu perfformiad yn barhaus er mwyn codi safonau gofal. 
Byddai’n profi a yw’r hunanasesiadau o berfformiad yn 
ddilys ai peidio a thrwy weithio gydag Iechyd Cyhoeddus 
Cymru a chyrff arbenigol eraill, bydd yn nodi gwersi gan 
ddarparwyr hynod lwyddiannus a allai fod o fudd i bob claf a 
defnyddiwr gwasanaeth os cânt eu gweithredu ledled 
Cymru. 

Derbyniwyd a 
gweithredwyd 

Mae AGIC wedi rhoi rhaglen o adolygiadau thematig cenedlaethol 
ar waith. Nodwyd y rhain yng Nghynllun Strategol a Chynllun 
Gweithredol AGIC. Rydym wedi cael adnoddau ychwanegol yn 
ddiweddar a fydd yn ein galluogi i ehangu nifer yr adolygiadau 
thematig a gynhelir gennym. 
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40 Dylai AGIC ddilysu a yw Byrddau ac Ymddiriedolaethau 
Iechyd yn dilyn meincnodau arfer gorau ac yn rheoli 
perfformiad gwasanaethau gofal iechyd i’r safonau uchaf 
posibl. 

Derbyniwyd a 
gweithredwyd 

Mae adolygiadau AGIC yn cyfeirio at safonau cyhoeddedig 
sefydledig ac arfer gorau wrth ddatblygu methodolegau ar gyfer 
arolygiadau safonol ac ar gyfer adolygiadau thematig. 
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GWEITHIO GYDAG ERAILL 
 
 
1b Lle y bo’n briodol, dylai AGIC a Swyddfa Archwilio Cymru 

graffu ar y cyd ar drefniadau llywodraethu ac 
arweinyddiaeth cyrff iechyd, ac yn benodol mesur i ba 
raddau y mae eu gweithgareddau yn cael eu llywio gan y 
nod o wella gwasanaethau’n barhaus ac anelu at gyflawni 
safonau o’r radd flaenaf.  

Derbyniwyd a 
gweithredwyd 
 

Mae AGIC yn mynychu cyfarfodydd Bwrdd bob blwyddyn er mwyn 
crynhoi’r materion sy’n codi o’n gwaith a materion i’r Bwrdd eu 
hystyried. Rydym hefyd yn mynychu cyfarfodydd Bwrdd a 
Phwyllgorau yn ystod y flwyddyn er mwyn arsylwi ar y ffordd y 
maent yn gweithredu. 
Yn ystod y flwyddyn, mae Rheolwyr Cydberthnasau AGIC yn 
gweithio’n agos gyda’r arweinwyr archwilio cyfatebol yn Swyddfa 
Archwilio Cymru er mwyn rhannu canfyddiadau perthnasol a phrofi 
casgliadau. 
 

38 Lle y bo’n briodol, dylai AGIC roi blaenoriaeth i gynnal 
adolygiadau ar y cyd â Swyddfa Archwilio Cymru o 
drefniadau llywodraethu, arweinyddiaeth a pherfformiad BILl 
ac Ymddiriedolaethau; ac ystyried gofyn i Ombwdsmon 
Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru gynnig ei arbenigedd. 

2 Dylai AGIC barhau i rannu gwybodaeth a chydgysylltu 
arolygiadau ac adolygiadau gyda Swyddfa Archwilio Cymru, 
Cynghorau Iechyd Cymuned, rheoleiddwyr proffesiynol a 
Cholegau Brenhinol Meddygol er mwyn osgoi dyblygu a 
gwella effaith eu gweithgareddau.  

Derbyniwyd a 
gweithredwyd 

Mae AGIC yn gweithio’n agos i rannu gwybodaeth a chydgysylltu 
gweithgarwch â Swyddfa Archwilio Cymru, Cynghorau Iechyd 
Cymuned, rheoleiddwyr proffesiynol a chyrff eraill. Mae dulliau 
ffurfiol yn cynnwys 

 Rhaglen Arolygu Cymru 

 Uwchgynadleddau o gyrff sy’n ymwneud â chraffu a 
sicrwydd ym maes gofal iechyd yng Nghymru 

 Aelodaeth o Fforwm Cynghori Cymru y Cyngor Meddygol 
Cyffredinol 

 Cyfarfodydd dwyochrog rheolaidd wedi’u cefnogi gan 
Femoranda Cyd-ddealltwriaeth 

 

4 Gall AGIC wneud cyfraniad sylweddol at ddiogelwch a gofal 
cleifion drwy ddwyn byrddau i gyfrif am berfformiad clinigol 
meddygon drwy’r broses ailddilysu meddygol.  
 
Felly, dylai roi blaenoriaeth uchel i weithio gyda’r Cyngor 
Meddygol Cyffredinol i sicrhau bod arweinyddiaeth a 
threfniadau llywodraethu Byrddau Iechyd mewn perthynas â 

Derbyniwyd a 
gweithredwyd 

Mae AGIC yn gweithio’n agos gyda’r Cyngor Meddygol Cyffredinol 
fel aelod o Fforwm Cynghori Cymru y Cyngor Meddygol Cyffredinol, 
a thrwy gyfarfodydd dwyochrog rheolaidd. Mae gennym 
femorandwm cyd-ddealltwriaeth â’r Cyngor Meddygol Cyffredinol a 
gyhoeddir ar ein gwefan. 
http://hiw.org.uk/about/workingwithother/mou/gmcmou/?lang=cy  
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Rheoliadau Swyddog Cyfrifol yn effeithiol.  

7 
 

Dylai AGIC ffurfioli ei chytundebau gyda’r cyrff canlynol:  
 
(i) Y Cyngor Fferyllol Cyffredinol, sef prif reolydd y 

proffesiwn fferylliaeth yng Nghymru; ac adrodd ar 
effeithiolrwydd rheoleiddio fferylliaeth ledled Cymru yn 
ei Hadroddiad Blynyddol. 
 

(ii) Y Cyngor Optegol Cyffredinol, sef prif reolydd y 
proffesiwn optegol yng Nghymru; ac adrodd ar 
effeithiolrwydd rheoleiddio optegol ledled Cymru yn ei 
Hadroddiad Blynyddol. 

 

Derbyniwyd a 
gweithredwyd 

  

(i) Mae AGIC wedi cytuno ar Femorandwm Cyd-ddealltwriaeth â’r 
Cyngor Fferyllol Cyffredinol. 
 
 

(ii) Cynhaliodd AGIC adolygiad thematig o Offthalmoleg ac roedd y 
Cyngor Optegol Cyffredinol yn rhan o’r grŵp rhanddeiliaid ar 
gyfer yr adolygiad hwn.  

30 Mae’r system wybodaeth ar y cyd yn cynnwys Concordat 
Cymru, Uwchgynadleddau Gofal Iechyd a Threfniadau ar 
gyfer Trosglwyddo i Lefel Uwch GIG Cymru a gall fod lle i 
egluro sut y maent yn ategu ei gilydd yn ogystal ag asesu a 
oes unrhyw orgyffwrdd a dyblygu ymdrechion. Dylai AGIC, 
Llywodraeth Cymru a chyrff eraill ystyried a yw’r system 
wybodaeth gyfredol mor syml ac effeithlon ag y gallai fod. 
Hefyd, bydd yn ddefnyddiol yn y dyfodol pwyso a mesur a 
gwerthuso llwyddiant y system rhannu gwybodaeth a 
phenderfynu a oes angen unrhyw newidiadau. 
 
 

Derbyniwyd a 
gweithredwyd 

Mae proses glir o rannu gwybodaeth a throsglwyddo pryderon i lefel 
uwch lle y bo’n briodol: 

- Ar lefel ddwyochrog, mae Memoranda Cyd-ddealltwriaeth 
yn helpu i ategu’r broses o rannu gwybodaeth yn rheolaidd 

- Ddwywaith y flwyddyn bydd rheoleiddwyr proffesiynol yn 
cyfarfod cyn yr Uwchgynadleddau i ystyried y wybodaeth a 
ddelir ganddynt 

- Yna, bydd un o’r cyrff rheoleiddio proffesiynol yn 
cynrychioli’r drafodaeth honno yn yr Uwchgynadleddau 
mwy cyffredinol 

- Yna, bydd y trafodaethau o’r Uwchgynadleddau yn rhan o’r 
ystyriaethau yng nghyfarfodydd Trosglwyddo i Lefel Uwch 
ac Ymyrryd y GIG. 

31 Dylai’r system rhybudd cynnar gydweithredol ddod yn 
egwyddor drefnu ganolog i waith Concordat Cymru. Rhaid 
iddi gael statws a phroffil uchel ymysg yr holl aelodau a 
dylid cyhoeddi ei nodau a’i dulliau o weithio ar draws y 
sector iechyd a gofal cymdeithasol gyfan. 

Gwrthodwyd Dyma ddiben Fframwaith Trosglwyddo i Lefel Uwch ac Ymyrryd 
GIG Cymru. 

32 Dylai AGIC werthuso effeithiolrwydd y system rhybudd 
cynnar a chynnwys hyn yn ei Hadroddiad Blynyddol. 

Gwrthodwyd Mae AGIC yn rhan o Fframwaith Trosglwyddo i Lefel Uwch ac 
Ymyrryd GIG Cymru ac felly ni fyddai’n briodol iddi gynnal 
gwerthusiad o’i effeithiolrwydd. 
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33 Dylai AGIC gynyddu ei chydweithrediad â sefydliadau’r 
trydydd sector sy’n cynnig cyngor ac eiriolaeth i gleifion a 
gofalwyr i gasglu rhagor o wybodaeth am unrhyw bryderon 
sydd ganddynt am ansawdd gwasanaethau gofal iechyd, 
e.e. Gofalwyr Cymru, MIND Cymru a Chyngor ar Bopeth 
Cymru. 

Derbyniwyd a 
gweithredwyd 

Mae AGIC yn parhau i gydgysylltu a rhwydweithio â’r trydydd sector 
er mwyn sicrhau ei bod yn cael y wybodaeth ddiweddaraf sy’n 
unigryw i gymdeithasau arbennig a grwpiau â diddordeb megis 
RNIB ac Action on Hearing Loss Cymru. Pan fydd AGIC yn cynnal 
adolygiadau thematig a/neu arbenigol bydd AGIC yn cynnwys y 
trydydd sector yng ngrwpiau cynghori/llywio ei hadolygiad.  
 

34 Dylai AGIC a Chynghorau Iechyd Cymuned gynnal 
digwyddiadau gwrando mewn cymunedau lleol yn ogystal â 
chynnwys arbenigwyr yn eu timau arolygu pan gynhelir 
adolygiad manwl o ysbyty neu BILl penodol. 

Derbyniwyd a 
gweithredwyd 

Mae gan AGIC berthynas waith agosach â’r Cynghorau Iechyd 
Cymuned ers llofnodi’r Protocol Gweithredu. Mae hwn yn cynnwys 
AGIC yn dibynnu ar y wybodaeth y mae’r Cynghorau Iechyd 
Cymuned yn ei chasglu o ffynonellau gwahanol. Defnyddir 
adolygwyr lleyg yn arolygiadau AGIC er mwyn sicrhau y caiff 
safbwynt y claf ei gofnodi. 
Mae AGIC yn parhau i ystyried y syniad o gynnal digwyddiadau 
gwrando a bydd yn trafod hyn ymhellach â’r Cynghorau Iechyd 
Cymuned pan fyddant wedi gwneud rhagor o waith ar ddatblygu eu 
strategaeth gorfforaethol, eu gwaith cynllunio a’u safonau 
ymhellach. 

41 Dylai AGIC ac AGGCC weithio gyda’i gilydd i ddatblygu 
fframwaith arolygu integredig i graffu ar berfformiad 
sefydliadau iechyd a gofal cymdeithasol. Y nod fyddai asesu 
ansawdd gofal integredig, ac a yw pobl yn cael 
gwasanaethau di-dor pan fyddant yn symud rhwng gofal 
sylfaenol, ysbytai a gofal cymdeithasol mewn lleoliadau 
cofrestredig. 

Derbyniwyd a 
gweithredwyd 

Fel y trafodir yn argymhelliad 27, mae AGIC ac AGGCC yn gweithio 
gyda’i gilydd ar sail thema unigol gan ddatblygu dulliau gweithredol 
sy’n briodol i’r pwnc dan sylw.  
 
Mae’r arolygiaethau hefyd yn gwneud gwaith ar y cyd ym maes 
Trefniadau Diogelu wrth Amddifadu o Ryddid ac yn cyhoeddi 
adroddiad ar y cyd. Maent wedi gweithio gyda’i gilydd ar gyd-
adolygiad o Wasanaethau Anableddau Dysgu.  
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Vaughan Gething AC/AM 
Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol 
Minister for Health and Social Services 

Bae Caerdydd • Cardiff Bay 
Caerdydd • Cardiff 

CF99 1NA 

Canolfan Cyswllt Cyntaf / First Point of Contact Centre: 

0300 0604400 

Gohebiaeth.Vaughan.Gething@llyw.cymru 
Correspondence.Vaughan.Gething@gov.wales 

Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg.  Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd 

gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.  

We welcome receiving correspondence in Welsh.  Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh and corresponding 

in Welsh will not lead to a delay in responding.   

Eich cyf/Your ref  
Ein cyf/Our ref MA P VG/0318/19 

Dr Dai Lloyd AC 
Cadeirydd y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon 

31 Ionawr 2019 

Annwyl Dai, 

Diolch am eich llythyr dyddiedig 16 Ionawr yn gofyn am ddiweddariad ar yr hyn a 
gyflawnwyd yn unol ag argymhellion Adolygiad Ruth Marks o Arolygiaeth Gofal Iechyd 
Cymru.  

Amgaeaf ddiweddariad yn erbyn y 14 argymhelliad sydd wedi’u cyfeirio’n benodol at 
Lywodraeth Cymru yn ogystal â’r tri argymhelliad ar y cyd. Amgaeir hefyd ddiweddariad o’r 
cynnydd mewn perthynas â’r bil arfaethedig, y Bil Ansawdd  a Llywodraethiant mewn Iechyd 
a Gofal (Cymru) a’i effaith bosibl ar y diwylliant o welliant parhaus ac ansawdd y gofal. 

Yn gywir, 

Vaughan Gething AC/AM 

Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol 
Minister for Health and Social Services 

Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon 
Health, Social Care and Sport Committee 
HSCS(5)-06-19 Papur 3 / Paper 3
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Atodiad A 
 
Yr wybodaeth ddiweddaraf ynghylch y cynnydd a wnaed yn dilyn 
Adolygiad Marks o Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru: Y Ffordd Ymlaen: 
Dod yn Gorff Arolygu a Gwella 
 
Ymateb Ysgrifenedig gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau 
Cymdeithasol yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf am y cynnydd o ran 
argymhellion Adolygiad Marks o Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru  

 
Gwnaed cynnydd sylweddol o ran gweithredu’r argymhellion a nodir isod. 
Ymgynghorwyd ar nifer o’r materion a godwyd yn yr adolygiad hefyd yn y 
Papur Gwyn – Gwasanaethau sy’n Addas i’r Dyfodol, a gyhoeddwyd ar 28 
Mehefin 2017. 
 
Nododd y Papur Gwyn gynigion y Llywodraeth mewn nifer o feysydd ansawdd 
a llywodraethiant mewn gwasanaethau iechyd a gofal y mae’n bosibl y bydd 
angen deddfwriaeth yn y dyfodol ar eu cyfer. Roedd y cynigon yn cynnwys 
dyletswyddau ar gyfer iechyd a gofal cymdeithasol sy’n hyrwyddo newid 
diwylliannol gan gynnwys Dyletswydd Ansawdd; Dyletswydd o Onestrwydd; 
prosesau cyffredin i ategu gwasanaethau iechyd a gofal sy’n canolbwyntio ar 
unigolion, trefniant newydd ar gyfer llais y dinesydd sy’n disodli’r model 
Cynghorau Iechyd Cymuned, mynd i’r afael â bylchau yn y ddeddfwriaeth sy’n 
sail i AGIC a chynigion ar gyfer corff annibynnol newydd i ddwyn ynghyd y 
gwaith arolygu a rheoleiddio a llais y dinesydd. 
 
Nodwyd canlyniadau’r ymgynghoriad a bwriadau Llywodraeth Cymru mewn 
datganiad llafar ar 27 Chwefror 2018. Roedd y datganiad yn amlinellu’r bwriad 
i gynnwys y cynigion ynghylch y ddyletswydd ansawdd, y ddyletswydd o 
onestrwydd a’r trefniadau newydd ar gyfer llais y dinesydd mewn Bil yn y 
dyfodol. Mewn perthynas â’r cynigion ynghylch arolygu a rheoleiddio, roedd 
amrywiaeth barn yn yr ymatebion i’r ymgynghoriad mewn perthynas â 
chyfuno’r arolygiaethau iechyd a gofal cymdeithasol a’u gwneud yn 
annibynnol ar Lywodraeth Cymru. Felly, nid ydym yn bwriadu gwneud y 
newidiadau hyn ar hyn o bryd ond, yn hytrach, byddwn yn ymchwilio i ddull 
mwy cymesur o fynd i’r afael â’r bylchau rheoleiddio sy’n bodoli a diogelu’r 
ddeddfwriaeth sy’n sail i Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru yn y dyfodol. Bydd 
hyn hefyd yn caniatáu inni weithio’n agosach gyda’r Arolygiaeth. Mae hyn yn 
cyd-fynd yn agos â’r argymhellion yn yr Adolygiad Seneddol ynghylch cyfuno’r 
arolygiadau.   
 
Bu swyddogion yn ystyried y capasiti, y disgwyliadau, y bylchau a’r risgiau 
sy’n gysylltiedig â chyflawni swyddogaethau Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru 
yn dilyn yr ymgynghoriad, gyda’r nod o gyflwyno deddfwriaeth sylfaenol bosibl 
yn y dyfodol i fynd i’r afael â bylchau a chymhlethdodau rheoleiddio o fewn 
pwerau sylfaenol presennol AGIC. Mae hyn wedi nodi’r angen i sicrhau bod y 
capasiti yn AGIC yn cael ei ystyried cyn y gwneir newidiadau a fydd yn 
effeithio arni. Rydym yn cefnogi’r arolygiaeth i gyrraedd sefyllfa fwy 
cynaliadwy i fynd i’r afael â’r gofynion presennol a chaniatáu iddi fod yn fwy 
parod i ymateb i fframwaith deddfwriaethol newydd maes o law. Mae hyn wedi 
cynnwys adnodd cyllidebol ychwanegol ar gyfer AGIC yn 2018/19 (£m - 
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0.372) a 2019/20 (£m - 0.662) tra’n disgwyl am adolygiad manylach gan 
swyddogion. 

 
Effaith y Bil Ansawdd a Llywodraethiant ym maes Iechyd a Gofal 
(Cymru) ar y diwylliant o welliant parhaus ac ansawdd gofal 
 
Bydd y Bil Ansawdd a Llywodraethiant ym maes Iechyd a Gofal (Cymru) yn 
cyflwyno’r dyletswyddau statudol o onestrwydd ac ansawdd, ac yn disodli 
Cynghorau Iechyd Cymuned gyda Chorff Llais y Dinesydd newydd. Nod hyn 
oll yw hyrwyddo dull gweithredu ar ansawdd gofal sy’n canolbwyntio ar yr 
unigolyn sy’n cael ei ysgogi gan welliant. 
    
Dyletswydd Ansawdd 
 
Bydd y ddyletswydd ansawdd arfaethedig yn gosod dyletswydd gyffredinol ar 
Weinidogion Cymru a chyrff y GIG (Byrddau Iechyd Lleol, Ymddiriedolaethau 
ac Awdurdodau Iechyd Arbennig) i arfer eu swyddogaethau mewn perthynas 
â’r gwasanaeth iechyd gyda’r nod o wella ansawdd gwasanaethau yn yr ystyr 
ehangaf. Bwriad y newid hwn yw sicrhau, pan fydd Gweinidogion Cymru a 
chyrff y GIG yn arfer eu swyddogaethau mewn perthynas â’r gwasanaeth 
iechyd, bod yn rhaid iddynt ystyried a fydd y penderfyniad yn gwella ansawdd 
gwasanaeth ac yn sicrhau gwelliant o ran canlyniadau. Bydd hyn yn newid 
ffocws y broses gwneud penderfyniadau ac yn cynrychioli cam pellach ar y 
daith tuag at gael safonau sydd hyd yn oed yn uwch o ran gwasanaethau 
iechyd yng Nghymru sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn. 
 
Yn ogystal, byddai’r ddyletswydd yn cryfhau’r trefniadau llywodraethiant drwy 
ei gwneud yn ofynnol i Weinidogion Cymru a chyrff y GIG gyhoeddi adroddiad 
blynyddol ar y camau y maent wedi’u cymryd i gydymffurfio â’r ddyletswydd ac 
asesu graddau unrhyw welliant mewn canlyniadau.    
 
Dyletswydd o Onestrwydd 
 
Mae tystiolaeth bod mwy o ddidwylledd, tryloywder a gonestrwydd yn 
gysylltiedig â darparu gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol o ansawdd 
uwch. Mae sefydliadau sydd â diwylliannau agored a thryloyw yn fwy tebygol 
o dreulio amser yn dysgu o ddigwyddiadau, yn hytrach na cheisio cuddio neu 
fod yn rhy amddiffynnol ynghylch materion, ac maent yn fwy tebygol o fod â 
phrosesau a systemau i gefnogi staff pan fydd pethau’n mynd o’u lle.    
 
Bydd y ddyletswydd o onestrwydd a gynigir yn hyrwyddo diwylliant o fod yn 
agored ac yn cynnal ymddiriedaeth y cyhoedd a chleifion yn y gwasanaeth 
iechyd drwy sicrhau bod cleifion yn cael eu hysbysu pan fydd y gofal a 
ddarparwyd iddynt yn arwain at ganlyniad anffafriol. Bydd hyn, yn y pen draw, 
yn gwella ansawdd gwasanaethau drwy annog sefydliadau i ddysgu fel eu 
bod yn osgoi digwyddiadau yn y dyfodol.  
 
Pan fydd y ddyletswydd yn berthnasol, bydd yn ofynnol i ddarparwyr 
gwasanaethau’r GIG hysbysu defnyddiwr y gwasanaethau neu ei 
gynrychiolydd, egluro beth fydd yn digwydd nesaf, ymddiheuro a chynnig 
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cymorth ac, wedi hynny, rhoi adborth ar yr arolygiadau, y camau i’w cymryd i 
atal hyn rhag digwydd eto a chadw cofnodion.  
 
Corff Llais y Dinesydd 
 
Bydd creu un Corff Llais y Dinesydd ar gyfer yr holl wasanaethau iechyd a 
gofal cymdeithasol yn cryfhau llais y dinesydd ac yn cynorthwyo i gyflawni ein 
gweledigaeth ar gyfer ‘Cymru Iachach’ lle bydd lleisiau’r dinasyddion yn 
ymgysylltiedig ac yn cael eu clywed yn barhaus. Bydd rhoi llais cryfach i 
ddinasyddion yn cynorthwyo sefydliadau i ddeall anghenion defnyddwyr 
gwasanaethau a bod yn fwy ymwybodol ohonynt ac yn eu galluogi i lunio 
gwasanaethau mewn ffordd sy’n canolbwyntio mwy ar y defnyddiwr. Bydd 
hefyd yn cyflawni argymhellion yr Adolygiad Seneddol sy’n ymwneud ag 
integreiddio gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol yn well.   
 
Yr wybodaeth ddiweddaraf am y cynnydd o ran argymhellion Adolygiad 
Marks o AGIC – Ionawr 2019 

 
 
Argymhelliad 1 
 

 Dylai Llywodraeth Cymru sicrhau bod Safonau Iechyd newydd y GIG yn 
cynnwys gofyniad i GIG Cymru gymryd camau a fydd yn arwain at 
ddarparu'r gwasanaethau mwyaf effeithlon a gorau i gleifion a defnyddwyr 
gwasanaethau. 
 

Ymateb – Derbyniwyd a gweithredwyd  
 
Mae’r Safonau Iechyd a Gofal a gyhoeddwyd ym mis Ebrill 2015 yn gosod sail 
ar gyfer gwella ansawdd a diogelwch gwasanaethau gofal iechyd drwy 
ddarparu fframwaith y gellir ei ddefnyddio i nodi cryfderau ac amlygu meysydd 
i’w gwella.  
 

 Lle y bo'n briodol, dylai AGIC a Swyddfa Archwilio Cymru graffu ar y 
cyd ar drefniadau llywodraethu ac arweinyddiaeth cyrff iechyd, ac yn 
benodol mesur i ba raddau y mae eu gweithgareddau yn cael eu llywio 
gan y nod o wella gwasanaethau'n barhaus ac anelu at gyflawni 
safonau o'r radd flaenaf.    

 
Ymateb – derbyniwyd a gweithredwyd  
 
Mae AGIC wedi cyflwyno proses o gyflwyno adroddiadau i gyrff iechyd sy’n 
dwyn ynghyd eu canfyddiadau ac yn darparu adborth ar y trefniadau 
llywodraethiant a sicrwydd.     
 
 
Argymhelliad 5 
 
Dylai AGIC a Llywodraeth Cymru ymchwilio i ba mor ddefnyddiol yw’r offer 
archwilio a ddatblygwyd gan Goleg Brenhinol y Ffisigwyr ac ystyried a ddylid 
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eu cynnwys yn y Safonau Iechyd newydd sy'n cael eu datblygu; ac a allent 
gyfrannu at raglenni arolygu AGIC.  
 
Ymateb – Derbyniwyd a gweithredwyd 
 
Lle y bo hynny’n bosibl, mae Llywodraeth Cymru wedi cynnwys offerynnau 
archwilio o nifer o ffynonellau o fewn canllawiau atodol y Safonau Iechyd a 
Gofal.  
 
Wrth ddatblygu’r fethodoleg ar gyfer arolygiadau, mae AGIC yn gwneud 
defnydd o’r arferion gorau proffesiynol sefydledig o amrywiaeth o ffynonellau a 
byddai hyn yn cynnwys yr offerynnau a’r rhestrau gwirio hynny a ddatblygwyd 
gan y Colegau Brenhinol. Gwahoddir cynrychiolwyr o’r Colegau Brenhinol i 
eistedd ar Grwpiau Cyfeirio Rhanddeiliaid AGIC pan fydd methodolegau’n 
cael eu datblygu ac mae Academi’r Colegau Brenhinol Meddygol wedi’i 
chynrychioli ar Fwrdd Cynghori AGIC.   
 
 
Argymhelliad 9  
 
Dylai Llywodraeth Cymru:  
 
• Ddatblygu rheoliadau gofal iechyd yn unol ag egwyddorion y Papur 

Gwyn ar reoleiddio gwasanaethau gofal cymdeithasol. Dylai rheoleiddio 
a chofrestru darparwyr gofal iechyd annibynnol symud i fodel cofrestru 
sy'n seiliedig ar wasanaeth, yn hytrach na chofrestru safleoedd unigol. 
Byddai hyn yn ddiwygiad synhwyrol ac yn creu arbedion 
effeithlonrwydd ar gyfer y darparwyr ac AGIC yn ogystal â chynyddu 
cysondeb rhwng y sectorau iechyd a gofal. 

  
• Sicrhau mai dim ond un set o safonau iechyd sy'n berthnasol ar draws 

sector y GIG a'r sector annibynnol. Dylai AGIC weithio gyda GIG 
Cymru, y sector annibynnol a Llywodraeth Cymru a phob corff 
perthnasol arall i ddatblygu set ystyrlon o safonau sy'n cysylltu â 
safonau gofal cymdeithasol.  

 
Ymateb – Derbyniwyd 
 
Roedd y Papur Gwyn “Gwasanaethau sy’n Addas i’r Dyfodol” yn cynnwys 
cynigion ynghylch rheoleiddio ac arolygu a safonau cyffredin.   
 
Oherwydd ehangder a chymhlethdod y materion o ran symud o drefn sy’n 
seiliedig ar sefydliad i un sy’n seiliedig ar wasanaethau, ein bwriad yw 
datblygu deddfwriaeth i’w chyflwyno yn ystod tymor y Cynulliad yn y dyfodol.  
 
Byddai’r ddeddfwriaeth hon hefyd yn cael ei defnyddio i gyflwyno fframwaith 
safonau cyffredinol. 
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Argymhelliad 11 

 
Dylai Llywodraeth Cymru ddileu cyfrifoldeb AGIC dros y swyddogaethau 
canlynol:  
 

 Goruchwylio bydwragedd a dylid trosglwyddo'r swyddogaeth hon i 
sefydliad lletyol arall ar fyrder. 

 
Ymateb - Gwrthodwyd   
 
Ar y pryd, roedd disgwyl i’r gwaith o oruchwylio bydwragedd yn statudol gael 
ei ddileu gan y Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth yn y dyfodol agos ac nid oedd 
budd o drosglwyddo’r swyddogaeth yn y cyfamser 
 

 cynnal adolygiadau o achosion o ddynladdiad lle mae dynladdiadau wedi 
cael eu cyflawni gan ddefnyddwyr gwasanaethau iechyd meddwl. Nid yw 
arolygiaethau gofal iechyd eraill yn y DU yn cyflawni'r swyddogaeth hon. 
Cydnabyddir bod angen arbenigedd clinigol, felly comisiynir adroddiadau 
gan gyrff BILl cyfatebol. Os bydd y trefniadau comisiynu presennol yn 
parhau, yna dylai Llywodraeth Cymru ystyried y goblygiadau o ran 
adnoddau.    

 
Ymateb – Gwrthodwyd 
 
Yn gyffredinol, teimlwyd y dylai’r swyddogaeth adolygu dynladdiadau aros 
gydag AGIC gan ei fod yn darparu gwybodaeth a dulliau dysgu gwerthfawr a 
gwybodaeth ehangach ynghylch ansawdd gwasanaethau iechyd meddwl.   
 

 cyfrannu at ymchwilio i farwolaethau mewn carchardai yng Nghymru. 
Oherwydd eu natur, mae'r ymchwiliadau hyn yn cymryd cryn amser, 
maent yn aml yn gofyn am arbenigedd clinigol ac weithiau mae'r 
adnoddau sydd angen eu dyrannu iddynt yn golygu bod AGIC wedi 
gorfod lleihau gweithgareddau arolygu pwysig. Gallai'r Ombwdsmon 
Carchardai'r Gwasanaeth Prawf gael cyngor clinigol arbenigol gan 
Fyrddau Iechyd Lleol.  

 
 
Ymateb – Gwrthodwyd  
 
Defnyddir ymchwiliadau o farwolaethau yn y ddalfa gan AGIC i gyflawni ei 
chyfrifoldeb dros brofi’r ddarpariaeth gofal iechyd y mae byrddau iechyd yn ei 
chynnig i garcharorion. Felly, dylai’r swyddogaeth hon aros gydag AGIC.  
 

 Asesu asiantaethau nyrsys. Er na fydd hyn yn cael llawer o effaith ar 
gapasiti AGIC bydd yn helpu i ddileu’r dyblygu â gwaith AGGCC 

 
 
Ymateb – Derbyniwyd  
 
Mae’r cyfrifoldeb yn gorwedd gydag AGC o dan Ddeddf Rheoleiddio ac 
Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016. 
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Argymhelliad 13  
 

Fel rhan o'r cynigion ar gyfer y Papur Gwyrdd, dylai Llywodraeth Cymru 
ymgynghori ar y canlynol:  
 
• Rhoi ystod lawn o bwerau gorfodi i AGIC, gan gynnwys rhoi darparwr 

gofal iechyd y GIG dan fesurau arbennig heb droi at y Gweinidog 
Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol. Bydd hyn yn helpu i wella 
annibyniaeth AGIC a rhoi sicrwydd i'r cyhoedd ei bod yn rheoleiddiwr 
ac yn arolygydd cryf a diduedd. 

  
• Yr ystod o opsiynau a fyddai'n gwneud AGIC yn arolygiaeth fwy 

annibynnol, gan edrych ar fodelau eraill gan gynnwys Estyn, yn ogystal 
ag Archwilydd Cyffredinol Cymru ac Ombwdsmon Gwasanaethau 
Cyhoeddus Cymru.  

 
Ar yr un pryd, byddai'n synhwyrol ystyried y posibilrwydd o uno gydag 
AGGCC wrth ymchwilio i'r opsiynau hyn. Gellid ymgynghori â'r cyhoedd ar 
bob un o'r materion hyn gan gynnwys ystyried manteision ac anfanteision 
creu un rheoleiddiwr gyda chyfrifoldeb dros iechyd a gofal cymdeithasol.  
 
 

Ymateb – Gwrthodwyd  
 
Credwn fod Fframwaith Uwchgyfeirio ac Ymyrraeth GIG Cymru, a’r dulliau 
gweithredu cysylltiedig, eisoes yn darparu system gadarn ar gyfer ystyried 
lefelau uwchgyfeirio darparwyr gofal iechyd. Mae AGIC yn bartner allweddol 
yn y trefniadau hyn.  
 
Ymgynghorodd Gwasanaethau sy’n Addas i’r Dyfodol ar gynigion i gyfuno’r 
arolygiaethau a gwneud AGIC yn fwy annibynnol ar y Llywodraeth. Yn yr 
ymatebion i’r ymgynghoriad, mynegwyd gwahaniaeth barn gymysg ynghylch y 
cwestiynau hyn, ac nid ydym yn bwriadu eu datblygu ar hyn o bryd.    
 
Yn y cyfamser, mae gwaith yn mynd rhagddo i ddatblygu capasiti Arolygiaeth 
Gofal Iechyd Cymru.    
 
Argymhelliad 18 

 
Mae Comisiwn Williams yn argymell, os nodir safon arfer da dylai pob corff 
iechyd perthnasol ledled Cymru gyfan ei mabwysiadu i ddod ag amrywiadau 
diangen mewn ansawdd gwasanaethau i ben. Byddai'n rhaid cyfiawnhau 
unrhyw wyro oddi wrth yr egwyddor hon. Felly, byddai'n fuddiol iawn cynnwys 
y gofyniad hwn yn y Safonau Iechyd diwygiedig ac iddo ddod yn rhan o 
gyfundrefn reoleiddio AGIC.  
 
Ymateb – Derbyn mewn egwyddor  
 
Mae’r safonau Iechyd a Gofal yn sicrhau bod yr arferion gorau’n cael eu dilyn 
ac yn ceisio lleihau amrywiaeth. Yn ogystal, mae’r arfer o rannu arferion da yn 
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ategu nifer o raglenni gwella GIG Cymru, gan gynnwys y rhai a roddwyd ar 
waith gan 1000 o Fywydau – Gwasanaeth Gwella. Mae arweinydd clinigol 
cenedlaethol wedi’i benodi i weithio gyda’r GIG i sbarduno gwelliant drwy 
leihau amrywiadau. Mae Cymru Iachach yn ailddatgan pwysigrwydd rheoli 
amrywiaeth fel elfen o ofal iechyd darbodus.   
 
Argymhelliad 20  
 
Dylai Llywodraeth Cymru:   
 

 Ystyried rhinweddau datblygu dyletswydd gyfreithiol i gynnwys 
defnyddwyr gwasanaethau yn rhaglenni llywodraethu a chraffu AGIC. 
Byddant yn cael dweud eu barn ar gynllunio, gweithredu a monitro ei 
gweithgareddau rheoleiddio. Gall gwrando'n uniongyrchol ar leisiau 
cleifion a gofalwyr helpu i adnabod gofal sy'n cyfrannu at iechyd a lles da 
yn ogystal â gofal anniogel ac annerbyniol. Byddai'n ofynnol i AGIC 
adrodd i Weinidogion Cymru ar gyfranogiad dinasyddion, gan gynnwys 
plant a phobl ifanc, wrth wneud penderfyniadau ac yn ei gweithrediadau 
strategol.  

 
Ymateb - Gwrthodwyd 
 
Nid yw Llywodraeth Cymru yn credu bod angen cyflwyno dyletswydd 
gyfreithiol i sicrhau bod AGIC yn cynnwys defnyddwyr gwasanaethau yn ei 
rhaglenni. Mae AGIC eisoes yn defnyddio amrywiaeth o ddulliau i sicrhau bod 
profiadau cleifion yn cael eu hystyried, gan gynnwys cael arolygwyr lleyg yn 
rhan o’r timau arolygu, cynnwys cleifion yn y broses o ddatblygu’r 
methodolegau arolygu a chynnwys Cynghorau Iechyd Cymuned mewn 
adolygiadau thematig.  
 

 

 Adlewyrchu egwyddorion Gofal Iechyd Darbodus, cyfranogiad cleifion a 
gwell canlyniadau i gleifion yn y Safonau Iechyd diwygiedig sydd wrthi'n 
cael eu datblygu a sicrhau eu bod yn rhan o gyfundrefn reoleiddio ac 
arolygu AGIC. Rôl AGIC fyddai craffu ar a yw corff iechyd yn cyflawni 
canlyniadau i gleifion y maent yn credu eu bod yn bwysig i'w hiechyd a'u 
lles. 

 
Ymateb – Derbyniwyd a gweithredwyd  
 
Mae’r Safonau Iechyd a Gofal yn cwmpasu egwyddorion cyd-gynhyrchu a 
gofal iechyd darbodus.   
 
 
Argymhelliad 22 
 

Dylai Llywodraeth Cymru osod dyletswydd statudol ar BILl, Ymddiriedolaethau 
a Chynghorau Iechyd Cymuned i rannu gwybodaeth am gwynion gydag AGIC 
fel mater o drefn. Bydd hyn yn gwella gallu AGIC i gyflawni ei chyfrifoldeb i 
sicrhau ansawdd perfformiad cyrff iechyd mewn perthynas ag ymdrin â 
phryderon a rheoli digwyddiadau yn unol â Gwneud yn Dda, Gwneud yn Well 
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- Safonau ar gyfer Gwasanaethau Iechyd Cymru; ac i sylwi ar fethiant difrifol a 
systemig mewn gofal iechyd yn gynnar.  
 
Ymateb – Gwrthodwyd  
 
Nid yw Llywodraeth Cymru yn credu bod angen dyletswydd gyfreithiol i rannu 
gwybodaeth am gwynion fel mater o drefn. Gall AGIC wneud cais am yr 
wybodaeth hon gan sefydliadau os oes angen, fodd bynnag rydym eisoes yn 
disgwyl i sefydliadau gyfleu’r wybodaeth hon yn agored i’w pwyllgorau 
Byrddau Ansawdd a Diogelwch a chyhoeddi’r papurau. Mae gwaith eisoes ar 
y gweill i ddatblygu’r set ddata ar gwynion i Gymru gyfan a fydd yn caniatáu 
rhannu gwybodaeth yn rhwydd.  
 
 
Argymhelliad 23  

 
Dylai Llywodraeth Cymru ystyried datblygu rheoliadau llymach a mwy cadarn i 
gryfhau'r safonau gofal diwygiedig, sy'n berthnasol i bob darparwr gofal iechyd 
yn sector y GIG a'r sector annibynnol. 
 
Byddai AGIC yn craffu ar weithredu'r Safonau a dylid rhoi ystyriaeth i gynyddu 
ei phwerau gorfodi lle ceir achosion o dorri'r Safonau. 
 
Ymateb – Derbyniwyd  
 
Roedd y Papur Gwyn “Gwasanaethau sy’n Addas i’r Dyfodol” yn cynnwys 
cynigion ynghylch rheoleiddio ac arolygu a safonau cyffredin.   
 
Oherwydd lled a chymhlethdod y materion sy’n ymwneud â symud o system 
sy’n seiliedg ar sefydliad i un sy’n seiliedig ar wasanaethau, ein bwriad yw 
datblygu deddfwriaeth i’w chyflwyno yn ystod un o dymhorau’r Cynulliad yn y 
dyfodol.  
 
 
Argymhelliad 24 
 
Dylai Llywodraeth Cymru gynnwys Dyletswydd o Onestrwydd benodol yn y 
Safonau Iechyd diwygiedig er mwyn i AGIC allu asesu i ba raddau y mae 
darparwyr gwasanaethau yn agored ac yn onest am eu camgymeriadau, pam 
maent wedi digwydd, a'r hyn y maent wedi ei wneud i unioni pethau. Bydd 
AGIC hefyd yn asesu a oes gan Fyrddau Iechyd Lleol drefniadau llywodraethu 
da: bod gwybodaeth nid yn unig yn cael ei rhannu â chleifion, ond hefyd 
gydag AGIC cyn gynted â phosibl a bod gwasanaethau mwy diogel yn cael eu 
darparu o ganlyniad i ddysgu o gamgymeriadau. 
 
Ymateb – Derbyniwyd mewn egwyddor 
 
Bydd y Bil Ansawdd a Llywodraethiant ym maes Iechyd a Gofal (Cymru) yn 
cyflwyno dyletswydd statudol o onestrwydd. Bydd yn ofynnol i Fyrddau Iechyd 
adrodd ar weithredu’r ddyletswydd hon. Mae hyn yn mynd ymhellach na 
chynnwys y fframwaith Safonau Iechyd.   
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Argymhelliad 26 
 
Dylai Llywodraeth Cymru:  
 
• Ddatblygu rheoliadau i ganiatáu i AGIC erlyn achosion lle mae staff 

gofal iechyd proffesiynol yn rhoi gwybodaeth ffug neu gamarweiniol. 
  
• Datblygu rheoliadau sy'n gorfodi cofrestru sy'n gyfyngedig o ran amser 

ar wasanaethau sydd wedi methu â chydymffurfio â rheoliadau a 
safonau. Byddai hyn yn rhoi pwysau sylweddol ar ddarparwyr i wella eu 
perfformiad.  

 

 
Ymateb – Derbyniwyd  
 
Roedd y Papur Gwyn “Gwasanaethau sy’n Addas i’r Dyfodol” yn cynnwys 
cynigion ynghylch rheoleiddio ac arolygu a safonau cyffredin.   
 
Oherwydd ehangder a chymhlethdod y materion o ran symud o system sy’n 
seiliedig ar sefydliad i un sy’n seiliedig ar wasanaethau, ein bwriad yw 
datblygu deddfwriaeth i’w chyflwyno yn ystod un o dymhorau’r Cynulliad yn y 
dyfodol.  
 
 
Argymhelliad 29  
 
Nid yw'r trefniadau gwirfoddol sy'n sail i waith Arolygu Cymru wedi cefnogi a 
chydgysylltu rhaglenni gwaith rhwng y 4 corff archwilio, arolygu a rheoleiddio 
ac ar adegau gall hyn roi cleifion a defnyddwyr gwasanaethau mewn perygl 
oherwydd na fydd adolygiad yn cael ei gynnal.  
 
Dylai Llywodraeth Cymru ymchwilio i sut y gellid cryfhau cydweithio drwy 
adolygu trefniadau cydweithredu presennol a sut y gellid eu diwygio drwy greu 
dyletswydd statudol. Yn benodol gall model Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 
2009 sy'n cefnogi cydweithio rhwng y cyrff archwilio, arolygu a rheoleiddio 
wrth adolygu perfformiad awdurdodau lleol fod yn berthnasol i'r sector iechyd.  
 
 
Ymateb – Gwrthodwyd 
 
Mae’r gwaith hwn wedi symud yn ei flaen gryn dipyn bellach gyda chyhoeddi 
Papur Cylch Gwaith a Chanllawiau ar Rannu Gwybodaeth Arolygu Cymru. 
Mae AGIC a AGC wedi cydweithio ar arolwg o’r gwasanaethau i bobl ag 
anableddau dysgu.  
 
Nid yw Llywodraeth Cymru yn gweld angen ar hyn o bryd am ddyletswyddau 
cydweithredu statudol pellach.  
 
 

Tudalen y pecyn 70



10 
 

Argymhelliad 30  
 
Mae'r system wybodaeth ar y cyd yn cynnwys Concordat Cymru, 
Uwchgynadleddau Gofal Iechyd a Threfniadau Dwysáu GIG Cymru a gall fod 
lle i egluro sut y maent yn ategu ei gilydd yn ogystal ag asesu a oes unrhyw 
orgyffwrdd a dyblygu ymdrechion. Dylai AGIC, Llywodraeth Cymru a chyrff 
eraill ystyried a yw'r system wybodaeth gyfredol mor syml ac effeithlon ag y 
gallai fod. Hefyd, bydd yn ddefnyddiol yn y dyfodol pwyso a mesur a 
gwerthuso llwyddiant y system rhannu gwybodaeth a phenderfynu a oes 
angen unrhyw newidiadau. 
 
Ymateb – Derbyniwyd a gweithredwyd 
 
Mae Fframwaith Uwchgyfeirio ac Ymyrraeth GIG Cymru sy’n cynnwys y 
trefniadau ar y cyd sydd ar waith rhwng Llywodraeth Cymru, Archwilydd 
Cyffredinol Cymru ac AGIC, yn caniatáu ar gyfer dulliau effeithiol o rannu 
gwybodaeth a chamau gweithredu cydgysylltiedig.   
 
 
Argymhelliad 31 
 

Dylai'r system rhybudd cynnar gydweithredol ddod yn egwyddor drefnu 
ganolog i waith Concordat Cymru. Rhaid iddi gael statws a phroffil uchel 
ymysg yr holl aelodau a dylid cyhoeddi ei nodau a'i dulliau o weithio ar draws 
y sector iechyd a gofal cymdeithasol gyfan.  
 
Ymateb – gwrthodwyd 
 
Dyma ddiben Ffamwaith Uwchgyfeirio ac Ymyrraeth GIG Cymru. 
 
 
Argymhelliad 35 
 

Dylai Llywodraeth Cymru ystyried diwygio gwaith y Cynghorau Iechyd 
Cymuned yn y ffyrdd canlynol:  
 
• Rhaid i Gynghorau Iechyd Cymuned flaenoriaethu eu gwasanaeth 

cyngor ac eiriolaeth i gleifion a lleihau amseroedd aros.  
• Dylai cylch gwaith Cynghorau Iechyd Cymuned ymestyn eu rôl 

cynghori ac eiriolaeth i ddarparu cymorth di-dor i bobl sy'n defnyddio 
gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol.  

• Dylai fod dyletswydd statudol ar Gynghorau Iechyd Cymuned ac AGIC i 
rannu gwybodaeth am gwynion a chudd-wybodaeth arall â'i gilydd.  

• Yn y dyfodol dylai aelodau Cynghorau Iechyd Cymuned gyflawni elfen 
leyg arolygiadau AGIC.  

  
 

Ymateb – Derbyn yn rhannol 
 
Bydd y Bil Ansawdd a Llywodraethiant ym maes Iechyd a Gofal (Cymru) yn 
cynnwys cynigion i ddisodli’r Cynghorau Iechyd Cymuned gyda Chorff Llais y 
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Dinesydd, gyda rôl cyngor a chymorth estynedig ar gyfer cwynion sy’n 
cynnwys gwasanaethau cymdeithasol.   
 
Nid oes dim i atal aelodau’r Cynghorau neu aelodau’r corff Newydd rhag 
darparu elfen leyg arolygiadau AGIC.  
 
Fel y nodwyd uchod, nid yw Llywodraeth Cymru yn credu bod angen 
dyletswydd gyfreithiol ar gyfer rhannu gwybodaeth am gwynion yn rheolaidd. 
Mae gan y Cynghorau ac AGIC Femorandwm Cyd-ddealltwriaeth a 
adolygwyd ac a ddiweddarwyd ym mis Rhagfyr 2017. Mae’r Memorandwm yn 
cefnogi’r gwaith o greu rhaglenni gwaith ategol, sy’n osgoi ailadrodd ac sy’n 
sicrhau bod prosesau clir ar waith ar gyfer rhannu gwybodaeth a chroes-
gyfeirio risgiau a phryderon.  
 
 
Arymhelliad 37 
 

Dylai Llywodraeth Cymru gynnwys gwerthusiad o ddiwylliant cyrff iechyd yn y 
Safonau diwygiedig ar gyfer Gwasanaethau Iechyd yng Nghymru. Byddai hyn 
yn gofyn am asesiad o drefniadau llywodraethu ac arwain Byrddau ac yn 
caniatáu i AGIC ystyried a yw Byrddau yn grymuso ac yn cefnogi staff i 
ddarparu gofal o safon ragorol. 
 
Ymateb – Derbyniwyd a gweithredwyd 
 
Mae llywodraethiant, arweinyddiaeth ac atebolrwydd eisoes yn llunio rhan o’r 
Safonau Iechyd a Gofal. Mae AGIC yn ystyried sut y mae gwasanaethau’n 
cael eu rheoli a’u harwain ac a yw’r gweithle a diwylliant y sefydliad yn 
cefnogi’r ddarpariaeth o ofal diogel ac effeithiol.  
 
 
Argymhelliad 39 
 
Dylai Llywodraeth Cymru, BILl, Ymddiriedolaethau, AGIC ac eraill:  
 
• Gytuno ar system casglu data a gwybodaeth gyffredin, i'w defnyddio'n 

lleol, i gwmpasu'r GIG cyfan yng Nghymru. Bydd hyn yn golygu y bydd 
BILl ac Ymddiriedolaethau yn cael gwybodaeth gadarn a haws ei deall; 
yn ogystal â data mwy hyddysg yn cael eu bwydo i amrywiol elfennau 
fframwaith gwybodaeth a rheoli perfformiad Llywodraeth Cymru a 
gwybodaeth a ddarperir i AGIC. Bydd hefyd yn caniatáu cymharu 
perfformiad a lledaenu gwersi a ddysgwyd ledled Cymru.  

 
• Dylai'r system casglu data leol gynnwys cyfres o ganlyniadau clinigol 

yn unol â gofynion archwilio cenedlaethol a fydd yn galluogi 
dinasyddion i ddeall pa mor dda y mae gwasanaethau'n cael eu 
darparu'n lleol.  
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Ymateb – Derbyn mewn egwyddor 
 
Mae’r Strategaeth Iechyd a Gofal Cymdeithasol Digidol i Gymru yn nodi dull 
‘Unwaith i Gymru’ a fydd yn creu llwyfan cadarn ar gyfer safonau cyffredin a 
rhyngweithredu rhwng systemau a mynediad i gofnodion strwythredig, 
electronig ym mhob lleoliad gofal i gyfuno a chydgysylltu’r gofal ar gyfer 
defnyddwyr gwasanaethau, cleifion a gofalwyr. Bydd y system iechyd a gofal 
cymdeithasol yng Nghymru yn gwneud defnydd gwell o’r data a’r wybodaeth 
sydd ar gael i wella’r dull o wneud penderfyniadau, cynllunio newidiadau i’r 
gwasanaethau a sbarduno gwelliant mewn ansawdd a pherfformiad. 
 
 
Argymhelliad 42 
 
Dylai Llywodraeth Cymru ystyried uno'r ddwy arolygiaeth. Yn ystod y 
blynyddoedd nesaf bydd y ffordd y darperir gwasanaethau iechyd a gofal 
cymdeithasol yn cael ei thrawsnewid. Gan y bydd y GIG yng Nghymru a 
llywodraeth leol yn cael eu had-drefnu, bydd patrymau darparu a chomisiynu 
gwasanaethau yn newid, ac ar ôl ymgyfarwyddo â'r drefn newydd efallai y 
gellid ymchwilio i uno'r ddwy arolygiaeth. Dylid cynnal dadansoddiad cost a 
budd trylwyr i asesu a yw uno yn briodol.  
 
Ymateb – Wedi’i gwblhau 
 
Roedd y cwestiwn o uno AGIC a AGC wedi’i gynnwys yn y  
Papur Gwyn “Gwasanaethau sy’n Addas i’r Dyfodol”. Dangosodd 
dadansoddiad o’r ymatebion i’r ymgynghoriad hwnnw fod barn gymysg mewn 
perthynas ag uno’r arolygiaethau iechyd a gofal cymdeithasol a’u gwneud yn 
annibynnol ar Lywodraeth Cymru. Felly, nid ydym yn bwriadu mynd ar 
drywydd y newidiadau hyn ar hyn o bryd. Yn hytrach, bydd Llywodraeth 
Cymru yn archwilio dull mwy cymesur o fynd i’r afael â’r bylchau rheoleiddio 
sy’n bodoli a diogelu’r ddeddfwriaeth ategol ar gyfer Arolygiaeth Gofal Iechyd 
Cymru i’r dyfodol. Mae hyn yn alinio â’r argymhellion yn yr Adolygiad 
Seneddol ynghylch cyfuno arolygiaethau.  
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06 Rhagfyr 2018 

Annwyl Ysgrifennydd y Cabinet, 

Cynlluniau Cyflawni ar gyfer y Gaeaf 2018-19 

Ysgrifennaf atoch yn dilyn eich datganiad yn y Cyfarfod Llawn ar 13 
Tachwedd oedd yn rhoi’r newyddion diweddaraf i'r Aelodau am y gwaith 
sy’n cael ei wneud i sicrhau bod y gwasanaethau iechyd a gofal mewn 
sefyllfa well i ymdopi â'r pwysau maent yn debygol o’i wynebu yn ystod 
misoedd y gaeaf.   

Rwyf yn croesawu'r ffaith fod Llywodraeth Cymru yn cydnabod bod 
heriau a phroblemau sylweddol wedi codi y llynedd, fel y nodwyd yn yr 
adroddiad gwerthuso – Gaeaf 2017-18: Gwerthusiad o Gadernid y 
Gwasanaethau Iechyd a Gofal – a gyhoeddwyd ym mis Hydref, a’ch bod 
wedi craffu ar y cynlluniau parodrwydd ar gyfer y gaeaf y mae'r Byrddau 
Iechyd wedi'u paratoi.   

Ond byddai’n ddefnyddiol cael mwy o eglurder ynghylch nifer o bwyntiau 
er mwyn imi ddeall yn well y gwaith sy’n cael ei wneud ledled Cymru i 
wella profiadau pobl hŷn os bydd angen gwasanaethau iechyd a/neu 
wasanaethau cymdeithasol arnynt yn ystod misoedd y gaeaf.    

Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon 
Health, Social Care and Sport Committee 

HSCS(5)-06-19 Papur 4 / Paper 4
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Byddai hefyd yn ddefnyddiol pe baech yn gallu rhannu gwybodaeth â mi 
am sut yr aethoch ati i graffu ar y cynlluniau ar gyfer y gaeaf, gan 
gynnwys y meini prawf a ddefnyddiwyd i asesu eu cynnwys.  
Un o'r problemau roeddech chi wedi tynnu sylw atynt yn eich datganiad 
oedd y cynnydd yn nifer y bobl hŷn oedd yn cael eu derbyn i'r ysbyty 
oherwydd cyflyrau cymhleth ac mae hyn yn rhywbeth y cyfeiriwyd ato yn 
yr adroddiad gwerthuso hefyd.  Allwch chi ddweud wrthyf a oes unrhyw 
gamau penodol yn cael eu cymryd i atal y derbyniadau hyn, ar wahân i'r 
gwaith parhaus sy'n gysylltiedig â’r agenda atal ehangach?  
 
Yn yr un modd, yn eich datganiad, roeddech chi wedi cyfeirio at yr 
ymgyrch Dewis Doeth sydd â'r nod o leihau nifer y cleifion sy'n ymweld 
ag adrannau Damweiniau ac Achosion Brys pan fo gwasanaeth arall, 
mwy addas, ar gael. O gofio bod yr adroddiad gwerthuso yn dweud mai 
pobl hŷn sydd i gyfrif am nifer anghymesur o ymweliadau a derbyniadau 
brys, byddai gennyf ddiddordeb mewn cael gwybod a oedd negeseuon 
yr ymgyrch Dewis Doeth wedi’u targedu’n benodol at bobl hŷn, ac, os 
felly, y dulliau a ddefnyddiwyd i ledaenu'r negeseuon hyn.       
 
Roedd eich datganiad hefyd yn tynnu sylw at gapasiti ysbytai, rhywbeth 
sydd â chysylltiad agos ag oedi wrth drosglwyddo gofal, sy'n gallu 
effeithio’n sylweddol ar iechyd a lles pobl hŷn.   Mae'r cyllid tuag at 
gynyddu capasiti yn rhywbeth i'w groesawu wrth gwrs, ond mae’r 
adroddiad gwerthuso yn nodi nad yw ymyriadau i gefnogi'r farchnad 
gofal cartref yn cael yr effaith gynnar a ragwelwyd ac, yn nhermau 
iechyd, mai prinder capasiti yng nghyswllt gofal nyrsio yw'r rhwystr 
mwyaf i sicrhau gwelliant parhaus o ran oedi wrth drosglwyddo gofal.  
Allwch chi ddweud wrthyf pa gamau penodol sydd wedi cael eu cymryd i 
sicrhau bod lefelau priodol o staff gofal cartref a darpariaeth gofal nyrsio 
ar gael er mwyn atal oedi diangen wrth drosglwyddo gofal eleni?    
 
Mewn cysylltiad â hyn, mae’r adroddiad gwerthuso hefyd yn nodi y 
byddai cael llwybr integredig ar gyfer pobl hŷn yn un ffordd o wella'r 
sefyllfa mewn gaeafau i ddod. Allwch chi ddweud wrthyf pa gynnydd a fu 
o ran bwrw ymlaen â hyn a pha bryd y caiff y llwybr ei gwblhau a’i 
gyflwyno ym mhob rhan o Gymru?    
 
Gan edrych ar y tymor hwy, byddwn yn ddiolchgar pe baech yn gallu 
rhoi gwybod i mi a fydd craffu ar gynlluniau ar gyfer y gaeaf yn rhywbeth 
y byddwch yn ei wneud bob blwyddyn, neu ymateb ‘untro’ i'r problemau 
sylweddol a gafwyd y llynedd oedd hyn? Byddai cynnal ymarfer craffu o'r 
fath bob blwyddyn yn dangos ymrwymiad i sicrhau y gwneir cynlluniau 
effeithiol ar gyfer y gaeaf ar draws yr holl wasanaethau iechyd a gofal 
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cymdeithasol.  Byddai hefyd yn hwyluso canfod problemau a mynd i’r 
afael â nhw mewn ffordd ragweithiol cyn i’r gwasanaethau iechyd a gofal 
cymdeithasol gyrraedd sefyllfa o argyfwng posibl.  
 
Yn olaf, byddwn yn ddiolchgar pe gallech roi gwybod i mi a fydd 
Llywodraeth Cymru yn cymryd unrhyw gamau pellach mewn ymateb i’r 
ffigurau a gyhoeddwyd yr wythnos diwethaf a oedd yn dangos bod 
Marwolaethau Ychwanegol y Gaeaf wedi cynyddu 84% yn ystod 2017-
18, gyda nifer y marwolaethau ymysg pobl hŷn wedi cynyddu’n 
syfrdanol.   
 
Yn nhermau'r gwaith rwyf fi’n bwriadu ei wneud yn y cyswllt hwn, rwyf 
wedi ysgrifennu at fyrddau iechyd yn gofyn iddynt am gopïau o'u 
cynlluniau ar gyfer y gaeaf ac yn gofyn iddynt rannu unrhyw arferion da y 
gellid eu mabwysiadu mewn mannau eraill. Ar ôl cael yr wybodaeth, rwyf 
yn bwriadu cyhoeddi papur byr yng ngwanwyn 2019 a fydd yn ystyried 
parodrwydd ar gyfer y gaeaf ar sail Cymru gyfan o safbwynt pobl hŷn.  
Rwyf yn gobeithio y bydd partneriaid a byrddau iechyd yn defnyddio hwn 
i lunio a datblygu eu cynlluniau ar gyfer 2019-20.  
  
Rwyf yn siŵr eich bod yn cytuno ei bod yn hanfodol sicrhau y gall pobl 
hŷn gael gafael ar y gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol sydd eu 
hangen arnynt yn ystod misoedd y gaeaf, ac mae cymryd y camau cywir 
i atal y problemau a welsom y gaeaf diwethaf rhag codi eto yn rhan 
hollbwysig o hyn.  Felly, edrychaf ymlaen at dderbyn ymateb gennych yn 
fuan yn egluro'r cwestiynau rwyf wedi’u codi uchod ac at barhau i weithio 
gyda chi i sicrhau y cyflawnir gwelliannau ar ran pobl hŷn ym mhob rhan 
o Gymru.  
 
Yn gywir, 
 

 
 
Heléna Herklots CBE 
Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru 
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06 Rhagfyr 2018 

Cynlluniau Cyflawni ar gyfer y Gaeaf 2018-2019 

Ym mis Awst, dechreuais fy mhenodiad pedair blynedd fel Comisiynydd 
Pobl Hŷn Cymru. Fy rôl yw bod yn eiriolwr annibynnol, cryf ac effeithiol 
ar ran pobl hŷn ledled Cymru, yn enwedig y rhai sydd fwyaf agored i 
niwed.  

Fy nod yw sicrhau mai Cymru yw'r lle gorau yn y byd i heneiddio ynddo. 
Byddwn yn croesawu'r cyfle i gwrdd â chi i drafod y gwaith rydych yn ei 
wneud, a sut y gallwn ni gydweithio i gyflawni'r nod hwn.  

Rwyf yn ysgrifennu yn sgil datganiad Ysgrifennydd y Cabinet dros 
Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol yn y Cyfarfod Llawn ar 13 
Tachwedd ynghylch parodrwydd y gwasanaethau iechyd a gofal ar gyfer 
y gaeaf hwn.   

Roedd heriau a phroblemau sylweddol wedi codi y llynedd, fel y nodwyd 
yn yr adroddiad gwerthuso – Gaeaf 2017-18: Gwerthusiad o Gadernid y 
Gwasanaethau Iechyd a Gofal.   

Rwyf yn ymwybodol eich bod wedi llunio Cynllun Cyflawni ar gyfer y 
gaeaf hwn, a bod Ysgrifennydd y Cabinet wedi dweud ei fod wedi craffu 
ar y cynlluniau hyn.  

Er mwyn deall yn well y gwaith rydych chi’n ei wneud i wella profiadau 
pobl hŷn sy’n defnyddio gwasanaethau iechyd a gofal yn ystod misoedd 
y gaeaf, a rhannu arferion gorau perthnasol, byddwn yn ddiolchgar pe 
baech chi’n gallu rhannu eich cynllun ar gyfer y gaeaf gyda mi ynghyd 
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Health, Social Care and Sport Committee 

HSCS(5)-06-19 Papur 5 / Paper 5

Tudalen y pecyn 77

Eitem 4.2



 

ag unrhyw arferion gorau a chamau penodol rydych yn eu cymryd sy'n 
berthnasol i bobl hŷn yn benodol.  

Yn olaf, byddwn yn ddiolchgar pe gallech roi gwybod i mi a fydd eich 
Bwrdd Iechyd yn cymryd unrhyw gamau pellach mewn ymateb i’r 
ffigurau a gyhoeddwyd yr wythnos diwethaf a oedd yn dangos bod 
Marwolaethau Ychwanegol y Gaeaf wedi cynyddu 84% yn ystod 2017-
18, gyda nifer y marwolaethau ymysg pobl hŷn wedi cynyddu’n 
syfrdanol.   

At hyn, byddai fy swyddfa yn croesawu'r cyfle i gael sgwrs gyda'r 
swyddog arweiniol sy’n gyfrifol am y gwaith hwn yn eich sefydliad.  
Byddwn yn ddiolchgar pe baech chi’n gallu rhannu eu manylion gyda mi. 

Er gwybodaeth, rwyf hefyd wedi ysgrifennu at Ysgrifennydd y Cabinet 
dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol i ofyn am fwy o eglurder 
ynghylch y gwaith craffu a wnaeth ar gynlluniau'r gaeaf er mwyn cael 
dealltwriaeth well o'r camau sy'n cael eu cymryd i wella profiadau pobl 
hŷn.  

Ar ôl cael yr wybodaeth, rwyf yn bwriadu cyhoeddi papur byr yng 
ngwanwyn 2019 a fydd yn ystyried parodrwydd ar gyfer y gaeaf ar sail 
Cymru gyfan o safbwynt pobl hŷn.  Rwyf yn gobeithio y bydd partneriaid 
a byrddau iechyd yn defnyddio hwn i lunio a datblygu eu cynlluniau ar 
gyfer 2019-20.  

Rwyf yn siŵr eich bod yn cytuno ei bod yn hanfodol sicrhau y gall pobl 
hŷn gael gafael ar y gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol sydd eu 
hangen arnynt yn ystod misoedd y gaeaf, ac mae cymryd y camau cywir 
i atal y problemau a welsom y gaeaf diwethaf rhag codi eto yn rhan 
hollbwysig o hyn.  Felly, edrychaf ymlaen at dderbyn ymateb gennych 
chi 21 Rhagfyr 18 ac at weithio gyda chi i sicrhau y cyflawnir gwelliannau 
ar ran pobl hŷn ym mhob rhan o Gymru.  
 
Yn gywir, 

 

Heléna Herklots CBE 
Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru 
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Mr Jason Killens 
Prif Weithredwr 
Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru 
HM Stanley 
Llanelwy 
LL17 0RS 

06 Rhagfyr 2018 

Annwyl Jason, 

Cynlluniau Cyflawni ar gyfer y Gaeaf 2018-2019 

Ym mis Awst, dechreuais fy mhenodiad pedair blynedd fel Comisiynydd 
Pobl Hŷn Cymru. Fy rôl yw bod yn eiriolwr annibynnol, cryf ac effeithiol 
ar ran pobl hŷn ledled Cymru, yn enwedig y rhai sydd fwyaf agored i 
niwed.  

Fy nod yw sicrhau mai Cymru yw'r lle gorau yn y byd i heneiddio ynddo. 
Rwyf wedi cyfarfod â Clare Bevan, Cyfarwyddwr Gweithredol Ansawdd, 
Diogelwch a Phrofiad Cleifion a’i chydweithwyr yn ddiweddar ac 
edrychaf ymlaen at weithio gyda chi i gyflawni'r nod hwn.    

Rwyf yn ysgrifennu yn sgil datganiad Ysgrifennydd y Cabinet dros 
Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol yn y Cyfarfod Llawn ar 13 
Tachwedd ynghylch parodrwydd y gwasanaethau iechyd a gofal ar gyfer 
y gaeaf hwn.      

Roedd heriau a phroblemau sylweddol wedi codi y llynedd, fel y nodwyd 
yn yr adroddiad gwerthuso – Gaeaf 2017-18: Gwerthusiad o Gadernid y 
Gwasanaethau Iechyd a Gofal.   

Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon 
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Rwyf yn ymwybodol eich bod wedi llunio Cynllun Cyflawni ar gyfer y 
gaeaf hwn, a bod Ysgrifennydd y Cabinet wedi dweud ei fod wedi craffu 
ar y cynlluniau hyn.  

Er mwyn deall yn well y gwaith rydych chi’n ei wneud i wella profiadau 
pobl hŷn sy’n defnyddio gwasanaethau iechyd a gofal yn ystod misoedd 
y gaeaf, a rhannu arferion gorau perthnasol, byddwn yn ddiolchgar pe 
baech chi’n gallu rhannu eich cynllun ar gyfer y gaeaf gyda mi ynghyd 
ag unrhyw arferion gorau a chamau penodol rydych yn eu cymryd sy'n 
berthnasol i bobl hŷn yn benodol.  

Yn olaf, byddwn yn ddiolchgar pe gallech roi gwybod i mi a fydd 
Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru yn cymryd 
unrhyw gamau pellach mewn ymateb i’r ffigurau a gyhoeddwyd yr 
wythnos diwethaf a oedd yn dangos bod Marwolaethau Ychwanegol y 
Gaeaf wedi cynyddu 84% yn ystod 2017-18, gyda nifer y marwolaethau 
ymysg pobl hŷn wedi cynyddu’n syfrdanol. 

At hyn, byddai fy swyddfa yn croesawu'r cyfle i gael sgwrs gyda'r 
swyddog arweiniol sy’n gyfrifol am y gwaith hwn yn eich sefydliad.  
Byddwn yn ddiolchgar pe baech chi’n gallu rhannu eu manylion gyda mi.  

Er gwybodaeth, rwyf hefyd wedi ysgrifennu at Ysgrifennydd y Cabinet 
dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol i ofyn am fwy o eglurder 
ynghylch y gwaith craffu a wnaeth ar gynlluniau'r gaeaf er mwyn cael 
dealltwriaeth well o'r camau sy'n cael eu cymryd i wella profiadau pobl 
hŷn.    

Ar ôl cael yr wybodaeth, rwyf yn bwriadu cyhoeddi papur byr yng 
ngwanwyn 2019 a fydd yn ystyried parodrwydd ar gyfer y gaeaf ar sail 
Cymru gyfan o safbwynt pobl hŷn.  Rwyf yn gobeithio y bydd partneriaid 
a byrddau iechyd yn defnyddio hwn i lunio a datblygu eu cynlluniau ar 
gyfer 2019-20.  

Rwyf yn siŵr eich bod yn cytuno ei bod yn hanfodol sicrhau y gall pobl 
hŷn gael gafael ar y gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol sydd eu 
hangen arnynt yn ystod misoedd y gaeaf, ac mae cymryd y camau cywir 
i atal y problemau a welsom y gaeaf diwethaf rhag codi eto yn rhan 
hollbwysig o hyn.  Felly, edrychaf ymlaen at dderbyn ymateb gennych 
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chi erbyn 21 Rhagfyr 18 ac at weithio gyda chi i sicrhau y cyflawnir 
gwelliannau ar ran pobl hŷn ym mhob rhan o Gymru.  

Yn gywir, 
 

 

Heléna Herklots CBE 
Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru 
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05 Chwefror 2019 

Annwyl Dai 

Pwysau Iach: Cymru Iach 

Fel rhan o flaengynllun gwaith y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg ar gyfer 2019, cytunodd yr 

Aelodau i drafod ymgynghoriad Llywodraeth Cymru Pwysau Iach: Cymru Iach o bersbectif plant a 

phobl ifanc.   

Fel y gwyddoch, ar 17 Ionawr 2019, cyhoeddodd y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau 

Cymdeithasol ddrafft yr ymgynghoriad, a fydd yn cau ar 12 Ebrill 2019. 

Cytunodd y Pwyllgor ar ei ddull yn ei gyfarfod yr wythnos hon. Er mwyn osgoi dyblygu proses 

ymgynghori Llywodraeth Cymru, bydd y Pwyllgor yn ymgysylltu â grŵp bach o randdeiliaid i drafod 

y drafft o safbwynt plant a phobl ifanc. Hefyd, gwahoddwyd y Prif Swyddog Meddygol i gyfarfod 

pwyllgor ffurfiol i drafod unrhyw faterion a nodir gan randdeiliaid ac Aelodau.  

O ystyried perthnasedd y gwaith hwn i'ch cylch gwaith chi, dyma ysgrifennu atoch i'ch hysbysu o'n 

dull arfaethedig ac i wahodd Aelodau'r Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon i gymryd 

rhan. Fel arall, o gofio bod gan y ddau Bwyllgor rai aelodau yn gyffredin, efallai y byddwch yn 

fodlon i'r Pwyllgor PPIA fwrw ymlaen â'r gwaith hwn yn gynnar yn y broses. 

Byddwn yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi a byddwn yn rhannu unrhyw gynnyrch ysgrifenedig 

â chi.  

Yn gywir 

Lynne Neagle AC 

Cadeirydd 

Dai Lloyd AC 

Cadeirydd y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a 

Chwaraeon 

Drwy e-bost

Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon 
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Bae Caerdydd • Cardiff Bay 

Caerdydd • Cardiff 

CF99 1NA 

Canolfan Cyswllt Cyntaf / First Point of Contact Centre: 
0300 0604400 

Gohebiaeth.Vaughan.Gething@llyw.cymru 

Correspondence.Vaughan.Gething@gov.wales 

Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg.  Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd 

gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.  

We welcome receiving correspondence in Welsh.  Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh and corresponding 

in Welsh will not lead to a delay in responding.   

7 Chwefror 2019 

Bydd aelodau'r Pwyllgor yn ymwybodol o ymgynghoriad presennol Llywodraeth Cymru ar 
"Pwysau Iach: Cymru Iach” (https://beta.llyw.cymru/pwysau-iach-cymru-
iach?_ga=2.45162339.619673202.1549545140-832368275.1548154346), sy'n dod i ben ar 
12 Ebrill. Mae hyn yn rhan o'n hymrwymiad drwy Ddeddf Iechyd y Cyhoedd Cymru i 
ddatblygu strategaeth i leihau ac atal gordewdra. Roeddwn yn falch derbyn cefnogaeth 
trawsbleidiol ar gyfer yr ymgynghoriad pwysig hwn yn fy natganiad llafar ar 29 Ionawr, a 
byddwn yn croesawu ymateb ac ymgysylltu pellach gan y Pwyllgor ar y mater hwn.  

Mae fy swyddogion wrthi’n cynnal nifer o ddigwyddiadau rhanbarthol, gweithgareddau 
ymgysylltu â'r gymuned a grwpiau ffocws ar draws Cymru i annog pobl i gymryd rhan yn yr 
ymgynghoriad ac i glywed gan amrywiaeth o bobl. Mae hyn yn cynnwys gwaith ymgysylltu 
sydd wedi'i dargedu at blant a phobl ifanc. Fy mwriad wedyn yw lansio crynodeb o 
ganfyddiadau ddechrau'r haf a chyhoeddi strategaeth derfynol ym mis Hydref 2019.  

Fel y gwyddoch, mae'r Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg wedi penderfynu ystyried yr 
ymgynghoriad o safbwynt plant a phobl ifanc. Deallaf fod aelodau'r Pwyllgor Iechyd, Gofal 
Cymdeithasol a Chwaraeon wedi'u gwahodd i gymryd rhan yn y gwaith hwnnw. Mae'r 
ymgynghoriad hefyd yn cyd-fynd â'ch ymchwiliad i weithgarwch corfforol ymhlith plant a 
phobl ifanc, a gynhaliwyd y llynedd, ac edrychaf ymlaen at gael gweld yr adroddiad terfynol 
ar y mater hwn.  

Edrychaf ymlaen at glywed gan y Pwyllgor maes o law. 

Yn gywir, 

Vaughan Gething AC/AM 
Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol 
Minister for Health and Social Services 

Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon 
Health, Social Care and Sport Committee 
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Vaughan Gething AC/AM 
Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol 
Minister for Health and Social Services 

Ein cyf/Our ref: MA-P/VG/0190/19 

Dai Lloyd AC 
Cadeirydd y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon 
Cynulliad Cenedlaethol Cymru 
Bae Caerdydd 
Caerdydd 
CF99 1NA 

Annwyl Dai, 
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Croesewir gohebiaeth yn Gymraeg neu Saesneg / We welcome correspondence in Welsh or English 

Dai Lloyd AC 

Cadeirydd 

Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon 

Cynulliad Cenedlaethol Cymru 

Bae Caerdydd 

CF99 1NA 

Eich cyf: 

Ein cyf: EJ/ST 

7 Chwefror 2019 

Annwyl Dai 

Busnes Pawb: Adroddiad ar atal hunanladdiad yng Nghymru 

Mae’r Comisiwn yn nodi’r gwaith manwl a wnaed gan y Pwyllgor yn yr adroddiad 

hwn.  Rydym yn rhannu’r farn ei bod yn bwysig ymdrin â’r stigma a’r 

gwahaniaethu sy’n gysylltiedig ag iechyd meddwl ac rydym yn anelu at fod yn 

gyflogwr enghreifftiol drwy ein polisïau a’n strategaethau. 

Argymhelliad 3.  Rydym yn argymell bod Comisiwn y Cynulliad yn cynnig 

hyfforddiant ar atal hunanladdiad i Aelodau’r Cynulliad, Staff Cymorth 

Aelodau’r Cynulliad, staff y Comisiwn a chontractwyr.  Yn ogystal â pharatoi 

Aelodau a staff y Cynulliad i ymateb yn briodol, rydym yn gobeithio y bydd 

hyn yn dangos esiampl i gyflogwyr eraill, a byddem yn erfyn ar Lywodraeth 

Cymru i hyrwyddo hyfforddiant ar atal hunanladdiad ymhlith ei holl staff. 

Llofnododd Comisiwn y Cynulliad yr addewid ‘Amser i Newid’ i ddangos 

ymrwymiad y Cynulliad i weithio tuag at roi terfyn ar y stigma sy’n gysylltiedig ag 

iechyd meddwl.  Rydym wedi nodi pwysigrwydd enfawr adnabod iechyd meddwl a 

chodi ymwybyddiaeth ohono ar draws y sefydliad.  Mae gennym rwydwaith iechyd 

meddwl a llesiant yn y gweithle, sef MINDFUL, ac rydym yn darparu pecyn cymorth 

iechyd meddwl i staff mewn partneriaeth â Mind Cymru.  Gall Aelodau’r Cynulliad 

a’u staff cymorth gael mynediad at hyfforddiant ymyrraeth hunanladdiad drwy 

dîm y Comisiwn ar gyfer Dysgu ac Ymgysylltu’r Aelodau a gallant ofyn am y 

Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon 
Health, Social Care and Sport Committee 
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gefnogaeth os oes ei hangen arnynt ar unwaith.  Mae enghreifftiau o’r ystod o 

ymyriadau hyfforddi sydd ar gael yn cynnwys: 

• Atal hunanladdiad; 

• Cymorth cyntaf iechyd meddwl; 

• Ymwybyddiaeth o iechyd meddwl; 

• Gwydnwch emosiynol; 

• Hyfforddiant sgiliau ymarferol ynghylch ymyriadau hunanladdiad. 

Mae Comisiwn y Cynulliad yn derbyn yr argymhelliad sy’n ymwneud â’i 

gyfrifoldebau, a byddwn yn adeiladu ar ein darpariaeth bresennol i gynnig 

hyfforddiant a chymorth mwy penodol ynghylch atal hunanladdiad. 

Yn gywir 

 

Elin Jones AC 

Llywydd a Chadeirydd y Comisiwn 
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Mae cyfyngiadau ar y ddogfen hon
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