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1. Diolch am wahodd Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) i gymryd rhan yn sesiwn
sganio'r gorwel y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol er mwyn ystyried
materion allweddol sy'n effeithio ar ofal cymdeithasol a gwasanaethau
cymdeithasol.

2. Er mwyn helpu i lywio'r hyn a gaiff ei ystyried gan y Pwyllgor, isod nodwn ym mha
gyd-destun y mae AGC yn cofrestru, yn rheoleiddio ac yn arolygu gwasanaethau
gofal cymdeithasol a gwasanaethau cymdeithasol yng Nghymru. Rydym wedi
nodi rhywfaint o wybodaeth sylfaenol am y sector gofal cymdeithasol yng
Nghymru a'n gweithgarwch o fewn y sector.

Rôl AGC 

3. AGC yw rheoleiddiwr annibynnol gofal cymdeithasol a gofal plant yng Nghymru.
Rydym yn cofrestru, yn arolygu ac yn gweithredu i wella ansawdd a diogelwch
gwasanaethau er llesiant pobl Cymru.

4. Rydym yn cyflawni swyddogaethau ar ran Gweinidogion Cymru er mwyn rhoi
sicrwydd ynghylch ansawdd a diogelwch gwasanaethau. Diogelir ein statws
annibynnol gan Femorandwm o Ddealltwriaeth rhwng y Prif Arolygydd a'r
unigolion perthnasol o blith Gweinidogion Cymru. Mae'r Memorandwm o
Ddealltwriaeth hwn ar gael ar wefan AGC:
https://www.arolygiaethgofal.cymru/sites/default/files/2021-07/210720-
Memorandwm-Cyd-ddealltwriaeth-Gweinidogion-Cymru-cy.pdf.

5. Rydym yn penderfynu pwy sy'n gallu darparu gwasanaethau; yn arolygu
gwasanaethau rheoleiddiedig a gwasanaethau cymdeithasol awdurdodau lleol,
gan lywio gwelliannau iddynt; yn cynnal adolygiadau cenedlaethol o
wasanaethau gofal cymdeithasol; yn gweithredu i sicrhau bod gwasanaethau'n
bodloni gofynion deddfwriaethol a rheoliadol ac yn ymateb i bryderon a gaiff eu
codi ynghylch gwasanaethau gofal.

6. Mae AGC yn gyfrifol am reoleiddio'r canlynol:

• gwasanaethau oedolion: cartrefi gofal i oedolion; gwasanaethau cymorth
cartref; gwasanaethau lleoli oedolion a chanolfannau preswyl i deuluoedd

• gwasanaethau plant: cartrefi gofal i blant; gwasanaethau maethu;
gwasanaethau mabwysiadu; gwasanaethau eirioli a gwasanaethau llety
diogel

• gwasanaethau gofal plant a chwarae: gwarchodwyr plant; meithrinfeydd;
gofal dydd llawn; gofal dydd sesiynol; gofal y tu allan i'r ysgol a darpariaeth
chwarae mynediad agored

7. Rydym hefyd yn adolygu perfformiad awdurdodau lleol wrth iddynt gyflawni eu
swyddogaethau ym maes gwasanaethau cymdeithasol. Gwnawn hyn drwy
gyfuniad o weithgarwch arolygu a gwerthuso perfformiad. Yn ogystal, rydym yn
arolygu gwasanaethau maethu a mabwysiadu awdurdodau lleol; ysgolion
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preswyl; ysgolion arbennig preswyl (trefniadau llety am lai na 295 diwrnod); 
colegau addysg bellach sy'n lletya myfyrwyr dan 18 oed a Cafcass Cymru.  

 
Materion allweddol sy'n effeithio ar ofal cymdeithasol a gwasanaethau 
cymdeithasol 
 
8. Mae'r ddwy flynedd ddiwethaf wedi bod yn gyfnod anodd dros ben i lawer o bobl. 

Wrth i ni symud yn araf allan o'r pandemig, mae'n rhaid i ni dalu teyrnged i'r 
gweithlu gofal cymdeithasol a gofal plant a chwarae ledled Cymru. Mae'r 
gweithwyr hyn yn parhau i ddangos sgiliau a dycnwch arbennig, gan weithio'n 
ddiflino wrth iddynt wynebu'r heriau niferus sydd wedi gwaethygu yn sgil y 
pandemig.  

 
9. Mae'r sefyllfa yn dal i fod yn heriol iawn i'r sectorau rydym yn eu rheoleiddio a'u 

harolygu. Mae pwysau presennol yn y system, sy'n cael eu dwysáu gan yr 
argyfwng costau byw, yn bygwth dadwneud y gwaith cadarnhaol yn ystod y 
pandemig pan oedd ymdeimlad gwirioneddol o asiantaethau'n dod ynghyd ac yn 
gweithio mewn partneriaeth i gefnogi pobl. 

 
10. Ym mis Hydref 2022, cyhoeddodd AGC Adroddiad Blynyddol y Prif Arolygydd ar 

gyfer 2021-2022. Er bod llawer i'w ddathlu, mae'r adroddiad yn tynnu sylw at 
bryderon parhaus, gan gynnwys: 

 

• Cynnydd digynsail yn y galw am ofal a chymorth sydd wedi arwain at gryn 
bwysau ar wasanaethau. 
 

• Mae'r gwaith o recriwtio a chadw gweithwyr gofal cymdeithasol ymhell o fod 
yn ddigonol o hyd gan arwain at wasanaethau bregus, yn enwedig 
gwasanaethau cymorth cartref. 
 

• Diffyg lleoliadau gofal a chymorth addas i blant sydd â'r anghenion mwyaf 
cymhleth sy'n derbyn gofal.  

 
11. Yr hyn rydym yn ei weld heddiw yw system iechyd a gofal sy'n orlawn, gyda 

llawer o arweinwyr gofal cymdeithasol yn ei disgrifio fel sefyllfa argyfyngus. 
Gwyddom fod llawer o bobl wedi gohirio ceisiadau am wasanaethau yn ystod y 
pandemig. Mae hyn wedi arwain at gynnydd yn y galw am wasanaethau i gefnogi 
pobl, y mae gan lawer ohonynt anghenion sy'n llawer mwy cymhleth. Rydym 
hefyd yn ymwybodol bod llawer o awdurdodau lleol yn gweld cynnydd yn nifer yr 
atgyfeiriadau diogelu pan all pobl fod yn wynebu risg o niwed. Mae hyn yn 
rhannol oherwydd diffyg gwasanaethau gofal, cymorth, a thriniaeth i ddiwallu 
anghenion pobl.  

 
12. Mae staff yn y sector gofal cymdeithasol am ddarparu gofal da a diogel, ond 

maent yn cael trafferth gwneud hynny. Mae pwysau staffio ym mhob rhan o'r 
sector gofal cymdeithasol yn parhau i fod yn un o'r materion mwyaf arwyddocaol 
a godir gan ddarparwyr, ac mae recriwtio a chadw staff yn bryder penodol. Os 
nad eir i'r afael â hyn ar lefel genedlaethol, mae perygl na fydd awdurdodau lleol 
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a darparwyr gofal cymdeithasol yn cyflawni eu dyletswyddau statudol a 
rheoleiddiol.  

 
13. Mewn llawer o ardaloedd awdurdodau lleol ledled Cymru, mae gormod o bobl yn 

aros i'w hanghenion gael eu hasesu. Hyd yn oed pan fydd pobl yn cael eu 
hasesu, caiff llawer eu rhoi ar restr aros ar gyfer cymorth cartref a gwasanaethau 
eraill wedyn, megis therapi galwedigaethol a gwasanaethau therapiwtig. Rydym 
hefyd yn gweld darparwyr cymorth cartref yn rhoi'r cyfrifoldeb am ofal pobl yn ôl i 
awdurdodau lleol am nad oes ganddynt ddigon o staff i ddiwallu anghenion pobl. 
Yn ogystal, nid yw cynlluniau gofal a chymorth pobl yn cael eu hadolygu yn unol 
â Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 (Deddf 2014). 
Mae hyn yn golygu, pan fydd anghenion pobl yn newid a bod angen rhagor o ofal 
arnynt o bosibl, ni chaiff hyn ei ddarparu. 

 
14. Mae'r holl bethau hyn yn rhoi pwysau anghynaliadwy ar ofalwyr, teuluoedd a 

ffrindiau i lenwi'r bylchau. Mae angen rhagor o gymorth i ofalwyr di-dâl er mwyn 
eu galluogi i barhau yn eu rôl gofalu pan fyddant yn dymuno gwneud hynny. 
Mae'n bwysig bod anghenion gofalwyr yn gallu cael eu hasesu a'u bod yn cael eu 
trin fel partneriaid cyfartal o ran gofal yr aelod o'u teulu neu eu ffrind. 

 
15. Rydym yn mynd yn fwyfwy pryderus fod pobl yn cael eu rhyddhau o'r ysbyty i fyw 

mewn cartref gofal dros dro er eu bod am ddychwelyd adref. Mae'n hanfodol bod 
hawliau pobl wrth wraidd pob proses benderfynu. Os na fydd dewis arall, mae'n 
bwysig bod pobl yn cael y cymorth cywir er mwyn sicrhau y gallant fod mor 
annibynnol â phosibl tra byddant yn byw yn y cartref gofal. Mae hyn yn golygu y 
dylai gwasanaethau ailalluogi ‘mewngymorth’ gael eu darparu neu y dylai staff 
gofal mewn cartrefi gofal gael eu cefnogi i ddatblygu sgiliau ailalluogi 
ychwanegol.  

 
16. Mewn cartrefi gofal i blant, er gwaethaf cynnydd yn nifer y lleoedd sydd ar gael, 

mae diffyg darpariaeth briodol i blant a phobl ifanc sydd â'r anghenion emosiynol 
ac ymddygiadol mwyaf cymhleth o hyd. Mae hyn yn cynnwys diffyg darpariaeth 
cartref diogel i blant er mwyn sicrhau diogelwch a llesiant plant. 

 
17. Er ein bod yn deall effaith y pandemig ar bobl hŷn sy'n byw mewn cartrefi gofal, 

rydym yn gwybod llawer llai am brofiadau pobl ag anableddau dysgu. Y flwyddyn 
nesaf, byddwn yn blaenoriaethu gwaith gydag Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru 
(AGIC) er mwyn adolygu i ba raddau y mae anghenion gofal, cymorth a thriniaeth 
pobl ag anabledd dysgu yn cael eu diwallu.  

 
18. Mae parhau i ddatblygu cymorth ataliol ac ymyrraeth gynnar i bobl yn hollbwysig. 

Arafodd y momentwm a gafwyd yn sgil rhoi Deddf 2014 a Deddf Rheoleiddio ac 
Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016 (Deddf 2016) ar waith, fel y gellid ei 
ddisgwyl, yn ystod y pandemig. Rydym yn bryderus nawr bod risg y bydd y 
pwysau ar adnoddau a chapasiti yn tanseilio datblygiad y dulliau a'r 
gwasanaethau hyn ymhellach. 
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19. Lle byddwn yn nodi canlyniadau gwael drwy ein gwaith sy'n tanseilio diogelwch a 
llesiant pobl, bydd hyn fel arfer yn gysylltiedig â methiannau o ran 
arweinyddiaeth. Gan ddysgu o'r gorffennol, ailddiffiniodd Deddf 2016 rôl 
Unigolion Cyfrifol, a'u cyfrifoldeb arwain o ran sicrhau bod gan wasanaethau 
ddiwylliant cadarnhaol. Mae hyn yn cynnwys hybu llesiant y staff sy'n gweithio yn 
eu gwasanaethau, ochr yn ochr â llesiant y bobl sy'n cael gofal a chymorth. 
Mae'n bwysig ein bod yn parhau i wireddu dyheadau Deddf 2016 a sicrhau y gall 
Unigolion Cyfrifol gael gafael ar arweiniad priodol er mwyn cyflawni eu rôl. 

 
20. Mae'r sector yn fregus ac yn wynebu llawer o heriau parhaus, gan gynnwys 

cynaliadwyedd ariannol. Dim ond drwy waith cynllunio a buddsoddi hirdymor y 
gellir datrys y problemau sy'n effeithio ar ofal pobl, gan fabwysiadu safbwynt 
system gyfan sy'n cydnabod y gydberthynas rhwng iechyd a gofal cymdeithasol 
ac yn mynd i'r afael â'r hyn sy'n achosi'r problemau mwyaf brys ac amlwg. 

 
21. I sicrhau y gall pobl Cymru gael gafael ar y gwasanaethau gofal sydd eu hangen 

arnynt, mae'n rhaid i ni: 
 

• sicrhau bod y bobl sy'n defnyddio gwasanaethau gofal, â'r bobl sy'n gweithio 
yn y maes hwn, yn cael lleisio barn 

• sicrhau bod darparwyr gwasanaethau gofal cymdeithasol yn cael eu trin fel 
partneriaid cyfartal mewn gofal  

• sicrhau bod gofalwyr yn cael eu trin fel partneriaid cyfartal mewn gofal, a'u 
bod yn gallu cael gafael ar gymorth yn eu rhinwedd eu hunain  

• sicrhau newid sylweddol yn y ffordd rydym yn denu ac yn cadw pobl sy'n 
gweithio yn y sector gofal cymdeithasol, gan sicrhau eu bod yn cael yr un 
parch a thelerau ac amodau â'r rhai sy'n gweithio yn y GIG 

• ymgorffori gwersi o'r gorffennol – dysgu o Ymgyrch Jasmine;  

• parhau i gydgynhyrchu a chydweithio er mwyn sicrhau bod gwelliannau'n 
parhau i gael eu rhoi ar waith. 

 
22. Mae hyn yn gofyn am ymrwymiad strategol a gweithredol i ddarparu 

gwasanaethau di-dor i bobl sydd ag anghenion gofal cymdeithasol. Dylid 
integreiddio hyn ym mhob rhan o'r sector gofal cymdeithasol a gofal iechyd, neu'r 
sector addysg, lle bo modd, a dylid mynd i'r afael ag unrhyw rwystrau i weithio yn 
y ffordd hon. Mae gan Fyrddau Partneriaeth Rhanbarthol rôl bwysig o ran sicrhau 
hyn.  
 

23. Rydym yn ymrwymedig i weithio gyda Llywodraeth Cymru, darparwyr, 
awdurdodau lleol a phartneriaid a rhanddeiliaid eraill er mwyn sicrhau y gwneir 
gwelliannau yn y sector gofal. Rydym yn annog darparwyr a chomisiynwyr gofal 
cymdeithasol i gael trafodaethau cynnar â ni am fodelau gofal arloesol a sut y 
gellir eu cynllunio i gyd-fynd â'r fframwaith rheoleiddio.  

 
24. Byddwn yn parhau i roi pobl wrth wraidd popeth a wnawn ac edrychwn ymlaen at 

weithio gyda Chorff newydd Llais y Dinesydd er mwyn helpu i ddatblygu ei waith 
a sicrhau bod llais pobl yn cael ei glywed. 
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25. Byddwn hefyd yn parhau i godi ymwybyddiaeth o ganfyddiadau ein 
gweithgareddau arolygu a rheoleiddio. Byddwn yn gwneud hyn drwy ein 
cyhoeddiadau (gan gynnwys ein hadroddiadau arolygu, adolygiadau 
cenedlaethol ac adroddiad blynyddol y Prif Arolygydd) a thrwy chwilio am 
gyfleoedd i godi ymwybyddiaeth o'n gwaith gyda'r cyhoedd a'n partneriaid 
ehangach.  

 
26. Fel rheoleiddiwr annibynnol gofal cymdeithasol a gofal plant, bydd AGC yn 

parhau i roi sicrwydd ynghylch ansawdd a diogelwch gwasanaethau gofal yng 
Nghymru. Mae llawer i'w wneud ond hefyd lawer i'w rannu, ei ddathlu a'i ddysgu 
o'r gwaith rhagorol a'r arferion da a welwn ledled Cymru bob dydd. Byddwn yn 
dod o hyd i staff tosturiol ac ymroddedig yn aml, sy'n benderfynol o ddarparu'r 
lefelau uchaf o ofal i'r bobl y maent yn gofalu amdanynt. Yn ffodus, prin yw'r 
enghreifftiau o ofal gwael ond, pan fyddwn yn gweld gofal gwael, rydym yn 
gweithredu a byddwn yn parhau i wneud hynny. 


