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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 
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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. 
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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 

http://hiw.org.uk/about/plans/EqualityandHumanRights/?lang=cy
http://hiw.org.uk/about/plans/operating/?lang=cy
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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. 

https://www.bbc.co.uk/news/uk-wales-44438510
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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. 
 
 
 

http://hiw.org.uk/reports/natthem/2018/substancemisuse/?lang=cy
http://hiw.org.uk/reports/natthem/2018/patientdischarge/?lang=cy
http://hiw.org.uk/docs/hiw/reports/290118kwreviewen.pdf?lang=cy
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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  

https://www.bbc.co.uk/news/uk-wales-44467315
http://hiw.org.uk/docs/hiw/publications/180711followuppolicycy.pdf
http://hiw.org.uk/providing/enforce/?lang=cy
https://gov.wales/topics/health/nhswales/escalation/?lang=cy
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. 

http://hiw.org.uk/reports/natthem/2018/carehomereport/?lang=cy
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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  
 

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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