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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. 
 
 
 
 



5 
 

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.  
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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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