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Arolygiaeth Gofal Cymru 

Cynllun Strategol 2017-20 

 

Dyma ein cynllun ar gyfer y 3 blynedd 

nesaf. 

 

Fersiwn hawdd ei darllen 
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Ni yw AGC.                                                

Mae hyn yn golygu Arolygiaeth Gofal 

Cymru. 

 

Ein henw ni o’r blaen oedd Arolygiaeth 

Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol 

Cymru. 

 

Mae 283 o bobl yn gweithio i ni ledled 

Cymru. 

 

Mae gennym ni swyddfeydd yng 

Nghaerfyrddin, Cyffordd Llandudno a 

Merthyr Tudful. 

 

Rydyn ni’n cadw cofrestr o wasanaethau.  

Rhestr yw cofrestr. 
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Rhaid i unrhyw un sydd am redeg un o'r 

gwasanaethau hyn ofyn am fynd ar ein 

cofrestr:  

 

• cartrefi gofal i oedolion neu blant  

 

• cynlluniau lleoliadau i oedolion  

 

• sefydliadau gofal cartref  

 

• gwasanaethau maethu a 

mabwysiadu 
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• ysgolion preswyl, ysgolion arbennig 

preswyl a cholegau addysg bellach 

 

• gwasanaethau gwarchod plant  

 

• meithrinfeydd a chynlluniau chwarae 

 

Rydyn ni’n gwirio pa mor dda yw'r 

gwasanaethau hyn. 

 

Gallwn ni gau gwasanaethau os nad 

ydyn nhw’n dilyn y gyfraith. 
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Yr hyn sy’n bwysig i ni 

 

 

Mae pobl yn bwysig i ni. 

 

Rydyn ni’n trin pobl yn deg. 

 

Rydyn ni’n onest.  

 

Rydyn ni’n gwrando ar bobl.                                    
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Rydyn ni’n cefnogi pobl i siarad.  

 

Rydyn ni am wneud pethau'r ffordd iawn 

bob tro.  

 

Rydyn ni’n gwybod sut i wneud ein 

gwaith. 
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Mae gennym ni 4 blaenoriaeth - mae 

hyn yn golygu'r 4 peth sydd bwysicaf 

i ni. 

Dyma nhw: 

 

1. Gwneud ein gwaith yn dda. 

 

2. Cael y sgiliau iawn.  

 

3. Siarad allan fel arbenigwyr. 

 

4. Gwneud yn siwr ein bod ni’n dilyn 

cyfreithiau a rheolau newydd. 
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Blaenoriaeth 1 

Gwneud ein gwaith yn dda 

 

Byddwn ni’n rhedeg AGC yn dda.  

 

Byddwn ni’n gofyn i bobl sut rydyn ni’n  

gwneud. 

 

Byddwn ni’n rhoi gwybodaeth, cyngor a 

chymorth i bobl. 

 

  



Tudalen 10 o 31  

 

 

 

Erbyn 31 Mawrth 2018 byddwn ni’n: 

 

 

Edrych ar sut mae’n sefydliad wedi’i 

drefnu. 

 

Edrych ar ein swydd ddisgrifiadau. 

 
 

 

Edrych ar ein gwasanaethau ar-lein.  

 

 Edrych ar sut i wella'r wefan. Rydyn ni am 

ei gwneud yn haws i bobl ddeall. 
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Gwella'r ffordd rydyn ni’n defnyddio 

adborth am arolygiadau. 

 

Edrych ar y ffordd rydyn ni’n delio â 

chwynion. 

 

Edrych ar ein rheolau am sut rydyn ni’n 

gwneud penderfyniadau am ein gwaith. 
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Erbyn 31 Mawrth 2019 byddwn ni’n: 

 

Edrych ar sut rydyn ni’n cefnogi arolygwyr 

i wneud eu gwaith. 

 

Sefydlu tîm gofal cwsmeriaid i helpu pobl 

pan fyddan nhw’n cysylltu â ni. 

 

Dechrau defnyddio'r ffordd newydd i 

ddelio â chwyn. 

 

Cyflwyno ffordd newydd i wirio ein gwaith.  
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Gwirio’r dyddiadau rydyn ni wedi cytuno 

ar gyfer gorffen darnau o waith. 

 

 Edrych ar wybodaeth rydyn ni’n ei 

chasglu am sut rydyn ni’n gweithio. Gwirio 

fod y wybodaeth yn ein helpu i weithio'n 

well. 
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Erbyn 31 Mawrth 2020 byddwn ni’n: 

 

Meddwl am yr hyn rydyn ni’n gwario ein 

harian arno. 

 

4 gwaith y flwyddyn, byddwn ni’n dweud 

pa mor dda rydyn ni’n gwneud ein 

gwaith.  

 

Gofyn i'r staff sut maen nhw'n teimlo am 

ein ffyrdd newydd o weithio. 
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Blaenoriaeth 2: 

Cael y sgiliau cywir.                          

 

• Byddwn ni’n dysgu gan ein holl staff.  

 

• Byddwn ni’n gwneud AGC yn lle 

gwych i unrhyw un weithio.    

 

•  Byddwn ni’n helpu ein staff i ddysgu 

sgiliau newydd. Byddwn ni’n eu helpu 

i fynd ymhellach yn eu gyrfaoedd. 

 

• Byddwn ni’n rhoi i'n staff yr hyn sydd 

ei angen arnyn nhw i wneud eu 

swyddi yn well. 
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Erbyn 31 Mawrth 2018 byddwn ni’n: 

 

Cefnogi staff i fod yn iach. 

 

Gweithio allan rhaglen i staff barhau i 

ddysgu a chael hyfforddiant. 

 

Gwneud yn siwr bod gweithwyr gofal 

cymdeithasol yn gwybod y rheolau ar 

gyfer gwneud eu swyddi. 

 

Gwirio faint o staff sy'n siarad Cymraeg. 
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 Edrych ar sut rydyn ni’n goruchwylio staff.             

Edrych ar sut rydyn ni’n gwirio pa mor dda 

y mae staff yn gwneud eu swyddi. 

 

 

Erbyn 31 Mawrth 2019 byddwn ni’n: 

 

 

Cynnal digwyddiad hyfforddi i'r holl staff. 

 

Ysgrifennu cynllun i sicrhau bod gennym 

ni’r staff cywir. 

 

Edrych ar yr offer y mae arolygwyr yn ei 

ddefnyddio. 
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Edrych ar sut mae timau'n rhannu 

gwybodaeth am eu gwaith gyda'i gilydd. 

 

Edrych ar y ffordd rydyn ni’n siarad â nhw 

ac yn gweithio gyda staff. 

 

Ysgrifennu cynllun i helpu staff i weithio 

mewn gwahanol ffyrdd. 

 

Edrych ar sut rydyn ni’n gweithio gydag 

arolygwyr dros dro.  
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Edrych ar sut rydyn ni’n helpu staff i fynd 

ymhellach yn eu gyrfaoedd. 

 

Edrych ar sut rydyn ni’n helpu ein 

harolygwyr i ddysgu sgiliau newydd. 

 

Erbyn 31 Mawrth 2020 byddwn ni’n: 

 

Meddwl am ddechrau cynllun i hyfforddi 

arolygwyr newydd. 
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Blaenoriaeth 3  

Siarad allan fel arbenigwyr  

 

•  Byddwn ni’n dweud wrth sefydliadau 

eraill yr hyn rydyn ni’n ei wybod. 

Byddwn ni’n gwrando ar yr hyn maen 

nhw'n ei wybod. Bydd hyn yn helpu 

pob sefydliad i weithio'n well. 

 

• Byddwn ni’n gwrando ar yr hyn y 

mae pobl yn ei ddweud.  

 

• Byddwn ni’n gweithio gyda 

sefydliadau eraill i wella gofal 

cymdeithasol a gofal iechyd.  

 

• Byddwn ni’n defnyddio'r hyn rydyn 

ni’n ei ddysgu o arolygiadau i wella 

gwasanaethau gofal. 
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Erbyn 31 Mawrth 2018 byddwn ni’n: 

 

Penderfynu pa staff fydd yn rhoi cyngor a 

chymorth i sefydliadau eraill. 

 

Edrych ar sut y gall ein Bwrdd Cynghori 

Cenedlaethol ac Ein Llais helpu ein 

gwaith. 

 

Cydweithio'n agos â Gofal Cymdeithasol 

Cymru. 

 

Cytuno ar waith y byddwn ni’n ei wneud 

gydag Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru. 



Tudalen 22 o 31  

 

 

Erbyn 31 Mawrth 2019 byddwn ni’n: 

 

Cynllunio sut i wrando a gweithio gydag 

unrhyw un sy’n cael ei effeithio gan ein 

gwaith. 

 

Gwirio pa wybodaeth rydyn ni’n ei rhoi ar 

ein gwefan. 

 

Edrych ar sut rydyn ni’n rhannu 

gwybodaeth â sefydliadau eraill. 

 

Gwneud defnydd gwell o'r wybodaeth 

rydyn ni’n ei chasglu. 
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Gwirio ansawdd cartrefi gofal plant yng 

Nghymru. 

 

Edrych ar sut mae cynghorau lleol yn rhoi 

gwybodaeth i ni. 

 

Cytuno pryd y byddwn ni’n gwneud 

arolygiadau gydag Estyn.  

 

Estyn yw'r bobl sy'n edrych ar addysg a 

hyfforddiant yng Nghymru. 
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Erbyn 31 Mawrth 2020 byddwn ni’n: 

 

Gwirio pa mor dda yw’r gofal y mae pobl 

â dementia yn ei gael mewn cartrefi gofal 

ledled Cymru. 

 

Penderfynu pa wasanaethau y mae 

angen i ni eu gwirio o 2021 i 2025. Rydyn ni 

eisoes yn gwybod bod angen i ni wirio 

gofal plant a gwasanaethau chwarae. 

 

Cyhoeddi mwy o wybodaeth am 

wasanaethau gofal cymdeithasol a gofal 

plant. 

 

Defnyddio adborth i wella gwasanaethau 

gofal. 
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Gwella'r ffordd rydyn ni’n rhannu 

gwybodaeth gyda Gofal Cymdeithasol 

Cymru. 

 

Blaenoriaeth 4  

Gwneud yn siwr ein bod ni’n dilyn 

cyfreithiau a rheolau newydd 

 

• Byddwn ni’n newid sut rydyn ni'n 

meddwl ac yn gweithio i gyd-fynd â'r 

cyfreithiau hyn: 

 

o Deddf Rheoleiddio ac Arolygu 

Gofal Cymdeithasol (Cymru) 

2016 

o Deddf Gwasanaethau 

Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 

2014  

o Deddf Llesiant Cenedlaethau’r 

Dyfodol (Cymru) 2015 
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• Byddwn ni’n gwneud hyn ar gyfer 

unrhyw gyfraith newydd arall sy'n 

effeithio ar ein gwaith. 

 

• Byddwn ni’n dilyn Safonau’r Iaith 

Gymraeg.                                           

Mae hyn yn golygu gwneud yn siwr 

ein bod ni’n defnyddio'r Gymraeg yn 

y ffordd y dylen ni. 

 

Erbyn 31 Mawrth 2018 byddwn ni’n: 

 

Dweud sut y byddwn ni’n arolygu 

gwasanaethau oedolion a phlant. 

 

Dweud wrth bobl am newidiadau i'r 

gyfraith. 
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Gwirio sut rydyn ni’n arolygu cynghorau 

lleol. 

 

Ysgrifennu rheolau newydd ar gyfer 

cartrefi gofal, gofal i bobl yn eu cartrefi eu 

hunain, llety diogel, a chanolfannau 

preswyl i deuluoedd. 

 

Ysgrifennu rheolau newydd am gadw 

pobl yn ddiogel. 

 

Rhoi cynnig ar ffyrdd newydd i arolygu 

gwasanaethau mabwysiadu. 

 

Cael hyrwyddwr y Gymraeg. 
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Dweud faint o wasanaethau sy'n cael eu 

darparu yn Gymraeg. 

 

Erbyn 31 Mawrth 2019 byddwn ni’n: 

 

Gwneud rhestr o wasanaethau sy’n 

gorfod cyd-fynd â Deddf Rheoleiddio ac 

Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 

2016. 

 

Gwirio sut rydyn ni’n casglu gwybodaeth 

am wasanaethau gofal cymdeithasol. 

 

Ysgrifennu rheolau newydd ar gyfer 

cymorth, lleoliadau oedolion, 

mabwysiadu a maethu. 
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Datblygu ffordd i wasanaethau gofal 

cymdeithasol i oedolion rannu 

gwybodaeth gyda ni am eu gwaith. 

 

Dweud sut y byddwn ni’n arolygu 

cynghorau lleol. 

 

Ysgrifennu rheolau newydd ar gyfer gofal 

plant a gwasanaethau chwarae. 

 

Gwirio sut rydyn ni’n cefnogi cynghorau a 

gwasanaethau lleol i ddarparu mwy o 

ofal plant. 

 

 Gwirio sut rydyn ni'n rhoi gradd i 

wasanaethau.  
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 Rhoi graddfeydd i ofal plant a 

gwasanaethau chwarae.                     

Rhoi’r graddfeydd ar ein gwefan.  

 

 Gweithio'n agos gyda'r heddlu, y llysoedd 

a'r Awdurdod Gweithredol Iechyd a 

Diogelwch.  

 

Gwneud yn siŵr ein bod ni’n dilyn y 

rheolau ar gadw gwybodaeth yn ddiogel. 
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Erbyn 31 Mawrth 2020 byddwn ni’n: 

 

Dechrau defnyddio ffordd newydd i 

rannu gwybodaeth am wasanaethau 

gofal cymdeithasol. 

 

Edrych am ffyrdd i weithio'n agosach 

gydag Arolygu Cymru. 

 


