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LLUNIWYD Y PROTOCOL HWN RHWNG AROLYGIAETH 
GOFAL A GWASANAETHAU CYMDEITHASOL CYMRU 

(AGGCC)  
a’r 

PROSIECT ADNODD CYMORTH COMISIYNU AR GYFER 
PLANT (ACCP) A GYNHELIR GAN YR UNED DDATA 

LLYWODRAETH LEOL 
 

Adran 1: Cyflwyniad 
1.1 Mae’r Protocol yn pennu’r trefniadau ar gyfer cydweithio rhwng yr 
Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol (AGGCC) a’r prosiect 
Adnodd Cymorth Comisiynu ar gyfer Plant (ACCP) a gynhelir gan yr Uned 
Ddata Llywodraeth Leol.  

Adran 2: Diben a Chwmpas y Protocol hwn 
2.1 Mae’r protocol hwn yn - 
• Sefydlu priod rolau a chyfrifoldebau AGGCC ac ACCP 
• Esbonio sut y bydd AGGCC ac ACCP yn cydweithio 
• Pennu ar ba sail y bydd AGGCC  ac ACCP yn rhannu gwybodaeth 

Adran 3: Rôl a Chyfrifoldebau Arolygiaeth Gofal a 
Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru 
3.1 Mae AGGCC yn darparu gwasanaeth rheoleiddio ac arolygu dinesydd-
ganolog. Nod AGGCC yw annog gwelliannau mewn gofal cymdeithasol, 
gwasanaethau blynyddoedd cynnar a gwasanaethau cymdeithasol, drwy 
reoleiddio, arolygu, adolygu a darparu cyngor proffesiynol. Mae AGGCC hefyd yn 
ymateb i gwynion a phryderon ynglŷn ag amddiffyn. Mae AGGCC yn amcanu i 
godi safonau, gwella ansawdd, hyrwyddo’r arferion gorau a goleuo pobl ynglŷn â 
gofal cymdeithasol a gwasanaethau cymdeithasol. Yn yr adroddiad blynyddol a 
baratoir gan AGGCC cynhwysir gwybodaeth am faint, ffurf ac ansawdd y 
gwasanaethau yng Nghymru. 
 
3.2 AGGCC sy’n ymgymryd â swyddogaethau a dyletswyddau Gweinidogion 
Cymru mewn perthynas â gofal cymdeithasol o dan Ddeddf Safonau Gofal 
2000.  
 
3.3 Is-adran o Lywodraeth Cynulliad Cymru sy’n annibynnol ar y lefel 
weithredol yw AGGCC. Arweinir hi gan y Prif Arolygydd, a gefnogir gan 
bedwar Prif Arolygydd Cynorthwyol. Y gangen Rheoleiddio ac Arolygu 
Gwasanaethau (RhAG) sy’n rheoli gweithgarwch gweithredol AGGCC, drwy 
gyfrwng ei strwythur o bedair swyddfa ranbarthol mewn gwahanol rannau o 
Gymru. Rheolir pob rhanbarth gan Gyfarwyddwr Rhanbarthol. Y gangen 
RhAG o fewn AGGCC sy’n rheoli’r gwasanaethau canlynol ar gyfer plant, sy’n 
ddarostyngedig i’r protocol hwn: 
• cartrefi plant, gan gynnwys cartrefi diogel i blant; 
• darparwyr maethu yn y sectorau cyhoeddus ac annibynnol.  
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3.4 Mae AGGCC hefyd yn rheoleiddio ystod o wasanaethau eraill ar gyfer 
plant ac oedolion. 
 
3.5 Gwneir y rheoliadau, a phennir y Safonau Gofynnol Cenedlaethol ar gyfer 
pob gwasanaeth, gan Weinidogion Cymru. Mae’r rhain yn gosod fframwaith ar 
gyfer darparu gwasanaethau o safon dda yn y sector, a defnyddir hwy gan 
AGGCC yn sail i’w gwaith rheoleiddio. 
 
3.6 Cyhoeddir adroddiadau arolygu ar wasanaethau unigol, sy’n cynnwys 
sylwadau ar ansawdd y gwasanaeth a ddarperir. Paratoir yr adroddiadau 
hynny ar ôl pob arolygiad. Arolygir y gwasanaethau sy’n ddarostyngedig i’r 
protocol hwn rhwng  AGGCC ac ACCP yn flynyddol. 
 
3.7 Ar adegau, ni fydd y gwasanaethau’n bodloni gofynion y rheoliadau, a 
bydd AGGCC yn ymateb i bryderon o’r fath drwy gymryd camau gorfodi.  Yn y 
pen draw, gall hynny ysgogi achos cyfreithiol, troseddol neu sifil. Mae pob 
gwasanaeth yn agored i gamau gorfodi am dorri’r rheoliadau. 

Adran 4: Rôl a Chyfrifoldebau’r Adnodd Cymorth Comisiynu 
ar gyfer Plant 
4.1 Mae ACCP yn darparu adnodd cymorth i awdurdodau lleol yng Nghymru 
ar gyfer eu gweithgarwch comisiynu mewn perthynas â phlant sy’n derbyn 
gofal. Cynhelir y prosiect gan Uned Ddata Llywodraeth Leol Cymru. 
 
4.2 Mae ACCP yn rheoli cronfa ddata ddiogel o’r lleoliadau derbyn gofal sydd 
ar gael i awdurdodau lleol gan ddarparwyr ledled y sectorau cyhoeddus, 
preifat a gwirfoddol. Ceir mynediad i’r system ddiogel ar y rhyngrwyd, a 
diogelir hi gan gyfrinair. Rheolir a diwedderir y gronfa ddata gan yr Uned 
Ddata Llywodraeth Leol. 
 
4.3 ACCP sy’n darparu’r wybodaeth ddiweddaraf am ddarparwyr ledled 
Cymru. Mae’n hollbwysig bod yr wybodaeth honno’n fanwl gywir a chyfoes. 
Cangen Rheoleiddio ac Arolygu AGGCC yw’r ffynhonnell allweddol o 
wybodaeth gyfoes am y ddarpariaeth a gofrestrir o’r newydd, neu sydd wedi ei 
diddymu, ei hatal dros dro neu’i lleihau.  

Adran 5: Trefniadau Cydweithio 
5.1 Er mwyn cyflawni 4.3, bydd person a enwir ac a gyflogir gan Uned Ddata 
Llywodraeth Leol Cymru, o dan delerau ac amodau cytundeb secondio, yn 
gweithio ar sail ran-amser yn adeilad Llywodraeth Cynulliad Cymru ac yn cael 
mynediad â llaw at yr wybodaeth a gedwir gan AGGCC. 

 
5.2 Bydd AGGCC yn darparu i ACCP fynediad at yr wybodaeth ganlynol 
mewn perthynas â gwasanaethau unigol a reoleiddir: 
• Yr adroddiad arolygu blynyddol ac unrhyw adroddiadau arolygu pellach a 

baratoir mewn amgylchiadau eithriadol; 
• Copïau o’r holl adroddiadau cwynion a gwblhawyd; 
• Gweithgarwch gorfodi yng ngham 2 o bolisi gorfodi AGGCC a thu hwnt;  
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• Unrhyw newidiadau yn yr amodau cofrestru a fydd yn effeithio ar y 
ddarpariaeth o wasanaeth, e.e. lleihau niferoedd y lleoliadau; 

• Cofrestriadau newydd; 
• Cofrestriadau a ddiddymwyd neu a ataliwyd dros dro  
 
5.3 Bydd ACCP yn darparu i AGGCC yr wybodaeth ganlynol mewn perthynas 
â gwasanaethau unigol:  
• Unrhyw bryderon ynghylch cywirdeb ffeithiol y manylion cofrestru; 
• Unrhyw bryderon/ materion a ddaw i sylw ACCP ynglŷn â darparwr; 
• Mynediad i gronfa ddata ACCP er mwyn croesgyfeirio data; 
• Unrhyw anghysondebau rhwng yr amodau cofrestru a’r hyn y mae’r 

darparwr yn honni ei ddarparu yn ôl cronfa ddata ACCP. 
 
5.4 Bydd ACCP yn defnyddio cyfleuster yn y gronfa ddata i guddio 
gwasanaeth o sylw awdurdodau lleol, os tybiant bod hynny’n angenrheidiol ar 
sail yr wybodaeth a fydd ar gael iddynt. 
 
5.5 Bydd ACCP yn sicrhau bod darparwyr yn deall na ddylid defnyddio ACCP 
yn gyfrwng ar gyfer cyfnewid gwybodaeth rhyngddynt ag AGGCC, a bod 
dyletswydd gyfreithiol arnynt i gyfleu gwybodaeth yn uniongyrchol i AGGCC. 

Adran 6: Rhannu Gwybodaeth 
6.1 Diben Rhannu Gwybodaeth 
6.1.1 Er mwyn cyflawni ei gyfrifoldebau i awdurdodau lleol, bydd arno angen 
gwybodaeth eglur, hygyrch a chyfoes ar ACCP ynglŷn â gwasanaethau plant 
yng Nghymru. Bydd y cyfnewid gwybodaeth yn caniatáu i ACCP ddiweddaru 
ei gofnodion ac yn gyfrwng ar gyfer darparu gwybodaeth i AGGCC pan fo’n 
berthnasol. 

 
6.2 Egwyddorion ar gyfer rhannu gwybodaeth 
• Rhaid datgelu’r wybodaeth o fewn fframwaith cyfreithiol Deddf Diogelu 

Data 1998 a Deddf Hawliau Dynol 1998 a chan gydymffurfio â’r 
ddyletswydd cyfrinachedd o dan gyfraith gwlad; 

• Bydd AGGCC ac ACCP yn cydymffurfio â Pholisi Diogelu Gwybodaeth 
CLlLC ; 

• Os oes pryderon ynglŷn â materion amddiffyn plant, rhaid dilyn y 
gweithdrefnau amddiffyn plant lleol yn ddi-oed; 

• Mae’r ddau gorff fel ei gilydd yn gyfrifol am ansawdd a chywirdeb y data; 
Bydd staff rhanbarthol AGGCC yn sicrhau y cofnodir y data’n brydlon yn 
QA (sef cronfa ddata AGGCC) ac y cânt eu codio’n briodol; 

• Ni fydd modd i AGGCC ddatgelu i ACCP unrhyw wybodaeth, neu unrhyw 
weithgarwch casglu tystiolaeth, a allai beryglu’r broses o reoleiddio neu 
unrhyw gamau gorfodi posibl.  

• Bydd ACCP yn ymwybodol na ddylai gwybodaeth a gynhwysir yn y gronfa 
ddata achosi anfantais fasnachol i unrhyw ddarparwr gwasanaeth; ond 
amddiffyn lles y plant fydd ei brif flaenoriaeth bob amser. 

• Ni fydd AGGCC yn rhannu gwybodaeth am unrhyw ymchwiliadau 
amddiffyn plant. Cyfrifoldeb yr awdurdod lleol perthnasol yw darparu 
gwybodaeth i ACCP am ymchwiliadau amddiffyn plant. 
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Adran 7: Mesur Llwyddiant 
7.1 Bwriedir i’r protocol hwn fod yn ddogfen fyw, a gaiff ei defnyddio i  
gymharu’r  arferion gwaith gyferbyn â’r protocol yn y cyfarfodydd rhwng 
AGGCC ac ACCP. 
 
7.2 Os â unrhyw beth o chwith, bydd AGGCC ac ACCP yn defnyddio’r 
protocol hwn fel meincnod, i sicrhau bod gwersi’n cael eu dysgu a’u nodi. 

Adran 8: Adnoddau 
8.1 Bydd cyfarfodydd rhwng AGGCC ac ACCP yn cael eu cynnal bob tri mis. 
Nodir y materion a gytunir yn y cyfarfodydd hynny,  a chedwir cofnod ohonynt 
gan y ddau barti. Penderfynir drwy gytundeb cilyddol ar y trefniadau ar gyfer 
lletya, cadeirio ac ysgrifenyddiaeth. Bydd unrhyw gostau perthnasol yn cael 
eu rhannu. 

Adran 9: Adolygu’r Protocol 
9.1 Bydd AGGCC ac ACCP yn adolygu gweithrediad y protocol hwn bob tair 
blynedd, oni fydd y partïon yn cytuno bod angen ei adolygu’n gynharach.   

Adran 10: Llofnodion  
 
Imelda Richardson 
 
Prif Arolygydd, Arolygiaeth Gofal a 
Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru 
 
 

Llofnod……………………………… 

 

Dyddiad………………………………... 

Andrew Stephens 
 
Cyfarwyddwr, Uned Ddata 
Llywodraeth  Leol Cymru a 
chynrychiolydd Bwrdd Prosiect ACCP 
 

Llofnod………………………………. 

 

Dyddiad………………………………… 
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