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Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru 
(AGGCC) yw’r arolygiaeth annibynnol a’r rheoleiddiwr 
ar gyfer gofal cymdeithasol, gofal plant a gwasanaethau 
cymdeithasol yng Nghymru. 

Mae’r adroddiad hwn yn adolygu a myfyrio ar ein gwaith am y cyfnod 
o 1 Ebrill 2013 i 31 Mawrth 2014 ac mae’n rhoi golwg gyffredinol ar 
ein canfyddiadau.

Mae hefyd yn disgrifio sut yr ydym wedi perfformio, y cynnydd 
yr ydym yn ei wneud yn gwella ein gwaith trwy ein rhaglen o 
foderneiddio ac yn edrych ymlaen at yr heriau sydd o’n blaenau yn 
2014 a thu hwnt.

Trwy wneud hyn mae’n cyflawni’r dyletswyddau a nodir yn adran 
142 o  Ddeddf Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Iechyd Cymunedol a 
Safonau) 2003, a rhan 2 o Fesur Plant a Theuluoedd (Cymru) 2010.

Lle i gael rhagor o wybodaeth

Rydym yn ysgrifennu adroddiadau ar bob un o’n harolygiadau ac 
adolygiadau.  

Rydym hefyd yn cyhoeddi gwybodaeth bob chwarter am y nifer o 
leoliadau a lleoedd yr ydym yn eu rheoleiddio.  

I weld yr wybodaeth hon a manylion pellach am AGGCC ewch i’n 
gwefan, www.aggcc.org.uk, dilynwch ni ar Twitter www.twitter.com/
arolygu_gofal neu gwyliwch ni ar YouTube www.youtube.com/cssiw
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Rhagair gan ein Prif Arolygydd 
Imelda Richardson

Mae gan bobl hawl i ddisgwyl gofal o ansawdd ac mae gan bob un 
ohonom ran i’w chwarae i gyflawni’r nod hwn. Rwy’n falch bod AGGCC 
wedi chwarae rhan ganolog yn gyrru gwelliannau ym maes gofal trwy 
ganolbwyntio nid yn unig ar gyflawni cydymffurfiaeth, ond hefyd ar 
brofiadau pobl o ofal a sut mae’n cyfrannu at ansawdd eu bywyd. 

Dyma fy mhedwerydd adroddiad blynyddol a phob blwyddyn mae AGGCC 
yn parhau i weithio gyda chi i gwrdd â’n dyletswyddau cyfreithiol, 
a gwella ein perfformiad ac effeithiolrwydd i sicrhau ansawdd a 
diogelwch gofal, gofal plant a gwasanaethau cymdeithasol yng Nghymru. 

Dengys ein canfyddiadau bod y mwyafrif o ofal ledled Cymru yn dda, 
a bod ein gwaith gyda darparwyr a chomisiynwyr i wella’n barhaus ansawdd a chyflenwad 
gwasanaethau a chymorth diogel sy’n cwrdd ag anghenion pobl yn cael effaith gadarnhaol ar godi 
ansawdd. 

Mewn gwasanaethau a reoleiddir, gwnaeth 85% o ofal  oedolion a 96% o ofal plant fodloni’r safonau. 

Yn ystod 2013 - 14, cafwyd gwelliannau parhaol gan y mwyafrif (68%) o’r 343 gwasanaeth y buom yn 
gweithio gyda nhw i gymryd camau unioni dan ein trefniadau gorfodi newydd. 

Rydym yn credu bod y newidiadau yr ydym wedi eu gwneud i’n dulliau arolygu ac i’n hagwedd tuag 
at orfodaeth, trwy ganolbwyntio mwy ar wrando ar brofiadau pobl o wasanaethau, yn cael effaith 
gadarnhaol ar ein gwaith o fonitro ac ymateb i ansawdd y gofal. 

Mae ein harolygwyr wedi bod yn amlwg ledled Cymru ac maent wedi cyflawni dros 5,0001 o 
ymweliadau â gwasanaethau, yn gwrando ar  bobl a staff ac yn arsylwi arnynt er mwyn deall 
ansawdd eu bywyd a’u gofal yn well. 

Er bod arwyddion da o welliant, rhaid i ni ganolbwyntio nawr ar yrru ansawdd tuag at ragoriaeth. 

Rydym yn ymroddedig i gynnwys pobl ym mhob agwedd ar ein gwaith ac i wella ein cysylltiad â 
gwasanaethau a chymunedau lleol. 

Eleni fe wnaethom gwblhau ymgyrch ledled Cymru i recriwtio pobl i ymuno â’n Bwrdd Cynghori 
Cenedlaethol. Mae hyn yn rhoi cyfleoedd newydd i ni alluogi pobl sy’n defnyddio gwasanaethau, 
yn ogystal â gofalwyr a rhanddeiliaid eraill i lywio ein gwaith a phennu ein blaenoriaethau ar gyfer 
y dyfodol. Mae hanner y bwrdd yn aelodau o’r cyhoedd gyda phrofiad o wasanaethau gofal plant, 
gofal a  gwasanaethau cymdeithasol ac mae eu cyfraniad i’n gwaith wedi bod yn amhrisiadwy.

Trawsnewid y ffordd yr ydym yn gweithio

1 Cyflawnwyd 5,606 o ymweliadau i gynnal 4,492 o arolygiadau 
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Rydym yn gosod y plant a’r oedolion sydd angen gwasanaethau ac sy’n eu defnyddio wrth galon ein 
gwaith trwy wrando ar eu safbwyntiau yn ystod arolygiadau, a thrwy ymateb i’r 2,170 o bryderon a 
godwyd gan breswylwyr, rhieni, perthnasau, staff a gweithwyr proffesiynol.  Arweiniodd hyn at 284 o 
arolygiadau ychwanegol. Rydym yn annog ac yn diolch i bobl am dynnu ein sylw at y pryderon hyn. 

Rydym wedi dod yn gynyddol eglur a chadarn ynglŷn â chamau gorfodi wedi’u graddio ac rwy’n falch 
o weld llawer o ddarparwyr yn cymryd camau gweithredu i wella eu gwasanaethau mewn ymateb 
i’n harolygiadau.

Mae’r penderfyniad terfynol i gymryd camau gweithredu, a all arwain at ganslo cofrestriad rheolwr 
y gwasanaeth, bob amser yn cael ei ystyried yn ofalus. Fodd bynnag, os nad yw gwasanaethau’n 
gwella ac os ydynt yn parhau i beri peryglon i’r rhai sy’n derbyn gofal, fe fyddwn yn benderfynol. 

Ansawdd gwell a gwasanaethau mwy diogel i bawb
Bob blwyddyn rydym yn asesu gwasanaethau ac yn adrodd ar ddiogelwch ac ansawdd profiadau 
pobl o ofal, a’r effaith y mae wedi ei chael ar ansawdd eu bywyd. 

Mae ein hadroddiadau’n galluogi:

• perthnasau a’r cyhoedd i gael gwybodaeth am ansawdd gwasanaethau a’r ansawdd y dylent ei 
ddisgwyl gan eu darparwr gofal;

• ymarferwyr iechyd a gofal cymdeithasol i wneud penderfyniadau ynglŷn â gofal yn seiliedig ar y 
dystiolaeth arolygiad ddiweddaraf ac arferion gorau;

• darparwyr gwasanaeth i archwilio perfformiad eu gwasanaeth ac asesu’r gwelliant yn y gofal y 
maent yn ei ddarparu;

• comisiynwyr iechyd a gofal cymdeithasol i fod yn hyderus bod y gwasanaeth y maent yn ei brynu 
o ansawdd da, yn gost effeithiol ac yn canolbwyntio ar welliant.

Mae gwasanaethau cymdeithasol awdurdod lleol yn parhau i weithio’n galed mewn amgylchedd 
heriol. Mae’n bwysig bod awdurdodau lleol yn deall eu hanghenion demograffig a lleol, sut maent yn 
cael eu bodloni a sut mae hyn yn galluogi canlyniadau gwell i bobl. 

Mae perfformiad gwasanaethau plant yn gwella ar y cyfan; fodd bynnag, mae angen i awdurdodau 
lleol ystyried eu dulliau cynllunio ar gyfer y dyfodol er mwyn gwella sefydlogrwydd ac amrywiaeth 
y lleoliadau o ansawdd ar gyfer plant sy’n derbyn gofal. Yn arbennig, mae angen i awdurdodau lleol 
ddeall yn well pam mae cymaint o blant pump i naw oed yn treulio mwy na thair blynedd mewn gofal. 

Mae’n gadarnhaol gweld awdurdodau lleol yn darparu mwy o amrywiaeth o ymyriad ac atal cynnar, 
yn arbennig mewn gwasanaethau oedolion. Bydd hyn yn eu gosod mewn safle da i gwrdd â’r 
cyfleoedd sy’n deillio o Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 i hyrwyddo lles 
pobl yn eu cymunedau. 

Cydweithio i wella ansawdd gofal
Er ein bod wedi canfod bod y mwyafrif o ofal yn dda, rhaid i ni ganolbwyntio nawr ar roi cymorth i 
bob sector i sicrhau rhagoriaeth. Dros y ddwy flynedd nesaf byddwn yn treialu Fframwaith Dyfarnu 
Ansawdd  ledled ein gwaith. Mae arnom eisiau cynyddu tryloywder ansawdd y gwasanaethau i 
sicrhau bod gan bobl wybodaeth fwy eglur wrth ddewis gofal.



Mae’r gwaith o ddatblygu a threialu’r Fframwaith Dyfarnu Ansawdd ar gyfer gwasanaethau gofal 
plant  yn 2013/14 wedi arwain at gydweithio  gennym ni ac Estyn i gynllunio a gweithredu fframwaith 
arolygu ar y cyd ar gyfer gofal plant ac addysg blynyddoedd cynnar mewn lleoliadau nas cynhelir 
(gwasanaethau nad ydynt yn cael eu rhedeg gan awdurdodau lleol). Mae cefnogaeth gadarnhaol 
darparwyr i’r fframwaith yn galonogol a hoffem ddiolch i’r 43 o wasanaethau gofal plant am ei 
dreialu.

Heriau a chyfleoedd i awdurdodau lleol
Mae awdurdodau lleol yn wynebu heriau, newidiadau a chyfleoedd i gwrdd â’r galw gan ofynion 
cymhleth a chystadleuol o ran cyni, deddfwriaeth newydd, craffu mwy pendant a diwygiadau i 
wasanaethau cyhoeddus.  Mae hyn yn gofyn am ganolbwyntio ar arweinyddiaeth dda a rheoli talent 
ar gyfer y dyfodol agos. Bydd hefyd yn gofyn am agweddau effeithlon ac effeithiol tuag at ofal a 
chymorth wedi ei gynllunio ar sail gwella lles a chanlyniadau i bobl o fewn eu cymunedau.

Mae’n bwysig bod diogelwch ac ansawdd gofal, yn arbennig i’r rhai sy’n agored i niwed, yn parhau i 
fod yn flaenoriaeth yn ystod y cyfnod hwn o newid.

Heriau a chyfleoedd i AGGCC
Mae ein staff yn chwarae rhan hanfodol yn ein helpu i barhau i fod yn ymatebol ac aildrefnu ein 
busnes i gwrdd â gofynion deddfwriaethol Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 
2014;   Bil Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru); Arolygu Gofal Plant ac Addysg 
Cynnar, Cofrestru, Rheoliad ac Arolygiad; a diwygiadau ehangach llywodraeth leol a’r gwasanaethau 
cyhoeddus yng Nghymru.

Yn olaf, hoffwn ddiolch i staff am eu gwaith a’u hymroddiad eithriadol i wella diogelwch ac ansawdd 
gofal i bobl ledled Cymru. 

Imelda Richardson
Prif Arolygydd 
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Yr Athro Judith Hall, Cadeirydd, Y Bwrdd Cynghori 
Cenedlaethol
Hon oedd blwyddyn gyntaf ein Bwrdd Cynghori Cenedlaethol ac mae wedi 
bod yn flwyddyn o ddysgu a datblygu. 

Rydym wedi gorfod dysgu sut i gydweithio, a sut i ddefnyddio ein llais. 

Ac ni fydd byth yn un llais; rydym yn gasgliad o unigolion, gyda phob 
mathau o brofiadau a gofal o bob rhan o wahanol sectorau, o’r ieuengaf, 
i’r hynaf, i’r mwyaf agored i niwed. Mae’r Bwrdd hefyd yn adlewyrchu 
amrywiaeth gyfan y diwydiant sy’n cefnogi gofal yng Nghymru.

Rydym wedi dod i ddeall beth yw’r busnes gofal. Ni fydd safonau gofynnol byth yn ddigon i bobl 
Cymru. Rwy’n credu mai deall yn wirioneddol sut y gallwn gael gwasanaethau rhagorol a rôl 
arolygiadau yn cyflawni hyn yw cyfraniad y Bwrdd Cynghori.Mae pob un ohonom yn gwybod beth 
yw rhagoriaeth pan welwn ef. 

Mae’r Bwrdd yn teimlo nawr ein bod wedi canfod ein llais a deall y strwythurau, mai 2015 yw’r 
flwyddyn i gael ein clywed a gwneud gwahaniaeth.

Mae cymaint yn digwydd yng Nghymru ar hyn o bryd o ran gofal, 
gwasanaethau cymdeithasol a lles ein dinasyddion. Ac mewn gwirionedd 
mae’n teimlo fel trobwynt. Trwy roi llais i’r Bwrdd Cynghori hwn, a’i alluogi 
i arwain at gael pobl i wneud penderfyniadau. Trwy wneud hyn gallwn 
greu’r awyrgylch hwn a’r realiti hwn o arferion da. Beth am wneud i bethau 
ddigwydd a beth am gael rhagoriaeth yma yng Nghymru. 

Yr Athro Judith Hall, Cadeirydd  
y Bwrdd Cynghori Cenedlaethol

Ers dod yn aelod o’r Bwrdd rwyf wedi cael fy syfrdanu i weld faint o 
feysydd y mae AGGCC yn gyfrifol amdanynt. Mae wedi fy helpu i ddeall 
sut mae’n gweithio yn well. Roeddwn yn pryderu a fyddwn yn gallu bod 
o unrhyw ddefnydd i’r bwrdd ond rwyf wedi teimlo fy mod yn cael fy 
ngwerthfawrogi a bod pobl yn gwrando ar fy marn.  Mae wedi bod yn 
beth da bod AGGCC yn agored a thryloyw ac yn ein galluogi i leisio barn a 
chyfrannu at y ffordd mae’n gweithio.  

Sharon Williams,  
Aelod o’r Bwrdd Cynghori Cenedlaethol. 

Gair gan Gadeirydd ein Bwrdd 
Cynghori Cenedlaethol
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Ein rôl ni yw:
• rheoleiddio ac arolygu gwasanaethau 

yn effeithlon ac effeithiol, ac adrodd  ein 
canfyddiadau

• rhoi sicrwydd annibynnol i bobl sy’n 
defnyddio gwasanaethau a’u teuluoedd am 
ansawdd gofal cymdeithasol yng Nghymru 
ac ymhle a phryd mae ar gael 

• helpu i ddiogelu oedolion a phlant, gan 
sicrhau bod eu hawliau’n cael eu hamddiffyn

• gwella gofal, gwasanaethau a chanlyniadau 
i bobl

• darparu tystiolaeth a chyngor proffesiynol 
annibynnol i lywio datblygiadau polisi a 
gwella gwasanaeth i fodloni anghenion pobl

• gweithio gyda chyrff eraill sy’n archwilio, 
rheoleiddio ac arolygu gwasanaethau 
cyhoeddus, gan gynnwys rheoleiddwyr 
gweithlu, ledled y DU i gefnogi dulliau craffu 
effeithiol ar wasanaethau cyhoeddus

6

Pennod Un
Yr hyn rydym yn ei wneud
Mae’r bennod hon yn trafod yr hyn rydym yn ei wneud a sut rydym yn gweithio.

Rydym yn un rhan o system iechyd a gofal cymdeithasol mwy yng 
Nghymru sy’n profi newidiadau anferth yn y ffordd y mae’n cael ei ddarparu 
i gwrdd â’r agenda newydd ar gyfer diwygio gwasanaethau cyhoeddus.

Imelda Richardson – Prif Arolygydd, Arolygiaeth Gofal a 
 Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru

Mae Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru (AGGCC) 
yn gyfrifol am reoleiddio ac arolygu gofal, gofal plant a gwasanaethau 
cymdeithasol, yn cynnwys meithrinfeydd, cartrefi i bobl hŷn ac awdurdodau 
lleol, i sicrhau eu bod yn ddiogel i’r bobl sy’n eu defnyddio.

Rydym yn gweithio i godi ansawdd gofal a gwasanaethau ledled Cymru.

Ein nod cyffredinol yw sicrhau bod pobl yn derbyn gofal diogel, hygyrch a da 
sy’n bodloni eu hanghenion ac yn gwella ansawdd eu bywyd.

Ein nod yw:
• rhoi pobl sy’n defnyddio gofal, gofal plant a 

gwasanaethau cymdeithasol wrth galon ein 
gwaith a’u cynnwys ym mhopeth yr ydym yn ei 
wneud

• ymateb a chymryd camau gweithredu cadarn 
pan fydd pobl yn profi gofal gwael neu pan 
fydd pobl yn agored i niwed

• bod yn annibynnol, yn wrthrychol ac yn deg

• hybu cydraddoldeb, amrywiaeth, hawliau 
dynol a hawliau plant ar draws gofal, 
gofal plant a gwasanaethau cymdeithasol

• bod yn hygyrch ac yn dryloyw

• defnyddio’r un safonau o welliant parhaus yn 
ein busnes ni ag y byddem yn eu disgwyl gan 
eraill

• hybu gwelliant yn y sectorau gofal, gofal plant 
a gwasanaethau cymdeithasol a dysgu gwersi 
gan y pethau na wnaethant weithio’n dda

• gweithio mewn partneriaeth ag eraill yn 
cynnwys rhai sy’n defnyddio, comisiynu 
a darparu gwasanaethau, rheoleiddwyr, 
arolygiaethau ac archwilwyr eraill. 

• parchu ac ymateb i anghenion iaith pobl.
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Ein Pwerau Cyfreithiol
Rydym yn cyflawni ein swyddogaethau ar ran 
Gweinidogion Llywodraeth Cymru dan bwerau’r 
Deddfau canlynol:

• Deddf Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Iechyd 
Cymunedol a Safonau) 2003 sy’n rhoi’r 
awdurdod i ni adolygu sut mae awdurdodau 
lleol yn cyflawni eu swyddogaethau 
gwasanaethau cymdeithasol 

• Deddf Safonau Gofal 2000, Deddf Plant 1989 
(fel y’i diwygiwyd), Deddf Mabwysiadu a 
Phlant 2002, a Mesur Plant a Theuluoedd 
(Cymru) 2010 sy’n rhoi’r pŵer i ni gofrestru 
ac arolygu gwasanaethau. 

Rhoi cymorth i Gymru 
ddarparu gwasanaethau 
cyhoeddus o ansawdd uchel
Mae ein gwaith yn cefnogi Rhaglen 
Lywodraethu Llywodraeth Cymru sy’n 
ymroddedig i welliant parhaus gwasanaethau 
cyhoeddus yng Nghymru i sicrhau:

• bod gan bobl lais cryf a mwy o reolaeth dros 
y gwasanaethau y maent yn eu derbyn

• bod plant a theuluoedd yn cael gofal plant 
blynyddoedd cynnar o ansawdd uchel

• cydweithio effeithiol â chyrff cyhoeddus, 
rheoleiddwyr ac arolygwyr eraill.

Rydym wedi cyflawni hyn trwy ailgynllunio 
ein gwaith i gyflenwi amcanion Gwasanaethau 
Cymdeithasol Cynaliadwy,2 Adeiladu Dyfodol Mwy 
Disglair: Cynllun Blynyddoedd Cynnar a Gofal Plant3 
a chydweithrediad cadarn trwy Arolygu Cymru.4

Er ein bod yn rhan o Lywodraeth Cymru, mae 
nifer o drefniadau ar waith i sicrhau ein bod yn 
amddiffyn ein hannibyniaeth. 

Mae ein tair swyddfa ranbarthol yng 
Nghyffordd Llandudno, Merthyr Tudful a 
Chaerfyrddin yn canolbwyntio ar ein gwaith 
gwasanaethau cymdeithasol awdurdod lleol 
a’n gwaith rheoleiddiol. Mae ein swyddfa 
genedlaethol, hefyd ym Merthyr Tudful, yn 
arwain ar gyflawni adolygiadau strategol, 
ymgysylltu â phobl, rheoli gwybodaeth, ac ystod 
o wasanaethau corfforaethol, gan gynnwys 
technoleg gwybodaeth a chyfathrebu.

Cydweithio
Mae’n bwysig ein bod yn gweithio’n 
effeithiol ac effeithlon gyda’n partneriaid. 
Yn unol â rhaglen Arolygu Cymru, rydym yn 
cydweithio’n agos ag arolygiaethau eraill gan 
gynnwys Swyddfa Archwilio Cymru, Estyn, ac 
Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru i: 

• hybu cydweithio 

• cydlynu cynllunio i gynhyrchu rhaglenni 
gwaith sy’n osgoi dyblygu ac yn sicrhau bod 
peryglon a phryderon allweddol yn cael eu 
harchwilio 

• datblygu arferion rhannu gwybodaeth  

• canfod cyfleoedd i ddwyn gwybodaeth 
ynghyd am wasanaethau cyhoeddus ac 
adrodd mewn ffordd sy’n cefnogi’r gwaith 
o wella gwasanaethau, llywio’r broses o 
lunio polisïau ac sy’n cryfhau atebolrwydd 
cyhoeddus.

Rydym hefyd yn gweithio’n agos gyda Chyngor 
Gofal Cymru5, sy’n gyfrifol am reoleiddio’r maes 
gofal cymdeithasol, sicrhau bod y gweithlu sy’n 
cyflawni gwasanaethau cymdeithasol a gofal 
plant yn ddiogel i ymarfer a’i fod yn meddu ar y 
sgiliau a’r cymwysterau cywir i weithio i safon 
broffesiynol uchel. Rydym yn cydweithio i hybu 
dulliau rhannu gwybodaeth, yn arbennig ynglŷn 
â diogelu. 

Rydym hefyd yn aelodau o goncordat Iechyd 
a Gofal Cymdeithasol Cymru6 a Fforwm 
Rheoleiddwyr Cymru.

2  http://wales.gov.uk/topics/health/publications/socialcare/guidance1/services/?lang=cy
3 http://wales.gov.uk/topics/educationandskills/earlyyearshome/building-a-brighter-future-early-years-and-childcare-plan/?lang=cy
4 http://www.arolygucymru.com/home.aspx?sitepadgeid=85&siteid=4&Mode=Cym
5 http://www.cgcymru.org.uk/
6 http://www.walesconcordat.org.uk/w-home.cfm?orgid=591

http://wales.gov.uk/topics/health/publications/socialcare/guidance1/services/?lang=en
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Gwasanaethau Cymdeithasol 
Awdurdod Lleol  

Rydym yn arolygu ac adolygu swyddogaethau 
gwasanaethau cymdeithasol awdurdodau lleol 
i weld sut maent yn:

• bodloni anghenion pobl, gwella ansawdd eu 
bywyd a hybu eu hawliau a’u lles

• amddiffyn oedolion a phlant sy’n agored 
i niwed, esgeulustod neu gam-drin

• gwella’r ffordd mae gwasanaethau 
cymdeithasol yn cael eu cyflenwi.

Bob blwyddyn, rydym yn cwblhau a chyhoeddi 
gwerthusiad o berfformiad gwasanaethau 
cymdeithasol ym mhob un o’r 22 awdurdod 
lleol yng Nghymru. Mae’r gwerthusiad yn cael 
ei addysgu gan hunanasesu gwasanaethau 
sy’n cael ei gyflawni gan gyfarwyddwyr 
gwasanaethau cymdeithasol, data perfformiad 
a’n cyfarfodydd ymgysylltu chwarterol gydag 
uwch reolwyr i drafod cynnydd a datblygiadau 
gwasanaethau. 

Rydym yn cyflawni amrywiaeth o 
weithgareddau yn cynnwys: 

• adolygiadau cenedlaethol a thematig

• arolygiadau awdurdodau lleol â phwyslais 
a gwaith gwella mewn ymateb i faterion 
penodol sy’n codi

• monitro ac adrodd ar y defnydd o Drefniadau 
Diogelu Rhag Colli Rhyddid fel sy’n ofynnol.

Pan fyddwn yn canfod methiannau difrifol, 
rydym yn rhoi ein protocol pryderon difrifol 
ar waith sy’n cynnwys ymweliadau,  monitro  
ac arolygiadau  rheolaidd i’r awdurdod dan 
sylw i weithio gydag ef i wneud y gwelliannau 
angenrheidiol.

Yr hyn rydym yn ei wneud

Cofrestru

Fel rhan o’n swyddogaeth reoleiddiol, rydym 
yn cofrestru, arolygu a chymryd camau 
gweithredu i wella gofal plant a gofal 
cymdeithasol yng Nghymru. Rydym eisiau 
sicrhau mai dim ond pobl a sefydliadau a fydd 
yn darparu gwasanaeth diogel o ansawdd 
uchel sy’n cael eu cofrestru.

Rhaid i bobl sydd am ddarparu gofal plant a 
gwasanaethau gofal cymdeithasol gofrestru 
o dan y gyfraith. Ein rôl ni yw asesu’r cais 
a phenderfynu a yw’n bodloni’r safonau 
angenrheidiol ai peidio ac a yw pobl yn addas i 
redeg y gwasanaeth hwnnw.

Arolygu

Unwaith mae’r gwasanaeth wedi ei 
gofrestru, rydym yn monitro ei berfformiad 
ac yn ymgymryd ag arolygiadau rheolaidd. 
Mae arolygiadau wrth galon ein gwaith sicrhau 
ac mae ein cylch sylw’n golygu ein bod yn 
ymweld â gwasanaethau oedolion,  cartrefi 
plant a gofal dydd bob blwyddyn. Byddwn 
yn ymweld yn amlach â gwasanaethau yr 
ydym yn credu sydd yn risg uchel. Mae ein 
harolygiadau bob amser yn ddirybudd ac eithrio 
gwasanaethau mabwysiadu a maethu. 

Rydym yn asesu darparwyr ac adrodd ar 
ddiogelwch ac ansawdd profiadau pobl sy’n 
defnyddio gwasanaethau yn defnyddio pedair 
thema arolygu:

• Ansawdd Bywyd

• Ansawdd Staff 

• Ansawdd Arweinyddiaeth a Rheolaeth 

• Ansawdd yr Amgylchedd

Rydym wedi newid ein harolygiadau er mwyn 
treulio amser yn arsylwi ar ofal, gan siarad 
â phobl a gwrando arnynt er mwyn deall eu 
profiadau, a sicrhau eu bod yn derbyn gofal 
sy’n ddiogel ac yn cydymffurfio â’r gyfraith. 
Mae hyn yn sicrhau bod lles pobl wrth wraidd 
ein gwaith. 

Gwasanaethau a reoleiddir
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Mae’r Fframwaith Arsylwi Cryno ar gyfer 
Arolygu (SOFI) yn ddull sy’n galluogi ein 
harolygwyr i asesu profiadau pobl nad ydynt 
o bosibl yn gallu dweud sut maent yn teimlo, 
er enghraifft, pobl â dementia. Mae cyflwyno 
hwn wedi ein galluogi i ganolbwyntio mwy ar 
ganlyniadau i bobl. 

Ar ôl pob arolygiad, rydym yn cynhyrchu 
adroddiad  a gyhoeddir ar ein gwefan.

Ymateb i bryderon

Rydym yn annog pobl sy’n defnyddio neu’n 
ymweld â gwasanaethau i adrodd unrhyw 
bryderon inni. Mae gan ein tair swyddfa 
ranbarthol dimau gwasanaethau cwsmeriaid 
sydd wedi eu hyfforddi i dderbyn pryderon 
a darparu cyngor. Os oes angen, byddwn yn 
atgyfeirio’r pryder i dîm diogelu’r awdurdod 
lleol. Mewn llawer o achosion, byddwn yn 
cynnal arolygiad mewn ymateb i bryder. 

Camau gorfodi

Pan mae gwasanaethau yn methu â darparu 
gofal diogel o ansawdd da ac yn mynd yn 
groes i’r rheoliadau, byddwn yn cymryd camau 
gorfodi. Mae hyn yn dechrau drwy gyflwyno 
hysbysiad o ddiffyg cydymffurfio. Os nad yw’r 
problemau’n cael eu datrys, byddwn yn gofyn 
i’r darparwr cofrestredig gwrdd â ni i drafod 
ein pryderon a chytuno ar ffordd ymlaen. Os yw 
gwasanaeth yn methu’n barhaus byddwn yn 
cymryd camau gorfodi. Gall hyn fod yn ‘sifil’, 
er enghraifft canslo neu gyfyngu ar gofrestriad 
y gwasanaeth, neu mewn amgylchiadau 
eithriadol yn ‘droseddol’, lle byddwn yn erlyn 
y darparwr gwasanaethau ac yn cyflwyno’r 
mater gerbron llys. 
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422
Asiantaeth Gofal Cartref 

457
Cartref Gofal i Oedolion Iau 

(3,424 o leoedd)

11
Lleoliad i Oedolion 

675
Cartref Gofal i Oedolion Hŷn 

(22,816 o leoedd)

38
Asiantaeth Nyrsys 

1,603 
Gwasanaeth 
i Oedolion 

(26,240 o leoedd)

Rydym yn rheoleiddio
6,275 o wasanaethau 

sydd yn darparu 
105,012 o leoedd

4,446
Gofal Plant 

(76,590 o leoedd)

777 
Gofal Dydd Sesiynol 

(17,351 o leoedd)648 
Gofal Dydd Llawn 
(27,023 o leoedd)

474
Gofal y Tu Allan i’r Ysgol 

(16,747 o leoedd)

58
Darpariaeth Chwarae 

Mynediad Agored 
(2,087 o leoedd)

2,456
Gwarchodwr Plant 
(12,739 o leoedd)

33
Meithrinfa 

(643 o leoedd)

226
Gwasanaeth 

i Blant 
(2,176 o leoedd)

3
Coleg Addysg Bellach 

(170 o leoedd)

11
Ysgol Arbennig Preswyl 

(238 o leoedd)

23
Gwasanaeth Mabwysiadu 

9
Ysgol Breswyl 

(1,173 o leoedd)

50
Gwasanaeth Maethu 

129
Cartref Plant 

(595 o leoedd)

1
Canolfan Breswyl i Deuluoedd 

(6 lle)

Diagram 1:  Nifer y gwasanaethau a reoleiddiwyd 
gan AGGCC, 2013-14
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Cartrefi plant 
Mae’r rhain yn cynnwys ystod o wasanaethau, 
gan gynnwys cartrefi gofal ar gyfer plant sy’n 
derbyn gofal, lleoliadau arbenigol am hyd at 
52 o wythnosau, a gwasanaethau seibiant 
ar gyfer plant ag amrywiaeth o anableddau. 
Ar 31 Mawrth 2014, roedd 129 o gartrefi plant 
wedi eu cofrestru i ddarparu 595 o leoliadau.  

Cartrefi gofal 
Rydym yn gyfrifol am gofrestru a rheoleiddio 
cartrefi preswyl a nyrsio ar gyfer oedolion o bob 
oedran. Ar 31 Mawrth 2014, roedd 675 o gartrefi 
gofal i oedolion hŷn gyda 22,816 o leoedd, a 457 
o gartrefi gofal i oedolion iau, gyda 3,424 o 
leoedd wedi eu cofrestru. 

Gofal  plant
Rydym yn cofrestru ac yn arolygu gofal iplant 
dan wyth oed gan gynnwys gwarchodwyr 
plant, meithrinfeydd a chlybiau ar ôl ysgol. Ar 
31 Mawrth 2014, roedd 4,446 o wasanaethau 
gofal plant gyda 76,590 o leoedd. 

Asiantaethau gofal cartref
Rydym yn rheoleiddio’r asiantaethau a’r 
sefydliadau sy’n darparu gofal a chymorth i 
bobl yn eu cartrefi eu hunain ac yn y gymuned. 
Ar 31 Mawrth 2014, roedd 422 o asiantaethau 
gofal cartref wedi eu cofrestru. 

Gwasanaethau maethu’r awdurdod lleol 
a rhai annibynnol 
Gall gofalwyr maeth ofalu am blant yn eu 
cartrefi naill ai am gyfnodau byr neu yn y tymor 
hir. Rydym yn gyfrifol am arolygu asiantaethau 
ac awdurdodau lleol er mwyn sicrhau bod y 
gwasanaethau hyn yn gallu diwallu anghenion 
plant a bod y plant yn cael eu hamddiffyn 
rhag niwed. Ar 31 Mawrth 2014, roedd 50 o 
wasanaethau maethu, roedd 28 yn cael eu 
rhedeg gan y trydydd sector a 22 yn cael eu 
rhedeg gan awdurdodau lleol. 

Cynlluniau lleoli oedolion 
Mae’r rhain yn gynlluniau sy’n cael eu rhedeg 
yn lleol ac sy’n galluogi hyd at ddau berson 

ag anghenion gofal a chymorth i fyw fel 
rhan o deulu. Gall lleoliadau fod yn barhaol 
neu’n dymor byr, gan gynnwys cyfnodau o 
ofal seibiant. Ar 31 Mawrth 2014, roedd 11 o 
gynlluniau lleoli oedolion wedi eu cofrestru. 

Asiantaethau mabwysiadu’r awdurdod 
lleol ac asiantaethau mabwysiadu 
gwirfoddol 
Rydym yn arolygu gwasanaethau a ddarperir 
gan awdurdodau lleol a sefydliadau gwirfoddol, 
ond nid ydym yn eu cofrestru.  Maent yn 
darparu gwasanaethau sy’n cynnwys recriwtio, 
asesu a chymeradwyo oedolion sydd am 
fabwysiadu plentyn, yn ogystal â chymorth 
ar gyfer darpar fabwysiadwyr a phlant, gan 
gynnwys brodyr a chwiorydd. Fodd bynnag, 
rydym yn cofrestru asiantaethau mabwysiadu 
annibynnol ac roedd gennym un asiantaeth 
ar ein cofrestr. Ar 31 Mawrth 2014, roedd 23 o 
wasanaethau mabwysiadu. 

Asiantaethau nyrsys  
Sefydliadau sy’n darparu gwasanaethau 
nyrsio preifat yn y gymuned yw’r sefydliadau 
hyn, ac maent hefyd yn cynorthwyo pobl â’u 
gofal personol. Ar 31 Mawrth 2014, roedd 38 o 
asiantaethau nyrsys wedi eu cofrestru. 

Ysgolion preswyl, ysgolion arbennig 
preswyl a cholegau addysg bellach sy’n 
rhoi llety i fyfyrwyr sy’n iau na 18 
Rydym yn gyfrifol am arolygu trefniadau lles ar 
gyfer plant mewn ysgolion preswyl, ysgolion 
preswyl arbenigol, a cholegau addysg bellach 
yng Nghymru. Mae Estyn yn gyfrifol am 
arolygu’r ddarpariaeth addysg. Ar 31 Mawrth 
2014, roedd naw o ysgolion preswyl gyda 1,173 
o leoedd ac 11 o ysgolion preswyl gyda 238 o 
leoedd wedi eu cofrestru.  

Canolfannau preswyl i deuluoedd 
Mae’r rhain yn darparu gwasanaeth asesu 
preswyl i deuluoedd â phlant ac yn helpu i 
ddatblygu sgiliau rhianta ac i wella perthnasau. 
Ar 31 Mawrth 2014, roedd un ganolfan deulu 
breswyl wedi’i chofrestru. 

Gwasanaethau sy’n cael eu rheoleiddio gan AGGCC
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Yn ystod y flwyddyn 2013-14 gwnaethom gynnal 
y gweithgareddau canlynol: :

Cofrestriadau
• cofrestrwyd 466 o wasanaethau newydd 

• proseswyd 45 o geisiadau a oedd naill 
wedi’u gwrthod neu wedi’u tynnu’n ôl

• caewyd neu ddadgofrestrwyd 501 o 
leoliadau.

Arolygiadau
• cyflawnwyd 4,492 o arolygiadau (gweler 

diagram  2 am ddadansoddiad)

• roedd hyn yn cynnwys 284 arolygiad 
ychwanegol o ganlyniad i bryderon gan bobl 
eraill, ac yn rhagori ar ein rhaglen arolygu 
arfaethedig ar gyfer gwasanaethau a reolir 
o 7%

• cynhaliwyd 1,114 o arolygiadau a oedd yn 
cynnwys o leiaf dau arolygydd

• cynhaliwyd 279 arolygiad y tu allan i oriau 
swyddfa arferol, gan gynnwys 57 ar y 
penwythnos.

Pryderon, gorfodi a gwella
Gwnaethom dderbyn 2,170 o bryderon a oedd 
yn berthnasol i 979 o leoliadau. 

Gwnaethom gyflwyno 1,303 hysbysiad o ddiffyg 
cydymffurfio, a nodwyd 57 gwasanaeth yn 
‘wasanaethau sy’n peri pryder’.

Ym Mhennod 3, byddwn yn edrych yn fwy 
manwl ar ein harolygiadau o wasanaethau a 
reoleiddir, effaith ein gwaith – gan gynnwys 
sut i ymdrin â phryderon a godir gan y cyhoedd 
a gweithwyr proffesiynol, a sut y byddwn yn 
gweithio gyda gwasanaethau y mae angen help 
arnynt er mwyn gwella.

Pennod Dau
Sut y gwnaethom berfformio
Mae’r bennod hon yn trafod yr hyn rydym wedi’i gyflawni yn ystod 2013-2014, gan gynnwys cyflawni 
ein prif swyddogaethau ynglŷn â chofrestru ac arolygu gofal, a gwerthuso perfformiad awdurdodau 
lleol. Mae hefyd yn canolbwyntio ar feysydd rydym wedi parhau i’w gwella o fewn ein sefydliad.

Rwy’n hoffi’r syniad o dderbyn dyfarniad ar ansawdd y gofal yn ein lleoliad. 
Rydym yn gweithio’n galed i gyflawni safonau da ac mae’n werthfawr bod 
hyn yn cael ei gydnabod, ac yn y dyfodol ei gyhoeddi er mwyn i ddarpar 
rieni ei weld. Rwyf yn credu bod y dyfarniadau a wnaed yn gywir, ac roedd 
yn ddefnyddiol pan oedd yr arolygydd yn dweud ymhle roedd hi’n credu ein 
bod ni ar y raddfa. Gall rheolwr da ddefnyddio’r dyfarniadau hyn er mwyn 
symud y lleoliad a’r tîm ymlaen.

Rheolwr meithrinfa a gymerodd rhan yng Nghynllun Peilot Y Fframwaith Dyfarnu Ansawdd.

Gwasanaethau a reoleiddir 
gan AGGCC



13

Cynhaliwyd
4,492 arolygiad

205
Gwasanaeth 

i Blant

2
Coleg Addysg Bellach

12
Ysgol Arbennig 

Preswyl

10
Gwasanaeth 
Mabwysiadu

3
Ysgol Breswyl

47
Gwasanaeth 

Maethu

130
Cartref Plant

1,804
Gwasanaeth 

i Oedolion

474
Cartref Gofal i 
Oedolion Iau

396
Asiantaeth Gofal 

Cartref

889
Cartref Gofal i 
Oedolion Hŷn

34
Asiantaeth Nyrsys

11
Lleoliad i Oedolion

2,483
Gofal Plant

20
Meithrinfa

428
Gofal 

Dydd Sesiynol

644
Gofal 

Dydd Llawn

267
Gofal y Tu 

Allan i’r Ysgol

36
Darpariaeth Chwarae 

Mynediad Agored

1088
Gwarchodwr 

Plant

1
Canolfan Preswyl 

i Deuluoedd  

Diagram 2:  Nifer y gwasanaethau gofal a arolygwyd gan 
AGGCC, 2013-14
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Yn ystod y flwyddyn gwnaethom: 

• gwblhau gwerthusiad blynyddol o 
wasanaethau cymdeithasol pob awdurdod 
lleol

• parhau i fonitro gwasanaethau plant Cyngor 
Castell-nedd Port Talbot o dan brotocol 
pryderon difrifol

• ymgymryd ag arolygiad cenedlaethol o bob 
gwasanaeth awdurdod lleol i blant sy’n 
derbyn gofal

• cynnal adolygiad o gomisiynu, gan gynnwys 
pum awdurdod lleol

• ymgymryd ag adolygiad o’r Gwasanaeth 
Cynghori a Chynorthwyo Llys i Blant a 
Theuluoedd (CAFCASS Cymru) 

• mynychu 33 o bwyllgorau craffu a/neu baneli 
bwrdd corfforaethol.

Gwerthusiadau awdurdodau lleol
Cwblhawyd gwerthusiad blynyddol o bob un 
o’r 22 adran gwasanaethau cymdeithasol 
awdurdod lleol i blant. Ar gyfer yr ail 
flwyddyn, gwnaethom gynnwys safonwr 
annibynnol er mwyn cynorthwyo gyda’n 
gwerthusiad cenedlaethol i wneud yn siŵr bod 
canfyddiadau’n deg ac yn gytbwys. Mewn nifer 
o achosion, roeddem yn gallu cyflwyno’r 
adroddiadau i aelodau’r cyngor (fel arfer mewn 
pwyllgor craffu). 

Mynychodd ein rheolwyr ardal a’n 
cyfarwyddwyr rhanbarthol 33 o gyfarfodydd 
pwyllgor craffu, paneli bwrdd corfforaethol a 
chyfarfodydd gweithredwyr a chyfarwyddwyr 
er mwyn rhoi gwybodaeth am berfformiad a 
diogelu, a phryderon am y gwasanaethau sy’n 
cael eu comisiynu.

Mae timau arolygu’n cael eu pennu ar gyfer 
pob awdurdod lleol. Arweinir y timau gan 
reolwr ardal sy’n gallu gwneud cysylltiadau 
rhwng gwaith yr awdurdod lleol a’r gwaith 
rheoleiddio. Er yn weddol newydd, mae 
manteision y timau a’r dulliau gwell o weithio 
yn cael eu gwireddu trwy gysylltiadau lleol 
cryfach, casglu a rhannu gwybodaeth rhwng 
comisiynwyr a darparwyr – a’r hwb yr ydym 

wedi ei roi i reoleiddio a chomisiynu sy’n 
seiliedig ar ganlyniadau. Mae’r model newydd 
wedi’n galluogi i gael mwy o ddylanwad ar yrru 
a monitro gwelliannau mesuradwy – gydag 
awdurdodau lleol a darparwyr fel ei gilydd. 

Mewn rhai amgylchiadau, cafodd ein 
hymyrraeth a’n gwaith craffu  effaith 
uniongyrchol ar berfformiad awdurdod lleol. 
Er enghraifft, mae’r cyfarfodydd monitro 
rydym yn eu cynnal yn ein galluogi i nodi yn 
gynnar berfformiad gwael neu batrymau mewn 
meysydd penodol mae’n rhaid mynd i’r afael 
â nhw. Gall hyn fod naill ai trwy arolygiad 
penodol o awdurdod unigol neu drwy arolygiad 
cenedlaethol mwy cynhwysfawr.

Gwasanaethau plant Cyngor Castell 
Nedd Port Talbot

Gwnaethom barhau i fonitro ac arolygu 
Gwasanaethau Plant Cyngor Castell Nedd Port 
Talbot o dan ein protocol pryderon difrifol. Ym 
mis Ionawr 20147 gwnaethom gyhoeddi ein 
hadroddiad arolygu. Daeth hwn i’r casgliad, 
er bod cynnydd da wedi’i wneud, nad oedd 
perfformiad nac ansawdd wedi gwella’n gyson 
ar draws y gwaith o gynllunio a chyflwyno 
gwasanaethau plant yng Nghastell-nedd Port 
Talbot. Rydym yn parhau i gynnal cyfarfodydd 
chwarterol gyda’r awdurdod er mwyn monitro 
cynnydd a chynaliadwyedd y gwelliannau. 
Cynhelir arolygiad pellach yn 2015.  

Consolidating our structure and 
methods of working 

Atgyfnerthu ein strwythur a’n dulliau 
gweithredu

Yn 2012, gwnaethom ailstrwythuro ein sefydliad 
a gwneud nifer o newidiadau radical i’r 
ffordd rydym yn arwain, arolygu a rheoleiddio 
gwasanaethau ac awdurdodau lleol. Rhoi pobl 
yng nghanol yr hyn rydym yn ei wneud oedd ein 
blaenoriaeth – i sicrhau eu bod yn cael dweud 
eu dweud er mwyn datblygu’r gwasanaethau 
gorau i fodloni eu hanghenion a gwella eu 
profiadau a’u canlyniadau.

Gwella ein gwaith

7 http://cssiw.org.uk/our-reports/local-authority-report/2013/140131npt-child-services-inspection/?lang=cy

Awdurdodau lleol
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Datblygu’r gweithlu 

Mae’r sefydliad wedi cynnal rhaglen recriwtio 
eang gan benodi 40 o bobl newydd gan 
gynnwys arolygwyr a dadansoddwyr. Erbyn hyn 
mae gennym weithlu o 278 o bobl wedi’u lleoli 
ar draws Cymru. Mae dros 1508 ohonynt yn 
rheolwyr rheng flaen a rheolwyr ardal. 

Rydym yn ymroddedig i fod yn sefydliad sy’n 
agored i ddysgu ac rydym yn ymdrechu i 
feithrin diwylliant agored o rymuso. Gwelwyd 
tystiolaeth o hyn yn ddiweddar yn ein harolwg 
o staff pan ddywedodd 90%9 o  ymatebwyr eu 
bod yn teimlo eu bod yn derbyn ymddiriedaeth 
a chefnogaeth er mwyn wneud eu swyddi’n 
effeithiol.  Rydym hefyd yn buddsoddi mewn 
rhagoriaeth broffesiynol staff er mwyn sicrhau 
eu bod yn parhau i ddatblygu eu harbenigedd, 
eu sgiliau a’u profiad. Mae ein digwyddiadau 
staff a digwyddiadau ymgysylltu ag arweinwyr 
a gynhelir yn chwarterol, a’n grŵp datblygu 
staff, yn allweddol i’n hymroddiad parhaus i 
gynnwys pobl ar bob lefel yn ein sefydliad wrth 
inni ddatblygu ein gwaith.  

Rydym hefyd wedi bod yn gweithio gyda 
rheoleiddiwr y gweithlu, Cyngor Gofal Cymru, 
i ddatblygu cwricwlwm ar gyfer arolygwyr 
proffesiynol a fydd yn sicrhau eu bod yn hynod 
o gymwys ac yn gallu cyflenwi ein fframwaith 
arolygu’n effeithiol.

Roedd ein cyflawniadau yn ystod 2013-14 yn 
cynnwys:

Sefydlu Bwrdd Cynghori Cenedlaethol 
ym mis Ionawr 2014
Mae’r Bwrdd wedi chwarae rôl ganolog wrth 
ddarparu gofal, gofal plant a gwasanaethau 
cymdeithasol ar gyfer pobl yng Nghymru, 
trwy well rheoleiddio, arolygu ac adolygu. 
Mae’n cynnwys pobl sydd â phrofiad o 
wasanaethau, darparwyr gwasanaeth a 
chomisiynwyr, ynghyd ag ystod o sefydliadau 
gwirfoddol ac eiriolaeth sy’n gallu rhoi cyngor 
inni a llywio ein gwaith. Mae’r Bwrdd yn 
ein helpu trwy roi cyngor ac argymhellion 
o ran sut y gallwn wella gofal, gofal plant a 
gwasanaethau cymdeithasol  yng Nghymru. 
Yn ogystal, mae’n:

• darparu gwybodaeth arbenigol am ofal a 
gwasanaethau a mewnwelediad iddynt

• cynrychioli llais  teuluoedd, gofalwyr a 
defnyddwyr gwasanaeth

• darparu trosolwg beirniadol o’n gwaith 
er mwyn sicrhau ein bod yn cyflawni ein 
hamcanion ac yn sicrhau canlyniadau 
cadarnhaol i bobl 

• dylanwadu ar ein gwaith yn y dyfodol, 
yn seiliedig ar ein canfyddiadau a’n 
perfformiad ar draws Cymru

Datblygu a threialu’r Fframwaith 
Dyfarnu Ansawdd ar gyfer 
gwasanaethau gofal plant

Ym mis Chwefror 2014, gwnaethom dreialu 
ein Fframwaith Dyfarnu Ansawdd ar gyfer 
gwasanaethau gofal plant. Mae fframwaith 
dyfarnu yn seiliedig ar reolau teg a thryloyw 
a ddefnyddir gan arolygwyr er mwyn iddynt 
wneud dyfarniad proffesiynol ynglŷn â sut mae 
gwasanaeth yn perfformio. Cafodd y rhaglen 
beilot ei gwerthuso’n annibynnol gan Brifysgol 
De Cymru.

Datblygu fframwaith newydd ar gyfer 
arolygiadau awdurdod lleol
Rydym wrthi’n datblygu fframwaith newydd 
ar gyfer ein gwaith awdurdod lleol a fydd yn 
hyrwyddo mwy o gydlyniad wrth adolygiadau 
cenedlaethol a thematig, a’r gwerthusiad 
blynyddol o berfformiad. Bydd hyn yn rhoi 
sylfaen gryfach wedi’i seilio ar dystiolaeth 
ar gyfer gwella perfformiad gwasanaethau 
cymdeithasol. 

Adolygiad o Ansawdd adroddiadau 
arolygu
Rydym wedi cwblhau astudiaeth beilot gan 
Banel Adolygu Ansawdd i adolygu ansawdd ein 
hadroddiadau arolygu ar gyfer cartrefi plant. 
Cynhaliwyd yr adolygiad gan banel annibynnol 
a bwrdd sicrwydd mewnol. Defnyddir y 
canfyddiadau er mwyn gwella ein harolygiadau 
a’n dulliau adrodd.

8  Niferoedd staff AGGCC ym mis Hydref 2014. 
9 Arolwg staff 2013-14 – ymatebodd 64% o staff AGGCC i’r arolwg. 
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Cynllunio a gweithredu rhaglen beilot 
ymwelwyr annibynnol ar gyfer cartrefi 
plant
Rydym yn ymroddedig i gynnwys pobl yn 
ein harolygiadau, ac ym mis Mawrth 2014 
gwnaethom dreialu trefniadau ar gyfer 
ymwelwyr annibynnol ar draws 11 o gartrefi 
plant yng Nghymru. Gwnaethom weithio’n agos 
gyda Lleisiau o Ofal a chynnwys pobl sydd 
wedi gadael gofal a oedd yn ymgysylltu â phobl 
ifainc yn y cartrefi, er mwyn darganfod a oedd y 
gwasanaeth yn gwneud gwahaniaeth i’w lles.

Ymateb i adborth
Rydym yn cymryd camau cadarnhaol er mwyn 
dysgu oddi wrth adborth cwsmeriaid a gwella 
ein gwasanaethau a pherthnasau yn barhaus. 

Yn ystod 2013-14 gwnaethom dderbyn 33 
o gwynion – yn bennaf gan ddarparwyr. 
Mae’r rhan fwyaf (31) yn perthyn i’n prosesau, 
ymddygiad arolygwyr, ac anghysondebau yn 
ein swyddfeydd rhanbarthol  wrth ymdrin â 
chwynion.

Gwnaethom ymateb trwy hyfforddiant, adborth 
staff ar effaith eu gwaith, tynnu sylw at 
bwysigrwydd gwrando, rhoi cyngor clir a bod 
yn dryloyw yn ystod ein harolygiadau ac wrth 
adrodd ein canfyddiadau.  

Roedd adborth oddi wrth  holiaduron ar ôl 
ein harolygiadau’n dangos bod y rhan fwyaf 
o wasanaethau’n gwerthfawrogi gwaith ein 
harolygwyr, yn enwedig dull cadarnhaol y 
broses arolygu a’r ddeialog agored ynglŷn â sut 
y gellir gwneud gwelliannau. Mae adborth o’r 
fath yn hanfodol er mwyn inni wella ein gwaith 
a datblygu hyfforddiant ein harolygwyr. 

Cyfathrebu
Mae gwella gwasanaethau a’r gallu i 
gyfathrebu’n effeithiol trwy ystod o gyfryngau’n 
hynod bwysig. 

Gwnaethom lansio ein gwefan newydd ym 
mis Tachwedd 2013, gan gynnwys cyfeirlyfr 
hawdd ei ddefnyddio o wasanaethau gofal. 
Gwnaethom gyflwyno llinell gymorth neilltuedig 
i’w gwneud yn haws i bobl gysylltu â ni a chodi 
pryderon. Rydym wedi gwella ein timau gofal 
cwsmeriaid a gwella ein hymgysylltiad digidol. 

Mae cynulleidfaoedd ein sianeli digidol 
Cymraeg a Saesneg yn cynyddu bob mis. 
Mae hwn yn faes y byddwn yn ei ddatblygu 
wrth i ofynion cyfathrebu ein cwsmeriaid newid 
ac esblygu. Bydd cyflwyno ein gwasanaethau 
ar-lein a chanllawiau fideo, ynghyd â 
chanllawiau papur, yn ei gwneud yn haws i 
ddarparwyr ymgysylltu â ni.
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Gweithio gydag eraill 
Rydym wedi parhau i weithio gydag archwilwyr, 
rheoleiddwyr ac arolygiaethau eraill yng 
Nghymru ac yn y DU, er mwyn sicrhau bod 
ein gwaith yn effeithlon, effeithiol, ac yn 
gydgysylltiedig. Roedd hyn yn cynnwys 
rhannu cynlluniau a gwybodaeth, yn ogystal 
â chyflawni arolygiadau ar y cyd â Chyngor 
Gofal Cymru, Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru a 
Swyddfa Archwilio Cymru.

Roedd hyn yn cynnwys:

• arolygiad o Drefniadau Diogelu Rhag 
Colli Rhyddid gydag Arolygiaeth Gofal 
Iechyd Cymru.

• gweithio gyda Swyddfa Archwilio Cymru ar 
Adolygu Comisiynu

• gweithio gydag Estyn i ddatblygu fframwaith 
cyd-arolygu.

Ymgorffori Egwyddorion Hawliau Dynol yn ein gwaith
Rydym ni, fel corff cyhoeddus, yn ymroddedig i weithredu egwyddorion y Ddeddf Hawliau Dynol 
yn ein gwaith ac i sicrhau eu bod yn cael eu cydnabod a’u parchu, ac y gweithredir arnynt gan y 
rhai rydym yn eu harolygu a’u rheoleiddio. Rydym hefyd yn ymdrechu i ymgorffori confensiynau 
a chanllawiau hawliau dynol eraill sy’n berthnasol i ofal cymdeithasol, gan gynnwys Confensiwn 
y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn, a Siarter Ewropeaidd ar Hawliau a Chyfrifoldebau Pobl Hŷn 
sydd angen Gofal a Chymorth  Hirdymor.

Trwy gydol y flwyddyn roeddem yn gweithio’n agos gyda’r Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru a’r 
Comisiynydd Plant. Roedd hyn yn cynnwys ymateb i achosion unigol lle roedd pryderon wedi’u 
codi, gan weithredu  lle roedd argymhellion wedi’u gwneud, a sicrhau bod y wybodaeth 
berthnasol ganddynt. 

Un enghraifft oedd ein hymateb i ganfyddiadau arolygiad wedi’i ei gynnal gan y Comisiynydd 
Pobl Hŷn, yn sgil cau cartref gofal ar Ynys Môn yn sydyn. Byddai wedi bod yn anodd gweithredu 
er mwyn rhwystro’r darparwyr cofrestredig rhag cau’r busnes. Fodd bynnag, rydym yn derbyn 
y gellid bod wedi rhagweld a lleihau’r effaith ar y rhai a oedd yn byw yn y cartref, trwy ragweld 
bod rhywbeth yn bod a gweithio gyda’r comisiynwyr. Rydym yn cynnwys yr hyn a ddysgwyd oddi 
wrth yr adolygiad hwn yn ein fframwaith asesu risg newydd, er mwyn sicrhau ein bod yn fwy 
ymwybodol o wasanaethau sydd mewn perygl

Cyhoeddwyd astudiaeth achos sy’n nodi sut y gwnaethom hyrwyddo’r Ddeddf Hawliau Dynol 
yn ein gwaith yn adroddiad y Comisiynydd Cydraddoldeb a Hawliau Dynol ‘Hawliau Dynol ar Waith’: 
Astudiaethau achos gan Reoleiddwyr, Arolygiaethau ac Ombwdsmyn.

Yn 2014, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru ei Datganiad o Hawliau ar gyfer Pobl Hŷn yng Nghymru10 a 
chyfrannodd AGGCC at ei ddatblygiad. Mae’r Datganiad yn rhoi cnawd ar yr hawliau sydd gan 
bobl hŷn eisoes yn ôl y gyfraith, fel Deddf Hawliau Dynol 1988 a Deddf Cydraddoldeb 2010. 

Mae’r hyn sydd i’w ddisgwyl gan wasanaethau cyhoeddus yng Nghymru er mwyn sicrhau bod 
pobl hŷn yn derbyn y gefnogaeth a’r gwasanaethau sydd eu hangen arnynt, wrth  ddiogelu 
eu hawliau a’u hurddas, yn glir iawn. Mae darparwyr cofrestredig hefyd yn rhwym wrth y 
newidiadau o dan gyfraith11 y DU wrth ddarparu gofal ar gyfer oedolyn, boed hynny’n ofal 
personol yn ei gartref ei hun, neu’n llety â gofal nyrsio wedi’i drefnu gan awdurdod lleol. 

Mae hawliau pobl yn rhan annatod o’n fframweithiau arolygu ar gyfer gwasanaethau a 
reoleiddir. Mae hyn yn cynnwys sicrhau bod pobl yn ddiogel, yn cael eu trin â pharch ac urddas, 
ac yn rheoli eu bywydau pob dydd eu hunain a’r gofal maent yn ei dderbyn.

10 http://wales.gov.uk/about/cabinet/cabinetstatements/2014/rightsofolderpeople/?lang=cy 
11 Adran 73 o Ddeddf Gofal 2014, fel y mae’n gymwys ar gyfer Deddf Safonau Gofal 2002
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Astudiaeth Achos: arferion cyfyngol mewn 
cartref gofal 
Wrth ymweld â chartref gofal bach i oedolion ag anawsterau dysgu, gwelsom amgylchedd 
llethol oedd yn cynnwys staff yn dangos ymddygiad llym ac yn cyfyngu ar weithgareddau 
preswylwyr.  Roedd hyn yn cynnwys gwrthod gadael i’r preswylwyr fynd i’r gegin a’r ardd a 
gorfodi cyfyngiadau ar ddewis personol fel beth i’w wylio ar y teledu a pha luniaeth oeddent 
eisiau. Yn ogystal, roedd gweinyddu meddyginiaeth yn gatrodaidd ac yn achosi straen diangen.

Cafodd asesiad o’r arferion hyn ei lywio gan rwymedigaethau dan Erthygl 8 (yr hawl i barch tuag 
at fywyd preifat a theuluol, sy’n cynnwys parchu ymreolaeth), ac Erthygl 10 (rhyddid mynegiant).  

Fe wnaethom ni / AGGCC gyhoeddi hysbysiad o ddiffyg cydymffurfio a chynllun gweithredu 
i unioni hyn.  O ganlyniad i’r ymyriad hwn mae’r gwasanaeth wedi gwella a rhoddwyd 
systemau newydd ar waith i alluogi pobl i gyfathrebu a lleisio barn ar faterion fel addurniad eu 
hamgylchedd, prydau bwyd, gweithgareddau hamdden a chymdeithasol.  Mae hawliau pobl yn 
cael ei diogelu’n well o ganlyniad i hyn12.

12  Fel y cyhoeddir yn Hawliau Dynol ar Waith: Astudiaethau Achos o reolyddion, arolygiaethau ac ombwdsmyn, 2014
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Pennod Tri
Gwella gwasanaethau gofal
Mae’r bennod hon yn trafod ein rôl yn gyrru gwelliant mewn gofal, gofal plant a gwasanaethau 
cymdeithasol yng Nghymru.

Pan gefais fy mhenodi’n rheolwr roeddem wedi’n cofrestru o dan y Ddeddf 
Cartrefi Cofrestredig. Roedd yn hollol wahanol i AGGCC ond y pryd hynny 
roedd yn canolbwyntio ar waith papur. Nawr nid oes dwywaith nad yw’n 
canolbwyntio ar bobl a’r preswylwyr, a’u bywyd yn y cartref.

Rheolwr cartref gofal

Mae ein hadroddiadau arolygu yn rhoi llawer 
o enghreifftiau o bobl yn derbyn gofal da ar 
draws Cymru sy’n gwella eu lles. 

Mae Diagram 3 isod yn dangos, yn groes 
i’r argraff a roddir yn aml gan y cyfryngau, 
nad oes angen camau gorfodi ar y rhan 

fwyaf o wasanaethau mewn perthynas â 
rheoliadau a safonau.  Canran fach iawn sy’n 
achosi problemau arwyddocaol o ran diffyg 
cydymffurfio ac mae llawer o’r rhain yn gallu 
unioni problemau a chynnal gwelliant. O’r rhain, 
mae llai fyth lle mae methiannau sy’n gofyn am 
gamau gorfodi.

0 20 40 60 80 100

Gwasanaethau i Oedolion

Gwasanaethau i Blant

Gofal Plant

Camau Gorfodi Gwelliannau ParhaolCydymffurfio â rheoliadau 
ac Ansawdd Bywyd

Diagram 3:  Crynodeb o berfformiad ar draws 
gwasanaethau sy’n cael eu rheoleiddio, 2013-14
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Diagram 4:  Dadansoddiad o berfformiad mewn meysydd 
allweddol 2013-14

Gofal plant (gan gynnwys gofal dydd llawn a gwarchodwyr plant)

Cyfanswm y Gwasanaethau wedi’u cofrestru: 4,446 - isod rhoddir perfformiad dau gategori 
allweddol o wasanaethau gofal dydd plant a oedd wedi’u harolygu yn ystod 2013/14* 

• gofal dydd llawn a arolygwyd - 644 

• gwarchodwyr plant a arolygwyd - 1,088

 » nid oedd 96% o arolygiadau  wedi arwain at gamau gorfodi (618 gwasanaeth gofal dydd 
llawn a 1,047 gwarchodwr plant)   

 » roedd yn ofynnol i 4% (26 gwasanaeth gofal dydd llawn a 41 gwarchodwr plant) wneud 
gwelliannau parhaus trwy ein camau gorfodi yn sgil diffyg cydymffurfio    

Gorfodi gwasanaeth sy’n peri pryder: 26 gwasanaeth  

Gwasanaethau Plant (gan gynnwys cartrefi plant, asiantaethau 
maethu ac asiantaethau mabwysiadu)

Cyfanswm y Gwasanaethau wedi’u cofrestru: 226

 » nid oedd 94% (213 o wasanaethau)  angen camau gorfodi  

 » roedd yn ofynnol i 6% (13 o wasanaethau) wneud gwelliannau parhaus trwy ein camau 
gorfodi      

Gorfodi gwasanaeth sy’n peri pryder: 3 gwasanaeth 

Gwasanaethau Oedolion (gan gynnwys cartrefi gofal i bobl sy’n iau ac 
yn hŷn na 65 oed, asiantaethau gofal cartref ac asiantaethau nyrsys)  

Cyfanswm y Gwasanaethau wedi’u cofrestru: 1,603

 » nid oedd 86% (1,372 o wasanaethau) angen camau gorfodi  

 » roedd yn ofynnol i 14% (231 o wasanaethau)  wneud gwelliannau parhaus trwy ein camau 
gorfodi      

 Gorfodi gwasanaeth sy’n peri pryder: 28 gwasanaeth 

*   Nid yw’r ffigurau hyn yn cynnwys lleoliadau sydd wedi’u cofrestru i ddarparu gofal dydd sesiynol, 
gofal mynediad agored, crèches a gofal y tu allan i’r ysgol.

20
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Arolygiadau: effaith ein gwaith 
Un o’n prif fesurau yw annog gwasanaethau i 
gydymffurfio â rheoliadau a bodloni’r safonau 
gofynnol. 

Nid yw’n syndod mai mewn cartrefi gofal 
i oedolion, lle mae’r gwasanaethau’n fwy 
cymhleth, y lefelau o angen yn uwch a’r 
risgiau’n fwy,  y ceir yr heriau mwyaf. 
Roedd data a ddarparwyd gennym ar gyfer 
arolygiad y Comisiynydd Pobl Hŷn o gartrefi 
gofal yn dangos bod cartrefi gofal i bobl hŷn yn 
fwy tebygol o lawer o fod yn destun pryderon 
a dderbynnir, wynebu mwy o risg neu gael 
problemau wrth gydymffurfio. Mae sefydliadau 
a darparwyr yn y sector gofal wedi nodi’r heriau 
sy’n wynebu’r sector cartrefi gofal, yn enwedig 
mewn perthynas â recriwtio a chadw rheolwyr 
a nyrsys.

Ein nod bob amser yw gweithio gyda darparwyr 
a chomisiynwyr er mwyn sicrhau gwelliant lle 
mae hyn er budd gorau’r bobl sy’n defnyddio’r 
gwasanaeth. Fodd bynnag, byddwn yn cymryd 
camau penderfynol pan fydd pobl  mewn perygl 
ac nad yw gwasanaethau’n gwella.

Gorfodi a gwella

Yn ystod 2013-14, gwnaethom gyflwyno 1,303 
hysbysiad o ddiffyg cydymffurfio, yn perthyn i 
343 o wasanaethau. 

Erbyn diwedd mis Mawrth 2014, roedd 422 
hysbysiad o ddiffyg cydymffurfio - yn perthyn i 
108 o wasanaethau - heb eu datrys. Roedd hyn 
yn golygu bod bron i 70% o’r achosion o 
ddiffyg cydymffurfio wedi’u datrys a bod 68% 
o wasanaethau wedi sicrhau cydymffurfiaeth. 
Mae’r cam hwn tuag at gydymffurfio’n 
cynrychioli gwelliant gwirioneddol y gellir 
ei ddangos ar gyfer y rhai sy’n defnyddio’r 
gwasanaethau. 
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Patrymau o ddiffyg cydymffurfio yn ôl 
thema arolygu

Yn 2012, gwnaethom symleiddio ein 
hadroddiadau arolygu, ac erbyn hyn, 
ystyrir pedair thema eang wrth arolygu 
gwasanaethau:- Ansawdd Bywyd, Ansawdd 
Staffio, Ansawdd Arweinyddiaeth a Rheolaeth 
ac Ansawdd yr Amgylchedd. 

Mae ein data’n dangos, pan nodir achos 
difrifol o ddiffyg cydymffurfio, yn aml, tynnir 
sylw at fethiannau arweinyddiaeth a rheolaeth 
ar draws pob math o wasanaeth. Mewn 
gwasanaethau oedolion, mae hyn oherwydd 
cyfnod estynedig heb reolwr cofrestredig - o 
gymharu â gwasanaethau gofal plant, lle mai 
trefniadau sicrhau ansawdd sydd yn aml ar fai.

Mae Ansawdd Bywyd yn codi’n aml 
mewn achosion o ddiffyg cydymffurfio 
mewn gwasanaethau preswyl oedolion. 
Mae problemau ynglŷn ag asesiadau, cynllunio 
gofal, maeth a digon o ddŵr, a gweinyddu 
meddyginiaethau’n cael eu nodi yn aml. 

Mae Ansawdd Staffio hefyd yn derbyn llawer o 
sylw mewn perthynas â gwasanaethau gofal i 
oedolion. Mae problemau cyffredin yn cynnwys 
recriwtio a hyfforddiant diogel, a sicrhau digon 
o staff.

Nodir Ansawdd yr Amgylchedd yn aml  mewn 
achosion o ddiffyg cydymffurfio mewn cartrefi 
preswyl i oedolion. Mae rhai o’r cartrefi hyn 
yn fawr ac yn hen ac nid ydynt wedi cael eu 
hadeiladu i’r pwrpas. Mae hyn yn golygu bod 
y gwaith o’u cynnal a’u cadw’n heriol ac yn 
ddrud. Mae diffyg buddsoddiad a chynnal 
a chadw parhaus wedi’i nodi mewn nifer o 
gartrefi gofal i bobl hŷn. Yn aml, mae amodau 
amgylcheddol gwael yn gysylltiedig â diffyg 
darpariaeth gyllidol - mae hyn yn ddangosydd 
cynnar o wasanaethau sydd o dan bwysau 
ariannol. Mae gwasanaethau sydd o dan 
bwysau ariannol hefyd yn debygol o dderbyn 
clystyrau o hysbysiadau o ddiffyg cydymffurfio, 
ar draws thema lle mae cyllidebau ar gyfer 
staffio, hyfforddiant, gweithgareddau a’r 
amgylchedd yn annigonol. 

Hysbysiadau o ddiffyg cydymffurfio yn ôl thema

 Ansawdd yr 
Amgylchedd

Ansawdd 
Bywyd

Ansawdd  
Arweinyddiaeth  

a Rheolaeth

Ansawdd 
Staffio Cyfanswm

Gwasanaethau 
Preswyl i Oedolion

152 287 254 165 858

Gofal Plant 35 21 210 38 304
Gwasanaethau i Blant 2 4 21 1 28
Gofal Cartref 0 11 69 33 113

189 323 554 237 1,303
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Gwasanaethau lle mae pryder

Ar 1 Ebrill 2013, roedd gennym 18 ‘gwasanaeth 
sy’n peri pryder’ ar agor a oedd wedi’u nodi 
yn y flwyddyn flaenorol. Yn ystod 2013-14, 
gwnaethom asesu 57 gwasanaeth pellach fel 
‘gwasanaethau sy’n peri pryder’. 

Canlyniadau’r camau a weithredwyd yn y 
gwasanaethau hyn oedd:

• 24  o wasanaethau wedi cyflawni gwelliant;

• 13 o wasanaethau naill yn cael eu 
dadgofrestru neu’n gorfod cynnig 
gwasanaeth cyfyngedig;

• dau wasanaeth yn derbyn hysbysiad gorfodi;

• naw gwasanaeth nad oeddent wedi cael eu 
cofrestru - o’r rhain, gwnaeth tri gofrestru a 
chyrraedd cydymffurfiaeth, pedwar ohonynt 
nad ydynt yn gweithredu bellach a  dau lle 
dangosodd archwiliad nad oedd yn rhaid 
iddynt gofrestru;

• yn ogystal, lansiwyd archwiliadau troseddol 
yn un gwasanaeth.

Ar 31 Mawrth 2014 roedd 26 ‘gwasanaeth sy’n 
peri pryder’ yn dal i fod ar agor.

Mae pryderon a godir yn effeithiol iawn wrth 
nodi patrymau sy’n dod i’r amlwg ac i’n helpu 
ni i ddiogelu a gwarchod lles y bobl sy’n 
defnyddio’r gwasanaethau hynny.

Daw’r rhan fwyaf o wasanaethau gofal plant 
yn ‘wasanaeth sy’n peri pryder’ gan fod angen 
gweithredu ar frys er mwyn diogelu plant. 

O gymharu, fel arfer daw cartrefi gofal yn 
‘wasanaethau sy’n peri pryder’ oherwydd 
hanes o ddarparu gofal gwael a diffyg 
cydymffurfio â rheoliadau. Yn aml, un o’r 
ffactorau allweddol yw diffyg gallu’r darparwr i 
sicrhau a chynnal rheolaeth leol effeithiol. 

O ran gofal cartref, y rhesymau cyffredin dros 
wasanaeth yn cael ei nodi’n, wasanaeth sy’n 
peri pryder, yw methu â chofrestru gyda ni neu 
ehangu gwasanaeth cofrestredig er mwyn 
agor canghennau newydd heb gofrestru’n 
gyntaf.  O ganlyniad i gamau gorfodi, peidiodd 
rhai darparwyr  â gweithredu, tra y dewisodd 
eraill  gofrestru gyda ni ond roedd angen amser 
arnynt i baratoi cais oedd yn dangos eu bod yn 
gallu bodloni’r safonau gofynnol.

Yn wahanol i ddarpariaeth cartrefi gofal, gall 
natur gofal cartref fod yn ddynamig ac mae 
gwasanaethau a’u strwythur yn gallu newid yn 
gyflym iawn. Mae’n bwysig bod comisiynwyr yn 
derbyn sicrwydd bod y gwasanaethau maent yn 
eu comisiynu wedi’u cofrestru gyda ni.

Mae’r diagramau dros y dudalen yn rhoi 
dadansoddiad manwl o’r niferoedd o 
hysbysiadau gorfodi a gyflwynwyd a’r nifer o 
leoliadau maent yn effeithio arnynt.
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Diagram 5: Gwasanaethau sy’n destun Pryder – 2013 - 14
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Nifer y pryderon a’r lleoliadau maent yn perthyn iddynt
 Pryderon Lleoliadau
Gwasanaethau i oedolion 1,853 717
Gofal Plant 270 230
Gwasanaethau i blant 47 32
Cyfanswm 2,170 979

Ymateb i bryderon: Defnyddio 
gwybodaeth gan bobl 

Rydym yn weithredol wrth annog pobl i godi 
pryderon gyda ni, a lle’n briodol, rydym yn 
gweithredu ar unwaith er mwyn adrodd 
pryderon diogelu wrth dîm diogelu’r awdurdod 
lleol.  Yn ogystal, byddwn yn ymgymryd ag 
arolygiad os oes pryderon ynglŷn â lles pobl. 

Rydym wedi gweld cynnydd sylweddol yn 
nifer y pryderon sy’n cael eu codi gyda ni, yn 
bennaf gan bobl sy’n ymweld â gwasanaethau 
a reoleiddir neu sy’n eu defnyddio (wedi 
dyblu o 1,085 yn 2012/13 i 2,170 yn 2013/14).  
Mae’r rhain yn cynnwys gweithwyr proffesiynol 
fel therapyddion galwedigaethol, ciropodyddion 
a’r gwasanaeth ambiwlans, yn ogystal â 
theuluoedd a ffrindiau. Rydym yn credu bod 
hyn yn adlewyrchu cynnydd yn ymwybyddiaeth 
pobl o’n proses pryderon ac o’n dull ymatebol o 
weithredu. 

Mae’r pryderon a godwyd fel a ganlyn:

• 5% gan ddefnyddwyr gwasanaethau a 
gysylltodd â ni’n uniongyrchol

• 20% gan ffrindiau, perthnasau neu eiriolwr

• 52% gan weithwyr proffesiynol eraill

• 10% gan staff a oedd yn gweithio i’r 
gwasanaeth

• 12% gan bobl anhysbys

• 1% gan ddarparwyr. 

Roedd y rhan fwyaf o’r pryderon hyn (tua 85%) 
am wasanaethau i oedolion.

O ganlyniad i’r pryderon a godwyd, gwnaethom 
gynnal 28413 o arolygiadau ychwanegol, 
yn bennaf mewn cartrefi gofal i oedolion. 
Yn ystod y flwyddyn, gwnaethom weithredu 
camau mewn perthynas â 1,964 o’r pryderon 
a godwyd gyda ni.  Ceir y canlyniadau yn y 
diagram dros y dudalen. Noder: mae ‘cam 
gweithredu arall’ fel arfer yn golygu bod 
arolygiad ychwanegol wedi’i gynnal neu 
arolygiad rheolaidd wedi’i ddwyn ymlaen 
oherwydd y pryder.

13 Cyfanswm y pryderon a godwyd yn ystod 2013/14 oedd 395 ac roedd284 ohonynt wedi arwain at arolygiad yn ystod y cyfnod adrodd hwn.



25

. 

Cyfanswm Pryderon - 2,170
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Gofal Dydd i Blant

Diagram 6: Pryderon mewn gwasanaethau 2013-14

Nifer y pryderon a gaewyd - 1,964
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543 Dim gweithredu pellach

Atgyfeiriwyd at asiantaethau eraill

Atgyfeiriwyd at ddarparwr

231

Canlyniadau eraill

Diagram 7:  Camau a gymerwyd ar bryderon wedi’u 
cau 2013/14 



26

Astudiaeth achos: Gorfodi a Gwella 
Ym mis Medi 2013, cyflwynwyd saith hysbysiad o ddiffyg cydymffurfio i gartref gofal risg 
uchel, sy’n darparu gofal ar gyfer 37 o bobl sydd â dementia. Pan wnaethom arolygiad dilynol 
dirybudd, roeddem yn falch o weld bod pob achos o ddiffyg cydymffurfio wedi cael ei ddatrys. 
Gwnaethom weithio gyda’r rheolwr i gynnig argymhellion pellach er mwyn cynnal y gwelliant, 
gan gynnwys recriwtio staff a chryfhau’r gweithdrefnau hyfforddi a disgyblu. Mae hyn yn ei dro 
wedi gwella profiadau’r preswylwyr. Mae teuluoedd hefyd wedi cael eu cynnwys yn eu gofal, 
gan gynnwys prosiectau newydd er mwyn ymgysylltu â’r preswylwyr trwy arddio a phersonoli 
eu hamgylchoedd.

Hefyd, ymwelodd y rheolwr â dau wasanaeth arall sy’n arbenigo mewn gofal dementia er mwyn 
dysgu a datblygu arferion da y gellir eu defnyddio yn y cartref.

Astudiaeth achos: Pryderon gan berthnasau
Yn sgil pryder lefel isel a godwyd gan berthynas, gwnaeth AGGCC arolygu cartref gofal ar 
gyfer 12 o bobl hŷn sydd ag anabledd corfforol, cyflwr meddyliol neu ddementia.Nodwyd nifer o 
faterion gan gynnwys glendid yr ystafelloedd, diffyg dewis adeg prydau bwyd a staff a oedd yn 
rhy brysur i dreulio amser gyda’r preswylwyr.

Cyflwynwyd pedwar hysbysiad o ddiffyg cydymffurfio a chytunwyd ar feysydd i’w gwella.Pan 
ddychwelodd arolygwyr heb rybudd, roeddent wrth eu bodd wrth weld bod y cartref wedi cael 
ei drawsffurfio. Roedd rhagor o staff, ystafelloedd wedi’u hailwampio, a chogydd newydd a 
oedd yn cynnig mwy o ddewis a phrydau bwyd o ansawdd gwell.

Canlyniad y newidiadau a weithredwyd oedd bod preswylwyr yn profi amgylchedd gwell, yn fwy 
ymgysylltiedig ac yn ymuno â gweithgareddau cymdeithasol.
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Astudiaeth achos:  o bryder i welliant
Gwnaethom dderbyn galwad trwy ein protocol codi pryderon a oedd yn nodi gofal gwael mewn 
cartref gofal. Yn sgil cynnal arolygiad o’r cartref, gwnaethom nodi nifer o bryderon mewn 
11 maes. Canfuom nad oedd gan y rheolwr y cymwyseddau na’r sgiliau addas er mwyn rheoli’r 
cartref yn iawn. 

Gwnaethom ymdrech i weithio gyda’r rheolwr, a dywedodd ei fod yn ymroddedig i wneud 
y gwelliannau angenrheidiol. Fodd bynnag, dangosodd ddiffyg dealltwriaeth o anghenion 
sylfaenol pobl hŷn. Wrth ymweld â’r cartref eto gwelwyd tystiolaeth barhaus o reolaeth wael. 

Ataliwyd y rheolwr rhag gweithio a chyflwynwyd hysbysiad o’r cynnig i ganslo ei gofrestriad. 
Roedd hyn yn golygu na fyddai’r rheolwr wedi’i awdurdodi gennym mwyach i reoli’r cartref 
gofal. Ni heriwyd y cynnig ffurfiol i ganslo’r cofrestriad, a gwnaethom benderfyniad terfynol yn 
hydref 2013.

Oherwydd y gofal gwael a oedd yn cael ei ddarparu ar y pryd, gwnaethom hefyd benderfynu 
canslo cofrestriad darparwr y cartref gofal gyda ni er mwyn amddiffyn preswylwyr. Roedd 
hyn yn golygu nad oedd y cartref gofal wedi’i awdurdodi i ddarparu gofal mwyach. Yn ogystal, 
gwnaethom hysbysu Cyngor Gofal Cymru o’r materion a oedd yn perthyn i ymddygiad y rheolwr 
er mwyn iddynt ystyried unrhyw gamau priodol.

Bellach, rheolir y cartref gofal gan berchennog a rheolwr newydd. Rydym yn parhau i fonitro’r 
gofal a ddarperir i breswylwyr y cartref er mwyn sicrhau ei fod yn bodloni safonau gofynnol 
ansawdd a diogelwch.
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Cynnydd yn y galw a phwysau ariannol

Mae awdurdodau lleol yn wynebu cyfnod heriol 
o doriadau ariannol, cynnydd yn y galw am ofal 
a chymorth, a’r posibilrwydd o ad-drefnu yn y 
dyfodol agos. 

Yn ogystal â hyn mae’r Ddeddf Gwasanaethau 
Cymdeithasol a Lles (Cymru) 2014 yn mynnu 
y gwneir newidiadau i’r modd y caiff gofal 
cymdeithasol ei gyflwyno, gyda mwy o bwyslais 
ar atal ac ymyrryd yn gynharach i alluogi pobl i 
fyw bywydau mwy bodlon.

Tra ein bod ni’n deall yr heriau hyn, ein 
blaenoriaeth yw gweithio gydag awdurdodau 
lleol i sicrhau eu bod yn darparu gwasanaethau 
a deilliannau diogel ac o ansawdd da i bobl 
ledled Cymru. Dyna pam bod ein gwerthusiad 
ac adolygiad blynyddol mor bwysig. 

Crynodeb o’n canfyddiadau: 
Beth wnaethon ni ganfod?

Wrth werthuso canfuom fod yr holl awdurdodau 
lleol yn eglur iawn ynghylch eu hangen i ad-
drefnu gwasanaethau gofal i gyfateb i’r dirwedd 
gyfreithiol newydd. 

Mae bron y cyfan yn ailstrwythuro’r 
modd y maen nhw’n llunio ac yn darparu 
gwasanaethau ac mae ganddynt gynlluniau 
manwl (gan gynnwys meysydd i’w gwella) er 
mwyn trawsnewid ac ail-fodelu gwasanaethau.  
Fodd bynnag, mae hi’n rhy gynnar i asesu 
dylanwad y newidiadau hyn ar bobl sydd angen 
gofal a chymorth, neu a weithredir newid i’r 
graddau sydd eu hangen. 

Pennod Pedwar
Adolygiad a Gwerthusiad Blynyddol o Berfformiad 
Awdurdodau Lleol 2013-14
Mae’r bennod hon yn trafod y prif faterion a gododd wrth i ni asesu a gwerthuso perfformiad 
adrannau gwasanaethau cymdeithasol awdurdod lleol.

Mae awdurdodau lleol yn trawsnewid eu gwasanaethau er mwyn rhoi 
cymorth i bobl barhau i fyw yn eu cartref a’u cymuned eu hunain. Fodd 
bynnag, mae angen gwneud mwy i sicrhau bod pobl yn deall pam bod 
angen i’r newidiadau hyn gael eu gwneud.

Erbyn 2021 mae disgwyl i nifer y bobl sydd â dementia ledled Cymru 
gynyddu gan 31%, a chan gymaint â 44% mewn rhai ardaloedd gwledig. 
Rhaid i awdurdodau lleol a byrddau iechyd gyflymu’r broses o drawsnewid 
gwasanaethau er mwyn cyflwyno modelau gofal integredig a fydd yn rhoi 
cymorth effeithiol i bobl sydd â dementia a’u gofalwr.

Imelda Richardson, Prif Arolygydd   
wrth lansio’r Adolygiad Cenedlaethol  

ar Gomisiynu Gofal Cymdeithasol yng Nghymru, 2013-14.
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Beth yw llwyddiant
Canfuom mai’r awdurdodau lleol sy’n perfformio 
orau oedd y rhai oedd:

• ag uwch dîm rheoli sefydlog oedd  â 
dealltwriaeth dda o arferion gwaith ar y 
rheng flaen

• yn rhoi pwyslais ar y system gyfan wrth 
gyflawni gwelliant

• ag ymagwedd adeiladol wrth weithio 
gyda phartneriaid, yn arbennig mewn 
gwasanaethau iechyd 

• â pharodrwydd i ddysgu oddi wrth arferion 
gorau.

Roedd yr awdurdodau na wnaeth gystal:

• ag arweinyddiaeth anghyson o wasanaethau 
cymdeithasol 

• heb gynlluniau go iawn ar gyfer gwella

• yn canolbwyntio ar ormod o flaenoriaethau

• heb fynd i’r afael â pherfformiadau sâl mewn 
asesiadau, cynlluniau gofal ac adolygiadau.

Gwasanaethau plant 

Mae perfformiad gwasanaethau plant ar 
draws Cymru at ei gilydd wedi gwella ond mae 
amrywiadau sylweddol o ran demograffeg a 
pherfformiad yr awdurdodau unigol. Bu twf 
mewn rhai ohonynt o ran nifer y plant sy’n 
derbyn gofal a nifer y plant ar y gofrestr 
amddiffyn plant. Er enghraifft, gwelodd un 
awdurdod gynnydd o 30% yn y nifer ar y 
gofrestr amddiffyn plant tra bod un arall wedi 
gweld gostyngiad o 28% yn y nifer ar y gofrestr 
amddiffyn plant. 

Edrychir yn fanylach ar wasanaethau plant ym 
Mhennod Pump o’r adroddiad hwn.

Gwasanaethau oedolion

Mae mesurau perfformiad gwasanaethau 
oedolion ar draws Cymru yn anos i’w dehongli, 
ac mae tueddiadau’n amrywio’n sylweddol o un 
awdurdod lleol i’r llall. Bu parhad yn y duedd i 
leihau nifer y bobl sy’n cael cymorth ar draws 
Cymru, yn y gymuned ac mewn cartrefi gofal. 
Gallai hyn ddynodi llwyddiant strategaethau 
atal megis ail-alluogi, ond gallai hefyd 
ddynodi bod awdurdodau lleol yn codi lefelau 
cymhwysedd ac y gallai fod mwy o anghenion 
nas diwallwyd.

Mae’n bwysig bod awdurdodau’n deall beth 
mae patrwm y dangosyddion perfformiad a 
demograffeg yn ei awgrymu ynglŷn ag ansawdd 
y gwasanaethau, a ph’un a yw’r gofal a’r 
cymorth a roddir yn gwella canlyniadau i bobl. 

Ceir rhagor o wybodaeth am wasanaethau i 
oedolion ym Mhennod Chwech yr adroddiad 
hwn.

Meysydd i’w Gwella

Yng ngwasanaethau plant mae angen gwella’r 
canlynol:

• capasiti, recriwtio a hyfforddiant yng ngofal 
maeth 

• sefydlogrwydd o ran lleoli plant a lleoliadau 
y tu hwnt i’r ardal ar gyfer plant sy’n derbyn 
gofal 

• rhianta corfforaethol 

• sefydlogrwydd y gweithlu 

• pontio rhwng gwasanaethau plant ac 
oedolion ar gyfer pobl ifanc ag anabledd 

• rheoli atgyfeiriadau mewnol. 

Yng ngwasanaethau oedolion mae angen 
gwella:

• oedi wrth drosglwyddo gofal i bobl hŷn

• sicrwydd ansawdd y gwasanaethau a 
ddarperir

• trothwyon ar gyfer diogelu oedolion a 
Threfniadau Diogelu Rhag Colli Rhyddid

• cynllunio gofal ac adolygiadau.
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Perfformiad
Llunio gwasanaethau

At ei gilydd roedd awdurdodau lleol yn 
ymdrechu i lunio gwasanaethau a oedd 
yn canolbwyntio ar ymyrryd yn gynnar ac 
atal. Mae’r bartneriaeth â maes iechyd yn 
hanfodol ar gyfer llwyddo, yn arbennig gyda 
gofal a chymorth i oedolion. Roedd amryw o 
enghreifftiau o wasanaethau cymdeithasol 
a staff gofal iechyd yn gweithio’n dda gyda’i 
gilydd, megis gyda thimau ail-alluogi pobl 
hŷn neu Wasanaethau Integredig Cymorth i 
Deuluoedd ar gyfer plant a hobl ifanc. 

Roedd sefydlu canolfannau comisiynu ar y 
cyd, er enghraifft yng Ngogledd Cymru, yn 
tystio i’r ymdrechion gan ofal cymdeithasol, 
maes iechyd a phartneriaid addysg i gynllunio 
a chomisiynu gofal a chymorth mewn ffyrdd 
sy’n gwella ansawdd a gwerth am arian. 
Roedd sefydlu gwasanaethau mabwysiadu 
rhanbarthol hefyd yn enghraifft dda o’r 
cynnydd hwn. 

Roedd angen gwneud mwy, fodd bynnag, 
i ddatblygu a gweithredu strategaethau 
comisiynu sy’n hyrwyddo modelau gofal a 
chymorth fel na fydd angen trefniadau mwy 
dwys neu sefydliadol. Tra bod tystiolaeth o 
gydweithio â phartneriaid iechyd ar y rheng 
flaen ni chafodd ei gefnogi’n gyson gan 
gynllunio strategol effeithiol rhwng iechyd a 
gwasanaethau cymdeithasol. 

Yng Ngogledd Cymru, er enghraifft, roedd 
ein gwerthusiad yn awgrymu bod y gyfres 
o anawsterau proffil uchel a gafodd 
Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr 
wedi llesteirio’i allu i gyflawni ei fwriadau 
da. Yn absenoldeb amcanion ymarferol, 
mesuradwy gan bartneriaethau, bydd 
awdurdodau lleol yn parhau i’w chael hi’n 
anodd diwallu anghenion pobl sy’n agored i 
newid.

Dod o hyd i gymorth

Roedd ein gwerthusiadau yn amlygu’r gwaith 
helaeth roedd awdurdodau lleol wedi ei 
wneud o ran y modd yr oeddent yn ymateb ar 
y cychwyn i bobl oedd yn gofyn am gymorth. 
Roedd y gwaith hwn yn cynnwys datblygu 
un pwynt mynediad gyda phartneriaid, 
asiantaethau’n gweithio ar y cyd mewn ymateb 
i atgyfeiriadau cychwynnol, a gwelliannau 
i’r modd y rhoddwyd gwybodaeth i bobl am 
wasanaethau gofal a chymorth. 

Er bod y ffigurau wedi gwella ar gyfer gofalwyr 
oedd yn derbyn gwasanaeth yn dilyn asesiad, 
roedd ein gwerthusiadau’n dangos bod maint 
ac ansawdd y gofal a’r cymorth a gynigwyd yn 
gyfyngedig. 

Y thema arwyddocaol olaf oedd yn  codi o’n 
gwerthusiadau oedd bod gwasanaethau 
cymdeithasol yn gallu ei chael hi’n anodd 
ymateb yn dda i anghenion plant a phobl ifanc 
sydd â phroblemau iechyd meddwl. Y prif 
reswm a nodwyd  oedd anhawster wrth gael 
cymorth gan Wasanaethau Iechyd Meddwl 
Plant a’r Glasoed.

Gwasanaethau a ddarperir

Roedd arolygiadau o wasanaethau gofal 
sydd wedi’u rheoleiddio wedi canfod bod 
rhai gwasanaethau o ansawdd da yn cael eu 
comisiynu yn y sector annibynnol. Yn ogystal 
roedd rhychwant y gwasanaethau gofal a 
chymorth sydd ar gael i bobl yn ehangu, gyda 
nifer o ddewisiadau arloesol a chreadigol yn 
cael eu darparu. Yr enghraifft fwyaf nodedig, 
mewn perthynas â gwasanaethau oedolion, 
oedd datblygiad parhaus gwasanaethau ail-
alluogi i gefnogi pobl hŷn.

Ar gyfer plant a phobl ifanc roedd ehangu a 
gwella’r ‘Tîm o Amgylch y Teulu’, sy’n annog 
sefydliadau i gydweithio i helpu teuluoedd 
i wynebu heriau y dônt ar eu traws, yn 
dangos pwyslais ar ymyrryd yn gynnar ac 
atal.  Roedd tystiolaeth hefyd o ymdrechion 
ar draws gwasanaethau oedolion a phlant i 
ddarparu cymorth yn y gymuned yn hytrach na 
bod trefniadau gofal tymor hwy yn cael eu rhoi 
ar waith. 
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Cefnogi’r Gymraeg

Mae gan awdurdodau lleol rôl allweddol i’w 
chwarae wrth weithredu ‘Mwy Na Geiriau; 
fframwaith strategol ar gyfer gwasanaethau 
Cymraeg mewn iechyd, gwasanaethau cymdeithasol 
a gofal cymdeithasol’. 

Eleni dechreuom edrych am dystiolaeth fod 
gan awdurdodau lleol gynlluniau gweithredu 
ar waith er mwyn cyflawni eu hymrwymiadau. 
Canfuom fod yr holl awdurdodau lleol yn 
ymwybodol o’r angen i ymateb i’r fframwaith 
strategol a mynegodd y rhan fwyaf ohonynt fod 
gwaith ar y gweill i weithredu ei amcanion. 

Ychydig iawn o dystiolaeth a ddarparwyd 
ynghylch natur y gwaith hwn, fodd bynnag. 
Un eithriad oedd awdurdod a esboniodd ei 
fod yn edrych, ar y cyd â darparwyr o’r sector 
annibynnol, ar ei allu i ddarparu gwasanaethau 
trwy gyfrwng y Gymraeg drwy ofyn i’r 
awdurdod adrodd ar nifer y gweithwyr gofal 
sy’n gallu darparu’r gwasanaeth hwn. 

Yr effaith ar fywydau pobl

Roedd rhywfaint o dystiolaeth bod ymdrechion 
i hyrwyddo annibyniaeth pobl hŷn a lleihau eu 
dibyniaeth ar ofal preswyl i bobl hŷn yn cael 
effaith gadarnhaol, gan fod 1.5% yn llai o bobl 
hŷn wedi bod yn cael cymorth mewn cartrefi 
gofal dros y tair blynedd diwethaf.   Roedd ein 
gwerthusiadau ni’n awgrymu bod amlygrwydd 
cynyddol gwasanaethau ailalluogi ar gyfer 
pobl hŷn wedi cyfrannu at y gwelliant hwn, yn 
ôl pob tebyg. Er bod rhywfaint o dystiolaeth o 
ganlyniadau gwell i ofalwyr, ar y cyfan roedd 
yn ymddangos nad oedd gofalwyr ar draws 
Cymru’n derbyn ymateb cadarnhaol yn gyson 
i’w hanghenion asesedig. 

Ystyriodd ein gwerthusiadau hefyd p’un a oedd 
tystiolaeth bod yr ymateb i honiadau o gam-drin 
neu esgeulustod yn effeithiol ac yn cydymffurfio 
â chanllawiau statudol. 

Nid yw’n syndod bod perfformiad wedi amrywio 
o un awdurdod lleol i’r llall. Yn gyffredinol, 
tra roedd nifer y plant ar y gofrestr amddiffyn 
plant wedi cynyddu gan 9% ers 2011-12, 
roedd amseroldeb cynadleddau cychwynnol 

a chyfarfodydd grwpiau craidd wedi gwella 
yn yr un cyfnod. Yn ogystal, roedd yr holl 
awdurdodau lleol yn ymdrechu i ddarparu 
ymateb diogelu amlasiantaethol ac effeithiol, 
ar y cyd â’u partneriaid allweddol. Roedd 
rhai ohonynt yn datblygu Canolfan Ddiogelu 
Amlasiantaethol er mwyn gwella’r modd o 
rannu gwybodaeth rhwng asiantaethau. 

Ym maes diogelu oedolion bu cynnydd 
sylweddol wrth ddatblygu a gweithredu 
strwythurau amlasiantaethol newydd, gan 
gynnwys byrddau diogelu rhanbarthol. Fel yn y 
blynyddoedd blaenorol, gwnaethom barhau’n 
bryderus nad oedd awdurdodau lleol yn 
gweithredu’n gyson drothwyon sy’n sbarduno 
ymchwiliadau amddiffyn oedolion. Er enghraifft, 
roedd achosion o bryder yn arwain at 
ymchwiliadau amddiffyn oedolion y gellid bod 
wedi delio â nhw’n fwy addas drwy brosesau 
eraill. Yn yr un modd, roedd enghreifftiau 
hefyd o bryderon diogelu dilys na  chawsant yr 
ymateb yr oeddent yn ei haeddu.

Deallwn fod pob atgyfeiriad yn unigryw ac 
nad oes atebion hawdd, ond mae’n hanfodol 
bod awdurdodau lleol yn defnyddio’u byrddau 
diogelu i asesu’n drylwyr pa mor effeithiol 
maent yn ymateb i bryderon. Y dystiolaeth a 
ddaetho’n gwerthusiadau oedd bod angen 
gwella’n sylweddol y math hwn o sicrwydd 
ansawdd ym maes amddiffyn oedolion ar 
draws Cymru.

Daeth amryw o’n gwerthusiadau o hyd i 
bryderon ynghylch perfformiad yn ymwneud 
ag adolygu cynlluniau gofal gwasanaethau 
oedolion yn rheolaidd. Yn yr un modd â 
dangosyddion eraill, nid yw amseroldeb yn 
gwarantu ansawdd, ond mae’n hanfodol bod 
awdurdodau lleol yn deall bod effeithiau a 
chanlyniadau yn deillio o’r gofal a’r cymorth a 
ddarperir. Mae adolygiadau sy’n canolbwyntio 
ar lais a phrofiadau’r person yn offeryn 
amhrisiadwy ar gyfer asesu deilliannau. 
Dylent hefyd roi golwg inni ar economi, 
effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd y dull o 
ddefnyddio adnoddau. 
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Cyflenwi gwasanaethau cymdeithasol

Roedd pob awdurdod lleol yn gweithio’n galed 
i recriwtio, hyfforddi a chadw staff i gyflenwi’r 
gofal a’r cymorth sydd ei angen. Roedd 
tystiolaeth yn dangos bod cynnydd sylweddol 
wedi bod yn y blynyddoedd diwethaf wrth 
ddatblygu gweithlu a darparu’r hyfforddiant a’r 
cymorth cywir. 

Yr awdurdodau lleol hynny oedd yn ei chael hi’n 
anodd recriwtio a chadw staff gwasanaethau 
cymdeithasol profiadol, yn arbennig  ym maes 
gwasanaethau plant, yn aml oedd y rheiny oedd 
yn perfformio’n llai boddhaol mewn meysydd 
eraill ac felly’n llai deniadol i recriwtiaid 
newydd.  Yn amlwg mae perygl i sefydlogrwydd 
y gweithlu yn sgil rheidrwydd pennaf yr 
awdurdodau lleol i wneud arbedion sylweddol 
yn 2014-15, 2015-16 a thu hwnt. Am y tro, fodd 
bynnag, mae datblygiad a sefydlogrwydd y 
gweithlu’n faes o gynnydd nodedig.

Tra bod rhai’n llwyddo i gysylltu cynllunio, 
atebolrwydd a rheoli perfformiad, roedd ein 
gwerthusiadau ni’n awgrymu bod angen 
gwneud mwy i ddarparu sicrwydd ansawdd 
effeithiol ar gyfer gwasanaethau.

Rhoi cyfeiriad

Mae AGGCC yn edrych am dystiolaeth 
o arweinyddiaeth a chyfeiriad clir i 
swyddogaethau gwasanaethau cymdeithasol, 
ac eglurder o ran rolau a chyfrifoldebau, a 
rheolaeth ddigonol. Dylai hyn gael ei ategu 
gan gefnogaeth gorfforaethol a gwleidyddol 
ar gyfer rôl a chyfrifoldebau’r cyfarwyddwr 
gwasanaethau cymdeithasol statudol.  

Gwnaethom hefyd ystyried effeithiolrwydd 
y trefniadau gwleidyddol ar gyfer craffu 
perfformiad gwasanaethau cymdeithasol. 
Roedd yn drawiadol i ba raddau roedd meysydd 
sydd angen eu gwella mewn un awdurdod lleol 
yn feysydd cynnydd i un arall. Llwyddodd rhai 
awdurdodau i gael elfen o sefydlogrwydd ar 
lefel uwch-reoli a oedd o gymorth i sicrhau bod 
gan wasanaethau cymdeithasol arweinyddiaeth 

dda. Rhain oedd y rhai oedd fel arfer yn 
gwneud yn well wrth gyd-blethu cynllunio â’u 
partneriaid statudol. Roedden nhw hefyd mewn 
safle cryfach i wneud newidiadau sylweddol 
wrth gyflenwi’r gofal a’r cymorth sy’n ofynnol o 
dan Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles 
(Cymru) 2014.  

Roedd awdurdodau eraill wedi bod trwy gyfnod 
o newid neu ailstrwythuro ar lefel uwch-reoli 
ac yn y broses o sefydlu eu trefniadau newydd. 
Roedd eraill yn wynebu colli aelodau o’u tîm 
uwch a chyfnod o ansicrwydd sylweddol. 
Tra bod elfen o aflonyddwch yn anochel ym 
mhob sefydliad, mae’n bwysig bod arweinwyr 
corfforaethol a gwleidyddol yn rhoi sylw craff i 
drefniadau ar gyfer pontio i dîm rheoli newydd 
ac yn cynnal y pwyslais ar berfformiad a’r 
canlyniadau i bobl. 

Roedd gan arweinwyr gwleidyddol ac aelodau 
awdurdodau lleol rôl allweddol i’w chwarae 
wrth roi cyfeiriad i wasanaethau cymdeithasol. 
Roedd amryw o awdurdodau wedi sefydlu 
rhaglen systematig o aelodau’n ymweld 
â’r timau rheng flaen, ac roedd ganddynt 
drefniadau craffu effeithiol ar waith. At ei 
gilydd, fodd bynnag, roedd dal lle mawr i wella 
gallu’r broses graffu i gyfleu llais pobl ac i 
asesu effaith penderfyniadau. 
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Diogelu plant

Mae rhoi sicrwydd i drefniadau cenedlaethol a 
lleol er mwyn sicrhau diogelwch 600,000 o blant 
yng Nghymru yn hanfodol i’n gwaith. 

Mae digwyddiadau yn Rochdale a Rotherham, 
ac ail-agor yr ymchwiliad i gam-drin plant 
yng Ngogledd Cymru mewn perthynas ag 18 
o gartrefi plant, wedi’n hatgoffa’n drwm o ba 
mor fregus mae plant a phobl ifanc a sut mae 
systemau sydd i fod i’w hamddiffyn yn gallu 
methu.

Ein prif rôl yw sicrhau bod gwasanaethau a 
systemau’n ddiogel, a hyrwyddo hawliau a lles 
plant. Gwnawn hyn drwy:

• cofrestru ac arolygu gofal plant a reoleiddir, 
a gwasanaethau plant eraill gan gynnwys 
cartrefi plant, gofal yn y cartref (seibiant 
byr), gwasanaethau maethu a mabwysiadu 

• monitro ac arolygu perfformiad awdurdodau 
lleol wrth gynllunio, comisiynu a chyflenwi 
gwasanaethau cymdeithasol i blant. Yn 
benodol, p’un a oes trefniadau cadarn ar 
waith i ddiogelu plant. Mae hyn yn cynnwys 
ymchwiliadau amserol i honiadau o gam-
drin, esgeulustod neu niwed a ph’un a ydynt 
yn cyflawni eu dyletswyddau fel rhieni 
corfforaethol ar gyfer y plant maent yn 
gofalu amdanynt

• adolygu ansawdd ac effeithiolrwydd 
Gwasanaeth Cynghori a Chynorthwyo Llys i 
Blant a Theuluoedd (CAFCASS Cymru) wrth 
iddo gyflawni ei swyddogaethau cyfreithiol 
cyhoeddus a phreifat mewn achosion teulu.

Pennod Pump
Golwg agosach ar wasanaethau plant
Mae’r bennod hon yn edrych yn fanylach ar berfformiad gwasanaethau plant a blynyddoedd cynnar.

Doeddwn i ddim yn hapus i fod mewn gofal ond dyna oedd y peth gorau 
i mi, o achos petawn i heb dderbyn gofal dwi ddim yn credu byddai gen i 
unrhyw fath o fywyd erbyn hyn. Dwi yn y brifysgol ac yn gwneud yn iawn 
ond dwi’n dal i ofidio am fy nheulu.

Person sy’n gadael gofal

Demograffeg – Cymru

• Mae 630,211*  o blant a phobl 
ifanc o dan 18 oed yn byw yng 
Nghymru; mae 555,165 o dan 16 
oed.  

• Mae oddeutu 195,000** o blant 
yn byw mewn tlodi. 

• Yn 2013/14, derbyniodd 19,920 
o blant a’u teuluoedd gymorth 
gan wasanaethau cymdeithasol 
awdurdodau lleol. 

• Roedd 5,755 o’r rhai mewn angen 
yn blant a oedd yn derbyn gofal.

• Yn 2013/14, adroddodd 
awdurdodau lleol eu bod 
wedi gwario £531,026,000 ar 
wasanaethau plant (£245,303,000 
ar gyfer gwasanaethau plant sy’n 
derbyn gofal).

*       StatsCymru  Amcangyfrifon poblogaeth 
canol-blwyddyn y Swyddfa Ystadegau 
Gwladol,  2013

  **  Mae’r amcangyfrif hwn yn seiliedig ar 
ddata Cymru ar gyfer Cartrefi Islaw’r Incwm 
Cyfartalog, sy’n dangos bod 31% o blant 
yn byw mewn cartrefi sydd â llai na 60% o’r 
incwm canolrifol ar gyfer cartrefi Cymru (ar ôl 
costau tai), yn ystod y tair blynedd rhwng 
2010/11 a 2012/13.  Daw’r data o’r Arolwg o 
Adnoddau Teulu.
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Gwasanaethau gofal plant y 
blynyddoedd cynnar a thlodi

Mae darparu gofal plant o ansawdd uchel 
yn allweddol wrth helpu plant i gyrraedd eu 
potensial a gall helpu i fynd i’r afael â dyhead  
Llywodraeth Cymru14 i drechu tlodi a hybu 
symudedd cymdeithasol ac economaidd. 
Mae gan Gymru’r gyfradd tlodi plant gymharol 
(cyn costau tai) ail uchaf o holl ranbarthau’r DU, 
gyda 22 y cant o blant yn byw mewn tlodi15. 

Daeth astudiaeth yn 2013 (gan ddefnyddio 
Astudiaeth Carfan y Mileniwm)16 i’r casgliad 
bod systemau Cymru a’r Alban, sy’n rhoi llai o 
bwys ar dargedau, yn ymddangos fel petaent 
yn gysylltiedig â mwy o anghyfartaledd mewn 
datblygiad plant. Nodwyd hefyd bob gan blant 
‘tlawd’ yng Nghymru a’r Alban lefelau uwch o 
fodlondeb personol. 

Cawsom ein  sicrhau o’r ansawdd gofal plant 
drwy reoleiddio ac arolygu 4,446 o leoliadau, 
sy’n cynnig 76,590 o leoedd.  Mae ein 
harolygiadau yn gymorth i rieni a gofalwyr 
wneud dewisiadau ynghylch gwaith gan wybod 
bod eu plant yn ddiogel ac yn derbyn gofal da.  

Gall mynediad plant i ofal o ansawdd da17,  a’u 
presenoldeb yno, helpu i gau’r bwlch o ran 
cyrhaeddiad ymhlith plant sydd dan anfantais, 
a chynnal eu datblygiad a rhoi hwb iddynt cyn 
iddynt ddechrau yn yr ysgol.18  Mae manteision 
hefyd i ofal plant o ansawdd am ei fod yn 
dod â phlant o gefndiroedd cymdeithasol a 
diwylliannol gwahanol ynghyd i gyfoethogi 
eu profiadau a gwella sgiliau cymdeithasol, 
iaith a datblygiad, ynghyd â lles cyffredinol. 
Mae themâu ein harolygiadau yn cyd-fynd ag 
amcanion Llywodraeth Cymru ar gyfer trechu 
tlodi ac anghyfartaledd, ac yn rhoi pwyslais 
ar brofiad y plentyn, ansawdd y gweithlu, 
arweinyddiaeth, rheolaeth a’r amgylchedd 
dysgu.19

Yr hawl i gael llais

Rydym o ddifrif ynghylch ein cyfrifoldeb i 
sicrhau bod plant yn gallu arfer eu hawl i gael 
eu clywed. Mae egwyddorion a dyletswyddau 
Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r 
Plentyn a’n Cynllun Hawliau Plant20 yng 
Nghymru wedi eu gwreiddio yn ein sefydliad. 
Mae gweithredu SOFI, er enghraifft, wedi ei 
gynnwys yn ein harolygiadau o leoliadau gofal 
plant y blynyddoedd cynnar. Drwy arsylwi’n 
ofalus gall arolygwyr asesu ansawdd ac effaith 
profiadau’r plant ac ymateb y staff i anghenion 
a dymuniadau’r plant. 

14    Strategaeth Tlodi Plant Cymru, Creu Cymunedau Cryf: Symud Ymlaen â’r Cynllun Gweithredu ar gyfer Trechu Tlodi (Gorffennaf 2013) 
ac Adeiladu ar gyfer y Dyfodol. 

15   Mae’r Arolwg Cartrefi Islaw’r Incwm Cyfartalog (HBAI) yn adrodd ar ddata tlodi rhanbarthol (cyn costau tai) wedi ei gyfuno dros dair 
blynedd 2010/11 i 2012/13 i oresgyn y mater o samplau bychain.

16.  Taylor, C.M., Rees, G.M., Davies, O.R., Devolution and Geographies of Education: The Use of the MCS for ‘Home International’ 
Comparisons Across the UK, Comparative Education, 2013

17.  Sound Foundations, Improving social mobility through education, Sutton Trust 2014
18.  The Formal childcare Market in Wales , Chwefror 2014 - Sefydliad Ymchwil, Data a Methodoleg Gymdeithasol ac Economaidd Cymru 

- David Dallimore
19.  Adeiladu ar gyfer y Dyfodol – Gofal Plant a’r Blynyddoedd Cynnar 2012
20. Cynllun Hawliau Plant, 2014, wedi’i gymeradwyo gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru ar 29 Ebrill 2014
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Darpariaeth gofal plant a’r 
blynyddoedd cynnar  

Mae awdurdodau lleol, drwy eu hasesiadau 
digonolrwydd gofal plant lleol21, yn anelu 
at sicrhau eu bod yn gallu darparu ystod 
eang o ofal plant cyfleus a fforddiadwy. 
Mae’r wybodaeth rydym yn ei chywain 
am ddarpariaeth gofal plant yn gwneud 
cyfraniad pwysig i gefnogi awdurdodau lleol a 
darparwyr i lywio’r farchnad ac i wella capasiti 
a chynaliadwyedd gofal plant o ansawdd. 
Gall hyn yn ei dro helpu teuluoedd ar incwm isel 
drwy eu galluogi i geisio am gredydau treth.

Cyfnod sylfaen a ddarperir mewn lleoliadau nad ydynt yn 
cael eu cynnal, sydd ond yn cael eu hariannu gan yr 
awdurdodau lleol i ddarparu cwricwlwm statudol i bob 
plentyn 3 i 7 oed yng Nghymru.

Cyfnod 
Sylfaen 

660

33

58

777

648

474

2,456

Mae’r swigod uchod yn cynrychioli cyfanswm y 
gwarchodwyr plant  (2,456), gofal dydd llawn (648), 
gofal dydd sesiynol (777), gofal y tu allan i’r ysgol (474), 
meithrinfeydd (33), a darpariaeth chwarae mynediad agored (58) yn Nghymru.

Mae diagramau 9 a 10  yn cymharu’r ffigurau ar 
gyfer y ddarpariaeth gofal plant a gofrestrwyd 
yn 2011 ac yn 2014. 

Diddorol yw nodi oedd y ddarpariaeth ar 
gyfer plant o dan wyth oed, mewn gofal 
plant a reoleiddir ac nid yn yr ysgol, wedi 
bod yn sefydlog gydag ond cynnydd o 0.5% 
yn y gwasanaethau a 2% yn y nifer o leoedd.  
Mae hyn yn cuddio tueddiadau eraill, fodd 
bynnag. Ymddangosodd fod cynnydd graddol 
wedi bod yn y sector gofal plant, gyda 
chynnydd yn y nifer o leoliadau cofrestredig 
ar gyfer gofal dydd llawn (4%) ac yn nifer y 
gwarchodwyr plant (3%). Cafwyd 3,186 (13%) 
a 606 (5%) yn fwy o leoedd yn ystod y cyfnod 
hwn, yn y drefn honno, ac ymddengys fod 
hyn ar draul darpariaethau gofal plant eraill, 
megis gofal y tu allan i oriau a chynlluniau 
chwarae yn y gwyliau. 

Diagram 8:  Nifer y gwasanaethau gofal plant a 
blynyddoedd cynnar, 2013-14

21 Adran 26 Deddf Plant 2006.
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Diagram 9:  Cyfradd lleoedd gofal plant i bob 100 o’r 
boblogaeth dan 8 oed, 31 Mawrth 2011
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Diagram 10:  Cyfradd lleoedd gofal plant i bob 100 o’r 
boblogaeth dan 8 oed, 31 Mawrth 2014
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Mae’n ddiddorol cymharu tueddiadau a 
darpariaeth y farchnad rhwng 2011 a 2014 ar 
gyfer plant o dan wyth oed mewn lleoliadau 
nas cynhelir, a chanran y boblogaeth o 
dan bedair oed sy’n derbyn darpariaeth 
iechyd Dechrau’n Deg, a’r data cyfatebol ym 
Mynegai Amddifadedd Cymru22. Er enghraifft, 
mae cyfradd y lleoedd gofal plant sydd ar gael 
am bob 100 o’r boblogaeth ar gyfer plant o 
dan wyth oed yn Rhondda Cynon Taf (ardal o 
amddifadedd sylweddol) yn 17%, o gymharu 
â 42% yn Sir Ddinbych. Mae’r gyfradd ar gyfer 
Rhondda Cynon Taf wedi gostwng dros y tair 
blynedd diwethaf.  

Dylai awdurdodau lleol a sectorau gofal plant 
ystyried p’un a oes rhwystrau penodol rhag 
datblygu gwasanaethau blynyddoedd cynnar 
mewn cymunedau tlotach, a sut y gellid eu 
goresgyn.

Yn ôl Astudiaeth Carfan y Mileniwm23 roedd 
cydberthynas agos rhwng addysg, incwm 
y teulu,datblygiad gwybyddol y plentyn, a 
chanlyniadau eraill. Er enghraifft, roedd 40% 
o blant 11 oed yng Nghymru dros eu pwysau 
neu’n ordew, o gymharu â 35% yn Lloegr, a 
hefyd roeddent yn fwy tebygol o fod yn dlawd 
dros gyfnod hir (21% o gymharu â 16%). Mae 
mwy o berygl hefyd y byddai plant yn dlawd 
dros gyfnod hir pe byddent yn byw mewn teulu 
nad oedd mewn gwaith (50%), teulu rhiant 
sengl (30%), â rhiant anabl (26%), eu bod nhw 
eu hunain yn anabl (22%), neu o unrhyw leiafrif 
ethnig ar wahân i dras Indiaidd. 

Roedd mesur Plant mewn Teuluoedd Incwm 
Isel, Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi, yn dangos 
rhychwant eang tlodi plant ar draws y 
DU gydag amrywiadau eang ar draws y 
rhanbarthau. Er enghraifft, yn Lloegr roedd tlodi 
plant yn amrywio o 6.1% yn Hart yn Hampshire i 
46.1% yn Tower Hamlets; yng Nghymru o 12.5% 
yn Sir Fynwy i 29.4% ym Mlaenau Gwent; ac yn 
yr Alban o 6.9% yn Ynysoedd Shetland i 32.2% 
yn Glasgow.

Mae Diagram 11 yn dangos dosbarthiad 
darpariaeth Dechrau’n Deg ar gyfer plant o 
dan bedair oed. Wrth gymharu â darpariaeth 
gofal plant ar gyfer y rhai o dan wyth oed, mae 
Diagram 9 yn dangos bod awdurdodau sydd â’r 
lefelau isaf o ofal plant wedi’u lleoli yn rhai o 
ardaloedd mwyaf difreintiedig Cymru.24  

Rydym yn cydnabod blaenoriaeth Llywodraeth 
Cymru i  ddyblu nifer y plant a’u teuluoedd sy’n 
elwa o raglen Dechrau’n Deg, o 18,000 i 36,000 
erbyn 2016.  Ond mae’n bwysig bod y cyllid hwn 
yn cyrraedd cymunedau sydd ei angen fwyaf 
i sicrhau bod lleoedd gofal plant o ansawdd 
uchel yn cael eu datblygu mewn ardaloedd 
tlotach.

22   Mynegai Amddifadedd Cymru 2014.
23.   Astudiaeth Carfan y Mileniwm oed 11. Dim canfyddiadau cychwynnol – Centre for Longitudinal Studies (CLS) INSPCTITA OF 

Education, University of London (Tachwedd 2014).
24. Blaenau Gwent, Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taf a Chastell-nedd Port Talbot. 



39

Diagram 11:  Canran y boblogaeth dan 4 oed ar Iwyth achosion 
ymwelwyr iechyd Dechrau’n Deg, 2013-14
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Adolygu’r blynyddoedd cynnar a 
gofal plant 

Roedd nifer o adroddiadau25 ac adolygiadau26  
gofal plant Llywodraeth Cymru yn 2013/14 
yn galw am system unedig a oedd yn tynnu 
ynghyd rheoleiddio ac arolygu gofal plant, ac 
addysg Cyfnod Sylfaen, o’u geni tan eu bod yn 
saith mlwydd oed. Ar hyn o bryd rydym ni ac 
Estyn yn arolygu tua 66027 o wasanathau gofal 
plant wedi’u cofrestru gan eu hawdurdod lleol 
i ddarparu addysg i blant sy’n dair a phedair 
oed (Cyfnod Sylfaen). Mae ein harolygiadau yn 
rhoi pwyslais ar ddiogelwch, ansawdd gofal, 
profiad a deilliannau. Mae Estyn yn ystyried 
lles cyffredinol y plant, yr amgylchedd dysgu, 
datblygu cyrhaeddiad a deilliannau.

Plant mewn angen

Mae nifer o blant yn byw mewn teuluoedd 
sydd ag anawsterau cymhleth amryfal lle 
mae cam-drin cyffuriau ac alcohol, trais yn 
y cartref a salwch meddwl yn rhan o fywyd 
beunyddiol. Y plant hyn sydd fwyaf mewn 
perygl o gael niwed ac roedd ymdrech ar y 
cyd i gefnogi teuluoedd yn gynharach drwy 
raglenni megis Dechrau’n Deg, Teuluoedd yn 
Gyntaf, a Gwasanaethau Integredig Cymorth i 
Deuluoedd. Roedd y dystiolaeth, fodd bynnag, 
yn gyfyngedig ynghylch effaith y gwasanaethau 
hyn ar leihau nifer y plant a oedd mewn perygl 
neu a fydd yn derbyn gofal. Mae Diagram 12 
(isod) yn dangos y rhesymau am atgyfeirio plant 
i wasanaethau cymdeithasol ers 2010. 
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Diagram 12:  Plant mewn angen yn ôl rheswm dros 
atgyfeiriad (materion sy’n ymwneud â rhieni)

25   Adroddiad Archwiliad i’r Cyfnod Sylfaen 2013/14
26. Adolygiad o ofal plant a chofrestru, rheoleiddio ac arolygu blynyddoedd cynnar (Adolygiad Graham) 
27 Ffigurau ar gyfer 31 Mawrth 2014, Estyn yw’r ffynhonnell, darparwyd gan awdurdodau lleol



41

Mae ffigurau perfformiad ar draws Cymru’n 
dangos bod awdurdodau lleol yn gwella o 
flwyddyn i flwyddyn wrth ymateb i atgyfeiriadau 
sy’n eu cyrraedd. Roedd cynnydd sylweddol 
hefyd yn nifer yr achosion a ddynodwyd i 
weithwyr cymdeithasol ar gyfer eu hasesu 
(cynnydd o 12% i 75%), gostyngiad sylweddol 
mewn ail-atgyfeiriadau o fewn y flwyddyn 
(gostyngiad o 5% i 22%) a chynnydd yn y nifer o 
blant a welir gan weithwyr cymdeithasol yn unig 
(cynnydd o 5% i 43%).

Yn 2014 roedd 3,13528 o blant (gan gynnwys 
plant heb eu geni) ar y gofrestr amddiffyn plant, 
cynnydd o 6% ar y nifer yn 2013. Mae hon 
yn duedd tymor hir sydd ar i fyny ers 2002. 
Esgeulustod (39%) a cham-drin emosiynol29 (38%) 
oedd y ddau gategori mwyaf i esbonio pam bod 
plant ar y gofrestr, ac mae tair gwaith cymaint 
o blant ar y gofrestr yn 2014 yn sgil cam-drin 
emosiynol ag a oedd yn 2002. Er y cynnydd mae 
data perfformiad yn dynodi yr oedd awdurdodau 
lleol yn cadw trosolwg o’r achosion hyn gan fod 
98% o adolygiadau amddiffyn plant yn digwydd o 
fewn yr amserlenni statudol. 

Mae’n hanfodol rhoi cymorth cynnar i blant 
sy’n agored i niwed a’u teuluoedd i’w galluogi i 
gyfrannu at gymdeithas ac elwa ohono fel oedolion 
a darpar rieni. 

Plant sy’n derbyn gofal

Arhosodd nifer y plant sy’n derbyn gofal yn 
gymharol sefydlog dros y tair blynedd diwethaf, 
er gwnaeth gwariant gynyddu i £245miliwn, 
sy’n cynrychioli 15% o gyfanswm gwariant 
awdurdodau lleol ar wasanaethau cymdeithasol. 
Roedd cyfraddau’r plant sy’n derbyn gofal yng 
Nghymru hefyd yn uwch nag yng ngweddill y DU,30 
er enghraifft mae’r gyfradd am bob 10,000 yng 
Nghymru yn 91.3, o gymharu â 60.3 yn Lloegr a 66.2 
yng Ngogledd Iwerddon.

Wrth i awdurdodau lleol ymgymryd â chyfnod o 
gyni cynyddol, bydd cynnal y cymorth ar gyfer plant 
sy’n derbyn gofal a buddsoddi mewn pecynnau 
gofal o ansawdd da yn dod yn fwy heriol. Bydd hi’n 
gynyddol bwysig i sicrhau mai ond y rheiny sydd 
angen gofal sy’n ei dderbyn, a phan ddeuir â phlant 
i mewn i’r system gofal, eu bod nhw’n derbyn 
cymorth i alluogi iddynt ddychwelyd adref neu i 
gyflawni statws hir dymor cyn gynted â phosibl.
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Diagram 13:  Nifer y plant sy’n derbyn gofal ac sydd ar y 
gofrestr amddiffyn – Cymru, Mawrth 31 2014

28   Bwletin Ystadegol 88/2014, cofrestri amddiffyn plant awdurdodau lleol yng Nghymru, gweler www.cymru.gov.uk/ystadegau
29. Siart 4  - Bwletin Ystadegol 88/2014
30.  https://statscymru.cymru.gov.uk/Catalogue/Health-and-Social-Care/Social-Services/Childrens-Services/Children-Looked-After/Ch

ildrenLookedAfterAt31MarchPer10000Population-LocalAuthority-Year  cyhoeddwyd – 24/09/2014) Lloegr yn 2014 (0 – 17 oed) 60.3 
fesul 10,000 (ffynhonnell - https://www.gov.uk/government/collections/statistics-looked-after-children cyhoeddwyd - 10/12/2014) 
Gogledd Iwerddon yn 2014 (0-17 oed) 66.2 fesul 10,000 (ffynhonnell - www.dhsspsni.gov.uk/child-social-care-13-14.pdf  cyhoeddwyd  
- 19/10/2014)
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Gwelliannau ar gyfer plant sy’n 
derbyn gofal

Roedd nifer o ddangosyddion perfformiad 
yn dynodi gwelliannau ar gyfer plant sy’n 
derbyn gofal a’r rhai sy’n gadael gofal. Yn 
eu plith roedd lefelau cyrhaeddiad addysgol 
(gweler diagram 14 isod) a sefydlogrwydd 
lleoliad, lle roedd gostyngiad o flwyddyn i 
flwyddyn yn nifer y plant sy’n profi mwy na thri 
lleoliad. 

Roedd cynnydd hefyd yn nifer y plant sy’n 
derbyn gofal ac sydd ag adolygiadau statudol 
(cynnydd 4% i 96%) a chynnydd bychan yn y 
nifer sydd â chynllun tymor hir ar waith ar adeg 
yr ail adolygiad (93%).

Fodd bynnag, roedd y dystiolaeth o’n 
gwerthusiad o berfformiad awdurdodau 
lleol, a’n hadolygiad cenedlaethol diweddar 
o gynllunio gofal a diogelu ar gyfer plant 
sy’n derbyn ac yn gadael gofal, yn dynodi 
mai darlun cymysg sydd yna o ran ansawdd 
gofal, profiadau a deilliannau ar gyfer y plant 
hyn. Cyhoeddwyd yr adroddiad hwn  ym 
mis Ionawr 2015. 
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Un maes a oedd yn gofyn am ragor o 
ddadansoddi oedd y cyfnodau yr oedd rhai 
plant yn eu treulio mewn gofal, yn arbennig y 
rheiny rhwng pump a naw lle roedd 60% mewn 
gofal am fwy na blwyddyn, a 50% mewn gofal 
am dair blynedd neu fwy (gweler diagram 15). 
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Dan 8 wythnos 6 mis i 1 flwyddyn8 wythnos i 6 mis  1 flwyddyn i 3 blynedd 3 blynedd a throsodd
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% o blant sy’n gadael gofal fel cyfran o gyfanswm y plant yn y grŵp oedran

Diagram 15:  Hyd cyfnod derbyn gofal diweddaraf yn ôl 
oedran plentyn ar ddechrau’r cyfnod 

Mae angen gwell dealltwriaeth o baham maen 
nhw’n treulio cyhyd mewn gofal ar adeg mor 
bwysig yn eu datblygiad, a beth yw’r rhwystrau 
rhag cyflawni statws hirdymor ynghynt.

Arolygu maethu, asiantaethau 
mabwysiadu a chartrefi plant

Bob blwyddyn cynhaliwn arolygiadau ar 
wasanaethau maethu a mabwysiadu, a 
chartrefi plant.

Yn ystod 2013/14 canfuom:

• fod 94% oedd yn bodloni’r safonau gofynnol 
ac o’r 6% a dderbyniodd hysbysiad o ddiffyg 
cydymffurfio, fe wnaeth pob un wella ar 
wahân i un gwasanaeth, a chafodd hwnnw 
ei uwchgyfeirio i fod yn wasanaeth o bryder.

• Bod angen i ddau o’r 50 o gwmnïau maethu 
wneud gwelliannau er mwyn cydymffurfio 
â’r rheoliadau a’r safonau.  Ffactorau 
cyffredin oedd diffyg rheolwyr cymwys wrth 
eu swydd, heb gynnal adolygiadau gofalwyr 
maeth yn ddigon prydlon a heb drefnu 
cytundebau gyda gofalwyr maeth cyn lleoli 
plentyn gyda nhw.  

• Yn dilyn ein gwaith gydag un awdurdod lleol 
gwnaed gwelliannau cyson i’w wasanaeth 
mabwysiadu. 

Mae Diagram 16 yn dangos perfformiad 
awdurdodau lleol ar fabwysiadu plant sydd 
wedi derbyn gofal 2003–2014. Awgryma  yr oedd 
tuedd galonogol ar i lawr wedi bod yn yr amser 
y cymer i ymgyrraedd at fabwysiadu ar gyfer y 
rhan fwyaf o grwpiau oedran.
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Diagram 16: Mabwysiadu plant sy’n derbyn gofal 

Adolygu Gwasanaeth Cynghori a Chynorthwyo Llys i Blant a Theuluoedd yng 
Nghymru (CAFCASS Cymru)
Mae gan CAFCASS Cymru31 rôl allweddol i’w chwarae wrth roi cymorth i blant a phobl ifanc sy’n 
gysylltiedig ag achosion gofal neu fabwysiadu yn y llys, neu sydd â’u rhieni wedi gwahanu ac 
yn methu cytuno ar drefniadau ar gyfer y dyfodol. Dyma lais y plant yn y llysoedd teulu ac mae’n 
helpu i sicrhau bod lles plant yn flaenoriaeth mewn unrhyw achos.

Rydym ni’n gyfrifol am arolygu CAFCASS Cymru bob tair blynedd. Cynhaliwyd yr arolygiad ym mis 
Tachwedd 2013 ac adroddwyd ar ein prif ganfyddiadau.  Gwnaethom ganfod yr oedd CAFCASS 
Cymru wedi gwella’n sylweddol iawn ers ei arolygiad diwethaf.

Cafodd y sefydliad cyfan ei ail-strwythuro er mwyn gwella atebolrwydd y rheolwyr a’r staff. 
Roedd ansawdd y gwasanaeth a ddarperir gan y sefydliad wedi gwella ac roedd gwelliannau 
sylweddol wrth reoli cwynion, rheoli perfformiad, sicrhau ansawdd ac yn y berthynas gyda 
rhanddeiliaid allweddol.

Ein hargymhellion:

• datblygu a gweithredu strategaeth cyfranogiad plant

• rheoli’r newid diwylliannol gydag ymgynghorwyr llys teulu a chodi eu hyder yn yr 
arweinyddiaeth

• ymwreiddio gwerthoedd y sefydliad gyda’r holl staff ac ym mhob elfen o weithgaredd

• gweithredu cytundebau goruchwylio a gosod disgwyliadau eglur ar oruchwylwyr a’r sawl 
sy’n cael ei oruchwylio

• diweddaru hyfforddiant cydraddoldeb ac amrywiaeth yr holl staff

31 Nodir dyletswyddau a swyddogaethau CAFCASS Cymru yn Neddf Plant 2004. Deddf Gofal Plant 2006
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Demograffeg - Cymru

• Mae 558,115* o oedolion dros 
65 oed, gydag oddeutu 10% yn 
derbyn gofal sy’n cael ei gyllido 
gan y cyhoedd. 

• Mae 43,638 o oedolion 65 oed 
neu’n hŷn yn cael cymorth i fyw 
yn y gymuned. 

• Mae 11,625 o oedolion 65 oed 
neu’n hŷn yn cael cymorth i fyw 
mewn cartrefi gofal preswyl. 

• Mae 28,557 o oedolion rhwng 
18 a 64 oed yn cael cymorth i fyw 
yn y gymuned neu mewn cartrefi 
gofal preswyl. 

• Yn 2013/2014, nododd 
awdurdodau lleol wariant ar 
wasanaethau cyhoeddus o 
£1,093,719,000 (£544,098,000 
i oedolion dros 65 oed a  
£539,621,000 i oedolion dan 
65 oed).

*  Ystadegau Cymru, 2014b

Gwasanaethau a reoleiddir 

Yn ein harolygiad o wasanaethau a reoleiddir 
gwelsom lawer o enghreifftiau o ofal da ledled 
Cymru. Roedd ein harolygiadau yn dangos bod 
86% o’r holl ofal i oedolion yn cwrdd â’r safonau 
gofynnol. O’r rhain canfuom hefyd yr oedd 76% 
o’r 675 o gartrefi gofal a nyrsio i bobl hŷn yn 
cwrdd â’r gofynion. Dangosodd ein cofnodion 
o’r 231 o wasanaethau a oedd yn gweithio 
gyda ni yn 2013/14 i sicrhau gwelliannau bod 
y mwyafrif (157) wedi cydymffurfio erbyn 
mis Hydref 2014.

Ymgyrch Jasmine

Roedd Ymgyrch Jasmine yn ymchwiliad i 
esgeulustod honedig mewn chwe chartref yn 
ardal Gwent. Comisiynodd Llywodraeth Cymru 
adolygiad annibynnol er mwyn dysgu gwersi 
gan yr achos, a gafodd ei groesawu gennym. 

Rydym wedi ymgymryd ag ymchwil helaeth 
i baratoi dadansoddiad manwl ar gyfer yr 
adolygiad i Ymgyrch Jasmine. Roeddem 
yn gwerthfawrogi’r cyfle i siarad â dau o 
deuluoedd y rhai a ddioddefodd yn 2013, 
i rannu gwybodaeth â nhw ac i glywed am 
eu profiadau. Rydym am fod yn agored a 
gonest am y camau gweithredu a gymerwyd 
gan y rheoleiddiwr ar y pryd ac i esbonio’r 
trawsnewid a fu gennym  ers hynny.

Pennod Chwech
Golwg agosach ar wasanaethau i oedolion 
Mae’r bennod hon yn cymryd golwg fanylach ar wasanaethau i oedolion, maes y craffir arno’n 
gynyddol. Mae hyn yn cynnwys canolbwyntio ar gartrefi gofal a chynlluniau ar gyfer y dyfodol 
i sicrhau bod gwasanaethau ar waith i gwrdd ag anghenion poblogaeth sy’n gynyddol hŷn yng 
Nghymru.

Rwy’n credu bod angen adolygiad llawn ac annibynnol o’r digwyddiadau 
hyn, i ddeall a oes unrhyw beth arall y mae angen i’r sector gofal a 
gwneuthurwyr polisi ei ddysgu, ac a oes angen i ni roi unrhyw beth arall ar 
waith.

Prif Weinidog – anerchiad i Gynulliad Cenedlaethol Cymru i  
gefnogi Adolygiad Annibynnol o Ymgyrch Jasmine, 2014
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Mae’r digwyddiadau ddegawd yn ôl yn atgoffa 
pob un ohonom o ganlyniadau dinistriol gofal 
gwael a darparwyr diegwyddor. Mae’n atgoffa’r 
rhai hynny sy’n comisiynu a rheoleiddio 
gwasanaethau o bwysigrwydd amddiffyn pobl 
hŷn mewn gofal, ac o roi eu lles a’u teuluoedd 
wrth galon ein gwasanaethau cymdeithasol. 
Mae pob un ohonom yn rhannu cyfrifoldeb 
ar y cyd i sicrhau bod pobl hŷn yn ddiogel, yn 
byw bywyd cyfoethog ac yn derbyn gofal o 
ansawdd da.     

Cynllunio ar gyfer y dyfodol

Gyda mwy o bobl hŷn yn byw yn hirach ac yn 
profi lles da (mae dros 60% o oedolion 65 oed 
a throsodd yn dweud bod eu hiechyd yn ‘dda’ 
o leiaf) mae angen cynllunio gwasanaethau ar 
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Diagram 17:  Oedolion a adroddodd iechyd gweddol neu 
wael yn ôl band oedran

gyfer y dyfodol sy’n cwrdd â’r galw am gymorth 
y disgwylir bydd yn cynyddu.

Mae mwy o bobl dros 65 oed (19%) na phlant 
dan 16 oed (18%) yng Nghymru ar hyn o bryd, 
ac mae nifer y bobl 85 oed a throsodd yn 
debygol o ddyblu erbyn 2037.  

Disgwylir y bydd disgwyliad oes yn codi 
i oedran cyfartalog o 78.2 i ddynion ac 82.2 
i fenywod erbyn 2025. Bydd effaith y newid 
hwn ar ein gwasanaethau gofal, yn nhermau 
anghenion cynyddol a datblygu gweithlu 
cynaliadwy, yn sylweddol. Mae gofyn i bob un 
ohonom ymroi i gynllunio tymor hir, ac edrych 
ar ddatrysiadau a threfniadau newydd ar gyfer 
gofal a chymorth.
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Roedd yr adolygiad cenedlaethol o gomisiynu32  
a gwblhawyd gennym yn 2013/14 gydag 
Arolygiaeth Iechyd Cymru a Swyddfa Archwilio 
Cymru yn edrych ar wasanaethau i bobl hŷn 
a phobl â dementia. Gwelsom fod gan ymron 
i bob awdurdod lleol gynlluniau manwl yn 
unol â Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a 
Lles (Cymru) 2014 ac roeddent yn ad-drefnu 
gwasanaethau i alluogi pobl i fyw yn annibynnol 
yn y gymuned. 

Gwelsom hefyd dystiolaeth o well mynediad 
a dulliau aml asiantaeth o weithio tuag at fwy 
o atal a llai o ymyriad, trwy ddarparu mwy o 
wasanaethau ail-alluogi a lleihau oedi gyda 
throsglwyddo gofal. Fodd bynnag, roedd y 
darlun hwn yn amrywiol ledled Cymru ac 
roedd angen i rai awdurdodau lleol wneud 
gwelliant parhaus ar sawl agwedd, yn arbennig 
amserlenni cynllunio ac adolygu gofal.  

Gwnaethom hefyd ganolbwyntio ar y cynnydd a 
wnaed gan awdurdodau lleol i drawsnewid eu 
gwasanaethau i gwrdd â’r camau gweithredu 
a nodir yn y Fframwaith Gofal Integredig i Bobl 
Hŷn a Deddf Lles (Cymru) 2014.  Roedd ein 
gwerthusiadau yn dangos bod pob awdurdod 
lleol wedi integreiddio trefniadau i bobl hŷn, 
yn arbennig o ran gwasanaethau ail-alluogi a 
mwy o amrywiaeth o wasanaethau lles.

Roedd mesurau perfformiad awdurdodau lleol 
yn awgrymu lleihad blynyddol yng nghyfradd 
y bobl hŷn sy’n cael cymorth i fyw mewn 
cartrefi gofal o 22.83y fil yn 2008/9 i 19.84 y fil 
yn 2013/14. Er syndod efallai, mae cyfradd y 
rhai sy’n cael cymorth gan awdurdodau lleol 
i fyw yn y gymuned wedi gostwng hyd yn oed 
yn fwy sylweddol dros yr un cyfnod o 88.62 
i 74.48.  Mae hyn yn awgrymu bod y trothwy 
cymhwysedd ar gyfer cymorth awdurdod lleol 
wedi cynyddu ar gyfer gofal preswyl a gofal 
yn y gymuned. Mae hyn o ganlyniad i newid 
strategol, gydag awdurdodau lleol yn cael 
eu hannog i ddatblygu strategaethau ataliol 
a gwasanaethau cyffredinol y gall pobl hŷn 
ddibynnu arnynt.

Efallai bod y dangosyddion hyn yn awgrymu 
llwyddiant ond, o’n profiad ni, dim ond ychydig 

o waith a oedd wedi cael ei wneud i werthuso 
profiad pobl hŷn sy’n byw heb gymorth yr 
awdurdod lleol. Yn yr un modd gyda thoriadau 
Llywodraeth Cymru ac awdurdodau lleol mae 
nifer o sefydliadau gwirfoddol a oedd wedi cael 
eu hannog i ddarparu gwasanaethau lleol i bobl 
oedrannus oedd yn awr yn profi toriadau yn eu 
cyllid. Mae angen deall effaith hyn oherwydd 
gallai lleihad mewn gwasanaethau sy’n 
seiliedig yn y gymuned arwain at fwy o bwysau 
ar ofal cymunedol o ran galw a chost.

Yn ddiddorol, fe arhosodd y gyfradd o gymorth 
cymunedol i oedolion 18-64 oed dros yr un 
cyfnod ymron yr un peth ac roedd y ffigur  yr un 
fath ag yr oedd yn 2008 (93.84 y fil). Roedd pobl 
18-64 oed yn tueddu i gael anghenion mwy 
sefydlog, a oedd yn para dros amser hirach, 
tra roedd anghenion pobl dros 65 wedi newid 
ac yn cynyddu dros amser.

Dros yr un cyfnod, gwnaethom dderbyn 
oddeutu 1,440 o bryderon ynghylch cartrefi 
gofal. Roedd y rhain yn cynnwys pryderon 
lluosog yn ymwneud â’ rhai lleoliadau ac maent 
yn amlygu gwyliadwriaeth a phryderon pobl 
ynghylch ansawdd cartrefi gofal i bobl hŷn.  
Er bod arolygiaeth yn chwarae rhan allweddol 
yn y gwaith o amddiffyn pobl ac yn cyfrannu 
at wella gofal, “ar ei ben ei hun nid yw’n gallu 
gwella gofal, dim ond dweud wrthym beth mae’n ei 
fesur”.33 Mae sicrhau bod pobl yn ddiogel ac yn 
derbyn gofal mewn modd urddasol yn fusnes 
i bawb. Mae perthnasau ac aelodau eraill o’r 
cyhoedd yn gwneud cyfraniad sylweddol wrth 
ein hysbysu o bryderon a rhoi cymorth i ni i 
gymryd camau gweithredu i wella a diogelu 
ansawdd bywyd i bobl hŷn mewn cartrefi gofal. 

Fodd bynnag, mae darpariaeth ac ansawdd 
gofal mewn cartrefi gofal yn dal i hawlio sylw. 
Mae hyn yn arbennig o wir mewn cartrefi gofal 
nyrsio lle roedd darparwyr yn dweud wrthym 
eu bod yn brwydro i ddenu nyrsys o ansawdd 
i ymateb i gynnydd sylweddol mewn aciwtedd 
i bobl hŷn, yn arbennig anghenion pobl â 
dementia neu bobl sydd angen gofal nyrsio 
arbenigol. 

Roedd ymron i bob awdurdod lleol yn nodi 

32   Adolygiad Cenedlaethol o Gomisiynu ar gyfer Gwasanaethau Cymdeithasol yng Nghymru 2014 - AGGCC 
33 Ymchwiliad i gartrefi gofal gan Sefydliad Joseph Rowntree, 2014. Ymchwiliad cartref gofal John Kennedy
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pwysau sylweddol ac amrywiad pryderus 
o ran deiliadaeth a lefelau ffioedd cartrefi 
nyrsio. Roedd yr Adolygiad Knight Frank 
Trading o Berfformiad y Farchnad Gofal yn y 
DU 2014 yn dangos mai gan Gymru yr oedd 
y cyfradd deiliadaeth uchaf yn y DU, sef 
92% sy’n sylweddol uwch na chyfradd y DU 
gyfan. Roedd hefyd yn nodi ffioedd wythnosol 
cyfartalog o £660 ledled y DU gyda ffioedd 
Cymru o gwmpas y cyfartaledd ar gyfer cartrefi 
nyrsio a gofal. Roedd cytuno ar gyfraddau 
teg am ofal oedolion yng Nghymru yn profi i 
fod yn heriol er gwaetha’r ffaith, yn ôl Knight 
Frank, roedd costau staff yng Nghymru yn 
is na chyfartaledd y DU ac roedd codiadau 
diweddar mewn ffioedd wedi bod yn uwch na 
chyfartaledd y DU (gweler diagramau 18 i 21).

Er mwyn darparu busnes cartref gofal 
cynaliadwy mae angen gweithio yn ôl graddfa 
ac arbedion a gwelsom nifer o wasanaethau’n 
brwydro i fantoli cyfrifon ac osgoi mynd 
i ddwylo’r gweinyddwyr. Roedd nifer yn 
penderfynu gadael y farchnad neu leihau eu 

gwasanaethau yng Nghymru. Mae ein cofrestr 
yn dangos bod 39 lleoliad preswyl i oedolion 
wedi cael eu dadgofrestru dros y cyfnod 
adrodd, 30 ohonynt yn wirfoddol. Mae angen 
ystyried modelau newydd o ofal i roi cymorth i 
bobl sy’n byw mewn cymunedau lleol er mwyn 
osgoi datblygu sefydliadau mwy sy’n bell oddi 
wrth berthnasau a ffrindiau. Maint cyfartalog 
cartref gofal i bobl hŷn yng Nghymru oedd 33 
gwely ac roedd wedi parhau felly am nifer o 
flynyddoedd. Mae dadansoddwyr y farchnad  
yn awgrymu bod angen i gartref gofal gael 
oddeutu 60 gwely i fod yn hyfyw ac i ddenu 
buddsoddwyr.34

Roedd nifer yr awdurdodau lleol a’r byrddau 
iechyd sy’n comisiynu gwasanaethau yng 
Nghymru yn achosi cryn her a chostau 
cynyddol i ddarparwyr. Yn amlwg gallai symud 
tuag at gomisiynu rhanbarthol neu fframwaith 
wedi ei gytuno’n genedlaethol wella’r 
trefniadau ar gyfer canfod ffynonellau gofal i 
bobl hŷn. Roedd rhywfaint o gynnydd wedi ei 
wneud yn y sector anableddau dysgu o ran 
sicrhau arbedion a gwell dealltwriaeth gan 
ddarparwyr o fwriadau comisiynu a galw yn y 
dyfodol, gan eu galluogi i gynllunio ymlaen llaw. 

34     Adolygiad Perfformiad Masnachu Knight Frank o’r Farchnad Gofal yn y DU 2014 http://www.knightfrank.co.uk/research/reports/
care-homes-trading-performance-review-2014-2365.aspx

http://www.knightfrank.co.uk/research/reports/care-homes-trading-performance-review-2014-2365.aspx
http://www.knightfrank.co.uk/research/reports/care-homes-trading-performance-review-2014-2365.aspx
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Diagram 18:  Graddfeydd meddiannaeth yn ôl rhanbarth 
(BA 2013/14)
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Diagram 19:  Ffioedd wythnosol cyfartalog yn ôl rhanbarth 
(BA 2013/14) 

Ffynhonnell: Knight Frank

Ffynhonnell: Knight Frank
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Diagram 20: Cost staff fesul preswylydd

Ffynhonnell: Knight Frank
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Diagram 21:  Cynnydd ffioedd sylfaenol rhanbarthol  
2013-14

Ffynhonnell: Laing & Buisson
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Mae ffigurau Knight Frank yn dangos y raddfa 
ar gyfer twf rhagamcanol mewn galw erbyn 
2025 ar gyfer cartrefi gofal a nyrsio i bob mil o’r 
boblogaeth ledled ardaloedd Cymru.  

Yr hyn a oedd yn nodweddiadol oedd bod 
cyfradd y gwelyau i bob awdurdod lleol yn 
amrywio’n sylweddol, yn ogystal â chyfradd 
y rhai a oedd yn welyau nyrsio neu breswyl. 
Wrth edrych ar y rhagamcanion ar gyfer y 
cynnydd yn nifer y bobl hŷn, yn seiliedig ar y 
ddarpariaeth bresennol, ni fydd digon o welyau 
erbyn 2025 (gweler diagramau 22 i 25).

Hyd yn oed o ystyried lleoliadau traws ffiniol 
a lleoliadau wedi eu cyllido’n breifat, mae’r 
patrymau hyn yn dueddol o awgrymu bod lefel 
y ddarpariaeth o ran cartrefi gofal i bobl hŷn 
yn seiliedig ar ddata hanesyddol ac arferion 
cwsmeriaid lleol wrth leoli, yn hytrach na 
gwaith cynllunio gan gomisiynwyr. 



52

Diagram 22:  Cyfradd y lleoedd cartrefi gofal fesul 1,000 o’r 
boblogaeth 65 oed neu’n hŷn, ar 31 Mawrth 2014
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Diagram 23:  Cyfradd y lleoedd cartrefi gofal fesul 1,000 o’r 
boblogaeth 65 oed neu’n hŷn, yn 2025
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Diagram 24:   Cyfradd y lleoedd gwelyau nyrsio fesul 1,000 o’r 
boblogaeth 65 oed neu’n hŷn, ar 31 Mawrth 2014



55

Diagram 25:  Cyfradd y lleoedd gwelyau nyrsio fesul 1,000 o’r 
boblogaeth 65 oed neu’n hŷn, yn 2025
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Adolygiad Cenedlaethol o Gomisiynu ar gyfer Gwasanaethau Cymdeithasol yng 
Nghymru 2014

Rhwng Gorffennaf 2013 ac Ionawr 2014 gwnaethom adolygu pa mor dda yr oedd awdurdodau lleol 
yn comisiynu gofal cymdeithasol yng Nghymru.

Fel rhan o’r adolygiad fe wnaethom hefyd ymweld â phum awdurdod lleol i weld pa mor dda yr oedd 
gwasanaethau i bobl â dementia a’u gofalwyr yn cael eu comisiynu.

Gwelsom fod angen i awdurdodau lleol a byrddau iechyd wneud newidiadau mawr i’r ffordd y 
maent yn cynllunio a chomisiynu gwasanaethau i bobl â dementia.

Roedd ein hadroddiad yn amlygu nifer o feysydd y mae angen i awdurdodau lleol a byrddau iechyd 
eu gwella, gan gynnwys:
• datblygu gweledigaethau’r presennol yn gynlluniau cadarn ar gyfer trawsnewid gwasanaeth.
• ymgysylltu’n effeithiol â’r cyhoedd yn y drafodaeth ynghylch trawsnewid gwasanaeth gofal 

cymdeithasol oedolion.
• integreiddio darpariaeth iechyd a gofal cymdeithasol yn effeithiol, a datblygu cynlluniau ar y cyd 

ar gyfer comisiynu gwasanaethau i bobl â dementia a’u gofalwyr sy’n gydlynol ac yn gadarn yn 
ariannol

• gwasanaethau atal ac ymyriad cynnar o fewn strategaethau comisiynu ar gyfer gofal 
cymdeithasol oedolion

• datblygu strategaethau comisiynu sy’n seiliedig ar ganlyniadau, gyda monitro contractau ac 
adolygiadau’n canolbwyntio ar ansawdd y gofal a’r canlyniadau a gyflawnir i ddefnyddwyr 
gwasanaeth

• sicrhau bod cynlluniau comisiynu ar y cyd yn cynnwys trefniadau llywodraethu a fframweithiau 
priodol y gall gweithwyr proffesiynol weithredu oddi mewn iddynt, yn cynnwys rheoli a lleihau 
peryglon i ddefnyddwyr gwasanaeth yn effeithiol

• gweithredu strategaethau effeithiol sy’n darparu amrywiaeth eang o wasanaethau sy’n rhoi 
cymorth i ofalwyr

• gwerthuso effeithiolrwydd ac ymarferoldeb ariannol modelau gofal newydd ac amgen i bobl â 
dementia.

Gwasanaethau i oedolion iau  
(oedran 18 - 65)
Nid oedd gwasanaethau i oedolion iau wedi 
cynhyrchu’r un lefelau o bryder â gwasanaethau 
i bobl hŷn. Mae’r farchnad breswyl yn sefydlog yn 
ôl pob golwg (roedd 457 cartref gofal yn cynnig 
3,424 o leoliadau), sefyllfa a oedd wedi aros 
tua’r un fath ers 2008. Roedd gennym glwstwr 
bach o ddarparwyr y mae pob un ohonynt yn 
rhedeg nifer o gartrefi gofal ledled Cymru a 
oedd yn darparu lleoliadau tymor hir. Mae nifer 
sylweddol o bobl wedi eu lleoli yng Nghymru o 
bob rhan o’r DU a oedd â lleoliadau tymor hir yn 
mynd yn ôl hyd at 20 mlynedd, ers y cyfnod o gau 
ysbytai. Roedd gennym hefyd nifer o asiantaethau 
cartref (rhai cymdeithasau tai mawr) yn darparu 
gwasanaeth byw â chymorth mewn tai cymunedol 
lleol. Ar adeg ysgrifennu’r adroddiad hwn, nid 
oedd ein rheoliadau a’n cronfa ddata’n ein 
galluogi i ganfod y gwasanaethau hyn ar wahân.

Yn ystod 2013/14, gwnaethom gyflwyno 120 
hysbysiad o ddiffyg cydymffurfio yn ymwneud â 38 

cartref gofal, yn cynnwys tri chartref gofal i oedolion 
iau. Roedd hyn yn cynrychioli 14% o’r camau gorfodi 
a gymerwyd ar gyfer yr holl ofal preswyl i oedolion. 
Roedd yr hysbysiadau o ddiffyg cydymffurfio yn 
ymwneud i raddau helaeth â rheolaeth ac ansawdd 
bywyd, ac ers mis Hydref 2014, roedd 41 hysbysiad 
heb eu penderfynu ar gyfer 11 cartref gofal. Ni 
chodwyd unrhyw bryderon ynghylch cartrefi i 
oedolion iau yn ystod 2013/14.

Llunio’r farchnad ar gyfer y dyfodol

Mae Deddf Rheoleiddio ac Arolygu Gwasanaethau 
Cymdeithasol (Cymru) yn anelu at roi mwy o rôl 
i gomisiynwyr ac ein hunain er mwyn darparu 
trosolwg o’r farchnad gofal cymdeithasol yng 
Nghymru. Rydym yn croesawu hyn ond hefyd yn 
credu bod angen camau gweithredu brys i lunio 
ac ysgogi’r farchnad cartrefi gofal. Byddwn yn 
gweithio gyda Llywodraeth Cymru, comisiynwyr, 
darparwyr, cymunedau a rheoleiddwyr eraill 
i ymchwilio sut y gallwn gyflymu ein rôl o ran 
gwybodaeth a goruchwyliaeth o’r farchnad.
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Rydym yn byw mewn amser o newidiadau 
helaeth mewn gofal cymdeithasol yng 
Nghymru a fydd yn cael effaith sylweddol ar 
ein gwaith. Rydym hefyd yn rhan o system gofal 
cymdeithasol sydd wedi gweld adnoddau’n 
lleihau ac eto mae galw a disgwyliadau wedi 
cynyddu’n sylweddol. 

Mae’r maint ac amrywiaeth y galw yn gofyn 
i ni fod yn arloesol, er mwyn sicrhau ein bod 
yn effeithlon ac effeithiol wrth ddarparu 
sicrwydd, ac er mwyn i ni flaenoriaethu ein 
camau gweithredu lle y gallwn wneud y 
gwahaniaeth mwyaf. Fel arfer, mae angen i ni 
gydbwyso’r ymdrech a’r adnoddau a roddir i 
ddatblygu meysydd newydd gyda chyflawni ein 
hymrwymiadau a chyfrifoldebau parhaus. 

Gweithio gyda gwasanaethau 
cyhoeddus

Byddwn yn parhau i fod yn ymatebol ac i 
aildrefnu ein busnes i gwrdd â heriau’r dyfodol 
sydd yn agenda ddiwygio’r Llywodraeth  
Datganoli, Democratiaeth a Chyflawni i wella 
gwasanaethau cymdeithasol yng Nghymru. 
Mae hyn yn anelu at gryfhau democratiaeth 
leol, llywodraethu ac atebolrwydd 
gwasanaethau lleol gan gynnwys cynnig i uno 
awdurdodau lleol35. Mae’r tirlun cyfreithiol, 
polisi a chyflenwi sy’n newid yn gyflym yng 
Nghymru’n cynnig heriau a chyfleoedd i ni o ran 
ein busnes a’n model cyflenwi i’r dyfodol, a’n 
cymorth i ddemocratiaeth leol. 

Cryfhau llais y bobl

Nawr ein bod wedi sefydlu’r Bwrdd Cynghori 
Cenedlaethol mae angen i ni ddatblygu ei rôl a’i 
botensial o ran llywio ein gwaith a’n cyfeiriad. 
Hyd yma mae’r Bwrdd wedi ystyried yr effaith 
a gaiff ein gwaith  wrth sicrhau gofal diogel o 
ansawdd i bobl sy’n gymesur ac yn ymarferol, 
a bod hawliau, llais, profiad a chanlyniadau 
pobl sy’n defnyddio’r gwasanaethau wrth galon 
ein gwaith.  

Mae’r Bwrdd wedi cyfrannu at lunio ein cynllun 
busnes a chynllun ein Fframweithiau Dyfarnu 
Ansawdd. Mae hefyd wedi helpu i ddatblygu 
cwricwlwm newydd gyda Chyngor Gofal Cymru 
a fydd yn parhau â datblygiad proffesiynol ein 
harolygwyr ac yn edrych ar ffyrdd arloesol a 
chynhwysol o ymgysylltu â phobl a’u cynnwys 
yn ein gwaith.    

Yn ystod y ddwy flynedd nesaf, byddwn 
hefyd yn sefydlu tri bwrdd ymgynghorol 
rhanbarthol fel y gall defnyddwyr gwasanaeth 
a rhanddeiliaid lleol chwarae rôl yn fwy yn ein 
gwaith o gyflenwi gwasanaethau. Rydym yn 
edrych ymlaen at glywed eu safbwyntiau a’u 
hadborth am gyflenwad ac ansawdd ein gwaith 
arolygu. 

Mae ein dau gynllun peilot ar ymwelwyr 
annibynnol eisoes wedi dynodi gwerth cynnwys 
pobl yn ein harolygiadau. 

Pennod Saith
Ein blaenoriaethau ar gyfer 2014 – 16
Bydd y bennod hon yn edrych ar ein blaenoriaethau a meysydd i’w datblygu yn 2014 - 16.

Rwy’n credu mai’r hyn yr hoffwn ei gyflawni o fod ar y Bwrdd Cynghori 
Cenedlaethol yw rhoi adlewyrchiad da ar brofiad anabledd dysgu ein 
haelodau, nid yn unig yn Pobl yn Gyntaf, ond i bobl ag anableddau dysgu’n 
gyffredinol.  

Joe Powell, Aelod o’r Bwrdd Cynghori Cenedlaethol
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35    Y Papur Gwyn Datganoli, Democratiaeth a Chyflawni – Diwygio Llywodraeth Leol: Grym i Bobl Leol
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Gweithio gyda phobl 
eraill
Darparwyr

Mae ein harolygwyr yn gweithio’n agos gyda 
darparwyr a rheolwyr cofrestredig i feithrin 
perthnasau cadarnhaol ac i annog dialog 
agored a gonest. Mae gennym systemau ar 
waith i sicrhau adborth gan ddarparwyr ac 
mae hyn yn ein galluogi i fonitro ansawdd 
perthnasau a’r gwasanaeth rydym yn ei 
ddarparu. 

Wrth i ni symud ymlaen a datblygu 
fframweithiau ansawdd, gan gynnwys 
dyfarniadau, byddwn yn canfod ac amlygu 
arferion da, annog darparwyr i anelu at safonau 
uchel o ofal, a byddwn yn agored ynghylch 
rhannu ein gwybodaeth a’n dadansoddiadau.  
Byddwn hefyd yn cynnwys darparwyr i’n 
helpu i gynllunio ein busnes ar gyfer y dyfodol 
i adlewyrchu’r tirlun cyfraith a pholisi newydd 
ar reoleiddio ac arolygu gwasanaethau yn 
y dyfodol.

Sefydliadau gwirfoddol a chymunedol

Byddwn yn parhau i ddatblygu ein perthnasau 
gydag ystod o grwpiau gwirfoddol a 
chymunedol sy’n gweithio gyda phobl sy’n 
defnyddio gwasanaethau gofal. Ar hyn o bryd 
rydym yn gweithio gyda nifer o bartneriaid 
gwirfoddol a chymunedol cenedlaethol a lleol 
ar draws y sectorau gofal plant a gofal. Ein 
nod yw cynyddu ein hymwneud â grwpiau 
cymunedol a sefydliadau gwirfoddol er mwyn 
iddynt rannu gwybodaeth ynglŷn â’r hyn sy’n 
gweithio’n dda a’r hyn nad yw’n gweithio cystal 
yn eu hardaloedd.  

Asiantaethau a rheoleiddwyr eraill

Mae gennym berthnasau a phrotocolau 
parhaus gyda’r prif reoleiddwyr gan gynnwys 
Cyngor Gofal Cymru, Arolygiaeth Gofal Iechyd 
Cymru a’r Awdurdod Gweithredol Iechyd 
a Diogelwch. Mae’n bwysig bod y rhain yn 
cael eu cynnal. Rydym wedi cydnabod yr 
angen i esbonio egwyddorion yn ymwneud ag 
“uchafiaeth” (pwy yw’r corff sy’n arwain mewn 
ymchwiliad), yn arbennig mewn perthynas 
ag ymchwiliadau troseddol, a byddwn yn 

ceisio cryfhau ac egluro ein perthynas â’r 
heddlu mewn perthynas â methiannau mewn 
gwasanaethau gofal.

Ombwdsmon Gwasanaethau 
Cyhoeddus

Bydd yr Ombwdsmon Gwasanaethau 
Cyhoeddus yn gyfrifol am ymchwilio cwynion 
oddi wrth bobl sy’n talu drostynt eu hunain 
am wasanaethau gofal o fis Tachwedd 2014. 
Bydd angen i ni allu rhannu gwybodaeth a 
chwblhau protocol i gefnogi cydweithrediad.

Ymateb i newid a pholisïau datblygol

Mae newidiadau sylweddol yn cael eu 
gweithredu ar hyn o bryd ac yn y dyfodol agos 
a fydd yn ailffurfio ein gwaith yn sylfaenol. 
Mewn perthynas ag unrhyw newidiadau 
deddfwriaethol, byddwn yn cymryd rôl 
weithredol trwy gyflwyno tystiolaeth a chyngor 
proffesiynol i Lywodraeth Cymru a, lle’n briodol, 
Pwyllgorau perthnasol y Cynulliad. Byddwn 
hefyd yn gweithio gyda rhanddeiliaid eraill i 
ddarparu cyngor annibynnol ar ddatblygiad, 
effaith a gweithrediad y polisïau a’r rhaglenni 
gwaith hyn.

Yn benodol, byddwn yn canolbwyntio ar y 
canlynol:

• gweithredu Deddf Gwasanaethau 
Cymdeithasol a Lles (Cymru) 2014.  
Mae datblygiad y fframwaith canlyniadau 
cenedlaethol a gwasanaeth mabwysiadu 
cenedlaethol sy’n gynwysedig yn y Ddeddf 
hon yn uniongyrchol berthnasol i’n gwaith. 
Byddwn yn monitro gweithrediad y Ddeddf, 
yn arbennig lle y bydd pobl yn gallu mynd at 
wasanaethau, p’un a yw integreiddiad ag 
iechyd yn cyflawni gwelliant ystyrlon a ph’un 
a yw canlyniadau lles yn cael eu cyflawni 
i bobl.  

• ymateb Llywodraeth Cymru i Adolygiad 
Graham o reoleiddio ac arolygu 
gwasanaethau blynyddoedd cynnar a 
gofal plant a chanlyniadau sy’n codi o 
werthusiadau’r Cyfnod Sylfaen a’r rhaglen 
Dechrau’n Deg. Rydym yn ymroddedig i 
weithio gydag Estyn i ddatblygu fframwaith 
cyd-arolygu newydd i’w gyflwyno a’i 
gyflawni yn 2016.  
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• bydd ehangu rheoleiddio gofal plant mewn 
perthynas â’r cynllun Gofal Plant Di-dreth 
DU newydd a threfniadau Credyd Cynhwysol 
hefyd yn cael ei fonitro’n fanwl. Fe allai hyn 
gynyddu’n sylweddol amrywiaeth a nifer y 
lleoliadau i gael eu rheoleiddio, yn benodol 
y rhai sy’n gofalu am blant hyd at 12 oed 
neu 16 oed. Fe all hyn ei gwneud yn ofynnol 
ein bod mewn sefyllfa i ymateb yn gynnar 
yn 2016. 

• y Bil Rheoleiddio ac Arolygu Gofal 
Cymdeithasol (Cymru) a allai ddod i rym 
yn 2017  a allai newid ein hagwedd yn 
sylweddol tuag at reoleiddio. Bydd datblygu 
rheoliadau, codau a safonau yn hollbwysig. 
Ni ellir rhoi digon o bwyslais ar bwysigrwydd 
y trefniadau trosglwyddo rhwng y gwahanol 
fathau o reoleiddio ac fe allai beri peryglon 
sylweddol i ni, gwasanaethau a’r bobl sy’n 
eu defnyddio.

• yr Adolygiad o Archwilio, Arolygu a 
Rheoleiddio Mae’r ymgynghoriad ar 
Gam 1 o’r adolygiad Archwilio, Arolygu a 
Rheoleiddio i geisio cytundeb ar fframwaith 
sefydlog ar gyfer dyfodol archwilio, arolygu 
a rheoleiddio yng Nghymru wedi dod i ben.  
Mae’r fframwaith a’r egwyddorion craidd 
y bydd y pedwar corff Archwilio, Arolygu a 
Rheoleiddio (ein hunain, Swyddfa Archwilio 
Cymru, Estyn ac Arolygiaeth Gofal Iechyd 
Cymru) yn eu defnyddio wrth graffu’n allanol 
ar wasanaethau cyhoeddus yn cael eu 
hamlinellu yn nogfen Diwygio Gwasanaethau 
Cyhoeddus Llywodraeth Cymru - Diwygio 
Llywodraeth Leol - Grym i Bobl Leol.

Astudiaethau ac adolygiadau thematig

Byddwn yn cynnal nifer o astudiaethau ac 
adolygiadau thematig yn ystod y ddwy flynedd 
nesaf gan gynnwys:

Trefniadau Diogelu Rhag Colli Rhyddid

Fe wnaethom ni ac Arolygiaeth Gofal 
Iechyd Cymru ymrwymo i gynnal adolygiad 
cenedlaethol i archwilio sut mae arferion 

Trefniadau Diogelu Rhag Colli Rhyddid yn cael 
eu defnyddio a pha mor effeithiol ydynt. Cafodd 
hwn ei gyhoeddi ym mis Tachwedd 2014.36

Plant sy’n derbyn gofal

Gwnaethon gwblhau rhaglen genedlaethol 
o arolygu diogelu a chynllunio gofal plant 
sy’n derbyn gofal a rhai sy’n gadael gofal 
sy’n dangos ymddygiad agored i niwed neu 
beryglus. Mae ein hadroddiadau ar gyfer pob 
awdurdod unigol ar gael ar ein gwefan. Cafodd 
yr adroddiad trosolwg cenedlaethol ei gyhoeddi 
ym mis Ionawr 201537. 

Gofal Cartref

Mae natur, broceriaeth a chyflenwi gofal 
cartref yn newid gyda nifer o awdurdodau lleol 
yn ail gomisiynu gwasanaethau. Byddwn yn 
ymgymryd ag adolygiad thematig cenedlaethol 
o ofal cartref yn 2015.

Astudiaeth ar y Cyd o Recriwtio a 
Chadw Rheolwyr Cofrestredig

Mae rheolwyr cofrestredig yn hanfodol i 
gyflenwi gwasanaethau effeithiol ac mae 
recriwtio a throsiant uchel yn broblem yn ôl 
pob golwg. Rydym wedi comisiynu astudiaeth 
annibynnol gyda Chyngor Gofal Cymru i ystyried 
problemau recriwtio a chadw gweithlu mewn 
perthynas â Rheolwyr Cofrestredig. Cafodd hwn 
ei gyhoeddi ym mis Ionawr 201538. 

Ymateb i adolygiadau allanol

Adolygiad Comisiynydd Pobl Hyn Cymru o ofal 
preswyl (cyhoeddwyd mis Tachwedd 2014)39. 
Roedd hwn yn adolygiad swmpus rydym wedi 
cyfrannu’n sylweddol ato. Rydym wedi ymateb i 
gamau gweithredu a fydd yn ofynnol gennym yn 
dilyn yr arolygiad.

Ymgyrch Jasmine: Adolygiad Flynn

Fe wnaethom gyfraniad sylweddol i’r adolygiad 
yn ysgrifenedig a thrwy gyflwyno tystiolaeth 
i’r panel adolygu. Byddwn yn ystyried sut 
y byddwn yn gwneud defnydd o’r gwersi a 
ddysgwyd gennym yn ein gwaith.   

36.  http://cssiw.org.uk/our-reports/national-thematic-report/2014/review-of-the-use-of-deprivation-of-liberty-safeguards-
inwales/?lang=cy

37.  http://cssiw.org.uk/our-reports/national-thematic-report/2014/safeguarding-and-care-planning-of-looked-after-children-and-
careleavers/?lang=cy

38. http://www.ccwales.org.uk/edrms/155728/ (Saesneg yn unig)
39. http://www.olderpeoplewales.com/wl/reviews/residential_care_review.aspx

http://cssiw.org.uk/our-reports/national-thematic-report/2014/review-of-the-use-of-deprivation-of-liberty-safeguards-inwales/?lang=cy
http://cssiw.org.uk/our-reports/national-thematic-report/2014/review-of-the-use-of-deprivation-of-liberty-safeguards-inwales/?lang=cy
http://cssiw.org.uk/our-reports/national-thematic-report/2014/safeguarding-and-care-planning-of-looked-after-children-and-careleavers/?lang=cy
http://cssiw.org.uk/our-reports/national-thematic-report/2014/safeguarding-and-care-planning-of-looked-after-children-and-careleavers/?lang=cy
http://www.ccwales.org.uk/edrms/155728/ (Saesneg yn unig)
http://www.olderpeoplewales.com/wl/reviews/residential_care_review.aspx
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Gwella ein hansawdd, 
effeithlonrwydd ac 
effeithiolrwydd
System TGCh: datblygu a gweithredu

Mae ein system TGCh presennol ar ei hôl hi, 
yn aneffeithlon i’w gweithredu ac nid yw’n ein 
galluogi i ddadansoddi data a thueddiadau. Yn y 
flwyddyn ddiwethaf rydym wedi sefydlu achos 
busnes i ddatblygu system newydd ac rydym 
yn cyflwyno’r cam cyntaf i’r holl swyddfeydd.  
Mae hyn yn gofyn am gymorth a hyfforddiant 
sylweddol. Yn 2015, byddwn yn ehangu 
ymarferoldeb y system er mwyn ein galluogi 
i gipio a dadansoddi data a thueddiadau a 
gasglir oddi wrth hysbysiadau sy’n dod i mewn 
a hunanasesiadau.

Gwasanaethau ar-lein

Rydym am alluogi’r cyhoedd, pobl sy’n darparu 
gwasanaethau a’r rhai sy’n gwneud ceisiadau 
i gofrestru gwasanaethau i wneud hyn yn 
effeithlon ar-lein. Fel rhan o hyn rydym eisiau 
ail ymweld â’r hunanasesiad gwasanaeth sy’n 
cael ei gwblhau gan bob darparwr, er mwyn 
ei wneud yn fwy gwerthfawr gyda chynllun 
tymor hir y gellid ei rannu gyda chomisiynwyr, 
i osgoi dyblygu casglu data a lleihau’r baich ar 
ddarparwyr.

Sicrhau Ansawdd  

Rydym yn cydnabod yr angen i gryfhau ein 
trefniadau ar gyfer sicrhau ansawdd ar draws 
pob agwedd ar ein gwaith ac y dylem weithio 
tuag at sefydlu fframwaith sicrhau ansawdd. 
Byddwn yn dechrau trwy ganolbwyntio ar 
arolygu gwasanaethau a reoleiddir, gan 
gynnwys gweithredu sicrwydd ac archwiliad 
o’n hadroddiadau.

Offeryn risg; adolygu amlderau a 
dyraniad llwyth gwaith.

Rydym yn cydnabod bod llawer o’n gwaith 
yn seiliedig ar gynsail hanesyddol a chyda’r 
disgwyliadau cynyddol sydd o’n blaenau mae 
angen i ni ystyried sut y gallem ddod yn fwy 

effeithiol a sut i dargedu’n fwy uniongyrchol 
wrth weithio. Rydym yn credu ei bod yn bryd 
i ni adolygu ein hagwedd tuag at ba mor aml 
y dylid arolygu a dyraniad y llwyth gwaith. 
I wneud hyn mae angen agwedd gadarn arnom 
tuag at asesu risg.  Ar hyn o bryd rydym yn 
defnyddio offeryn â llaw ar gyfer asesu risg 
gwasanaethau a reoleiddir er mwyn targedu 
ein gwaith.  Mae’r system TG newydd yn rhoi 
cyfle i gynhyrchu asesiad risg sy’n seiliedig 
ar dueddiadau a nodweddion gwasanaeth. 
Byddwn yn datblygu offeryn newydd gyda’r 
bwriad wedyn o gael trafodaeth ehangach 
ynghylch pa mor aml y dylid arolygu.

Gyrru gwelliant
Fframweithiau Dyfarnu Ansawdd

Fel y soniwyd yn gynharach yn yr adroddiad, yn 
ystod 2014/15 byddwn yn datblygu ac yn treialu 
Fframwaith Dyfarnu Ansawdd i wasanaethau 
cofrestredig sy’n darparu gofal i oedolion ar 
y cyd â darparwyr a chomisiynwyr. Yn yr un 
modd, rydym yn dymuno cyflwyno fframwaith 
mewn perthynas ag arolygu awdurdodau lleol. 
Rydym yn credu y gall fframweithiau o’r fath 
fod yn ysgogiad grymus i wella a chyflenwi 
gwasanaethau. Maent hefyd yn darparu dull 
gwerthfawr o ddisgrifio a monitro ansawdd 
gofal o fewn sectorau.

Gwasanaethau anabledd dysgu

Byddwn yn ymgymryd ag adolygiad gydag 
Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru o gymorth a 
gwasanaethau i bobl ag anableddau dysgu 
gyda chanfyddiadau o Winterbourne View. 
Rydym yn cydnabod bod darpariaeth i bobl 
ag anableddau dysgu yn rhan sylweddol o 
ddarpariaeth gofal cymdeithasol ac yn faes 
y mae Cymru wedi datblygu amrywiaeth o 
bolisïau a mentrau ynddo dros y blynyddoedd. 
Rydym yn gwybod bod pobl ag anableddau 
dysgu, yn arbennig y rhai ag anghenion mwy 
cymhleth, yn arbennig o agored i niwed. 
Mae’n faes o ofal cymdeithasol lle mae 
gweithio ar draws iechyd a gofal cymdeithasol 
yn hanfodol, lle gall costau fod yn uchel a 
lle y gwnaed gwaith sylweddol i ailffurfio 
darpariaeth a chomisiynu yn y blynyddoedd 
diweddar. 
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Mae hyn yn golygu y byddwn yn darparu 
gwasanaethau Cymraeg ymlaen llaw yn hytrach 
nag aros i bobl ofyn amdanynt.

Mae’n bwysig bod pobl yn derbyn gofal a 
chymorth yn yr iaith y mae ei hangen arnynt. 
Mae Mwy na Geiriau40 yn nodi gweledigaeth 
Llywodraeth Cymru i ddatblygu a chryfhau 
gwasanaethau Cymraeg ymhlith rheng flaen yn 
ddarpariaeth iechyd a gofal cymdeithasol trwy 
gynnig gweithredol.

Rydym yn ymroddedig i roi sylw i hyn ein 
hunain, er mwyn sicrhau bod gofynion y 
Gymraeg yn cael eu derbyn yn llawn i brif 
ffrwd ein holl waith, gan gynnwys y gwaith 
o gasglu data a thystiolaeth ar gyfer ein 
hymchwiliadau thematig i gyflenwad gofal 
cymdeithasol yn Gymraeg gan awdurdodau 
lleol a gwasanaethau gofal. 

Cymorth i bobl â nam ar y synhwyrau

Byddwn yn ymgymryd ag adolygiad thematig 
byr gyda Sense Cymru i ystyried sut y dylai 
arferion gorau edrych a sut y gellir goresgyn y 
rhwystrau i roi cymorth i bobl hŷn sydd â nam ar 
y synhwyrau.

Rydym hefyd yn cydnabod nad yw pobl sydd 
â nam ar y synhwyrau sy’n byw mewn cartrefi 
gofal yn aml yn cael y cymorth sydd ei angen 
arnynt neu eu galluogi i ymgysylltu â’r byd 
o’u cwmpas. 

Y Gymraeg

Byddwn yn parhau i wella ein gwasanaethau 
yn y Gymraeg a thrwy ein gwaith byddwn 
yn casglu gwybodaeth well ynghylch faint o 
wasanaethau Cymraeg sydd ar gael.

I baratoi ar gyfer cyflwyno Safonau’r Gymraeg 
byddwn yn asesu ein cronfa sgiliau iaith 
bresennol er mwyn gallu darparu “cynnig 
gweithredol”.
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40    http://wales.gov.uk/topics/health/publications/health/guidance/words/?lang=cy

http://wales.gov.uk/topics/health/publications/health/guidance/words/?lang=cy
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Atodiad A
Amlder Arolygiadau 

Math o 
wasanaeth

Amlder
Arolygiad 
Sylfaenol 

Arolygiad 
Rheolaidd 
â Phwyslais 
Penodol

Gwasanaethau Oedolion 

Cartref gofal – 
preswyl  Hŷn/iau Blynyddol Unwaith bob tair 

blynedd fel arfer*
Dwywaith bob tair 
blynedd fel arfer 

Cartref gofal - nyrsio  
Hŷn/iau  Blynyddol Unwaith bob tair 

blynedd fel arfer* 
Dwywaith bob tair 
blynedd fel arfer 

Asiantaeth gofal 
cartref Blynyddol Unwaith bob tair 

blynedd fel arfer* 
Dwywaith bob tair 
blynedd fel arfer 

Asiantaeth nyrsys Blynyddol

Bob blwyddyn – 
nid yw’n ystyried 
y thema ‘ansawdd 
bywyd’ 

Bob blwyddyn - nid 
yw’n ystyried y 
thema ‘ansawdd 
bywyd’

Cynllun Lleoli 
Oedolion Blynyddol Unwaith bob tair 

blynedd fel arfer*
Dwywaith bob tair 
blynedd fel arfer 

Gwasanaethau Plant

Cartref preswyl plant Blynyddol Unwaith bob tair 
blynedd fel arfer* 

Dwywaith bob tair 
blynedd fel arfer  

Asiantaeth 
mabwysiadu 3 blynedd Unwaith bob tair 

blynedd fel arfer* Dim

Asiantaethau maethu Blynyddol Unwaith bob tair 
blynedd fel arfer* 

Dwywaith bob tair 
blynedd fel arfer 

Canolfan Breswyl i 
Deuluoedd Blynyddol Unwaith bob tair 

blynedd fel arfer*  
Dwywaith bob tair 
blynedd fel arfer 

Ysgolion Preswyl 3 blynedd Unwaith bob tair 
blynedd fel arfer* Dim

Colegau Addysg 
Bellach 3 blynedd Unwaith bob tair 

blynedd fel arfer* Dim

Ysgolion Arbennig 
Preswyl Blynyddol Unwaith bob tair 

blynedd fel arfer* 
Dwywaith bob tair 
blynedd fel arfer 
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Math o 
wasanaeth

Amlder
Arolygiad 
Sylfaenol 

Arolygiad 
Rheolaidd 
â Phwyslais 
Penodol

Gofal Plant 

Gwarchodwr plant 2 flynedd
Unwaith bob 
pedair blynedd fel 
arfer*  

Unwaith bob pedair 
blynedd fel arfer

Creche 2 flynedd
Unwaith bob 
pedair blynedd fel 
arfer*  

Unwaith bob dwy 
flynedd fel arfer

Gofal dydd Blynyddol Unwaith bob dwy 
flynedd fel arfer*

Unwaith bob dwy 
flynedd fel arfer

Gofal dydd sesiynol 2 flynedd Unwaith bob pedair 
blynedd fel arfer*

Unwaith bob pedair 
blynedd fel arfer

Gofal y Tu Allan i’r 
Ysgol 2 flynedd Unwaith bob pedair 

blynedd fel arfer*
Unwaith bob pedair 
blynedd fel arfer

Darpariaeth Chwarae 
Mynediad Agored 2 flynedd Unwaith bob pedair 

blynedd fel arfer*
Unwaith bob pedair 
blynedd fel arfer
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