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Crynodeb

Ynglŷn â’r gwasanaeth
Mrs Anna Jones yw'r person cofrestredig ac mae wedi cofrestru Gofal Cymunedol Trosnant ag 
Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru (AGGCC) i ddarparu uchafswm o 200 o 
oriau'r wythnos o ofal cartref i bobl 65 mlwydd oed ac yn hŷn, sy'n byw yn eu cartrefi eu hunain.

Mae'r asiantaeth yn gweithredu o swyddfa o fewn Cartref Gofal Trosnant; chwaer-wasanaeth, yn 
nhref Rhuthun. Darperir gwasanaethau o fewn cwmpas pum milltir o safle'r swyddfa.

Pa fath o arolygiad a gynhaliwyd?
Gwnaethom gynnal arolygiad ar 13 Tachwedd 2017 rhwng 9.45am a 3pm. Yn ystod yr arolygiad, 
gwnaethom ystyried y tair thema ansawdd sy'n berthnasol i asiantaethau gofal cartref - ansawdd 
bywyd defnyddwyr y gwasanaeth, ansawdd staffio ac ansawdd arweinyddiaeth a rheolaeth.

Er mwyn casglu tystiolaeth ar gyfer yr arolygiad, defnyddiwyd y dulliau canlynol:
 Gwnaethom ddarllen tair ffeil gofal a chymorth defnyddwyr y gwasanaeth, gan gynnwys 

cynlluniau darparu gwasanaeth.
 Gwnaethom edrych ar rotâu staff a chofnodion dyddiol.
 Gwnaethom ddarllen tair ffeil staff.
 Gwnaethom edrych ar ddogfennau goruchwylio a chofnodion hyfforddiant.
 Cawsom sgyrsiau dros y ffôn â dau berson sy'n derbyn gwasanaeth.
 Gwnaethom siarad wyneb yn wyneb â'r person cofrestredig, y goruchwyliwr sydd â 

chyfrifoldeb dros y gwasanaeth gofal cartref o ddydd i ddydd, a gweithiwr gofal.
 Gwnaethom ystyried holiaduron a gwblhawyd gan bedwar person sy'n derbyn 

gwasanaeth, dwy berthynas, tri aelod o staff ac un gweithiwr proffesiynol.

Beth mae’r gwasanaeth yn ei wneud yn dda?
 Mae'r asiantaeth yn darparu cymorth lleol o fewn ardal ddaearyddol fach, sy'n helpu i 

sicrhau perthynas glòs â'r asiantaeth a'r staff.
 Mae cynlluniau darparu gwasanaeth yn cynnwys gwybodaeth fanwl sy'n helpu i sicrhau 

cyflenwi gofal cyson.
 Mae arweinyddiaeth a chyfathrebu da yn y tîm.

Beth sydd wedi gwella ers yr arolwg diwethaf? 
Darparwyd polisïau a gweithdrefnau newydd trwy gwmni arbenigol annibynnol.

Beth mae angen ei wneud i wella’r gwasanaeth? 

Nodwyd y meysydd canlynol i’w gwella y gallai'r person cofrestredig ddymuno eu hystyried 



er mwyn gwella a datblygu'r ymarfer ymhellach:
 Cofnodi pob sgwrs berthnasol â'r teulu a/neu weithwyr proffesiynol sy'n ymwneud 

â'r gwasanaeth.
 Wrth gynnal asesiadau, cynnwys y cymorth gofynnol o ran gofal y geg.
 Wrth gynnal gwiriadau cyflogi, dylid cael hanes cyflogaeth llawn ac esboniad am 

unrhyw fylchau a archwilir ac a gofnodir.



Ansawdd Bywyd

Caiff pobl eu cefnogi'n dda gan staff sydd â gwybodaeth drylwyr am y cymorth mae ei 
angen arnynt.

Mae pobl yn derbyn gofal priodol ac ymatebol oherwydd bod gan staff y ddealltwriaeth 
gyfredol o'u hanghenion unigol a'u hoffterau. Roedd y cynlluniau gofal y gwnaethom 
edrych arnynt yn cynnwys lefel dda o fanylder ynglŷn â'r ffordd y byddai pobl yn dymuno 
cael eu cefnogi. Fodd bynnag, canfuom nad oedd anghenion cymorth pobl o ran gofal y 
geg wedi'u cofnodi, a fyddai'n arfer dda. Roedd ffeiliau gofal yn cynnwys proffiliau un 
dudalen a oedd yn rhoi gwybodaeth i’r staff gofal am yr hyn a oedd yn bwysig i bobl. 
Dywedodd staff gofal wrthym eu bod bob amser yn derbyn cyngor gan reolwyr ynglŷn ag 
anghenion person cyn iddynt ymweld â nhw a'u bod yn derbyn diweddariadau rheolaidd. 
Ymateb tri pherson i'n cwestiwn 'i ba raddau rydych yn ystyried bod y gweithwyr gofal yn 
gwneud eu gwaith' oedd 'da', sef y raddfa orau. Dywedodd un person wrthym fod y 
gweithwyr gofal yn rhagorol a'u bod yn rhagweld gwaith, gan ddweud 'maent yn gwybod 
yn union beth mae angen ei wneud’.

Mae pobl yn aros yn iach oherwydd eu bod yn cael eu cefnogi i gael mynediad at 
gymorth arbenigol a meddygol. Dangosodd cofnodion fod staff gofal yn nodi problemau 
iechyd i'r uwch-staff. Gwelsom fod yr asiantaeth yn cydgysylltu ag amrediad o weithwyr 
proffesiynol, gan gynnwys nyrsys ardal, meddygon teulu a gweithwyr proffesiynol iechyd 
eraill os oedd angen. Fodd bynnag, cawsom wybod nad oedd y sgyrsiau hyn bob amser 
yn cael eu dogfennu, felly gwnaethom gynghori y dylid cofnodi pob sgwrs berthnasol. 
Roedd cofnodion yn dangos bod pobl yn cael eu hannog i gymryd meddyginiaeth os 
oedd angen gwneud hynny. Caiff pobl eu cefnogi i ofalu am eu hanghenion gofal iechyd.

Gall pobl sy'n defnyddio'r gwasanaeth hwn ddisgwyl derbyn dilyniant gofal.  Mae hyn 
oherwydd bod tîm bach o bum aelod o staff yn darparu gofal a chymorth. Dywedodd y 
rhan fwyaf o bobl wrthym eu bod yn fodlon ar y tîm rheolaidd o weithwyr gofal a oedd yn 
darparu eu cymorth, ond dywedodd un person fod newidiadau wedi bod yn ddiweddar a'i 
fod wedi teimlo'n weddol gynhyrfus ynghylch hyn, ond bod pethau'n gwella. Dywedodd y 
tîm rheoli wrthym fod aelod o staff wedi gadael yn ddiweddar ac felly roedd yn rhaid 
gwneud newidiadau, ond bod hyn yn anarferol am fod ganddynt dîm staff sefydlog. 
Dywedodd pobl wrthym nad oeddent wedi profi unrhyw ymweliadau a gollwyd gan y 
gweithwyr gofal, a'u bod fel arfer yn brydlon. Dywedodd rheolwyr wrthym, petai'r 
ymweliad yn mynd i fod yn hwyr, byddent yn ffonio'r person i'w hysbysu, a chadarnhawyd 
hyn gan y bobl sy'n derbyn gwasanaeth.



Ansawdd Staffio

Caiff pobl eu cefnogi gan staff sydd wedi eu hyfforddi'n dda ac sy'n gryf eu cymhelliant.

Mae pobl yn mwynhau derbyn gofal gan staff brwdfrydig; mae hyn oherwydd bod staff yn 
hapus yn eu rolau, maent yn teimlo bod y tîm rheoli yn eu gwerthfawrogi ac maent yn 
dymuno gwneud gwahaniaeth cadarnhaol i fywydau pobl. Dywedodd un aelod o staff, 
“mae'r staff a'r tîm rheoli yn gwneud i mi deimlo fy mod i'n cael fy ngwerthfawrogi ac yn 
rhan o dîm". Dywedwyd wrthym fod cyfarfodydd rheolaidd yn cael eu cynnal a bod y 
"swydd hon yn rhoi'r boddhad swydd gorau erioed i mi ac rwy'n teimlo bod hyn oherwydd 
y cydweithio sydd gennym ar waith". Dywedodd un person sy'n derbyn gwasanaeth fod y 
staff yn hapus wrth eu gwaith.

Gall pobl sy'n defnyddio'r gwasanaeth fod yn sicr bod staff yn derbyn gwiriadau trylwyr 
cyn dechrau gweithio gyda'r asiantaeth oherwydd eu hymarfer recriwtio priodol. Gwelsom 
fod gan bawb wiriad cyfredol y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd ac roedd geirdaon 
wedi'u derbyn fel sy'n ofynnol. Gwnaethom nodi nad oedd y ffurflenni cais y gwnaethom 
edrych arnynt yn darparu digon o wybodaeth i fod yn siŵr nad oedd bylchau mewn 
cyflogaeth, a gwnaethom argymell y dylai'r person cofrestredig adolygu'r ffurflen gais i 
sicrhau bod yr wybodaeth hon yn cael ei darparu. 

Mae gan bobl hyder yn y gofal maent yn ei dderbyn gan fod y staff yn gymwys ac yn 
hyderus wrth ddiwallu eu hanghenion penodol. Gwelsom fod y staff yn derbyn ymsefydlu 
trylwyr yn unol â rhaglen argymelledig Gofal Cymdeithasol Cymru. Roedd yr ymsefydlu 
hefyd yn cynnwys cysgodi gweithwyr gofal eraill a oedd eisoes yn gwybod beth oedd 
anghenion pobl a sut i'w diwallu. Roedd hon yn arfer da ac yn darparu sicrwydd i'r bobl 
sy'n derbyn gwasanaeth. Roedd hefyd yn golygu eu bod yn dod i adnabod gweithiwr 
gofal newydd cyn iddynt ddechrau eu cefnogi. Roedd gweithwyr gofal wedi'u hyfforddi 
mewn ystod eang o bynciau perthnasol fel cymorth cyntaf, iechyd a diogelwch a chodi a 
chario. Roedd gan y staff gymhwyster gofal a gydnabyddir yn genedlaethol, neu 
roeddent ar fin ei gwblhau. Mae gweithwyr gofal wedi'u hyfforddi'n dda i gyflawni eu 
swyddi.



Ansawdd Arweinyddiaeth a Rheolaeth

Ar y cyfan, mae trosolwg da o'r gwasanaeth ac ymroddiad cryf i ddarparu gwasanaeth da 
i'r bobl maent yn eu cefnogi.

Mae pobl sy’n defnyddio’r gwasanaeth, pobl sy’n gweithio yn y gwasanaeth, a phobl sy’n 
gysylltiedig â’r gwasanaeth yn deall beth yw amcan y gwasanaeth. Mae gan y 
gwasanaeth ddatganiad o ddiben a chanllaw i ddefnyddwyr gwasanaeth ar waith sy'n 
rhoi disgrifiad cywir o'r gwasanaeth a ddarperir. Dywedodd y bobl a ymatebodd i'n 
holiaduron fod yr wybodaeth wedi'i hysgrifennu mewn ffordd yr oeddent yn ei deall a bod 
ganddynt wybodaeth ynghylch sut i gysylltu â'r asiantaeth, beth i'w wneud pe na bai'r 
gofalwr yn dod a sut i gwyno. Mae pobl yn gyfarwydd â'r gofal a'r cymorth sydd ar gael 
iddynt ac yn eu deall. 

Mae pobl yn teimlo eu bod yn derbyn gofal dibynadwy o ansawdd da. Dywedodd y bobl a 
ymatebodd i'n holiaduron fod ansawdd y gofal yn "rhagorol" a'u bod yn "fodlon iawn ar y 
gwasanaeth a'r gofalwyr". Dywedodd pobl wrthym nad oedd y staff wedi methu unrhyw 
ymweliad. Dywedodd y darparwr cofrestredig wrthym, pe bai unrhyw anawsterau o ran 
staffio, byddai hithau neu'r goruchwyliwr yn sicrhau bod yr ymweliad yn cael ei gynnal. 
Roedd hyn hefyd yn golygu bod y bobl sy'n defnyddio'r gwasanaeth yn gweld y tîm 
rheoli'n rheolaidd a'u bod yn gallu trafod unrhyw bryderon yn hawdd pe bai angen. 

Gall pobl fod yn hyderus eu bod yn ddiogel oherwydd bod y busnes yn cael ei redeg yn 
dda, gyda’r gofal a’r sylw priodol yn cael eu rhoi i'r safonau gofynnol a'r rheoliadau. 
Roedd gan y goruchwyliwr system ar gyfer archwilio'r gofal a ddarperir; roedd yn gwirio'r 
dalenni cofnod dyddiol yn rheolaidd i sicrhau bod ymweliadau yn para am y cyfnod 
priodol, ac roedd yn llofnodi pan oedd wedi gwneud hyn. Yn ogystal, roedd yn 
goruchwylio cofnodion rhoi meddyginiaeth i sicrhau bod meddyginiaethau'n cael eu 
goruchwylio'n gywir a dywedodd wrthym ei bod wedi mynd i'r afael â'r problemau o golli 
cofnodion â'r staff. Gwelsom fod y person cofrestredig a'r goruchwyliwr ill dau wedi 
cwblhau hyfforddiant diweddar. Er enghraifft, gwnaethant fynychu gweithdy gofal lliniarol 
ym mis Hydref 2017 a chwblhau sesiwn wybodaeth gyda Dementia Friends, menter 
mewn cydweithrediad â Chymdeithas Alzheimer's. Gwelsom fod y gwasanaeth wedi 
diweddaru ei bolisïau a'i weithdrefnau yn ddiweddar, ac wedi prynu system bwrpasol gan 
gwmni annibynnol a oedd yn arbenigo wrth ddarparu'r rhain.



Ansawdd yr Amgylchedd

Nid yw'r adran hon yn cael ei hystyried yn fanwl ar gyfer gwasanaethau gofal cartref; 
fodd bynnag, canfuom fod swyddfa'r asiantaeth yn addas at y diben.  Roedd gwybodaeth 
am y bobl sy'n defnyddio'r gwasanaeth a'r staff yn cael ei storio'n gyfrinachol.  Mae'r 
swyddfa mewn lleoliad canolog i'r holl ymweliadau, sy'n galluogi staff i'w defnyddio fel 
man sefydlog yn ystod eu seibiannau rheolaidd yn y bore a’r prynhawn.  



Sut rydym yn arolygu gwasanaethau ac yn hysbysu am y canlyniadau
Rydym yn cynnal dau fath o arolygiad: sylfaenol a phwyslais penodol. Mae'r ddau yn 
ystyried profiad y bobl sy'n defnyddio'r gwasanaethau.

 Mae arolygiadau sylfaenol yn asesu a oes cyfiawnhad dros gofrestriad gwasanaeth ac 
a yw amodau’r cofrestriad yn briodol. Ar gyfer mwyafrif y gwasanaethau, rydym yn 
cynnal yr arolygiadau hyn bob tair blynedd. Yr eithriadau yw gwarchodwyr plant 
cofrestredig, gofal y tu allan i’r ysgol, gofal sesiynol, meithrinfeydd, a darpariaethau 
mynediad agored, sy'n derbyn arolygiad bob pedair blynedd. 

Ar adeg yr arolygiadau hyn, byddwn yn sicrhau bod gan y gwasanaeth ddatganiad o 
ddiben eglur ac effeithiol a bod y gwasanaeth yn cyflawni’r ymrwymiadau a nodir yn ei 
ddatganiad o ddiben. Wrth asesu p'un a oes cyfiawnhad dros gofrestriad, mae arolygwyr 
yn sicrhau bod y gwasanaeth yn gallu dangos hanes o gydymffurfio â’r rheoliadau. 

 Bydd arolygiadau sydd â phwyslais penodol yn ystyried profiad y bobl sy’n 
defnyddio’r gwasanaethau. Byddwn yn edrych ar p'un a yw’r lleoliad yn cydymffurfio â’r 
rheoliadau pan nodir canlyniadau gwael ar gyfer y bobl sy’n defnyddio’r gwasanaethau. 
Rydym yn cynnal yr arolygiadau hyn rhwng arolygiadau sylfaenol. Bydd arolygiadau 
sydd â phwyslais penodol bob amser yn ystyried ansawdd bywyd y bobl sy’n defnyddio’r 
gwasanaethau a byddant o bosibl yn edrych ar feysydd eraill. 

Gellid trefnu arolygiadau sylfaenol a rhai sydd â phwyslais penodol fel rhan o’r amserlen, 
neu eu cynnal mewn ymateb i bryderon.

Mae arolygwyr yn defnyddio amrywiaeth o ddulliau i gasglu gwybodaeth yn ystod 
arolygiadau. Gallai’r rhain gynnwys:

 Siarad â phobl sy’n defnyddio’r gwasanaethau a’u cynrychiolwyr
 Siarad â’r staff a’r rheolwr
 Edrych ar ddogfennau
 Arsylwi ar yr amgylchedd a’r rhyngweithio rhwng y staff a’r bobl
 Edrych ar sylwadau a wnaed mewn holiaduron a ddychwelwyd gan bobl sy’n defnyddio 

gwasanaethau, y staff, a gweithwyr proffesiynol iechyd a gofal cymdeithasol

Rydym yn arolygu ac yn nodi ein canfyddiadau dan ‘Themâu Ansawdd’. Cyfeirir at y rhai 
hynny sy’n berthnasol i bob math o wasanaeth yn ein hadroddiadau arolygu. 

Ceir gwybodaeth bellach am yr hyn yr ydym yn ei wneud yn ein taflen ‘Gwella Gofal a 
Gwasanaethau Cymdeithasol yng Nghymru’. Gallwch lawrlwytho hon o’n gwefan, Gwella 
Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol yng Nghymru, neu gallwch ffonio eich swyddfa 
ranbarthol AGGCC leol i ofyn i ni anfon copi atoch. 
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