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Iaith y gwasanaeth Saesneg

Arolygiad blaenorol Arolygiaeth Gofal 
Cymru

10 Ionawr 2019 

A yw’r gwasanaeth hwn yn darparu’r 
Cynnig Rhagweithiol ar gyfer y Gymraeg?

Yn Gweithio Tuag Ato

Crynodeb

Mae'r bobl yn cael cymorth mewn ffordd sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn. Mae'r bobl yn 
byw bywydau hapus a llawn, sy'n cael effaith gadarnhaol ar eu llesiant. Mae pob unigolyn 
yn cael ei annog i wneud dewisiadau bob dydd o ran sut mae'n byw ei fywyd. Dywedodd y 
bobl wrthym eu bod yn gwneud pethau sy'n bwysig iddynt. Mae tîm o staff brwdfrydig yn 
awyddus i wneud gwahaniaeth cadarnhaol i fywydau'r bobl, lle mae'r bobl y maent yn eu 
cefnogi wrth wraidd y gwasanaeth. Dywedodd y gweithwyr gofal wrthym eu bod yn teimlo 
eu bod yn cael eu cefnogi'n dda gan y rheolwyr, ac yn cael hyfforddiant sy'n berthnasol i'w 
rolau. Mae sianeli cyfathrebu da yn amlwg ym mhob rhan o'r sefydliad, a gwneir 
atgyfeiriadau amserol i weithwyr gofal iechyd proffesiynol ac asiantaethau eraill. Mae 
systemau clir ar waith sy'n monitro ansawdd y gofal a ddarperir ac sy'n cymryd camau i 
fynd i'r afael ag unrhyw feysydd sydd angen eu gwella. Mae'r darparwr wedi bod yn 
rhagweithiol iawn yn ystod y pandemig eleni, gan gadw pobl yn y gwasanaeth a gweithwyr 
gofal yn iach drwy ddefnyddio arferion diogel.
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Llesiant  

Ar y cyfan, mae timau staff yn nodi barn y bobl am y gofal a'r cymorth a roddir iddynt. 
Mae hyn yn sicrhau bod pob unigolyn yn cael y cymorth cywir, pan fydd ei angen arno. 
Mae'r bobl a'u perthnasau yn gwybod am unrhyw newidiadau a wneir i gynlluniau 
cymorth am fod y gwasanaeth yn mynd ati i'w cynnwys ym mhob penderfyniad a wneir 
gan y tîm gofal. Mae gweithwyr gofal yn cefnogi pobl i gynnal cydberthnasau iach yn eu 
cymunedau lleol. Mae'r bobl yn adnabod y gweithwyr gofal, sy'n deall eu hanghenion, eu 
dewisiadau a'u harferion bob dydd. Mae rhai o'r bobl yn siarad Cymraeg, ac mae'r 
darparwr yn gweithio tuag at y Cynnig Rhagweithiol ar gyfer y Gymraeg: mae hyn yn 
golygu darparu gwasanaeth drwy gyfrwng y Gymraeg yn rhagweithiol i bobl, heb fod 
angen iddynt ofyn am hynny. Mae'r uwch-staff yn gwahodd pobl i gymryd rhan yn y 
broses recriwtio staff er mwyn rhoi'r cyfle iddynt ymgysylltu â chyflogeion posibl a allai 
fod â safbwyntiau a diddordebau tebyg i'w rhai nhw.

Mae'r gweithwyr gofal yn ymwybodol pa mor bwysig yw llesiant y bobl. Mae'r gweithwyr 
gofal yn edrych ar y cofnodion gofal a'r asesiadau risg yn aml, ac mae'r cynlluniau 
personol yn rhoi sylw i gymryd risgiau cadarnhaol. Mae pob cyflogai newydd yn cwblhau 
rhaglen sefydlu gychwynnol fanwl, ac yn cael unrhyw hyfforddiant ychwanegol sydd ei 
angen i ddiwallu anghenion penodol, er enghraifft, hyfforddiant arwyddo i bobl sy'n 
defnyddio iaith arwyddion i gyfathrebu. Mae cyfathrebu da ymysg y tîm, ac mae'r 
rheolwyr yn gwneud atgyfeiriadau prydlon i feddygon, therapyddion galwedigaethol a 
nyrsys ardal.

Mae'r bobl mor ddiogel â phosibl, ac wedi'u hamddiffyn rhag niwed cymaint â phosibl. 
Mae'r bobl a'u perthnasau'n teimlo'n ddiogel gyda gweithwyr gofal sy'n eu cefnogi. Mae 
pob unigolyn yn cael datganiad o ddiben a chanllaw ysgrifenedig y darparwr – mae'r 
dogfennau hyn yn disgrifio'r hyn y gall y bobl ei ddisgwyl gan y gwasanaeth, yn ogystal â 
manylion y broses gwyno pe bai angen iddynt ei defnyddio. Dywedodd y bobl a'u 
perthnasau wrthym eu bod yn gwybod sut i wneud cwyn pe bai angen iddynt wneud 
hynny, a'u bod yn hyderus y byddai'r darparwr yn gwrando arnynt pe baent yn gwneud 
cwyn. Dywedodd un o'r perthnasau, “We’ve never had to complain because the staff are 
so good. But we would if we needed to.” Mae'r gweithwyr gofal yn cael yr hyfforddiant 
diogelu diweddaraf, ac maent yn ymwybodol o'r arferion gorau cyfredol, ond nid yw'r 
polisi diogelu yn cydymffurfio'n llawn â deddfwriaeth gyfredol Cymru. Mae'r uwch-staff yn 
monitro gweithwyr gofal yn rheolaidd. Dywedodd y gweithwyr gofal wrthym eu bod yn 
cael eu cefnogi'n dda gan eu rheolwyr, sydd ar gael bob amser i roi cyngor pan fydd ei 
angen. Mae'r uwch-staff yn rhoi gwybod am unrhyw ddigwyddiadau i'r asiantaethau 
perthnasol yn brydlon pan fydd yn berthnasol: mae hyn yn cynnwys tîm diogelu'r 
awdurdod lleol ac Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC).
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Gofal a Datblygiad 

Ar y cyfan, gall y bobl fod yn dawel eu meddwl fod cynllun cywir a chyfredol ynghylch sut 
mae'r gwasanaeth yn darparu gofal. Mae'r bobl yn cael cymorth sy'n canolbwyntio ar yr 
unigolyn gan eu bod yn cyfrannu at eu darpariaeth gofal ac o ganlyniad i hynny, maent 
yn teimlo bod y staff yn gwrando arnynt. Mae dogfen sy'n dwyn y teitl ‘What Matters 
Most’ yn dangos sut mae pob unigolyn yn gwneud dewisiadau bob dydd, yn ymwybodol 
o'i hawliau, yn dysgu ac yn tyfu fel unigolyn, ac yn cael y cymorth sydd ei angen arno i 
fod yn iach. Mae proffiliau un dudalen yn cofnodi'r hyn sy'n bwysig i'r bobl ac mae 
cynlluniau personol yn disgrifio'n glir y cymorth a roddir i bob unigolyn. Mae'r gweithwyr 
allweddol a'r uwch-staff yn adolygu pob dogfen yn rheolaidd i sicrhau eu bod yn 
parhau'n gyfredol. Mae hyn yn golygu bod timau gofal y bobl yn eu cefnogi i fyw eu 
bywydau fel y dymunant. Dywedodd un o'r perthnasau wrthym, “We see the staff doing 
everything they can, to do their best all the time. We really appreciate it.”

Mae'r bobl yn cael y gofal a'r cymorth cywir i gynnal eu llesiant. Mae dull gweithredu 
amlasiantaeth o roi gofal i'r bobl. Mae hyn yn cynnwys cael gwybodaeth gan berthnasau 
yn ogystal â gweithwyr gofal iechyd proffesiynol allanol megis gweithwyr cymdeithasol. 
Mae asesiadau o iechyd corfforol ac iechyd meddwl ac asesiadau risg cyfredol yn 
hyrwyddo llesiant pob unigolyn drwy ei grymuso i fod mor annibynnol â phosibl. Ni all 
rhai pobl fynegi eu hanghenion a'u dymuniadau'n hawdd bob amser: mae'r proffiliau un 
dudalen yn cynnwys gwybodaeth am y dulliau cyfathrebu a ffefrir er mwyn sicrhau bod y 
gweithwyr gofal yn ymwybodol o ddymuniadau'r bobl bob amser.

Cafodd llawer o weithgareddau arferol eu hatal yn ystod y pandemig eleni, ond mae'r 
gweithwyr gofal yn parhau'n llawn cymhelliant ac yn canolbwyntio ar yr hyn sy'n bwysig i 
bob unigolyn. Roedd hyn yn cynnwys meithrin diddordebau newydd, megis tyfu llysiau, 
pobi ac ioga. Mae llawer o'r bobl bellach yn fedrus wrth ddefnyddio fideos ar-lein i gadw 
mewn cysylltiad â'u teuluoedd a'u ffrindiau.

I'r graddau sy'n bosibl, mae'r darparwr yn cymryd camau priodol i ddiogelu'r bobl rhag 
esgeulustod a chamdriniaeth. Mae cofnodion gofal yn nodi'n glir unrhyw risgiau i iechyd 
a llesiant y bobl. Gall pob cyflogai weld ei gofnodion hyfforddiant ar fewnrwyd y darparwr 
felly maent yn ymwybodol o'r holl hyfforddiant y mae angen iddynt ei gwblhau. Mae'r 
gweithwyr gofal yn cydnabod eu cyfrifoldebau personol o ran cadw'r bobl yn ddiogel. 
Maent yn ymwybodol o'r weithdrefn chwythu'r chwiban ac yn hyderus i'w defnyddio pe 
bai angen. Maent yn hyderus i siarad â'r rheolwyr i ddechrau, ond byddent yn cysylltu ag 
asiantaethau allanol, megis y swyddfa ddiogelu leol, pe baent o'r farn bod angen 
gwneud hynny. 
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Arwain a Rheoli 

Ar y cyfan, mae'r bobl yn cael budd o wasanaeth sy'n gweithredu ledled y wlad, sydd â 
gweledigaeth glir o'r cymorth y mae am ei ddarparu, ac agwedd gadarnhaol tuag at 
wneud yn siŵr bod pob unigolyn yn cael cymorth. Yn ystod y pandemig eleni, mae'r 
uwch-staff wedi cadw mewn cysylltiad â'r bobl a'r timau staff yn rheolaidd drwy fideo-
gynadledda pan nad oedd modd iddynt ymweld â nhw. Mae'r unigolyn cyfrifol mewn 
cysylltiad rheolaidd fel rhan o'i ddyletswyddau cyfreithiol i wirio ansawdd cyffredinol y 
cymorth a ddarperir. Mae'r cofnodion yn dangos y cynhelir trafodaethau rheolaidd â'r 
bobl, eu teuluoedd a'r gweithwyr proffesiynol sy'n ymwneud â'u gofal. Mae archwiliadau 
rheolaidd yn monitro pob agwedd ar ofal y bobl, gan gynnwys meddyginiaeth, mesurau 
rheoli heintiau a chadw cofnodion. Caiff unrhyw fater ei ddatrys yn amserol, i lefel sy'n 
bodloni'r bobl. Mae'r bobl a'u perthnasau yn gwybod sut i wneud cwyn pe bai angen 
iddynt wneud hynny, ac maent yn hyderus y byddai'r darparwr yn gwrando arnynt pe 
baent yn cyflwyno cwyn. Mae gan bob unigolyn gopi o'r polisi cwynion ac mae fersiwn 
‘hawdd ei darllen’ ar gael i bobl sy'n cael trafferth wrth ddarllen. Dywedodd y bobl fod 
hyn yn ddefnyddiol iddynt.

Mae'r darparwr yn sicrhau bod nifer ddigonol o weithwyr gofal gwybodus a medrus ar 
gael i ddarparu cymorth priodol i'r bobl gyflawni eu nodau personol. Dengys cofnodion 
recriwtio'r cyflogeion fod yr holl wiriadau cyn cyflogi gofynnol yn cael eu cynnal cyn i 
gyflogeion newydd ddechrau gweithio – mae'r rhain yn cynnwys gwirio geirdaon, 
dogfennau adnabod â llun a gwiriadau'r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd. Caiff pob 
cyflogai gymorth gan gyfarfodydd goruchwylio rheolaidd. Mae'r rhaglen sefydlu staff yn 
gysylltiedig â deilliannau dysgu unigol a ‘Fframwaith Sefydlu Cymru Gyfan ar gyfer 
Iechyd a Gofal Cymdeithasol.’

Gall y bobl ddisgwyl cael cymorth gan dimau staff sy'n ymrwymedig i sicrhau'r 
canlyniadau gorau posibl iddynt. Mae cyfarfodydd staff rheolaidd yn rhoi cyfle i'r 
gweithwyr gofal drafod eu gwaith a chael y wybodaeth ddiweddaraf am ddatblygiadau yn 
y gwasanaeth. Dywedodd un o'r gweithwyr gofal wrthym, “Our team meetings are 
always useful, especially if you’ve been away at all.” Mae modd i'r bobl a'u perthnasau 
gwblhau arolygon sy'n gofyn am eu barn ar ansawdd y cymorth a roddir iddynt. Roedd yr 
ymatebion a welwyd i'r arolygon mwyaf diweddar yn canmol y gwasanaeth. Caiff yr holl 
ganfyddiadau eu crynhoi mewn adroddiad ar ansawdd y gofal bob chwe mis, sy'n nodi'r 
holl gamau sydd angen eu cymryd a'r holl welliannau arfaethedig ar gyfer y gwasanaeth.
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Yr Amgylchedd 

Nid ydym yn archwilio thema Ansawdd yr Amgylchedd yn fanwl ar gyfer gwasanaethau 
cymorth cartref. Fodd bynnag, gall y bobl sy'n defnyddio'r gwasanaeth a'r holl gyflogeion 
fod yn hyderus bod eu gwybodaeth bersonol yn cael ei chadw'n ddiogel.
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Y meysydd i'w gwella a'r camau a nodwyd yn yr arolygiad blaenorol

Hwn yw arolygiad cyntaf y gwasanaeth ers ei ailgofrestru o dan Ddeddf Rheoleiddio ac 
Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016.

Meysydd lle y mae angen gweithredu ar unwaith

Dim

Meysydd lle y mae angen gwneud gwelliannau

Rydym yn argymell y canlynol: 

 Llywodraethu: Sicrhau bod y polisi diogelu yn cyfeirio at 
Weithdrefnau Diogelu Cymru.
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