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

Mae'r gwasanaeth hwn yn gweithio tuag at ddarparu 
'Cynnig Rhagweithiol' ar gyfer y Gymraeg ac mae'n 
gwneud cryn ymdrech i hyrwyddo'r defnydd o'r Gymraeg 
a diwylliant Cymru 

Crynodeb

         Caiff y gwasanaeth ei redeg gan reolwr ymroddedig sy'n cael ei gefnogi gan uwch-
reolwr o fewn y sefydliad. Mae'r Unigolyn Cyfrifol yn goruchwylio'r gwasanaeth yn dda. 
Caiff y rheolwr ei barchu gan y bobl sy'n defnyddio'r gwasanaeth, aelodau o'r teulu, 
gweithwyr gofal cymdeithasol proffesiynol a gweithwyr gofal. Mae system monitro 
galwadau electronig yn cael ei datblygu ymhellach ar hyn o bryd er mwyn helpu'r 
rheolwr a'r staff yn y swyddfa â'r broses weithredol o reoli'r gwasanaeth o ddydd i 
ddydd.

Mae'r bobl, eu perthnasau a gweithwyr gofal cymdeithasol proffesiynol yn trafod y gofal 
y maent yn ei dderbyn yn gadarnhaol, yn ogystal â'r dulliau cyfathrebu a'r cymorth da 
gan y rheolwr a'r staff yn y swyddfa. Mae'r staff gofal yn dangos gwybodaeth gadarn am 
anghenion y bobl y maent yn rhoi cymorth iddynt yn ogystal ag agwedd frwdfrydig dros 
weithio i Wasanaethau Gofal yn y Cartref Sir Gaerfyrddin.



Llesiant 

Mae'r bobl yn cael budd o wasanaeth sy'n rhoi ymdeimlad o ddibynadwyedd ac o berthyn 
iddynt, yn ogystal â naws gartrefol. Caiff y bobl ofal gan aelod o staff gofal sy'n eu 
hadnabod yn dda ac sy'n gallu rhagweld eu hanghenion a'r hyn sy'n well ganddynt. 
Gwnaeth y bobl, aelodau o wahanol deuluoedd, gweithwyr gofal a gweithwyr gofal 
cymdeithasol proffesiynol drafod cydberthnasau cadarnhaol a ddatblygwyd dros amser.

Mae'r dogfennau gofal a'r system fonitro electronig ategol yn llawn gwybodaeth ac yn 
gyfredol. Mae'r cynlluniau gofal yn canolbwyntio ar yr unigolyn, yn fanwl ac yn glir i'w dilyn. 
Gall y bobl a / neu eu cynrychiolwyr gyfrannu at y ffordd y maent yn derbyn eu gofal a chaiff 
unrhyw anghenion neu ddymuniadau penodol eu cofnodi'n glir a'u rhoi ar waith. Mae gan y 
gweithwyr gofal wybodaeth dda am y bobl y maent yn rhoi cymorth iddynt ac felly gallant 
sylwi ar bob newid yn gyflym ac ymateb iddynt ar unwaith. Caiff atgyfeiriadau i'r gweithwyr 
iechyd a gofal cymdeithasol proffesiynol perthnasol eu gwneud yn briodol, gan sicrhau y 
caiff anghenion iechyd parhaus y bobl eu diwallu a'u hyrwyddo. 

Mae polisïau a gweithdrefnau ar waith i ddiogelu'r bobl. Dywedodd y bobl eu bod yn 
gyfforddus ac yn hapus â'r gweithwyr gofal a chawsom wybod gan aelodau o wahanol 
deuluoedd fod y bobl yn teimlo'n ddiogel ac yn hyderus wrth ddefnyddio'r gwasanaeth. 
Mae'r staff gofal yn ymwybodol o bolisi a gweithdrefnau diogelu'r gwasanaeth ac roeddent 
yn gallu disgrifio'r mesurau y byddent yn eu cymryd pe baent yn amau unrhyw achos o 
gam-drin. 

Dywedodd y bobl sy'n defnyddio'r gwasanaeth ac aelodau o'u teuluoedd wrthym eu bod yn 
teimlo'n ddiogel. Mae polisïau a gweithdrefnau clir ar waith i ddiogelu'r bobl a dywedodd y 
staff gofal wrthym eu bod yn ymwybodol ohonynt ac yn gwybod ble y gellir dod o hyd 
iddynt. Caiff y gweithwyr gofal eu recriwtio drwy broses recriwtio gadarn a'u goruchwylio'n 
rheolaidd a'u hyfforddi'n briodol. Mae'r rheolwr bob amser ar gael i'r bobl, eu perthnasau a 
gweithwyr gofal ac mae'r unigolyn cyfrifol yn cynnal trosolwg dda o'r gwasanaeth.



Gofal a Chymorth 

Mae'r bobl yn derbyn gofal a chymorth sy'n diwallu eu hanghenion unigol a chânt gyfle i 
gyfrannu atynt. Gwelsom fod y cynlluniau gofal yn cael eu hysgrifennu mewn ffordd sy'n 
canolbwyntio ar yr unigolyn ac sy'n adlewyrchu anghenion a dewisiadau unigol y bobl yn 
glir. Cânt eu hysgrifennu mewn ymgynghoriad â'r unigolyn a / neu ei gynrychiolydd. Yn 
ogystal â hyn, gwelsom fod sylwadau a cheisiadau o adolygiadau â'r bobl yn cael eu 
cynnwys yn eu cynlluniau a chafodd hyn ei gadarnhau wrth siarad â'r unigolion. Caiff yr 
asesiadau risg eu hadolygu a'u diweddaru'n rheolaidd er mwyn sicrhau bod y bobl yn cael 
eu cadw'n ddiogel. 

Caiff y bobl ofal gan weithwyr gofal sy'n eu hadnabod yn dda ac sy'n gallu rhagweld eu 
hanghenion. Dywedodd y bobl wrthym eu bod yn defnyddio'r un gofalwyr lle y bo'n bosibl ac 
ystyrir hyn yn elfen gadarnhaol iawn gan ei bod yn sicrhau y caiff anghenion unigol y bobl 
eu deall a'u diwallu. O ganlyniad i hyn, gall y gweithwyr gofal nodi unrhyw newidiadau i 
anghenion iechyd a gofal y bobl yn gynnar ac ymateb iddynt yn gyflym. Dywedodd y bobl 
ac aelodau o'u teuluoedd wrthym eu bod wedi datblygu cydberthnasau da â'r gweithwyr 
gofal a'u bod yn hyderus yn y gofal y maent yn ei ddarparu.  Dywedodd y bobl wrthym am 
effeithiau cadarnhaol y cymorth a gânt gan y gwasanaeth, gan gynnwys; “My confidence is 
a lot better, I can go out on my own now which I wasn’t able to do so before” (Rwy'n llawer 
mwy hyderus, gallaf fynd allan ar fy mhen fy hun nawr, sy'n rhywbeth nad oeddwn yn gallu 
ei wneud o'r blaen) a “I can trust people now, I know people care”  (Gallaf ymddiried mewn 
pobl nawr, rwy'n gwybod bod pobl yn gofalu amdanaf). 

Mae'r bobl yn teimlo'n ddiogel ac yn cael eu hamddiffyn rhag niwed. Mae'r gweithwyr gofal 
y gwnaethom siarad â nhw yn deall eu rôl wrth ddiogelu'r bobl ac yn gwybod sut i roi 
gwybod am bryderon. Mae'r gweithwyr gofal hefyd yn ymwybodol o'u cyfrifoldebau i 
ddiogelu'r bobl rhag COVID-19. Mae'r gweithwyr gofal yn deall sut i ddefnyddio cyfarpar 
diogelu personol yn gywir a rhoi mesurau atal a rheoli heintiau ar waith.  Mae polisïau a 
gweithdrefnau, hyfforddiant a chymorth ar gael er mwyn sicrhau bod y staff gofal yn cynnal 
diogelwch a llesiant y bobl. Dywedodd un person wrthym “I feel very safe with the carers; 
they wear masks, gloves and aprons. They are very professional”. (Rwy'n teimlo'n ddiogel 
gyda'r gofalwyr; maent yn gwisgo masgiau, menig a ffedogau. Maent yn broffesiynol iawn).

Dywedodd y bobl a'r perthnasau wrthym y byddent yn teimlo'n hyderus yn rhoi gwybod am 
unrhyw bryderon y gallai fod ganddynt i'r gweithwyr gofal neu'r ‘‘swyddfa’’ a bod y staff yn 
gwrando ar eu pryderon ac yn gweithredu arnynt. Dywedodd un perthynas wrthym “When I 
raised a concern, the manager dealt with it appropriately and quickly”  (Pan godais bryder, 
gweithredodd y rheolwr yn briodol ac yn gyflym).



Arwain a Rheoli 

Caiff y gwasanaeth ei arwain gan reolwr ymroddedig sy'n cael ei gefnogi'n dda gan ei 
reolwr llinell a chyfarwyddwyr y sefydliad. Mae'r Unigolyn Cyfrifol ar gael ac mae'n 
goruchwylio'r gwasanaeth yn dda. Yn ystod yr arolygiad, dywedodd yr Unigolyn Cyfrifol 
wrthym am sut mae'n sicrhau bod ganddo wybodaeth gyfredol am y gwasanaeth i 
sicrhau ei fod yn bodloni ei gyfrifoldebau rheoliadol. 

Mae'r rheolwr yn dangos gwybodaeth dda iawn am y bobl sy'n defnyddio'r gwasanaeth 
yn ogystal â'r gweithwyr gofal y mae'n eu cyflogi. Mae system monitro galwadau yn 
helpu'r rheolwr a staff y swyddfa â'u cyfrifoldebau gweithredol o reoli'r gwasanaeth o 
ddydd i ddydd.  Dywedodd y gweithwyr gofal wrthym eu bod yn teimlo bod y rheolwr yn 
rhoi cymorth da iddynt a bod y sefydliad yn eu gwerthfawrogi. Dywedwyd wrthym; “the 
manager and heads of service are always approachable” (mae bob amser yn hawdd 
mynd at y rheolwr a phenaethiaid y gwasanaeth), “the organisation is very welcoming 
and supportive as a team” (mae'r sefydliad yn groesawgar iawn ac yn gefnogol fel tîm) a 
“we have a dynamic senior team who are very keen on achieving outcomes for people” 
(mae gennym uwch-dîm dynamig sy'n awyddus iawn i gyflawni'r canlyniadau gorau i'r 
bobl). Maent yn gwerthfawrogi'r cymorth a gafwyd yn ystod pandemig COVID-19 yn 
arbennig.

Caiff y bobl eu cefnogi gan dîm o staff sydd wedi'u cymell, eu gwerthfawrogi a'u 
hyfforddi'n dda. 
Dywedodd pob gweithiwr gofal y gwnaethom siarad â nhw neu y gwnaethom dderbyn 
adborth ganddynt eu bod yn cael cymorth da gan y rheolwr a ‘‘staff y swyddfa’’. 
Dywedodd y gweithwyr gofal wrthym; “I have been given great opportunities to learn and 
develop” (Rwyf wedi cael cyfleoedd gwych i ddysgu a datblygu), “I am really enjoying it, 
we work well as a team” (Rwy'n mwynhau, ac rydym yn gweithio'n dda fel tîm) a “the 
training is excellent, and we can always ask for more if we need it” (mae'r hyfforddiant yn 
wych, a gallwn bob amser ofyn am fwy petawn ni ei angen). Dywedodd y gweithwyr 
gofal wrthym eu bod yn cael eu goruchwylio ac yn derbyn cymorth yn rheolaidd, ac 
mae'r cofnodion y gwnaethom eu darllen hefyd yn adlewyrchu hyn.

Gwelsom fod mesurau recriwtio, sefydlu, goruchwylio a hyfforddi cadarn ar waith. Caiff y 
staff gofal eu penodi gan ddilyn proses recriwtio drylwyr ac roedd pob cofnod y 
gwnaethom edrych arno yn cynnwys y dogfennau recriwtio priodol. Mae'r staff yn derbyn 
hyfforddiant gorfodol ac arbenigol i'w hysbysu a'u helpu yn eu rolau. Mae'r cofnodion 
hyfforddiant yn dangos yr amrywiaeth o hyfforddiant y mae'r gweithwyr gofal yn parhau 
i'w dderbyn drwy gydol y pandemig.



Y meysydd i'w gwella a'r camau a nodwyd yn yr arolygiad blaenorol neu ers hynny. 
Wedi ei gyflawni 

Y meysydd i'w gwella a'r camau a nodwyd yn yr arolygiad blaenorol neu ers hynny. 
Heb ei gyflawni

Dim

Meysydd lle y mae angen gweithredu â blaenoriaeth 

Dim

Meysydd lle y mae angen gwneud gwelliannau

Dim
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