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Iaith y gwasanaeth Y ddwy

Arolygiad blaenorol gan Arolygiaeth Gofal 
Cymru

A yw'r gwasanaeth hwn yn darparu’r 
Cynnig Rhagweithiol o ran y Gymraeg?

Nac ydy

Crynodeb 

Ar y cyfan, mae rhai gwelliannau wedi bod i'r gofal a’r cymorth mae pobl yn ardal Wrecsam 
yn eu cael. Canfuom fod gwelliannau wedi cael eu gwneud ynglŷn â meddyginiaeth sy’n 
benodol i amser, cynlluniau gofal, hylendid, parch, a sensitifrwydd. Ar gyfer Wrecsam a dau 
wasanaeth arall, mae pobl yn cael galwadau cynnar neu hwyr, gan arwain at ofal a 
chymorth yn peidio â chael eu darparu ar yr adeg gywir a nodir yn eu cynlluniau personol. 
Ar gyfer y gwasanaethau hyn, mae angen gwelliannau pellach hefyd ynglŷn â gofal a 
chymorth, meddyginiaeth, staffio, amser teithio a gofalu, hysbysiadau, a darparu'r 
gwasanaeth.



Llesiant 

Ni chaiff pobl reolaeth dros eu bywyd o ddydd i ddydd ar bob adeg. Dywedodd perthnasau 
wrthym fod staff yn parchu dewisiadau pobl. Cysylltir â phobl dros y ffôn am eu safbwyntiau 
ond ni weithredir ar adborth bob amser er mwyn gwella’r gwasanaeth maent yn ei gael 
ymhellach. Nid yw'r cynlluniau personol, adolygiadau a ffurflenni cydsynio ynglŷn â gofal a 
chymorth yn cynnwys llofnodion pobl na'u cynrychiolwyr i ddangos eu bod yn rhan o’r 
broses hon. Roedd gan bobl safbwyntiau cymysg ynglŷn â ph’un a ydynt yn cael rota i roi 
gwybod iddynt ba staff gofal sydd yn dod atynt. 

Mae rhai o anghenion corfforol, meddyliol a llesiant emosiynol pobl yn cael eu diwallu ond 
nid ar yr amser angenrheidiol bob tro. Dywedodd perthnasau wrthym fod anghenion pobl yn 
cael eu diwallu ar y cyfan. 
Mae cynlluniau personol yn fanwl, i'r staff gofal eu dilyn, ond nid oes manylder a chysondeb 
yn yr asesiadau risg. Nid yw gwybodaeth ynglŷn â'r cymorth sydd ei angen ar bobl mor 
fanwl ar gyfer staff llanw o asiantaethau allanol. Ceisiwyd cyngor gan y meddyg teulu os 
bydd camgymeriadau yn digwydd gyda meddyginiaeth, ond mae archwiliadau 
meddyginiaeth yn peidio â dynodi a mynd i'r afael â'r rhesymau dros beidio â chynnwys 
llofnod.

Nid amddiffynnir pobl rhag camdriniaeth ac esgeulustod ar bob adeg. Dywedodd staff gofal 
y byddent yn adrodd am ddigwyddiadau, ond nid oedd pob aelod o staff yn ymwybodol o'r 
polisi diogelu. Nid oedd digwyddiadau wedi cael eu hadrodd i Arolygiaeth Gofal Cymru 
(AGC) fel sy’n ofynnol neu atgyfeiriadau wedi eu gwneud i dimau diogelu. Dywedodd rhai 
perthnasau wrthym eu bod nhw’n medru mynegi pryderon a gwneud cwynion a'u bod nhw’n 
hapus ynglŷn â hyn. Canfuom nad yw’r rhain yn cael eu cofnodi neu eu datrys mewn modd 
amserol bob tro. 



Gofal a Chymorth 

Ni ddarperir gofal a chymorth i bobl mewn ffordd sy’n amddiffyn, hyrwyddo a chynnal eu 
diogelwch a llesiant bob tro. Mae cynlluniau personol yn darparu manylder da ynglŷn ag 
anghenion cyffredinol pobl, ond nid yw rhai o'r wybodaeth mor glir na chywir, gan gynnwys 
gwybodaeth am ofal croen, symud a thrin, a nifer y staff sydd eu hangen. Dywedodd staff 
gofal wrthym fod cynlluniau yng nghartrefi pobl neu eu bod nhw’n gofyn i staff gofal eraill 
ynglŷn â'r gofal a chymorth sydd eu hangen arnynt. Mae anghysondebau wrth gofnodi 
risgiau a pheryglon o gwmpas ymddygiad, sydd heb y manylder i roi gwybod i staff gofal 
beth i’w wneud. Adolygir cynlluniau ond nid yw'r rhain a ffurflenni cydsynio cynlluniau gofal 
yn cael eu llofnodi gan bobl na’u cynrychiolwyr i ddangos eu bod nhw wedi cael eu cynnwys 
yn eu gofal a'u cymorth.

Mae gan y gwasanaeth systemau ar waith ar gyfer rheoli meddyginiaeth ond nid yw'r rhain 
yn ddigon cadarn. Dywedodd staff gofal wrthym sut y maent yn cynorthwyo pobl gyda'u 
meddyginiaeth, a dywedasant eu bod nhw’n cael hyfforddiant a gwiriadau cymhwysedd a 
bod polisi meddyginiaeth ar waith. Mae gwelliannau wedi cael eu gwneud i’r gwaith o 
gofnodi gwybodaeth am alergeddau mewn cynlluniau ac ar siartiau Cofnod Rhoi 
Meddyginiaeth. Nid yw gwybodaeth am feddyginiaethau ac elïau yn glir ar bob adeg neu 
mae'n cyfeirio at gyflyrau iechyd perthnasol i staff gofal fod yn ymwybodol ohonynt. Mae 
pobl yn cael meddyginiaeth ond nid mewn modd amserol ar bob adeg. Mae meddyginiaeth 
sy’n benodol i amser yn cael ei rhoi yn gyson ond gall fod 30 munud yn gynharach neu’n 
hwyrach na'r amser gofynnol. Cedwir cofnodion o gamgymeriadau wrth roi meddyginiaeth a 
chysylltir â meddyg teulu'r unigolyn am gyngor pellach. Mae archwiliadau meddyginiaeth yn 
cael eu cwblhau ond nid ydynt yn nodi camgymeriadau bob tro, fel y gwelsom ar siartiau 
Cofnod Rhoi Meddyginiaeth ac mewn perthynas â dogfennau heb lofnodion.

Mae'r gwasanaeth yn hybu arferion hylendid, yn rheoli'r risg o heintiau, ac yn trin pobl gyda 
pharch a sensitifrwydd. Dywedodd staff gofal wrthym eu bod yn cael eu darparu â chyfarpar 
diogelu personol ac yn ei wisgo wrth ymweld â chartrefi pobl. Dywedasant fod hapwiriadau 
yn cael eu cwblhau, eu bod nhw’n cael hyfforddiant priodol, a bod polisïau a gweithdrefnau 
ar waith ar gyfer rheoli heintiau. Mae staff gofal yn parchu dewisiadau pobl, mae polisi 
cyfryngau cymdeithasol ar waith, ac maent yn ymwybodol o'r materion o ran cael cysyniad.



Arweinyddiaeth a Rheolaeth 

Nid yw'r gwasanaeth yn darparu niferoedd priodol o staff bob tro sydd yn ddigon cymwys ac 
yn meddu ar y wybodaeth, cymhwysedd, sgiliau a chymwysterau i ddarparu'r lefel o ofal a 
chymorth sydd ei hangen ar bobl. Ar gyfer y gwasanaeth yn Wrecsam, mae mwy o staff 
swyddfa a rheolwyr ar waith i wella sut mae'r gwasanaeth yn cael ei gynnal o ddydd i 
ddydd. Mae adborth y staff gofal yn gadarnhaol ar y cyfan ynglŷn â rheolwyr sy’n hawdd 
mynd atynt, gyda chymorth ychwanegol os oes angen a chyfathrebu da. Ar draws y 
gwasanaethau, mae problemau o ran staffio ac mae asiantaeth allanol yn cael ei defnyddio 
i ddarparu mwy o staff llanw ar gyfer galwadau. Canfuom fod gwybodaeth ar eu cyfer yn 
fwy sylfaenol ac nid yw’n sicrhau eu bod nhw’n yn gwybod y cyfan am anghenion gofal a 
chymorth pobl. Dywedodd staff gofal wrthym eu bod nhw’n cael hyfforddiant ac yn cael 
goruchwyliaeth, ond nid yw’r sesiynau hyn yn cael eu cynnal yn rheolaidd bob tro. Roedd 
sylwadau hefyd yn cynnwys “maent yn gwneud eu gorau i ofalu am y staff”, “mae staff yn 
hawdd eu trin” ac “mae'r gofalwyr i gyd yn brofiadol”. Cymysg yw'r adborth oddi wrth 
berthnasau a staff gofal ac mae’n nodi'r angen am rai gwelliannau mewn rhai o'r 
swyddfeydd ynglŷn â chyfathrebu, ymateb i alwadau a newidiadau i'r rota. 

Nid yw'r gwasanaeth yn hysbysu AGC o ddigwyddiadau ar bob adeg nac yn gwneud yr 
atgyfeiriadau angenrheidiol i dimau diogelu. Dangosodd cofnodion ar gyfer digwyddiadau a 
damweiniau mewn un gwasanaeth fod hysbysiadau wedi cael eu gwneud fel sydd yn 
ofynnol. Ar gyfer gwasanaethau eraill, nodwyd gennym ddigwyddiadau nad oeddent wedi 
cael eu hadrodd i AGC nac wedi cael eu atgyfeirio i dimau diogelu, a gwnaethom drafod 
hyn gyda'r unigolyn cyfrifol. 

Nid yw'r gwasanaeth yn sicrhau ar bob adeg bod staff yn cyrraedd ar amser, nac yn aros 
am hyd y galwad. Dywedodd perthynas wrthym ei bod hi’n gweld yr un gofalwyr yn gwneud 
y galwadau cartref yn gyffredinol wrth ymweld. Dywedodd un arall am gysondeb y gofalwyr: 
mae’r un rhai yn gofalu am yr unigolyn ac yn gwybod pwy ydyw a beth sydd ei angen arno. 
Mae anghysondebau o hyd rhwng yr amserau sydd wedi cael eu cofnodi yn y cofnodion 
galwadau a’r amserlenni ymweld. Canfuom fod rhai pobl yn cael galwadau yn gynnar neu’n 
hwyr. Dywedodd unigolyn ei fod yn dweud wrth staff gofal i aros am yr amser gofynnol. 
Dywedodd staff gofal wrthym eu bod nhw’n cael rotâu ond y gallai’r rhain newid sawl gwaith 
oherwydd yr angen am staff llanw. Mae system rybuddio ar waith i sicrhau bod pobl yn cael 
y galwadau y mae eu hangen arnynt, ond canfuom nad yw hon yn effeithiol o hyd o ran 
sylwi ar alwadau a fethwyd. Dim ond un aelod o staff a gyrhaeddodd neu cyrhaeddodd dau 
aelod o staff ar amserau gwahanol yn ôl y cofnodion y gwnaethom edrych arnynt ar gyfer 
galwadau lle roedd angen dau aelod o staff gofal. Dywedodd staff gofal nad ydynt yn cael 
digon o amser bob tro i fod gyda phobl a dywedodd perthynas wrthym fod hwn yn faes y 
gellid ei wella. 

Mae systemau ar waith i oruchwylio'r gwasanaeth, ond nid yw'r rhain yn ddigon cadarn i 
sicrhau bod gwelliannau yn cael eu gwneud. Roedd rhai o'r materion a nodwyd gennym 
wedi cael eu hamlygu yn yr adroddiadau bob tri mis gan yr unigolyn cyfrifol ac yn yr 
adolygiadau ansawdd gofal, nad yw rhai ohonynt yn gyfredol. Canfuom nad oedd sgoriau’r 
gwasanaeth ei hunan, a'r camau yr oedd wedi’u nodi i’w cymryd, yn arwain at y canlyniadau 
angenrheidiol yn cael eu gwneud i’r gwasanaeth. Dywedodd rhai staff gofal a pherthnasau 
wrthym eu bod nhw’n adrodd materion i'r swyddfa ond nid oes trywydd archwilio clir ar gyfer 



sicrhau bod y rhain yn cael sylw neu y gweithredir arnynt. Nid yw pryderon a chwynion yn 
cael ymateb prydlon bob amser ac nid yw cofnodion yn cael eu cadw i ddangos bod camau 
wedi eu cymryd i'w datrys. Does dim cyfeiriad at AGC yn y polisi cwynion. Er bod rhai 
gwelliannau wedi cael eu gwneud ers yr arolygiad diwethaf, mae angen gwelliannau pellach 
i chwe maes o hyd er mwyn bodloni’r rheoliadau. 



Yr Amgylchedd  



Rydym yn ymateb i ddiffyg cydymffurfio â rheoliadau pan fo canlyniadau gwael ar gyfer 
pobl, a/neu risg i lesiant pobl, yn cael eu nodi drwy ddyroddi Hysbysiad(au) Gweithredu â 
Blaenoriaeth. 

Mae'n rhaid i'r darparwr gymryd camau brys i fynd i'r afael â hyn a gwneud gwelliannau. 
Pan fydd darparwyr yn methu cymryd camau blaenoriaeth erbyn y dyddiad targed, mae'n 
bosibl y byddwn yn uwchgyfeirio'r mater i Banel Gwelliant a Gorfodi.  

Hysbysiad(au) Gweithredu â Blaenoriaeth

Rheoliad Crynodeb Statws

21 Nid yw pobl na’u cynrychiolwyr yn cael eu cynnwys yn 
eu gofal a chymorth ac nid yw gwybodaeth yn glir nac 
yn gywir bob tro, nac yn darparu manylion ynglŷn â 
risgiau. Sicrhau bod gwybodaeth yn gywir a chyfredol 
ac yn cynnwys pobl neu eu cynrychiolwyr. 

Ni chyflawnwyd

58 Nid yw gwybodaeth am feddyginiaeth ac elïau yn glir 
neu mae’n cyfeirio at gyflyrau iechyd perthnasol. Mae 
archwiliadau meddyginiaeth yn cael eu cwblhau ond 
maent yn methu nodi camgymeriadau gyda siartiau 
Cofnod Rhoi Meddyginiaeth. Sicrhau bod y gwaith o 
reoli meddyginiaethau yn cael ei oruchwylio a’i 
archwilio.

Ni chyflawnwyd

Crynodeb o Ddiffyg Cydymffurfio 

Statws Ystyr pob un

Newydd Nodwyd y diffyg cydymffurfio hwn yn yr arolygiad hwn. 

Adolygwyd Adolygwyd cydymffurfedd yn yr arolygiad hwn ac ni chyflawnwyd. Mae'r 
dyddiad targed ar gyfer cydymffurfedd yn y dyfodol a chaiff ei brofi yn yr 
arolygiad nesaf. 

Ni chyflawnwyd Profwyd cydymffurfedd yn yr arolygiad hwn ac ni chafodd ei gyflawni. 

Cyflawnwyd Profwyd cydymffurfedd yn yr arolygiad hwn ac fe’i cyflawnwyd. 



34 Mae staffio yn parhau i fod yn broblem gydag 
asiantaethau allanol yn cael eu defnyddio, ac mae 
angen gwella  hyfforddiant a goruchwyliaeth a 
chyfathrebu â’r swyddfeydd. Sicrhau bod nifer digonol 
o staff i wneud ymweliadau ac sydd yn gwybod pa 
ofal a chymorth y mae eu hangen ar bobl. 

Ni chyflawnwyd

60 Nid yw pob digwyddiad wedi cael ei adrodd i AGC fel 
sy’n ofynnol nac wedi’i atgyfeirio i dimau diogelu. 
Sicrhau bod yr holl hysbysiadau ac atgyfeiriadau yn 
cael eu gwneud. 

Ni chyflawnwyd

41 Nid yw'r gwasanaeth wedi sicrhau bod y systemau 
sydd ar waith yn effeithiol ar gyfer ymweliadau i gael 
eu gwneud pan fydd angen. Sicrhau bod staff yn 
cyrraedd ac aros am hyd y galwadau. 

Ni chyflawnwyd

6 Mae systemau ar waith i oruchwylio'r gwasanaeth 
ond nid yw'r rhain yn ddigon cadarn i sicrhau 
gwelliannau. Sicrhau bod y trefniadau sydd ar waith 
yn nodi problemau a chymryd camau priodol i wella'r 
gwasanaeth mae pobl yn ei gael. 

Ni chyflawnwyd

Pan fyddwn yn dod o hyd i achosion o ddiffyg cydymffurfio â rheoliadau ond ni nodir unrhyw 
risg uniongyrchol neu sylweddol ar gyfer pobl sy'n defnyddio'r gwasanaeth, rydym yn 
amlygu'r rhain fel Meysydd i'w Gwella. 

Rydym yn disgwyl y bydd y darparwr yn cymryd camau i gywiro hyn a byddwn yn mynd ar 
drywydd y camau hyn yn yr arolygiad nesaf. Pan fo'r darparwr wedi methu gwneud y 
gwelliannau angenrheidiol, byddwn yn uwchgyfeirio'r mater drwy ddyroddi Hysbysiad 
Gweithredu â Blaenoriaeth. 

Maes/Meysydd i'w Gwella

Rheoliad Crynodeb Statws

Amherthnasol Ni nodwyd unrhyw ddiffyg cydymffurfio o'r math hwn 
yn yr arolygiad hwn.

Amherthnasol



Dyddiad cyhoeddi 21/01/2022 


