
Cynnwys Cyflwyniad Adran 1 Adran 2 Adran 3 Cydnabyddiaethau

1

www.cgcymru.org.uk
www.pecyncyflogwrcp.cymru

Fersiwn 1 – Mawrth 2016

Canllawiau ar 
asesu cymwysterau 
yng nghyd-destun 
Cynorthwywyr 
Personol



Cynnwys Cyflwyniad Adran 1 Adran 2 Adran 3 Cydnabyddiaethau

2

Fformatau eraill
Mae’r ddogfen hon ar gael mewn 
print bras neu fformatau eraill.

Cyngor Gofal Cymru
South Gate House
Wood Street
Caerdydd
CF10 1EW

Ffôn: 0300 3033 444
Ffacs: 029 2038 4764
Minicom: 029 2078 0680

E-bost: gwybodaeth@cgcymru.org.uk
www.cgcymru.org.uk

ISBN: ISBN 978-1-909867-94-9

© 2016 Cyngor Gofal Cymru
Cedwir pob hawl. Ni cheir atgynhyrchu unrhyw ran o’r 
cyhoeddiad hwn na’i gadw mewn cyfundrefn adferadwy 
na’i drosglwyddo mewn unrhyw ddull na thrwy unrhyw 
gyfrwng heb ganiatâd ysgrifenedig Cyngor Gofal Cymru 
ymlaen llaw. Dylai ymholiadau am atgynhyrchu y tu 
hwnt i’r hyn a ganiateir yn benodol gan y gyfraith gael 
eu hanfon at Brif Weithredwr Cyngor Gofal Cymru yn y 
cyfeiriad a roddir uchod.



Cynnwys Cyflwyniad Adran 1 Adran 2 Adran 3 Cydnabyddiaethau

3

Cynnwys 

Cyflwyniad a chefndir .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  4

Adran 1 
Cynorthwywyr Personol a Thaliadau Uniongyrchol   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6

Adran 2 
Ystyriaethau wrth asesu  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .12

Adran 3 
Geirfa   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .18

Cydnabyddiaethau .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .20



Cynnwys Cyflwyniad Adran 1 Adran 2 Adran 3 Cydnabyddiaethau

4

Cyflwyniad a chefndir

Mae asesu Cynorthwywyr Personol yn erbyn y meini prawf a nodir yn yr unedau diploma sy’n rhan o gymwysterau iechyd a gofal 
cymdeithasol yn sensitif mewn sawl ffordd oherwydd y ffordd y mae’r gwasanaethau hyn yn cael eu darparu yng nghartref a chymuned y 
cyflogwr.

Mae’r canllawiau hyn yn rhoi gwybodaeth i aseswyr a darparwyr dysgu er mwyn eu galluogi i ddeall sut mae Cynorthwywyr Personol yn 
gweithio a beth sydd angen ei ystyried wrth asesu yn y cyd-destun hwn.

Fe’i paratowyd mewn ymateb i ganlyniadau’r Gwerthusiad o gyflwyno Diploma Lefel 3 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Oedolion)  
i Gynorthwywyr Personol yn Rhondda Cynon Taf (RhCT)1 (www.cgcymru.org.uk/edrms/153227/). 

Roedd y cynllun peilot yn ffrwyth llafur partneriaeth rhwng Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf a Chanolfan Byw  
Annibynnol Dewis.

I wybod mwy am y rhaglen beilot a’r adroddiad gwerthuso llawn, ewch i dudalen we Cyngor Gofal Cymru ar gyfer Cynorthwywyr Personol  
(www.cgcymru.org.uk/cynorthwyydd-personol/).

1  Gwerthusiad o gyflwyno Diploma Lefel 3 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Oedolion) y Fframwaith Cymwysterau a Chredydau i Gynorthwywyr Personol yn Rhondda Cynon Taf (RhCT), Mawrth 2014.
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Mae’r canllawiau hyn wedi’u rhannu i dair adran,

Mae Adran 1 yn rhoi gwybodaeth am rôl Cynorthwywyr Personol a Thaliadau Uniongyrchol ac mae’n rhoi sylw i’r canlynol: : 

 1.1 Beth yw Cynorthwyydd Personol?

 1.2 Pwy sy’n cyflogi Cynorthwyydd Personol?

 1.3 Beth yw Taliadau Uniongyrchol?

 1.4 Person addas / Galluedd

 1.5 Sut mae’r rôl Cynorthwyydd Personol yn wahanol?

Mae Adran 2 yn edrych ar yr elfennau o asesu y byddai angen eu hystyried wrth helpu Cynorthwyydd Personol i gwblhau cymhwyster sy’n 
seiliedig ar gymhwysedd. Tynnwyd sylw at y rhain yn y gwerthusiad o’r rhaglen beilot. Mae’n rhoi sylw i’r canlynol: 

 2.1 Cyfarfodydd cychwynnol (cyflwyno’r cymhwyster a sicrhau bod y cyflogwr yn rhan o’r broses)

 2.2 Rolau a chyfrifoldebau,

  2.2.1  Rôl sefydliadau cefnogi

  2.2.2  Rôl y cyflogwr

  2.2.3  Rôl yr aseswr

  2.2.4  Rôl yr Aseswr Ansawdd Mewnol (IQA)

 2.3 Cyfrinachedd 

 2.4 Ffiniau

 2.5 Disgrifiad swydd / ‘ffyrdd cytûn o weithio’

 2.6 Dewis cymwysterau ac unedau

 2.7 Casglu tystiolaeth

 2.8 Tystion arbenigol

 2.9 Elfennau eraill i’w hystyried

 2.10 Diogelu 

Mae Adran 3 yn cyfeirio at eirfa sy’n gyfarwydd i asesu cymhwyster galwedigaethol ym maes iechyd a gofal cymdeithasol a sut y dylid ei 
ddehongli yng nhgyd-destun Cynorthwywyr Personol. 
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Adran 1 
Cynorthwywyr Personol a Thaliadau Uniongyrchol

1.1 Beth yw Cynorthwyydd Personol? 

Cynorthwyydd Personol yw rhywun sy’n cael ei ddewis a’i gyflogi gan unigolyn neu unigolion sy’n gymwys i gael Taliadau Uniongyrchol i roi 
cymorth mewn ffordd sy’n eu galluogi i fyw eu bywyd fel y dewisant ac yn hybu eu dewis, rheolaeth ac annibyniaeth personol.

Nid oes un disgrifiad swydd safonol ar gyfer Cynorthwywyr Personol gan y bydd y dyletswyddau’n amrywio’n ôl anghenion, dyheadau ac 
amgylchiadau’r cyflogwr ond gallai gynnwys cymorth gyda’r canlynol:

 •  cymryd rhan fel dinesydd gweithgar yn eu cymuned leol h.y. cymdeithasu, cwrdd â ffrindiau, siopa, gweithgareddau hamdden

 •  mynd ar wyliau

 •  paratoi a / neu goginio prydau

 •  bod yn gyfrifol am filiau neu’r cartref

 •  mynychu apwyntiadau meddygol

 •  parhau i weithio

 •  tasgau magu plant

 •  trafnidiaeth

 •  amser bwyta, gwisgo a hylendid personol

 •  gellir rhoi cymorth gyda gofal iechyd a gyda hyfforddiant ac yswiriant priodol

Bydd yr amser y byddant yn ei dreulio gyda’u cyflogwr yn amrywio yn ôl y canlyniadau personol a nodwyd ac a gytunwyd fel rhan o asesiad 
neu adolygiad unigol y cyflogwr. Gall y swydd ei hun fod yn hyblyg iawn, gan gynnig gwaith rhan-amser ac amser llawn ar wahanol 
ddiwrnodau ac ar adegau gwahanol, yn cynnwys gyda’r nos ac ar benwythnosau.

Mae llawer o gyflogwyr o’r farn mai’r hyn sydd ei angen mewn gwirionedd ar Gynorthwyydd Personol yw’r “gallu i gyfathrebu’n dda, 
agwedd hyblyg a dealltwriaeth o anghenion ei gyflogwr mewn perthynas â’i ddewisiadau ffordd o fwy”.
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Darllen pellach ac adnoddau am beth yw Cynorthwyydd Personol:
Nodwch fod nifer o’r dolenni hyn, gan gynnwys fideos, yn dod o ffynonellau allanol i’r Cyngor Gofal. Os nad yw dolen neu fideo yn 
gweithio, rhowch wybod i’r sefydliad perthnasol.

1.  Pecyn cyflogwyr ar gyfer cefnogi dysgu Cynorthwywyr Personol Cyngor Gofal Cymru  
www.pecyncyflogwrcp.cymru/toolkits/section-1-1/
Cyfeiriwch at yr adran: Paratoi i gyflogi’r Cynorthwyydd Personol cywir. Mae’r pecyn hwn ar gyfer cyflogwyr sy’n cyflogi Cynorthwywyr 
Personol neu sy’n ystyried cyflogi Cynorthwywyr Personol. Mae’n cynnwys gwybodaeth ddefnyddiol, canllawiau, enghreifftiau ac 
adnoddau ymarferol i helpu cyflogwyr i gefnogi eu Cynorthwywyr Personol i gael y sgiliau sydd eu hangen arnynt i wneud eu gwaith yn 
hyderus ac yn fedrus.

2.  Taliadau Uniongyrchol Diverse Cymru  
www.directpaymentscymru.org.uk/jobs
Yr adran Personal Assistants – Trowch at yr adran: Register and apply for jobs.

3.  Llawlyfr Ar-lein ar gyfer Cynorthwy-ydd Personol  
www.llawlyfrarleinargyfercp.cymru/p/pennod-1-beth-maen-ei-olygu.html/
Datblygwyd y llawlyfr hwn gan Services for Independent Living, Sgiliau Digidol Cymru ac Unsain ar gyfer pobl sy’n cael eu cyflogi fel 
Cynorthwywyr Personol yng Nghymru. Casgliad o adnoddau amlgyfrwng a dysgu ar-lein sydd yma i helpu i godi ymwybyddiaeth o’r hyn 
mae’r rôl yn ei olygu. Cyfeirir at y llawlyfr droeon yn y canllawiau hyn ond mae hefyd yn argymell deunyddiau darllen pellach ym mhob 
pennod ac adran darllen pellach.

4. www.youtube.com/watch?v=NCPsJj4K364 

Fideo a ddatblygwyd fel rhan o’r ymgyrch ‘Dw i’n Cyfri, Rydyn ni’n Cyfri’. 
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1.2 Pwy sy’n cyflogi Cynorthwyydd Personol?

Mae Cynorthwywyr Personol yn cael eu cyflogi gan lawer o bobl sy’n gymwys i gael Taliadau Uniongyrchol. Maent yn cynnwys:

 •  pobl hŷn 

 •  unigolion ag anabledd dysgu

 •  unigolion â salwch meddwl

 •  unigolion ag anabledd corfforol

 •  plentyn neu berson ifanc 16 neu 17 oed anabl

 •  rhiant anabl sydd â phlant o unrhyw oedran

 •  gofalwr 16 oed neu hŷn sy’n gofalu am oedolyn anabl

 •  rhiant plentyn anabl o dan 18 oed

1.3 Beth yw Taliadau Uniongyrchol?

Taliadau gan awdurdod lleol ar gyfer pobl sydd wedi’u hasesu fel rhai sydd angen cymorth gwasanaethau cymdeithasol yw Taliadau 
Uniongyrchol. Ar ôl cael eu hasesu, byddant yn cael arian gan yr awdurdod lleol i drefnu’r gwasanaethau hyn, os ydynt yn gymwys.   

1.4 Person addas / Galluedd

Yn ystod y broses asesu, os asesir nad oes gan unigolyn y galluedd meddyliol i gytuno i Daliadau Uniongyrchol, mae dyletswydd ar yr 
awdurdod lleol i benodi person addas a fydd yn rheoli Taliadau Uniongyrchol er mwyn prynu gofal ar ei ran (cyfeiriwch at y ddolen 
Llywodraeth Cymru o dan yr adran darllen pellach isod i gael rhagor o wybodaeth am berson addas). 
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Darllen pellach ac adnoddau am Daliadau Uniongyrchol:
Nodwch fod nifer o’r dolenni hyn, gan gynnwys fideos, yn dod o ffynonellau allanol i’r Cyngor Gofal. Os nad yw dolen neu fideo yn 
gweithio, rhowch wybod i’r sefydliad perthnasol.

1.  Llawlyfr Ar-lein ar gyfer Cynorthwy-ydd Personol  
www.llawlyfrarleinargyfercp.cymru/p/pennod-1-beth-maen-ei-olygu.html
Trowch at Bennod 1 ‘Beth mae’n ei olygu?’ 
Fideo 1:1 Taliadau Uniongyrchol (The Driving Seat) (Saesneg yn unig)
Fideo 1:2 Athroniaeth Gofal Personoledig a Thaliadau Uniongyrchol 

2.  Taliadau Uniongyrchol Diverse Cymru  
www.directpaymentscymru.org.uk/about-direct-payments/what-are-direct-payments
Cyfeiriwch at y wybodaeth o dan y tab ‘What are Direct Payments?’
Mae’r wefan hefyd yn cynnwys tystebau gan ddefnyddwyr gwasanaethau ynghylch sut mae Taliadau Uniongyrchol wedi bod o fudd 
iddynt. Ewch i’r tab ‘View Testimonials’ i’w darllen. 

3.  Llywodraeth Cymru  
http://gov.wales/topics/health/publications/socialcare/guidance1/directpayments/?lang=cy
Cyfeiriwch at y dogfennau canllaw gwahanol isod.

• Canllawiau ar Daliadau Uniongyrchol – ‘Person Addas’ (Saesneg yn unig)
• Canllawiau Taliadau Uniongyrchol (Saesneg yn unig) 
•  Crynodeb o’r Canllawiau ar Daliadau Uniongyrchol 2011 (fersiwn Saesneg)

4.  Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014   
www.legislation.gov.uk/anaw/2014/4/pdfs/anaw_20140004_we.pdf

5.  Carers UK: Gwybodaeth am Daliadau Uniongyrchol  
www.carersuk.org/help-and-advice/practical-support/getting-care-and-support/direct-payments

Nodwch fod y sefyllfa ariannu yn gallu newid ar unrhyw adeg felly mae’n bwysig fod y wybodaeth a ddefnyddiwch ar gyfer ymchwil  
yn gyfredol.
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1.5 Sut mae’r rôl Cynorthwyydd Personol yn wahanol?

Mae gweithio fel Cynorthwyydd Personol yn wahanol i weithio fel gweithiwr gofal neu weithiwr cymorth mewn sefydliad ffurfiol a bydd 
angen ystyried hyn yn ofalus yn ystod y broses asesu. Dyma rai o’r gwahaniaethau:

 •  Cartref a chymuned leol eu cyflogwr fydd eu man gwaith;

 •  Maent yn gwneud pob math o weithgareddau gofal a chymorth ar gyfer un person yn hytrach nag ar gyfer nifer o bobl fel mewn 
lleoliad gofal preswyl;

 •  Fel rheol, byddant yn gweithio i un cyflogwr ond mae’n bosibl y bydd rhai’n cael eu cyflogi gan fwy nag un person, gan roi gofal a 
chymorth gwahanol i bob cyflogwr;

 •  Maent yn gweithio o fewn strwythur hyblyg i weddu i anghenion yr unigolyn / unigolion maent yn eu cynorthwyo;

 •  Nid oes disgrifiad swydd safonol gan y bydd y dyletswyddau y bydd gofyn i Gynorthwyydd Personol eu cyflawni yn dibynnu ar 
anghenion yr unigolyn maent yn ei gynorthwyo i gyflawni ei amcanion personol;

 •  Gall y berthynas rhwng Cynorthwyydd Personol a’i gyflogwr fod yn wahanol i’r berthynas rhwng gweithiwr cymorth a defnyddiwr 
gwasanaeth mewn lleoliad preswyl. Er enghraifft, gall y Cynorthwyydd Personol fod yn aelod o’r teulu, sy’n creu deinameg 
wahanol;

 •  Nid ydynt yn cael eu harwain gan bolisïau a gweithdrefnau sefydliad ffurfiol; yn hytrach, byddant yn gweithio’n unol â ‘ffyrdd 
cytûn o weithio’;

 •  Bydd ganddynt ddealltwriaeth ehangach o bob agwedd ar fywyd eu cyflogwr; 

 •  Bydd faint o annibyniaeth sydd ganddynt yn amrywio ar gyfer y rhan fwyaf o Gynorthwywyr Personol yn dibynnu ar ganlyniadau 
dymunol eu cyflogwr; ac

 •  Mae ffocws ar ganlyniadau eang sy’n eu galluogi i fyw bywyd llawn.
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Darllen pellach ac adnoddau ar rôl y Cynorthwyydd Personol:
Nodwch fod nifer o’r dolenni hyn, gan gynnwys fideos, yn dod o ffynonellau allanol i’r Cyngor Gofal. Os nad yw dolen neu fideo yn 
gweithio, rhowch wybod i’r sefydliad perthnasol.

1.  Astudiaethau achos Sgiliau Gofal 
www.skillsforcare.org.uk/Employing-your-own-care-and-support/support-for-personal-assistants.aspx
Trowch at yr adran ‘Case studies’ i ddeall sut beth yw gweithio fel Cynorthwyydd Personol.

Mae’r pecyn hwn ar gyfer cyflogwyr sy’n cyflogi Cynorthwywyr Personol neu sy’n ystyried cyflogi Cynorthwywyr Personol.  Mae’n cynnwys 
gwybodaeth ddefnyddiol, canllawiau, enghreifftiau ac adnoddau ymarferol i helpu cyflogwyr i gefnogi eu Cynorthwywyr Personol i gael 
y sgiliau sydd eu hangen arnynt i wneud eu gwaith yn hyderus ac yn fedrus.

2.  Pecyn cyflogwyr ar gyfer cefnogi dysgu Cynorthwywyr Personol Cyngor Gofal Cymru  
www.pecyncyflogwrcp.cymru/
Pecyn cyflogwyr ar gyfer cefnogi dysgu Cynorthwywyr Personol. Trowch at adrannau 2 a 3.
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Adran 2 
Ystyriaethau wrth Asesu 

Mae’r ddogfen ganllawiau hon yn ategu’r ‘Canllaw Ymarfer Da ar gyfer Dysgu ac  Asesu mewn Gwaith Cymdeithasol, Gofal Plant a Phobl 
Ifanc, a’r Blynyddoedd Cynnar yng Nghymru’2 (www.cgcymru.org.uk/canllaw-ymarfer-da-ar-gyfer-dysgu-ac-asesu/) sy’n nodi’r disgwyliadau 
ar gyfer asesu a dilysu cymwysterau gofal cymdeithasol yng Nghymru.

Mae’n rhoi rhagor o wybodaeth am agweddau sy’n ymwneud yn arbennig ag asesu Cynorthwywyr Personol.

2.1 Cyfarfodydd cychwynnol (cyflwyno’r cymhwyster a sicrhau bod y cyflogwr yn rhan o’r broses)

Mae cynnwys cyflogwyr yn y broses wrth i Gynorthwywyr Personol fynd ati i gwblhau cymwysterau yn hollbwysig er mwyn sicrhau bod 
Cynorthwywyr Personol yn cael eu rheoli’n dda ac yn datblygu’n dda.

Hwyrach na fydd llawer o gyflogwyr Cynorthwywyr Personol yn gyfarwydd â’r broses asesu ar gyfer cymwysterau seiliedig ar gymhwysedd. 
Felly, cyn cynnal unrhyw asesiad, dylid cynnal cyfarfod rhwng yr aseswr, y Cynorthwyydd Personol a’r cyflogwr. Lle bo’n bosibl, dylid cynnwys 
yr Aseswr Ansawdd Mewnol yn y cyfarfod hefyd fel ei fod yn gyfarwydd â gofynion y cyflogwr am gymorth a lle gallai casglu tystiolaeth fod 
yn anodd.

Bydd y cyfarfodydd hyn yn rhoi cyfle i bawb sy’n rhan o’r broses asesu gyfleu ei ddisgwyliadau. Er enghraifft, gan y bydd yr arsylwi ac 
asesu’n digwydd yng nghartref y cyflogwr, bydd cyfle i gyflogwyr osod rheolau a ffiniau ynghylch yr hyn maent yn hapus fydd yn destun 
arsylwi a’r hyn na fyddent yn hapus i gael ei arsylwi. Bydd pennu disgwyliadau clir yn sicrhau bod pawb, yn enwedig y cyflogwr, yn gysurus 
ac yn hapus i fwrw ymlaen â’r broses.

Mae’r cyfarfodydd hyn yn gyfle hefyd i benderfynu pwy sy’n rhan o rwydwaith y cyflogwr o ofal a chymorth a sut gallant gyfrannu at y 
broses asesu. Bydd hyn yn helpu aseswyr i bennu ble a sut bydd tystiolaeth yn cael ei chasglu (arsylwi uniongyrchol neu ddefnyddio tystion 
arbenigol a thysteb tystion).

2 Canllaw Ymarfer Da ar gyfer Dysgu ac  Asesu mewn Gwaith Cymdeithasol, Gofal Plant a Phobl Ifanc, a’r Blynyddoedd Cynnar yng Nghymru, Cyngor Gofal Cymru, 2015
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2.2 Rolau a chyfrifoldebau

2.2.1 Rôl sefydliadau cefnogi

Yn ystod y cynllun peilot rhwng Rhondda Cynon Taf a Chanolfan Byw Annibynnol Dewis, datblygwyd partneriaeth gref a fu’n llwyddiant 
yn y gwaith cyflenwi cyffredinol.

Mae yna sefydliadau cefnogi yn y rhan fwyaf o ardaloedd awdurdod lleol i roi cyngor, cyfarwyddyd ac atebion ymarferol i unigolion sy’n 
defnyddio Taliadau Uniongyrchol. Gall hyn gynnwys helpu cyflogwyr i gyflogi Cynorthwywyr Personol, cymorth gyda’r gyflogres, materion 
cyfraith gyflogaeth a hyfforddiant. Bydd awdurdodau lleol naill ai’n gwneud hyn yn fewnol neu’n rhoi’r gwaith ar gontract i ddarparwyr 
eraill. 

Er na fydd pob cyflogwr yn dewis ymwneud â sefydliad cefnogi, byddai’n syniad gweld pa wasanaethau cymorth sydd ar gael yn lleol. 
Gallant fod yn ffynhonnell i gael y wybodaeth ddiweddaraf am Daliadau Uniongyrchol ac mae’n bosibl eu bod yn cynnal cyrsiau hyfforddi 
ar gyfer Cynorthwywyr Personol (cyfeiriwch at adran gysylltiadau’r pecyn cyflogwr ar gyfer cefnogi dysgu Cynorthwywyr Personol Cyngor 
Gofal Cymru (www.pecyncyflogwrcp.cymru/). 

2.2.2 Rôl y cyflogwr

Fel y nodwyd eisoes, mae cynnwys cyflogwyr yn y broses asesu yn hollbwysig i ddatblygiad Cynorthwyydd Personol. Hefyd, oherwydd y 
ffordd y mae Cynorthwyydd Personol yn gallu bod yn rhan o bob agwedd ar fywyd eu cyflogwr, bydd gweithio mewn partneriaeth yn 
hollbwysig i allu arsylwi ac asesu gan amharu cyn lleied â phosibl ar fywyd bob dydd y cyflogwr. Byddai’r cyflogwr yn:
 •  cytuno ar unrhyw unedau dewisol
 •  cytuno ar gynlluniau asesu
 •  rhoi adborth – tysteb tystion
 •  cefnogi dysgu

Gall adrannau 4 a 5 o’r pecyn cyflogwyr fod yn ddefnyddiol yn ystod y broses o roi popeth ar waith drwy egluro gwerth dysgu ar gyfer eu 
Cynorthwywyr Personol. 

Un o fanteision annisgwyl y cynllun peilot oedd y dysgu a ddaeth i ran cyflogwyr a manteision hynny iddynt. 
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2.2.3 Rôl yr aseswr 

Wrth gefnogi Cynorthwyydd Personol drwy’r cymhwyster, mae’n bwysig pennu rolau a chyfrifoldebau’r aseswr a’r aseswr ansawdd mewnol 
yn y cyfarfodydd cychwynnol. Er enghraifft, rôl yr aseswr yw asesu cymhwysedd y Cynorthwyydd Personol ar gyfer ei gymhwyster. Os bydd 
gan Gynorthwyydd Personol gwestiynau am Daliadau Uniongyrchol neu faterion cyflogaeth fel gwyliau blynyddol, dylid ei gyfeirio at ei 
gyswllt yn yr awdurdod lleol neu sefydliad cefnogi i gael cyngor. 

I leddfu unrhyw bryder posibl, dylid egluro pan fydd asesiad yn cael ei gynnal, ni fydd yr aseswr yn bresennol fel ‘arolygydd’ ond mae 
ganddo gyfrifoldeb i gwestiynu ymarfer gwael a rhoi gwybod am unrhyw broblemau sy’n codi e.e. problemau’n ymwneud â diogelu ac 
achosion o weithredu’n groes i reoliadau iechyd a diogelwch sy’n cael eu hystyried yn berygl.

Hyblygrwydd – oherwydd natur rôl y Cynorthwyydd Personol, mae’n bosibl y bydd rhaid asesu gyda’r nos ac ar benwythnos. Felly, dylid 
ystyried yr angen i’r aseswr fod yn hyblyg a bod mewn sefyllfa gweithiwr unigol y tu allan i oriau gwaith arferol. 

2.2.4 Rôl Aseswr Ansawdd Mewnol (IQA)

Yn ystod y rhaglen beilot, bu’r Aseswr Ansawdd Mewnol yn rhan o’r broses asesu o’r cychwyn cyntaf, gan fynychu’r cyfarfodydd cychwynnol 
gyda’r cyflogwyr. Er y cydnabyddir nad yw hyn yn bosibl ym mhob lleoliad, argymhellir y dylai’r Aseswr Ansawdd Mewnol fynychu’r 
cyfarfodydd cychwynnol lle bo’n bosibl er mwyn deall y berthynas rhwng y cyflogwr a’i Gynorthwyydd Personol.

Byddai disgwyl i’r Aseswr Ansawdd Mewnol gynorthwyo gyda rhannu arferion da wrth asesu Cynorthwywyr Personol drwy gyfarfodydd 
safoni. 

 

2.3 Cyfrinachedd 

Mae’n bwysig trwy gydol y broses asesu sicrhau bod cyfrinachedd y bobl sy’n defnyddio’r gwasanaeth yn cael ei ddiogelu yn ddieithriad. 
O ran asesu Cynorthwyydd Personol, mae’n bwysig bod yn ymwybodol y gallai disgrifiad swydd y cyflogwr/ffyrdd cytûn o weithio/tystebau 
tystion a thystiolaeth wedi’i llofnodi ym mhortffolio’r dysgwr ei gwneud hi’n bosibl adnabod y cyflogwr. Argymhellir felly y dylid tynnu’r 
rhain o bortffolio’r Cynorthwyydd Personol a’u cadw’n ddiogel yn y ganolfan asesu i’r Aswiriwr Ansawdd Allanol (EQA) eu gweld yn ôl  
yr angen.

Yn y cyfarfodydd cychwynnol gyda’r cyflogwr, dylid cael caniatâd i rannu / gweld portffolio’r dysgwr gyda’r Aswiriwr Ansawdd Allanol ac y 
dylid egluro ei rôl yn y broses asesu. 
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2.4 Ffiniau

Er y bydd ffiniau’n cael eu trafod yn y cyfarfodydd cychwynnol, o ran pa elfennau mae’r cyflogwr yn fodlon iddynt gael eu harsylwi, mae’n 
bwysig cydnabod y gall y berthynas rhwng Cynorthwyydd Personol a’i gyflogwr fod yn wahanol i berthynas ffurfiol rhwng cyflogwr a 
gweithiwr cyflogedig. Mae hyn yn arbennig o berthnasol pan fo’r Cynorthwyydd Personol yn aelod o’r teulu neu’n ffrind.

Gall hyn greu heriau wrth asesu wrth egluro’r angen am ffiniau proffesiynol bob amser o ran yr hyn sy’n dderbyniol ac yn annerbyniol yn y 
‘berthynas waith’ a’r ‘berthynas nad yw’n un waith’. Bydd egluro hyn yn sicrhau bod Cynorthwyydd Personol yn fwy clir o lawer am ei rôl.

2.5 Disgrifiad swydd / ‘ffyrdd cytûn o weithio’

O ran asesu Cynorthwywyr Personol, un o’r anawsterau mwyaf yw’r diffyg polisïau a gweithdrefnau sydd ar gael fel nod iddynt. Dylai’r 
aseswr bwysleisio’r angen am ddisgrifiad swydd cyfredol neu ‘ffyrdd cytûn o weithio’ a bod hyn wedyn yn cael ei ddefnyddio fel sail i 
ddisgwyliadau’r cyflogwr. Yna gellir defnyddio’r ddogfen hon i gynllunio gwaith arsylwi a dewis unedau posibl. 

2.6 Dewis cymhwyster ac unedau

Dangosodd y rhaglen beilot fod y Diploma Lefel 3 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn briodol ar gyfer rôl Cynorthwyydd Personol. Fodd 
bynnag, gan y bydd y rôl a lefel yr ymreolaeth yn amrywio ar gyfer pob unigolyn sy’n cael cymorth, mae’n bwysig canfod y cymhwyster 
mwyaf priodol ar gyfer pob Cynorthwyydd Personol (bydd y disgrifiadau lefel a meini prawf asesu yn galluogi’r aseswr i wneud hyn). 

Felly bydd unedau’n amrywio yn ôl rôl pob Cynorthwyydd Personol a’r cymorth a roddir. Nododd y rhaglen beilot un uned a oedd yn addas 
ar gyfer pob Cynorthwyydd Personol - Uned SSOP 3.1 Deall modelau anabledd.

Bydd y cyfarfodydd cychwynnol yn gyfle i edrych ar yr unedau y gellid eu dewis ac i drafod gyda’r cyflogwr pam y bydd angen cwblhau 
gwaith arsylwi penodol a chytuno sut a phryd fyddai’r arsylwi’n digwydd.

Mae’n bwysig nodi nad cymhwyster penodol ar gyfer Cynorthwyydd Personol yw’r cymhwyster ond, yn hytrach, un iechyd a gofal 
cymdeithasol cyffredinol. Felly, dylid cadarnhau beth sydd angen ei gymhwyso yng nghyd-destun rôl y Cynorthwyydd Personol. 
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2.7 Casglu tystiolaeth

Yn sgil y ffordd y mae Cynorthwywyr Personol yn gweithio yng nghartref a chymuned eu cyflogwr, daw’r rhan fwyaf o dystiolaeth o 
arsylwi’n uniongyrchol ar eu hymarfer. Hwyrach y bydd angen i’r aseswr fod yn greadigol er mwyn casglu mathau eraill o dystiolaeth. 
Enghraifft o hyn allai fod ar gyfer cofnodi / cadw cofnodion. Mewn lleoliad gofal preswyl, bydd gwaith papur a gweithdrefnau ffurfiol y 
gellir eu defnyddio fel tystiolaeth ond ni fydd hyn o reidrwydd yn wir yn achos Cynorthwywyr Personol, a gellid defnyddio dulliau eraill fel 
tystiolaeth, e.e. derbynebau, taflenni amser a thaliadau. Dylid gwirio beth sy’n dderbyniol fel tystiolaeth i’ch Sefydliad Dyfarnu.  

2.8 Tystion Arbenigol 

Yn ôl Egwyddorion Asesu FfGCh Sgiliau Gofal a Datblygu (www.ccwales.org.uk/edrms/157342):

Rhaid i dyst arbenigol:

 •    fod â gwybodaeth ddigonol am yr unedau y mae’n rhoi tystiolaeth arbenigol arnynt;

 •    bod â chymwysterau galwedigaethol yn y maes y mae’n rhoi tystiolaeth arbenigol arno; ac

 •    bod â NAILL AI unrhyw gymhwyster mewn asesu perfformiad yn y gweithle NEU rôl waith sy’n cynnwys gwerthuso arferion bob 
dydd staff o fewn eu maes arbenigol nhw.

Yn hyn o beth, credwn y gallai’r bobl ganlynol fod yn dystion arbenigol delfrydol:

 •    therapyddion galwedigaethol

 •    ymgynghorwyr

 •    cynghorwyr taliadau uniongyrchol

 •    cynrychiolwyr sefydliadau cefnogi

 •    gweithwyr cymdeithasol
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2.9 Diogelu 

Os bydd problemau diogelu yn dod i’r amlwg wrth asesu Cynorthwywyr Personol, dylech ddilyn polisïau a gweithdrefnau’ch canolfan asesu 
ar gyfer rhoi gwybod am bryderon diogelu.

Mae rhagor o wybodaeth am ddiogelu ar gael ar y dudalen Hyfforddiant Sylfaenol ar Ymwybyddiaeth o Ddiogelu ar wefan y Cyngor Gofal 
(www.cgcymru.org.uk/hyfforddiant-sylfaenol-ar-ymwybyddiaeth-o-ddiogelu/).

2.10 Meysydd eraill i’w hystyried

Nod y ddogfen hon yw trin a thrafod y prif ystyriaethau asesu a ddaeth i’r fei wrth werthuso’r cynllun peilot ond argymhellir ystyried y 
meysydd eraill a nodir isod hefyd:  

 •  Pan fydd gan gyflogwr fwy nag un Cynorthwyydd Personol yn cwblhau cymhwyster, byddai angen cynnal cyfarfodydd ar wahân 
gyda phob Cynorthwyydd Personol.

 •  Ni fydd gan Gynorthwywyr Personol fynediad at gynllun gofal eu cyflogwr o reidrwydd.

 •  Yn achos plant / pobl ifanc, mae’n bosibl y bydd y sawl sy’n gweithredu fel y person addas yn gweld ei hun fel y cyflogwr.

 •  Os yw aseswr yn gweithio gyda mwy nag un Cynorthwyydd Personol, dylid creu cyfleoedd i ddysgu gan gymheiriaid pan fo’n bosibl 
(rhaid sicrhau cyfrinachedd yn y sesiynau hyn).

 •  Os yw’n bosibl, dylai canolfannau asesu ystyried cynnig gweithdy sefydlu / diploma ar gyfer Cynorthwywyr Personol a chyflogwyr 
er mwyn egluro’r broses ar gyfer cymwysterau seiliedig ar asesu, sut gellir casglu tystiolaeth a phwy fydd yn rhan o’r broses – gellid 
cynnal cyfarfodydd unigol ar ôl y cyfarfod cychwynnol hwn.
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Adran 3 
Geirfa

Yn y cymwysterau cymhwysedd galwedigaethol, bydd aseswyr yn gweld bod peth o’r eirfa’n fwy cyfarwydd i leoliadau gwaith mwy ffurfiol 
fel cartrefi gofal ac ati. Felly rydym ni wedi awgrymu isod sut dylid dehongli’r termau hyn yng nghyd-destun Cynorthwywyr Personol.

Geirfa Sut i ddehongli yng nghyd-destun Cynorthwyydd Personol

Iechyd a gofal cym-
deithasol

Yng nghyd-destun Cynorthwyydd Personol, ystyr hyn fyddai darparu gofal a chymorth i’r cyflogwr yn ei gartref 
ei hun ac yn y gymuned.

Lleoliad gwaith Yng nghyd-destun gwaith Cynorthwyydd Personol, bydd hwn naill ai yng nghartref y cyflogwr neu yn y 
gymuned.

Iechyd a diogelwch 
ac asesu risg

Mae angen i hyn fod yng nghyd-destun bywyd cyffredin e.e. ni fyddem yn disgwyl i Gynorthwywyr Personol 
wisgo dillad diogelwch wrth baratoi bwyd ond, yn hytrach, dangos eu bod yn deall beth yw dillad diogelwch 
mewn perthynas â rheoli heintiau. Byddem yn disgwyl eu gweld yn paratoi pryd neu fyrbryd yn ddiogel yn 
unol ag arfer gorau, e.e. golchi dwylo’n drylwyr cyn trafod bwyd ac ati. Felly hefyd gyda symud a thrafod, os 
na fyddai unigolyn yn defnyddio teclyn codi neu offer arbenigol arall, byddem yn disgwyl gweld asesiad o 
symud a thrafod yn ddiogel gydag eitemau bob dydd fel bagiau siopa, bocsys nwyddau ac ati. O ran asesiadau 
risg, byddai disgwyl i Gynorthwywyr Personol nodi sut maent yn asesu risg gwahanol agweddau ar eu gwaith 
bob dydd. Trowch at http://www.llawlyfrarleinargyfercp.cymru/p/pennod-4-gwell-diogel-nac-edifar-iechyd.
htmlPennod 4 ar Iechyd a Diogelwch.

Cyflogwr Gall unigolion sydd wedi’u hasesu fel rhai sydd angen cefnogaeth a chymorth dderbyn Taliadau Uniongyrchol 
gan awdurdodau lleol i gyflogi eu gweithwyr eu hun i’w helpu. Cyflogwyr unigol neu gyflogwyr Taliadau 
Uniongyrchol yw’r enw arnynt. Mae bod yn gyflogwr yn rhoi mwy o ddewis a rheolaeth mewn perthynas â’r 
cymorth a’r gefnogaeth maent eu hangen yn eu bywyd bob dydd. Gall cyflogwr fod yn rhiant i blentyn anabl 
neu’n ofalwr i aelod o’r teulu sy’n rheoli’r Taliadau Uniongyrchol a’r Cynorthwywyr Personol ar ran y sawl sydd 
angen cymorth.
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Disgrifiad swydd / rôl Mae disgrifiad swydd / rôl yn darparu crynodeb byr o ddiben y swydd, yn rhestru dyletswyddau a phrif 
gyfrifoldebau, manylion oriau gwaith, cyflog a phwy mae’r Cynorthwyydd Personol yn atebol iddo. 

Rôl yn y gwaith neu 
rôl swydd

Yng nghyd-destun Cynorthwywyr Personol, darparu cymorth i unigolyn yn ei gartref ei hun ac yn y gymuned 
fyddai hyn.

Eraill Gallai hyn gynnwys gweithwyr proffesiynol eraill ac aelodau’r teulu. Rhaid dehongli hyn yng nghyd-destun yr 
uned sy’n cael ei hasesu.

Rydym yn gobeithio bod y canllawiau hyn yn cynnwys digon o wybodaeth i helpu aseswyr Cynorthwywyr Personol i ddeall beth sydd angen 
ei ystyried wrth gynnal asesiadau o gymwysterau a’r angen i fod yn sensitif i’r ffaith fod hyn yn digwydd mewn cartref cyffredin.
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Cydnabyddiaethau

Dymuna Cyngor Gofal Cymru ddiolch i bawb sydd wedi gweithio gyda ni i baratoi’r canllawiau hyn:

 •  Canolfan Byw Annibynnol Dewis 

 •  Cyflogwyr Taliadau Uniongyrchol 

 •  Diverse Cymru

 •  Cyngor Sir y Fflint

 •  Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf

 •  Services For Independent Living 

 •  The Rowan Organisation

 •  Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen 
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