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Iaith y gwasanaeth Y ddwy

Arolygiad blaenorol Arolygiaeth Gofal 
Cymru

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

Mae'r gwasanaeth yn darparu'r ‘Cynnig Rhagweithiol’ ar 
gyfer y Gymraeg. 

Crynodeb

Mae'r bobl yn fodlon iawn ar y gofal a'r cymorth a gânt. Caiff y staff medrus a gwybodus eu 
harwain gan gynlluniau cywir a chyfredol. Mae'r rhyngweithio yn gadarnhaol ac sensitif i 
anghenion unigol. Mae'r bobl yn gwerthfawrogi rheolwr y gwasanaeth ac yn ymddiried 
ynddi.

Mae'r amgylchedd dan do wedi dyddio ac angen ei adnewyddu, ond mae gerddi ac 
ardaloedd awyr agored hygyrch yn hyrwyddo llesiant y bobl. Mae'r darparwr wedi dechrau 
rhaglen ailaddurno ac mae'n bwriadu uwchraddio cyfleusterau. Rydym wedi nodi hyn yn 
faes i'w wella a byddwn yn olrhain hynt y darparwr yn hyn o beth yn yr arolygiad nesaf.  

Nid yw'r trefniadau rheoli sydd ar waith gan y darparwr ar gyfer y gwasanaeth yn ddigonol, 
a gallant fod yn peryglu iechyd a llesiant y bobl. Rydym wedi cyflwyno hysbysiad 
gweithredu â blaenoriaeth i'r darparwr ac yn disgwyl gweld gwelliannau i drefniadau 
goruchwylio a rheoli'r gwasanaeth. 

Mae gan yr Unigolyn Cyfrifol arfaethedig newydd weledigaeth glir o'r ffordd y mae'n bwriadu 
arwain a gwella'r gwasanaeth.



Llesiant 

Mae'r bobl yn cael gofal a chymorth sy'n diwallu eu hanghenion unigol. Cânt eu cynnwys 
mewn penderfyniadau sy'n dylanwadu ar y gofal a gânt a gaiff ei gofnodi mewn 
cynlluniau sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn. Mae'r uwch-aelodau o staff yn cynnwys 
gweithwyr iechyd a gofal cymdeithasol proffesiynol er mwyn helpu'r bobl i gadw mor iach 
â phosibl. Mae'r bobl yn cyfrannu at benderfyniadau sy'n effeithio arnynt ac mae'r 
gweithwyr allweddol yn cadw cynlluniau personol manwl sy'n canolbwyntio ar y pethau 
sy'n bwysig. Dywedodd un person wrthym “the carers are 100%, I like them all, they are 
worth the world to me”. [Mae'r gofalwyr yn 100%, rwy'n eu hoffi, maent werth y byd i mi.] 
Mae'r gweithgareddau yn greadigol ac yn helpu'r bobl i gadw'n egnïol ac yn 
gymdeithasol, wrth hybu eu hiechyd a'u llesiant. Caiff y bobl eu parchu ac mae'r 
rhyngweithio â'r gweithwyr yn gadarnhaol ac yn llawn anogaeth. Wrth drafod y gofal 
dywedodd un perthynas wrthym “They are great, really friendly and mum is treated like a 
person, they are fantastic”. [Maent yn wych ac yn gyfeillgar iawn, mae mam yn cael ei 
thrin fel person, maent yn ffantastig.] Mae'r bobl yn byw mewn gwasanaeth sy'n 
darparu'r 'Cynnig Rhagweithiol' ar gyfer y Gymraeg, a gallant gyfathrebu yn Gymraeg 
neu yn Saesneg fel y mynnant. Drwy brosesau recriwtio a hyfforddiant, gwneir yn siŵr 
bod y bobl yn cael y gofal a'r cymorth iawn gan weithwyr medrus a gwybodus. Mae'r 
staff yn amddiffyn y bobl rhag camdriniaeth ac esgeulustod ac maent yn deall eu 
cyfrifoldebau o ran codi pryderon yn llawn. Mae'r bobl yn gwybod sut i wneud cwyn os 
bydd angen iddynt wneud hynny, ac maent yn ymddiried yn y rheolwr yn llawn i ddatrys 
unrhyw bryderon.

Mae'r cartref yn lân ac yn gyfforddus, a chaiff ystafelloedd unigol eu personoli. Mae 
gwahanol ardaloedd cymunedol i'r bobl eu defnyddio sy'n eu cefnogi i gyflawni eu 
canlyniadau. Mae gerddi trwsiadus yn hygyrch ac yn galluogi'r bobl i wneud pethau sydd 
wrth eu bodd. Mae'r bobl yn ymgysylltu â'u cymuned drwy gystadlu yn y gystadleuaeth 
flodau yn y sioe leol, ac mae cysylltiadau cryf â'r clwb pêl-droed lleol. Mae'r rheolwr yn 
bwriadu cynnwys y bobl yn y cynlluniau i uwchraddio'r amgylchedd. 

Nid yw'r prosesau llywodraethu yn ddigonol. Ni all y bobl leisio eu barn am nad yw'r 
darparwr bob amser yn ymgynghori â'r bobl a/neu eu perthnasau. Mae Hysbysiad 
Gweithredu â Blaenoriaeth wedi cael ei gyflwyno o ganlyniad i'r risgiau posibl i iechyd a 
llesiant y bobl. Disgrifiodd yr unigolyn cyfrifol arfaethedig newydd sut mae'n bwriadu 
monitro ansawdd yn y dyfodol. 



Gofal a Chymorth 

Mae'r bobl yn fodlon iawn ar y gofal a'r cymorth a gânt. Mae'r rhyngweithio yn ystyriol ac 
yn llawn anogaeth. Mae'r bobl yn cyfathrebu â'i gilydd ac â'r tîm o staff yn Gymraeg ac 
yn Saesneg. Dywedodd un person wrthym “The staff are excellent and we have great 
fun together”.  [Mae'r staff yn wych ac rydym yn cael llawer iawn o hwyl a sbri gyda'n 
gilydd.] Dywedodd un o'r gweithwyr gofal wrthym“I love it here. We are very friendly”. 
[Rwyf wrth fy modd yma. Rydym yn gyfeillgar iawn.] Mae gan y darparwr gynlluniau 
cywir a chyfredol ar gyfer y ffordd y darperir gofal a chymorth i'r bobl. Mae'r rheolwr yn 
ystyried amrywiaeth o wybodaeth a geir gan yr unigolyn, ei gynrychiolwyr, y gweithwyr a 
gweithwyr proffesiynol allanol. Dywedodd perthynas wrthym. “As a family we are very 
happy because mum is so happy, staff are very helpful and [manager] always keeps us 
notified”. [Fel teulu rydym yn fodlon iawn am fod mam mor hapus, mae'n staff yn barod 
iawn eu cymwynas ac mae'r rheolwr bob amser yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i ni.] 
Mae'r asesiadau risg yn helpu i gadw'r bobl yn ddiogel, ond gan hybu eu hannibyniaeth 
ar yr un pryd. Dywedodd un person wrthym am y gefnogaeth y mae'n ei chael gan y 
gwasanaeth i aros yn annibynnol cyn symud adref. Mae'r uwch-weithwyr yn adolygu 
cynlluniau gyda'r bobl a/neu eu cynrychiolwyr yn rheolaidd er mwyn gwneud yn siwr eu 
bod yn berthnasol o hyd. Mae'r nodiadau dyddiol yn llawn gwybodaeth ac yn cadarnhau 
bod y bobl yn gwneud pethau sy'n eu gwneud yn hapus. Mae gweithwyr iechyd a gofal 
proffesiynol yn ymwneud ag anghenion y bobl. Dywedodd un o'r gweithwyr iechyd a 
gofal cymdeithasol wrthym “There has always been good communication from the 
Manager. The plan given is always clearly documented and followed as per advice”. 
[Mae'r rheolwr wedi cyfathrebu'n dda o hyd. Mae'r cynllun a roddir bob amser wedi'i 
ddogfennu'n glir ac yn cael ei ddilyn yn ôl y cyngor.]

Yn ystod y pandemig, mae teulu a ffrindiau'r preswylwyr yn cadw mewn cysylltiad â nhw 
drwy alwadau fideo a galwadau ffôn. Mae pod ymweld ar gael ac mae'r bobl yn 
mwynhau cyfarfod â'u cynrychiolydd yn y gerddi. Mae gweithgareddau amrywiol a 
ystyriwyd yn ofalus yn ysgogi ac yn cefnogi'r bobl i barhau'n egnïol. Mae'r gweithwyr 
gofal yn greadigol ac yn defnyddio'r tir, yr ardaloedd cymunedol a'r adnoddau ar-lein i 
gadw'r bobl yn brysur mewn ffordd ystyrlon. Er enghraifft; tyfu ffrwythau i'w coginio ac i 
wneud eitemau i addurno'r cartref. Dywedodd person sy'n byw yn y cartref wrthym “The 
gardener is fantastic and makes the gardens look so good and I really enjoy spending 
out there” [Mae'r garddiwr yn wych ac yn gwneud i'r gerddi edrych mor dda ac rwyf wrth 
fy modd yn treulio amser yno.]

Mae lefelau staffio digonol ar waith i ddiwallu anghenion y bobl sy'n byw yn y 
gwasanaeth. Mae'r staff gofal yn defnyddio dulliau cyfathrebu cadarnhaol i gefnogi'r bobl 
yn effeithiol yn unol â'u hanghenion. Mae'r rhyngweithio yn llawn anogaeth, yn gyfeillgar 
ac yn hamddenol.  

Mae gan y darparwr bolisïau a gweithdrefnau i reoli'r risg o heintiau. Mae arferion 



hylendid da ar waith ym mhob rhan o'r gwasanaeth ac mae'r staff yn gwisgo'r cyfarpar 
diogelu personol (PPE) cywir ac yn dilyn canllawiau Iechyd Cyhoeddus Cymru.



Yr Amgylchedd 

Mae rheolwr y gwasanaeth yn sicrhau bod yr amgylchedd yn cefnogi'r bobl i gyflawni eu 
canlyniadau. Mae amrywiaeth o ardaloedd cymunedol sydd wedi'u cynllunio'n dda yn 
annog y bobl i ryngweithio â'i gilydd. Mae technoleg gynorthwyol, anifeiliaid anwes 
cefnogol a phrociau gweledol yn hyrwyddo annibyniaeth y bobl hynny sy'n ei chael hi'n 
anodd cofio pethau. Mae'r ystafelloedd unigol wedi'u personoli â lluniau, paentiadau, 
dodrefn ac ornaments. Mae tir trwsiadus yn galluogi'r bobl i ryngweithio â'i gilydd a 
gwelsom deulu yn ymweld â pherthynas yn yr ardd. Mae'r bobl wedi tyfu blodau i 
gystadlu yn y sioe leol ac mae cysylltiadau cryf â'r clwb pêl-droed lleol, sydd wedi rhoi 
celfi gardd i'r cartref. Dywedodd person wrthym “The home is good, nice and clean and 
the domestic staff do a great job. The gardener is fantastic and makes the gardens look 
so good and I really enjoy spending time out there”. [Mae'r cartref yn dda, yn neis ac yn 
lân ac mae'r staff domestig yn gwneud gwaith gwych. Mae'r garddiwr yn ffantastig ac yn 
gwneud i'r gerddi edrych mor dda ac rwyf wrth fy modd yn treulio amser allan yno.] 
Defnyddir yr ystafell ymolchi gymunedol i storio cyfarpar codi a chario, a dywedodd y 
rheolwr y byddai'r cyfarpar hwn yn cael ei symud. Mae rhai rhannau o'r cartref yn hen ac 
mae'r darparwr yn cymryd camau i adnewyddu'r adeilad. Mae cynlluniau i symud yr 
ystafell golchi dillad a bwriedir gosod ystafell ymolchi newydd. Bydd y rheolwr yn 
cynnwys y bobl wrth drafod opsiynau ar gyfer gosod ystafell wlyb newydd. Rydym wedi 
nodi bod yr amgylchedd yn faes i'w wella a byddwn yn olrhain hynt y gwaith addurno, a 
newid yr ystafell golchi dillad a'r ystafell wlyb yn yr arolygiad nesaf.

Cwblheir archwiliadau Iechyd a Diogelwch rheolaidd o'r eiddo. Mae'r cartref yn 
cydymffurfio â Rheoliadau Tân ac mae profion y cyfarpar diogelwch tân yn gyfredol.  
Mae Cynlluniau Personol ar gyfer Gwagio'r Adeilad wedi’u teilwra i'r unigolyn ac ar gael 
mewn argyfwng. 

Mae'r gegin wedi cael tystysgrif sgôr hylendid bwyd pum seren. Mae'r ystafell fwyta yn 
olau ac yn groesawgar, ac mae'r bobl yn dewis o'r fwydlen bob dydd ac mae dewisiadau 
amgen ar gael. Mae'r gweithwyr gofal yn cefnogi'r bobl hynny sy'n ei chael hi'n anodd 
cofio pethau i wneud dewisiadau cadarnhaol drwy ddangos opsiynau wrth y bwrdd. 
Dywedodd person sy'n byw yn y cartref wrthym “The food is first class, it’s presentation 
is enough to make you want to eat” [Mae'r bwyd o'r radd flaenaf ac mae'n cael ei 
gyflwyno mewn ffordd ddeniadol iawn] a dywedodd cynrychiolydd “The food is good, 
they go out of their way to get the little things she likes, they are very personal” [Mae'r 
bwyd yn dda, maent yn mynd allan o'u ffordd i gael y pethau bach mae'n eu hoffi, maent 
yn bersonol iawn.]   

Mae mesurau COVID-19 ychwanegol ar waith. Mae gorsafoedd diheintio ar gael ym 
mhob rhan o'r cartref ac mae gweithdrefnau profi llym ar waith ar gyfer pob ymwelydd.





Arwain a Rheoli 

Nid oes gan y darparwr drefniadau effeithiol ar waith ar gyfer monitro, adolygu a gwella 
ansawdd y gwasanaeth. Ni chafodd ymweliadau chwarterol statudol yr unigolyn cyfrifol 
â'r gwasanaeth eu cwblhau bob amser yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf. Yn ystod yr 
ymweliadau a gynhaliwyd, ni cheisiwyd barn y bobl sy'n byw yn y cartref ddigon er mwyn 
cael eu hadborth ar y gwasanaeth a ddarparwyd. Roedd yr Adolygiad o Ansawdd y 
Gofal a oedd yn cael ei gynnal bob chwe mis yn dangos adborth cadarnhaol gan y bobl, 
eu cynrychiolwyr a'r gweithwyr proffesiynol sydd ynghlwm wrth y gwasanaeth. Mae'n 
bosibl bod y diffygion yn y ffordd y caiff y gwasanaeth ei oruchwylio wedi peri risg i 
iechyd a llesiant y bobl. Felly, rydym wedi nodi hyn fel maes lle mae angen Hysbysiad 
Gweithredu â Blaenoriaeth. Gwnaeth yr unigolyn cyfrifol arfaethedig newydd (sydd 
wrthi'n mynd drwy'r broses gofrestru) amlinellu ei gynlluniau i wella'r ffordd y caiff y 
gwasanaeth ei oruchwylio. Mae wedi cwblhau ei ymweliad cyntaf â'r cartref ac mae'n 
bwriadu defnyddio adnoddau sicrhau ansawdd presennol a thrafodaethau un i un i 
fonitro a gwella ansawdd y gwasanaeth. 

Ceir diwylliant agored a chefnogol yn y cartref. Mae'n hawdd mynd at y rheolwr a'r 
dirprwy a gwelsom sawl enghraifft o'r bobl a'r staff yn sgwrsio â'r ddau ohonynt drwy 
gydol yr arolygiad. Dywedodd person sy'n byw yn y cartref “[Manager and deputy] are 
brilliant very easy to talk to and there is always one of them on duty and they help 
straight away”. [Mae'r rheolwr a'r dirprwy yn wych, mae'n hawdd iawn siarad â nhw, ac 
mae bob amser un ohonynt ar ddyletswydd ac yn gallu helpu'n syth.] Siaradodd un 
perthynas yn gadarnhaol am gyfathrebu â'r rheolwr a'i gallu i ddatrys materion yn gyflym 
ac yn effeithiol. Dywedodd y gweithwyr gofal wrthym “I know I can speak to [Manager 
and deputy] with any problems” [Rwy'n gwybod y gallaf siarad â'r rheolwr a'r dirprwy am 
unrhyw broblemau] a “[Manager and deputy] were very supportive especially during the 
worst times of the pandemic” [Roedd y rheolwr a'r dirprwy yn gefnogol iawn yn enwedig 
pan oedd y pandemig ar ei waethaf.] Mae'r staff yn cael cyfarfodydd goruchwylio 
rheolaidd, gan gynnwys arfarniadau blynyddol. Mae gan y staff ddealltwriaeth dda o 
faterion diogelu ac maent yn dilyn mesurau atal a rheoli heintiau priodol. Mae polisïau a 
gweithdrefnau ar waith i gefnogi arferion da, ac mae gan y staff ddealltwriaeth ddigonol o 
bolisïau allweddol. 

Cynhelir gwiriadau cyn cyflogaeth cyn i gyflogeion newydd ddechrau gweithio, gan 
gynnwys gwirio geirdaon a'r hawl i weithio a gwiriadau gan y Gwasanaeth Datgelu a 
Gwahardd (DBS). Caiff gweithwyr gofal hyfforddiant datblygiadol gorfodol sy'n benodol i 
unigolion er mwyn diwallu anghenion y bobl a darparu'r gwasanaeth gorau posibl. 

Mae niferoedd digonol o staff ar ddyletswydd i ddiwallu anghenion y bobl. Mae llawer o'r 
gweithwyr gofal wedi bod yn y gwasanaeth ers blynyddoedd ac wedi meithrin 
cydberthnasau da â'r bobl ac yn deall eu hamgylchiadau a'u hanghenion unigol.





Meysydd i'w gwella a chamau a gymerwyd yn yr arolygiad blaenorol neu ers hynny. 
Wedi ei gyflawni 

Meysydd i'w gwella a chamau a gymerwyd yn yr arolygiad blaenorol neu ers hynny. 
Heb ei gyflawni

Dim

Meysydd lle y mae angen gweithredu â blaenoriaeth

Goruchwyliaeth y darparwr 

Gwelsom ganlyniadau gwael i'r bobl, a/neu risg i lesiant y bobl. Felly, rydym wedi cyflwyno 
hysbysiad gweithredu â blaenoriaeth ac rydym yn disgwyl i'r darparwr gymryd camau ar 
unwaith i fynd i'r afael â hyn a gwneud gwelliannau.

Meysydd lle y mae angen gwneud gwelliannau

Yr Amgylchedd

Mae angen gwella'r maes/meysydd a nodir uchod, ond nid ydym wedi cyflwyno hysbysiad 
gweithredu â blaenoriaeth ar yr achlysur hwn. Mae hyn am nad oes unrhyw risg 
uniongyrchol na sylweddol i'r bobl sy'n defnyddio'r gwasanaeth. Rydym yn disgwyl i'r 
darparwr cofrestredig gymryd camau i unioni hyn, a chaiff y mater ei ystyried eto yn ystod yr 
arolygiad nesaf. 



Dyddiad Cyhoeddi 18/11/2021


