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Iaith y gwasanaeth 
 
 

Y ddwy 

Arolygiad blaenorol Arolygiaeth Gofal 
Cymru 
 

 
21/06/2022 

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

Nid yw'r gwasanaeth hwn yn darparu'r 'Cynnig 
Rhagweithiol' ar gyfer y Gymraeg ac nid yw'n 
gwneud cryn ymdrech i hyrwyddo'r defnydd o'r 
Gymraeg a diwylliant Cymru. 

 

Crynodeb 
 
Arolygiad â phwyslais penodol oedd hwn  

 

Mae'r bobl yn cael gofal gan dîm o staff uchel eu cymhelliant sy'n ymrwymedig i ddarparu'r 

gofal gorau posibl i bawb.  

 

Caiff anghenion gofal a chymorth eu diwallu gan staff gofal sy'n ymwybodol o anghenion y 

bobl a beth sy'n bwysig iddynt. Mae cynlluniau gofal unigolion yn anghyson ac nid ydynt 

bob amser yn adlewyrchu anghenion yr unigolyn.  

 

Mae diffygion o ran rheolaeth, goruchwyliaeth a threfniadau llywodraethu cyffredinol y 

gwasanaeth. Rydym wedi nodi achosion o ddiffyg cydymffurfio yn ystod yr arolygiad. 

 
 
  



 
 

 
 

Llesiant  

 

Mae'r bobl yn ddiogel ac yn cael eu hamddiffyn rhag niwed. Mae'r rhan fwyaf o'r staff yn 

ymwybodol o'u cyfrifoldebau mewn perthynas â diogelu a sut i roi gwybod am eu pryderon. 

Fodd bynnag, dywedodd rhai o'r staff wrthym nad oeddent yn gwybod beth i'w wneud er 

mwyn rhoi gwybod am achos diogelu ac nad oeddent wedi cael hyfforddiant. Gallai hyn 

arwain at risg i iechyd a llesiant y bobl. Dywedodd y staff y gwnaethom siarad â nhw nad 

ydynt yn gwbl hyderus y byddai eu rheolwr yn ymdrin yn briodol ag unrhyw bryderon a godir 

ganddynt nac y byddai'n rhoi gwybod amdanynt.  

  

Mae'r amgylchedd ffisegol yn cyfrannu at lesiant y bobl, ac mae'n lân ac yn gyfforddus. Mae 

gwaith addurno ac adnewyddu parhaus yn mynd rhagddo, ac nid oes modd defnyddio'r 

ardal fwyta ar hyn o bryd gan fod gwaith atgyweirio yn cael ei gynnal i gael gwared ar 

leithder yn y wal.  

  

Caiff anghenion gofal y bobl eu diwallu gan staff gofal sy'n ymrwymedig ac yn uchel eu 

cymhelliant ac sy'n rhoi blaenoriaeth i anghenion yr unigolion. Mae'r bobl sy'n defnyddio'r 

gwasanaeth yn fodlon ar y cymorth a'r gofal a gânt.  

  

Nid yw'n amlwg bod y darparwr yn darparu goruchwyliaeth ddigonol ac felly mae risg i 

iechyd a llesiant y bobl, ac nid yw eu lleisiau na'u hawliau yn cael eu parchu. Mae angen 

gwella'r trefniadau cyffredinol ar gyfer llywodraethu a goruchwylio'r gwasanaeth.  

 

 

 

  



 
 

 
 

Gofal a Chymorth  

 

Mae gan y staff wybodaeth a dealltwriaeth dda iawn o'r bobl y maent yn gofalu amdanynt. 

Gwelsom fod y rhyngweithio yn gyfeillgar ac yn llawn hiwmor gan ddangos cydberthnasau 

da rhwng y bobl a'r staff.  

 

Mae'r staff arlwyo yn deall pwysigrwydd maeth da. Caiff prydau eu paratoi gan ddefnyddio 

cynhwysion ffres, a phrin iawn yw'r ddibyniaeth ar fwyd wedi'i brosesu. Mae bwydlen ar 

gael, ond os na fydd y bobl am fwyta'r hyn a gynigir, gallant ddewis prydau amgen. Caiff 

digwyddiadau arbennig eu dathlu, ac mae bwyd ar gael y tu allan i amseroedd prydau. 

Darperir ar gyfer dietau arbennig, a chaiff pobl eu hannog a'u helpu i yfed digon.   

 

Fodd bynnag, cawsom wybod nad yw'r cyfarpar cywir bob amser ar gael i helpu'r bobl i yfed 

digon ar eu pen eu hunain. Dywedodd staff wrthym weithiau nad oes gwellt ar gael i'r bobl 

sydd eu hangen er mwyn yfed yn ddiogel. Nid oedd cymhorthion ymataliaeth ar gael rhyw 

benwythnos, a bu'n rhaid i'r staff eu prynu. Cadarnhawyd hyn gan y rheolwr.  

 

Gall y bobl gymryd rhan mewn gweithgareddau ar adegau pan all y staff gofal eu cynnig. 

Dywedodd y staff wrthym “Rydym yn rhuthro drwy'r amser ac nid oes cyfle i ni dreulio 

amser o ansawdd gyda'r bobl  yn gwneud yr hyn y maent yn hoffi ei wneud. Does dim 

disgwyl i'r sefyllfa wella gan fod y staff gofal yn cael eu cwtogi o bedwar i dri gydag un nyrs 

ac nad oes cydgysylltydd gweithgareddau yma”. Mae'r staff gofal yn parchu dewisiadau 

pobl pan fyddant yn gallu cynnig gweithgareddau ac yn parchu ble mae'r bobl am dreulio eu 

hamser e.e. yn y lolfa neu yn eu hystafell wely. Yn ystod yr arolygiad, gwelsom fod pobl yn 

y lolfa yn gwylio'r teledu. Yn ystod y ddau ymweliad, gwelsom fod y staff gofal yn brysur a'u 

bod yn rhuthro er mwyn gwneud yn siŵr bod holl anghenion y bobl yn cael eu diwallu.  

 

Mae angen adolygu a diweddaru'r polisïau a gedwir mewn ffeil yn swyddfa'r rheolwr. Mae'r 

rhain yn cynnwys rheoli anghenion iechyd ac anghenion personol penodol. Felly, ni allwn 

fod yn sicr bod canllawiau ar gael i'r staff sy'n unol ag unrhyw ddeddfwriaeth a chanllawiau 

cenedlaethol cyfredol. Yn ystod cyfarfod â'r darparwr, dywedodd yr unigolyn cyfrifol wrthym 

fod y fersiynau wedi'u diweddaru ar-lein. Nid oedd modd i ni weld y polisïau hyn ac nid 

ydym wedi gweld unrhyw ddiweddariadau. Dywedodd y staff wrthym nad oes dogfennau a 

pholisïau ar gael iddynt.  

 

Roedd modd i ni weld y cynlluniau personol a gedwir ar y system Care View. Roedd 

anghysondebau yn y cynlluniau personol e.e. roedd y cofnod rhoi meddyginiaeth (MAR) yn 

cynnwys gwybodaeth wahanol i'r cynllun personol.  

 

Cawsom wybod gan weithiwr iechyd proffesiynol allanol a oedd yn ymweld â'r gwasanaeth 

ei fod yn gweld anghysondebau rhwng y cynlluniau gofal nyrsio a'r asesiadau ac nad oedd 

y ddogfennaeth, yn ôl pob tebyg, yn adlewyrchu anghenion yr unigolyn. Roedd y 

ddogfennaeth am niwed pwyso yn wael iawn ac nid oedd siartiau clwyfau yn cael eu 



 
 

 
 

cwblhau'n gyson. Ni chynhaliwyd gwerthusiad clwyfau ers mis Awst 2022. Nodwyd 

cywirdeb cynlluniau personol fel maes i'w wella yn ystod arolygiad blaenorol, ond ni fu 

unrhyw welliannau, felly rydym wedi cyhoeddi hysbysiad gweithredu â blaenoriaeth. Rhaid 

i'r darparwr gymryd camau ar unwaith i ymdrin â'r mater hwn.  

 

Dywedodd y staff gofal wrthym “Caiff cynlluniau gofal eu cadw ar gyfrifiadur y rheolwr ac nid 

ydynt yn adlewyrchu'r person nac yn gyfredol. Nid oes modd i mi eu gweld ac nid yw'r 

aelodau eraill o'r staff yn gallu eu gweld ychwaith. Rwy'n credu mai dim ond nifer fach 

ohonynt rwyf wedi'u gweld” ac “os nad yw'r rheolwr yma, nid oes modd i ni weld y 

cynlluniau gofal gan ei fod yn mynd â'i liniadur adref a bod y swyddfa yn cael ei chloi felly 

does dim modd i ni weld gwaith papur na chyrraedd yr allanfa dân” ac “roeddwn wedi bod 

yma ers pythefnos ac yn gorfod gofyn o hyd am gael gweld cynlluniau gofal cyn cael gweld 

un ohonynt”. Felly, rydym wedi cyhoeddi hysbysiad gweithredu â blaenoriaeth.  Rhaid i'r 

darparwr gymryd camau ar unwaith i ymdrin â'r mater hwn.  

 

Ni welsom unrhyw dystiolaeth bod y bobl na'u cynrychiolwyr yn cael eu cynnwys wrth 

ddatblygu eu cynlluniau personol. Tynnwyd sylw at hyn hefyd yn yr arolygiad diwethaf pan 

oedd y system newydd yn cael ei chyflwyno. Dywedodd y staff gofal wrthym nad oedd 

modd iddynt weld cynlluniau personol gan eu bod yn cael eu cadw ar y system a bod angen 

defnyddio gliniadur y rheolwr i'w gweld. Felly, nid oedd y bobl yn gallu gweld eu cynlluniau 

personol eu hunain. Felly, rydym wedi cyhoeddi maes i'w wella, a gaiff ei adolygu yn ystod 

yr arolygiad nesaf.  

 

Mae prosesau effeithiol ar waith ar gyfer sicrhau hylendid ac atal a rheoli heintiau. Caiff y 

canllawiau a gyhoeddir gan Iechyd Cyhoeddus Cymru eu dilyn. Mae pob aelod o'r staff yn y 

cartref yn cymryd gofal ychwanegol i sicrhau eu bod yn amddiffyn y bobl rhag y risg o haint, 

yn enwedig COVID-19.  

 

 

 

  



 
 

 
 

Yr Amgylchedd  

 

Mae'r eiddo yn gartrefol, yn gynnes ac yn lân. Mae'r bobl yn dweud eu bod yn teimlo'n 

gyfforddus ac yn hapus yn byw yno. Mae ystafell breifat pob person yn ddiogel, yn fawr ac 

wedi'i phersonoli i adlewyrchu chwaeth a diddordebau'r person, gydag eitemau fel 

ornamentau, llenni a deunyddiau, lluniau a chelfi.  

 

Mae'r bobl yn cael eu diogelu rhag ymwelwyr diawdurdod, gan fod yn rhaid i bob ymwelydd 

ganu cloch y drws ffrynt er mwyn dod i mewn a chofnodi ei ymweliad yn y llyfr ymwelwyr 

wrth gyrraedd a gadael. Caiff gwybodaeth bersonol y bobl, ynghyd â chofnodion personél y 

cyflogeion, eu storio'n ddiogel, a dim ond aelodau awdurdodedig o'r staff all eu gweld.  

 

Mae gweithdrefnau clir ar gyfer rheoli heintiau ar waith. Mae allanfeydd tân yn glir o 

rwystrau ac mae cofnodion cynnal a chadw yn dangos y caiff profion larwm tân eu cynnal 

bob wythnos. Caiff yr holl ddeunyddiau COSHH (Rheoli Sylweddau Peryglus i Iechyd) eu 

storio'n gywir, yn unol â Rheoliadau COSHH 2002.  

 

 

 

  



 
 

 
 

Arweinyddiaeth a Rheolaeth  

 

Cafwyd anawsterau wrth recriwtio staff nyrsio i'r gwasanaeth, felly er mwyn ymateb i 

fylchau ar y rota, mae'r gwasanaeth wedi defnyddio nyrsys asiantaeth a nyrsys o chwaer-

gartref yn Lerpwl.  

 

Dywedodd y staff gofal wrthym fod cyfathrebu gan y rheolwyr yn wael iawn “Rwyf wedi bod 

yma ers amser, ac mae calon y cartref wedi diflannu” a “Dim ond un person sydd yma i'n 

helpu, ac mae'n wych, ond ni all ddal ati i frwydro drosom yn barhaus”. Gwelwyd tystiolaeth 

o gyfathrebu a threfniadau goruchwylio gwael gan y darparwr, yn enwedig o ran newid y 

rotas, lleihau nifer y gofalwyr a sefyllfa lle cynigiodd y rheolwr swydd y dirprwy reolwr i 

unigolyn, cyn i'r darparwyr dynnu'r cynnig hwnnw'n ôl. Nid yw'r staff yn teimlo bod y 

rheolwyr na'r perchenogion yn gefnogol ac maent yn teimlo'n bryderus ac yn ansicr o 

ganlyniad i'r newidiadau sy'n cael eu gwneud ac ar ôl cael gwybod bod y cartref yn derbyn 

galwadau ffôn rheolaidd am filiau heb eu talu. Dywedodd y staff gofal wrthym “Mae'r ffaith 

bod biliau heb eu talu a thaliadau yn ddyledus o hyd yn peri pryder i ni, ac rydym yn poeni 

am y preswylwyr hefyd, felly rydym yn gwneud yn siŵr eu bod nhw i gyd yn iawn ac yn 

hapus. Rydym yma iddyn nhw”.  

 

Dywedodd gweithwyr iechyd proffesiynol a oedd yn ymweld â'r gwasanaeth fod 

anghysondebau rhwng y cynlluniau gofal nyrsio a'r asesiadau, nad oedd dogfennaet yn 

adlewyrchu anghenion yr unigolyn, ac nad oedd gwaith papur pwysig wedi cael ei lenwi am 

iechyd a llesiant y bobl.  Rydym wedi cyhoeddi hysbysiad gweithredu â blaenoriaeth ac 

mae'n rhaid i'r darparwr gymryd camau ar unwaith i ymdrin â'r mater hwn.  

  

Mae'r matrics goruchwyliaeth a gawsom gan y rheolwr yn dangos o'r 21 o aelodau o staff a 

restrwyd, fod saith ohonynt wedi cael eu sesiwn goruchwylio ddiwethaf ym mis Mai 2022, 

pedwar ohonynt ym mis Medi 2022 ac nad oedd sesiynau goruchwylio wedi'u rhestru o 

gwbl yn 2022 ar gyfer saith ohonynt. Nid oes unrhyw gofnod o sesiwn goruchwylio'r 

rheolwr, a gadarnhawyd gan yr unigolyn cyfrifol mewn cyfarfod â'r darparwr. Gwelsom 

fatrics hyfforddiant y staff a oedd yn dangos nad oedd y rheolwr wedi cwblhau unrhyw 

hyfforddiant. O'r staff sy'n weddill, mae angen i 18 ohonynt ymgymryd â hyfforddiant craidd, 

ac roedd hyfforddiant 17 ohonynt wedi dod i ben cyn mis Gorffennaf 2022 Nododd yr 

ymweliad Rheoliad 73 ym mis Gorffennaf 2022 nad oedd sesiynau goruchwylio staff yn 

gyfredol ond ni nododd faint o hyfforddiant staff oedd heb ei gynnal. Rydym wedi cyhoeddi 

hysbysiad gweithredu â blaenoriaeth ac mae'n rhaid i'r darparwr gymryd camau ar unwaith i 

ymdrin â'r mater hwn.     

 

Nid oes gan y darparwyr systemau dethol a fetio trylwyr ar waith i ddiogelu'r bobl y maent 

yn darparu gwasanaeth iddynt. Gwelsom dystiolaeth o hyn yn y wybodaeth a gawsom gan 

y rheolwr. Gwelsom restr oruchwylio a rhestr ar-lein y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd 

(DBS). Wrth gymharu'r ddwy restr ar gyfer y staff, gwelsom fod gwybodaeth ar goll ar gyfer 

wyth aelod o'r staff ac nad oedd un ohonynt wedi'i gynnwys ym manylion ar-lein y 



 
 

 
 

Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd. Dywedodd yr unigolyn cyfrifol wrth AGC mewn cyfarfod 

â'r darparwr fod gwiriad gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd wedi'i gynnal ar gyfer pob 

aelod o'r staff, ond nid ydym wedi gweld y dystiolaeth hon. Felly, rydym wedi cyhoeddi 

maes i'w wella, a gaiff ei adolygu yn ystod yr arolygiad nesaf. 

 

Mae AGC wedi clywed am sawl pryder ynghylch rheolaeth a threfniadau llywodraethu 

cyffredinol  y gwasanaeth a sefyllfa ariannol y gwasanaeth a all gael effaith ar y bobl sy'n 

byw yn y gwasanaeth. Ar adeg yr arolygiad, nid oedd y sefyllfa ariannol bresennol yn 

ymddangos fel petai'n cael effaith andwyol uniongyrchol ar y bobl. Mae'r unigolyn cyfrifol ar 

gyfer y gwasanaeth wedi cwblhau ymweliad Rheoliad 73 a darparwyd tystiolaeth i ddangos 

hyn. Mae swyddog cydymffurfiaeth y cwmni ei hun hefyd yn ymweld â'r gwasanaeth 

unwaith y mis ac yn llunio adroddiad, a welsom ar ôl ein harolygiad. Nid yw'r adroddiadau 

hyn yn cynnwys manylion na chamau gweithredu dilynol. Gwelwyd tystiolaeth fod 

hyfforddiant y staff yn cael ei grybwyll yn adroddiadau mis Awst a mis Medi 2022, ond ni 

wnaed llawer i drefnu'r hyfforddiant yr oedd angen ei gynnal. Yn ystod yr arolygiad ym mis 

Hydref 2022, gwelsom fod angen cynnal hyfforddiant o hyd yn achos 17 o aelodau o'r staff 

ac nad oedd unrhyw hyfforddiant wedi'i restru ar gyfer y rheolwr.  

 

Nodwyd sawl achos o ddiffyg cydymffurfio yn yr arolygiad hwn a dim ond un o'r achosion 

hynny oedd wedi'i nodi hefyd gan yr unigolyn cyfrifol yn ystod yr ymweliad ym mis 

Gorffennaf 2022, gyda'r swyddog cydymffurfiaeth yn cyfeirio at hyfforddiant ddwywaith. 

Nodwyd gennym nad yw'r camau gweithredu y cytunwyd arnynt yn adroddiadau'r swyddog 

cydymffurfiaeth wedi cael eu rhoi ar waith. Er enghraifft, sicrhau bod staff ychwanegol ar 

ddyletswydd i ddarparu gweithgareddau. Nodwyd gennym nad oes unrhyw dystiolaeth bod 

cynnydd yn erbyn camau gweithredu yn cael ei fonitro ac felly o effeithiolrwydd y trefniadau 

ar gyfer goruchwylio a monitro'r gwasanaeth a'r rheolwyr. Rydym wedi cyhoeddi hysbysiad 

gweithredu â blaenoriaeth ac mae'n rhaid i'r darparwr gymryd camau ar unwaith i ymdrin â'r 

mater hwn. 

 

 

 



 
 

 

 

 
 
 

Rydym yn ymateb i achosion o ddiffyg cydymffurfio â rheoliadau pan gaiff canlyniadau 

gwael i bobl, a/neu risg i lesiant pobl eu nodi drwy gyhoeddi Hysbysiad(au) Gweithredu â 

Blaenoriaeth.  

Rhaid i'r darparwr gymryd camau ar unwaith i ymdrin â hyn a gwneud gwelliannau. Os bydd 

darparwyr yn methu â chymryd camau gweithredu â blaenoriaeth erbyn y dyddiad targed, 

gallwn uwchgyfeirio'r mater at Banel Gwella a Gorfodi.  

Hysbysiad(au) Gweithredu â Blaenoriaeth 

Rheoliad Crynodeb Statws 

36 Nid yw aelodau o'r staff yn cael eu goruchwylio'n unol 
â'r rheoliadau. Rhaid i'r darparwr sicrhau bod pob 
aelod o'r staff yn cael ei oruchwylio'n rheolaidd ac yn 
yn cael arfarniadau blynyddol.  

Newydd 

66 Nid yw'r darparwr yn monitro ac yn cefnogi 
gwelliannau i'r broses o reoli'r gwasanaeth yn 
effeithiol.  

Newydd 

21 Nid yw'r darparwr yn sicrhau bod gofal a chymorth yn 

cael eu darparu mewn ffordd sy’n diogelu, yn hybu ac 

yn cynnal diogelwch a llesiant unigolion  

Heb Gyflawni 

 
 

Crynodeb o'r Achos o Ddiffyg Cydymffurfio 

Statws Ystyr pob un  

Newydd  Nodwyd yr achos hwn o ddiffyg cydymffurfio yn yr arolygiad hwn. 

Adolygwyd  Adolygwyd cydymffurfiaeth yn ystod yr arolygiad hwn ond ni lwyddwyd 
i'w chyflawni. Mae'r dyddiad targed ar gyfer cydymffurfio yn y dyfodol a 
chaiff ei brofi yn ystod yr arolygiad nesaf.  

Heb Gyflawni  Profwyd cydymffurfiaeth yn ystod yr arolygiad hwn ond ni lwyddwyd i'w 
chyflawni.  

Cyflawnwyd  Profwyd cydymffurfiaeth yn ystod yr arolygiad hwn a llwyddwyd i'w 
chyflawni. 



 
 

 

 

Lle byddwn yn canfod achosion o ddiffyg cydymffurfio â rheoliadau ond na chaiff unrhyw 

risg uniongyrchol na sylweddol i'r bobl sy'n defnyddio'r gwasanaeth ei nodi, byddwn yn 

tynnu sylw atynt fel Meysydd i'w Gwella.  

Byddwn yn disgwyl i'r darparwr gymryd camau i unioni'r achos a byddwn yn ei ystyried eto 

yn yr arolygiad nesaf. Lle bydd  y darparwr wedi methu â gwneud y gwelliannau 

angenrheidiol, byddwn yn uwchgyfeirio'r mater drwy gyhoeddi Hysbysiad Gweithredu â 

Blaenoriaeth.  

Maes i'w Wella/Meysydd i'w Gwella  

Rheoliad Crynodeb Statws 

35 Nid oedd gan bob aelod o'r staff wiriad gan y 
Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd yn ôl y wybodaeth 
a ddarparwyd gan y rheolwr. Roedd naw gwiriad ar 
goll.  

Newydd 

7 Nid yw'r darparwr yn darparu gwasanaeth yn unol â'r 
datganiad o ddiben 

Newydd 

16 Nid yw'r darparwr yn dangos tystiolaeth bod y bobl, 
eu teulu/cynrychiolwyr neu weithwyr proffesiynol sy'n 
rhan o'u gofal yn cael eu cynnwys neu'n cael 
gwahoddiad i gymryd rhan wrth ddatblygu eu 
cynlluniau gofal.  

Newydd 

17 Ni welsom unrhyw dystiolaeth fod y bobl yn gallu 
gweld eu cynlluniau gofal neu fod ganddynt gopïau 
o'r cynlluniau hynny.  

Newydd 

60 Methiant i gyflwyno hysbysiadau mewn modd 
amserol ac yn y fformat gofynnol.  

Cyflawnwyd 

73 Methiant i gwblhau rheoliad 73 yn ddigon trylwyr 
gyda digon o waith dadansoddi, gan ddibynnu ar 
3ydd parti, ac heb ystyried y dystiolaeth sydd ar gael i 
gwblhau adroddiadau yn ddigon manwl  

Cyflawnwyd 
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