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Arolwg adborth i gomisiynwyr a 
gweithwyr proffesiynol eraill

Enw’r gwasanaeth:

Dyddiad:

Mae barn y bobl sy’n defnyddio, yn byw neu’n gweithio mewn gwasanaeth 
gofal yn bwysig i ni. Maent yn ein helpu i lunio barn am y ffordd y mae 
gwasanaeth a’i staff yn helpu i hyrwyddo llesiant pobl. 

Byddwch cystal â neilltuo ychydig funudau i fynegi eich barn am y gofal a’r 
cymorth a ddarperir gan y gwasanaeth hwn. 

Nid oes angen i chi nodi eich enw na’ch manylion cyswllt, oni fyddwch am 
wneud hynny, neu os hoffech siarad â ni. Mae eich sylwadau unigol yn 
gyfrinachol ac ni fyddwn yn eu rhannu. 
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Os nad yw’n gwneud hynny, rhowch fanylion

Ydy  Nac ydy

1.  Yn eich barn chi, a yw’r datganiad o ddiben yn adlewyrchu’r hyn y mae’r 
gwasanaeth yn ei ddarparu yn gywir?  Ticiwch un blwch 

2.  Beth mae eich adolygiadau/ailasesiadau unigol o anghenion y bobl yn dweud 
wrthych am y gwasanaeth hwn?  Rhowch fanylion
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4.  Beth mae’r gwasanaeth yn ei wneud yn dda?  Rhowch fanylion

3.  Ar y cyfan, i ba raddau y mae’r gofal a’r cymorth a ddarperir gan y gwasanaeth 
hwn yn helpu pobl i gyflawni eu canlyniadau?  Rhowch gylch o gwmpas eich ateb

Rhagorol

Da

Angen gwella

Gwael

Dyma wasanaeth neilltuol sy’n cefnogi pobl yn dda 
iawn ac yn rhagori ar ein disgwyliadau.

Dyma wasanaeth da sy’n cefnogi pobl yn dda ac yn 
bodloni ein disgwyliadau.

Nid yw’r gwasanaeth hwn yn cefnogi pobl yn dda 
ac mae angen iddo wella er mwyn bodloni ein 
disgwyliadau.

Nid yw’r gwasanaeth hwn yn cefnogi pobl yn ddiogel 
ac mae angen cymryd camau brys i ddiogelu pobl a 
gwella canlyniadau.
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5.  Beth sydd angen ei newid neu ei wella?  Rhowch fanylion

6.  A oes gennych unrhyw bryderon am y gwasanaeth hwn yr hoffech eu trafod â ni? 

Oes   Nac oes 

Os oes, rhowch fanylion neu rif cyswllt fel y gallwn eu trafod 
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7.  Rhowch unrhyw sylwadau eraill yr hoffech eu gwneud

Manylion cyswllt: 
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Yr hyn a wnawn gyda’r wybodaeth a gawn gennych.
Mae’n bosibl y byddwn yn trafod materion a godwyd yn yr holiadur hwn fel rhan o’r 
arolygiad a gellir cyfeirio at faterion yn yr adroddiad arolygu. Fodd bynnag, ni fyddwn 
yn datgelu pwy ydych.  

Pwysig: Rydym yn prosesu unrhyw wybodaeth bersonol a/neu sensitif sydd gennym 
amdanoch yn deg ac yn gyfreithlon, ac rydym ond yn gofyn am wybodaeth o’r fath 
os oes ei hangen arnom er mwyn cyflawni ein rôl. I gael rhagor o wybodaeth am y 
ffordd rydym yn prosesu eich data personol, a’ch hawliau mewn perthynas â hyn, 
gweler ein Hysbysiad Preifatrwydd ar ein gwefan https://arolygiaethgofal.cymru/sut-
rydym-yn-defnyddioch-gwybodaeth-bersonol, neu cysylltwch â ni i gael copi papur. 
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