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Iaith y gwasanaeth Y ddwy iaith

Arolygiad diwethaf gan Arolygiaeth Gofal 
Cymru

16 ac 17/08/2018

A yw'r gwasanaeth hwn yn darparu’r 
cynnig rhagweithiol o ran y Gymraeg?

Yn gweithio tuag ato. Mae'r gwasanaeth yn gweithio tuag 
at ddarparu 'Cynnig Rhagweithiol' o ran y Gymraeg ac yn 
bwriadu dod yn lleoliad dwyieithog neu’n arddangos 
ymdrech sylweddol i hyrwyddo defnydd o'r Gymraeg a'i 
diwylliant.

Crynodeb 

Mae pobl yn derbyn gwasanaeth da gan y rheolwr a thîm staff ymroddgar.
Mae gan yr unigolyn cyfrifol oruchwyliaeth fanwl o'r gwasanaeth. Mae'r gwasanaeth yn 
cael ei fonitro trwy offerynnau archwilio ansawdd ac ymweliadau Rheoliad 73 yr unigolyn 

cyfrifol.

Mae iechyd a llesiant unigol pobl yn bwysig i'r rhai sy’n darparu'r gofal a 
chymorth. Mae’r bobl sy’n byw yn y gwasanaeth a'u perthnasau wedi cadarnhau hyn. 
Mae angen datblygu cofnodion gofal electronig ymhellach i ddarparu mwy o wybodaeth am 

yr unigolyn a'i anghenion unigol. 
 
Mae'r amgylchedd yn ddiogel ac mae mesurau rheoli ac atal heintiau priodol ar waith yn 
unol â chanllawiau Iechyd Cyhoeddus Cymru.  Mae'r gwasanaeth wedi ei gynnal a'i gadw’n 
dda ac mae gwelliannau parhaus yn cael eu gwneud.



Llesiant 

Cydnabyddir dewisiadau a barn pobl. Mae’r bobl yn cymryd rhan mewn gweithgareddau 
grŵp ac un i un o'u dewis. Mae'r unigolyn cyfrifol yn ceisio barn pobl sy'n byw ac sy'n 
gweithio yn y gwasanaeth yn ystod ymweliadau personol a rhithiol. Gall y bobl addurno’u 
hystafelloedd gwely gydag eitemau sy’n bwysig iddynt fel dodrefn, addurniadau, 
ffotograffau, posteri a gwaith celf. Mae’r bobl yn cael cynnig bwyd a lluniaeth o'u dewis ac 
mae opsiynau amgen ar gael yn rhwydd. Gall y bobl gymryd rhan mewn ystod o 
weithgareddau, hobïau a diddordebau maent yn eu mwynhau.

Mae’r bobl yn cael eu gwarchod rhag niwed a chamdriniaeth. Mae’r gweithwyr gofal yn 
siarad yn ofalgar am unigolion sy'n byw yn y gwasanaeth ac mae ganddynt ddealltwriaeth 
dda o anghenion pobl a sut i’w diwallu. Mae’r staff yn rhyngweithio â phobl ac yn eu 
cynorthwyo mewn ffordd ystyriol a gofalgar. Mae cofnodion gofal yn darparu gwybodaeth 
am anghenion a hoffterau pobl; fodd bynnag, mae angen rhagor o fanylion er mwyn rhoi 
darlun gwell o'r unigolyn. Mae’r staff gofal yn deall eu cyfrifoldebau i warchod pobl yn glir ac 
mae hyn yn cael ei gefnogi gan eu polisïau, sy'n cael eu hadolygu a'u diweddaru'n 
rheolaidd. Mae’r bobl sy’n byw yn Nghaeglas yn teimlo'n ddiogel.

Mae mesurau rheoli heintiau priodol ar waith ac mae staff yn deall yn glir beth yw eu rôl a'u 
cyfrifoldebau o ran sut i reoli ac atal heintiau. Mae'r gwasanaeth yn lân a heb aroglau drwg 
ac mae wedi'i gynnal a'i gadw'n dda. Mae mesurau recriwtio yn sicrhau bod gan y staff 
gofal sy'n gweithio yn y gwasanaeth y sgiliau a’r ymagwedd gywir tuag at ofal. Mae'r 
gwasanaeth yn cysylltu â gweithwyr iechyd a gofal cymdeithasol proffesiynol i sicrhau bod 
pobl yn cadw mor iach â phosib.



Gofal a Chymorth 

Mae gan staff ymroddedig ddealltwriaeth dda o anghenion y bobl sy'n byw yn y 
gwasanaeth. Mae rhyngweithiadau yn gadarnhaol ac yn ofalgar, roedd aelodau o staff yn 
siarad yn frwdfrydig am gynorthwyo unigolion ac am weithio yn y gwasanaeth. Dywedodd 
gweithwyr gofal wrthym; “Rwy’n caru fy swydd” “Rydw i wrth fy modd yma – mae’n swydd 
wych!” a “Rwy’n caru’r preswylwyr”.Dywedodd pobl a'u perthnasau wrthym eu bod yn 
hapus â'r gofal maent yn ei dderbyn ac roeddent yn canmol y staff gofal; “Rwy’n hapus 
iawn yma – mae popeth yn dda”, “Rwy’n hoffi popeth yma – mae’r gofalwyr yn fendigedig” 
ac “mae’r gofalwyr yn dda iawn”.
Dywedodd un berthynas wrthym “Nid oes gennyf unrhyw bryderon ynglŷn â'r cartref, y tîm 
rheoli na'r gofal mae fy nhad yn ei dderbyn”. Dywedodd yr holl bobl y gwnaethom siarad 
â nhw eu bod yn teimlo'n ddiogel yn byw yn Nghaeglas. Dylid rhoi ystyriaeth ychwanegol 
i fodloni gofynion “Cynnig Rhagweithiol” o ran y Gymraeg gan gynnwys sicrhau bod 
gwybodaeth ddwyieithog ar gael yn rhwydd.

Gall pobl gymryd rhan mewn gweithgareddau grŵp a rhai unigol rheolaidd. Gwelsom 
nifer o bobl yn ymuno â gwahanol weithgareddau yn ystod ein hymweliad gan gynnwys 
ymarfer corff cadair freichiau. Mae'r ymarfer corff wedi ei drefnu'n dda ac mae 
cyfranogwyr yn cael eu hannog a'u cynorthwyo'n gadarnhaol. Mae pobl yn elwa o'r 
ymarfer corff “rwy'n teimlo'n wych ar ôl ei wneud” a “mae'n fy helpu i gadw mor ffit ag 
sy'n bosibl”. Dywedodd pobl wrthym eu bod yn mwynhau'r gweithgareddau rheolaidd 
gyda'u ffrindiau “rydym yn cael hwyl ac mae'n codi ysbryd”.

Mae gan y gegin sgôr hylendid bwyd o bum seren a bwydlenni amrywiol yn cynnig dewis 
yn ddyddiol.  Ymddengys fod amser bwyd yn achlysur cymdeithasol hynod gadarnhaol a 
phleserus. Gwelsom brydau bwyd wedi'u cyflwyno'n dda yn cael eu danfon i bobl oedd 
yn bwyta yn eu hystafelloedd eu hunain. Dywedodd dau unigolyn wrthym ”mae'r prydau 
bwyd yn flasus iawn” a  “hyfryd”.

Mae lefelau staffio digonol ar waith er mwyn diwallu anghenion gofal pobl sy'n byw yn y 
gwasanaeth. Dywedodd staff gofal wrthym fod rhai materion wedi bod ynglŷn â salwch 
staff oherwydd y pandemig ond maent wedi cynorthwyo ei gilydd trwy gyflenwi shifftiau. 
Mae’r staff gofal yn ymateb i unrhyw ymholiadau gan bobl mewn modd amserol ac mae 
rhyngweithiadau yn gyfeillgar, yn barchus a heb frys.

Mae gan staff gofal fynediad at gofnodion gofal electronig, sy'n amlinellu'r cymorth sydd 
ei angen ar bobl i gadw'n iach. Mae’r cynlluniau yn darparu gwybodaeth am anghenion 
pobl; fodd bynnag, mae angen mwy o fanylion ar gyfer rhoi gwell darlun o'r unigolyn. 
Mae’r gweithwyr proffesiynol iechyd a gofal cymdeithasol yn ymwneud â’r bobl ac mae 
hyn wedi cael ei gofnodi’n dda yn eu cofnodion gofal. Mae mesurau priodol ar waith ar 
gyfer storio, rhoi a chofnodi meddyginiaeth yn ddiogel. 



Mae'r gwasanaeth yn hyrwyddo arferion hylendid i leihau'r risgiau o ran heintiau. Mae'r 
staff yn gwisgo cyfarpar diogelu addas ac yn cydymffurfio â chanllawiau cyfredol Iechyd 
Cyhoeddus Cymru. Mae'r rheolwr wedi gweithio gyda swyddogion iechyd yr amgylchedd 
a'r Bwrdd Iechyd Lleol i sicrhau bod y gwasanaeth yn bodloni ei rwymedigaethau ynglŷn 
â mesurau atal a rheoli heintiau. Mae polisïau a gweithdrefnau ar waith i gynorthwyo 
arferion da. Mae staff gofal yn deall y rhain yn glir a’u cyfrifoldebau ynglŷn â gwarchod 
pobl rhag heintiau.

Yr Amgylchedd  

Mae trefniadau ar waith i leihau'r risg i iechyd a diogelwch pobl. Mae’r gwaith o brofi a 
gwasanaethu cyfarpar diffodd tân a symud a thrin yn cael ei gynnal o fewn yr amserlenni 
gofynnol. Mae'r Cynlluniau Personol Gadael mewn Argyfwng wedi cael eu personoli ac 
maent ac ar gael yn rhwydd mewn argyfwng. Mae larymau tân o fewn cyrraedd ac mae 
pobl yn ymateb iddynt mewn modd amserol pan fyddant yn canu. 

Mae mesurau atal a rheoli heintiau ar waith, ac mae gorsafoedd glanweithdra a 
chyfarpar diogelu personol wedi’u lleoli ledled y cartref. Mae gweithdrefnau profi COVID-
19 ar waith ar gyfer pob ymwelydd sy’n dod i gwrdd â'i berthynas yn y gwasanaeth. 
Dylai'r biniau mewn ardaloedd cymunol gael eu cyfnewid â biniau pedal a weithredir â 
throed er mwyn lleihau'r risg o groes-heintio.  Mae sylweddau sy’n beryglus i iechyd yn 
cael eu storio'n ddiogel ac mae ardaloedd cymunol yn glir a heb beryglon. Mae 
gwiriadau, gwasanaethu ac archwiliadau cynnal a chadw trylwyr ar waith, ond mae 
angen hyfforddiant priodol ar gyfer yr unigolyn sy'n eu cynnal. Mae'r amgylchedd yn lân 
a heb unrhyw aroglau drwg.

Mae'r amgylchedd yn cynorthwyo pobl i gyflawni eu canlyniadau personol. Mae cynllun y 
gwasanaeth yn galluogi pobl i ddefnyddio'r adnoddau sydd ar gael iddynt yn ddiogel. 
Mae addurniadau ac arwyddion trwy gydol y gwasanaeth wedi'u dylunio ar gyfer ysgogi 
a chynorthwyo cyfeiriadedd. Mae nifer o ardaloedd cymunol ac ardaloedd distawach i 
bobl gyfarfod yn dibynnu ar eu hoffterau. Mae ystafelloedd gwely pobl wedi cael eu 
haddurno gyda dodrefn, addurniadau, ffotograffau a gwaith celf. 
Mae'r gwasanaeth wedi ei gynnal a'i gadw’n dda ac mae gwelliannau parhaus yn cael 
eu gwneud.



Arweinyddiaeth a Rheolaeth 

Mae trefniadau llywodraethu da ar waith yma. Mae'r unigolyn cyfrifol wedi cynnal 
ymweliadau Rheoliad 73 yn ystod y pandemig. Mae AGC wedi derbyn copïau o 
adroddiadau sy’n dangos ei fod yn siarad â’r staff fel rhan o'i ymweliadau â'r 
gwasanaeth. Cafodd hyn ei gadarnhau gyda ni gan y staff a'r bobl sy'n byw yn y 
gwasanaeth. Mae ystod o offer monitro ar gael ac mae archwiliadau yn cael eu cynnal 
gan y tîm rheoli . Mae'r camau sydd eu hangen yn sgil yr archwiliadau hyn yn cael eu 
gweithredu a'u hadolygu yn rheolaidd.

Mae’r staff yn wybodus, yn cael eu cynorthwyo ac yn ddigon cymwys i ofalu am y bobl 
sy'n byw yn y gwasanaeth. Dywedodd y staff wrthym eu bod yn cael cefnogaeth dda gan 
y rheolwr, yr unigolyn cyfrifol a'r cyfarwyddwr; “gallwn siarad â nhw am unrhyw beth, 
maen nhw yma i ni” a “Rydym yn cael cefnogaeth dda gan y (rheolwr), yr (unigolyn 
cyfrifol) a'r (cyfarwyddwr)”.Mae’r staff yn teimlo'n hyderus y gallent siarad ag aelod o'r 
tîm rheoli pe bai ganddynt bryder ac y byddai rhywun yn gwrando ar eu pryder ac yn 
gweithredu arno. Siaradodd gweithwyr gofal yn gadarnhaol iawn am weithio yn y 
gwasanaeth; “Rydw i wrth fy modd, un o’r swyddi gorau i mi ei gwneud” ac “rydyn ni’n un 
teulu mawr. Rydyn ni'n un tîm mawr”.

Mae cofnodion y staff yn dangos eu bod yn cael cyfnod sefydlu da, goruchwyliaeth 
reolaidd ac arfarniad blynyddol. Mae’r staff yn mynychu ystod o hyfforddiant gorfodol a 
phenodol i'r gwasanaeth ac mae matrics hyfforddiant y gwasanaeth yn cadarnhau hyn. 
Dywedodd staff gofal wrthym am yr hyfforddiant maent wedi ei fynychu ac roeddent yn 
gallu dangos dealltwriaeth dda o'u rôl wrth warchod unigolion ac o weithdrefnau symud a 
thrin diogel. Mae'n bwysig bod yr hyfforddiant mwyaf cyfredol yn cael ei ddarparu, yn 
enwedig wrth ddefnyddio DVD's. Gwelsom staff yn dilyn mesurau atal a rheoli heintiau 
priodol ac roeddent yn gallu egluro eu cyfrifoldebau i ni mewn perthynas â lleihau’r 
lledaeniad o COVID-19. Mae yna bolisïau a gweithdrefnau cyfredol sy'n cael eu 
hadolygu'n gyson ar waith i gynorthwyo staff. Mae’r cofnodion recriwtio yn cynnwys yr 
holl wybodaeth a gwiriadau angenrheidiol.



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 â chymryd 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

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

Amherthnasol

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

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 bydd yn cael 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.



Rheoliad Crynodeb Statws

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

Amherthnasol



Dyddiad cyhoeddi 20/01/2022'


