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Iaith y gwasanaeth Y ddwy iaith

Arolygiad diwethaf gan Arolygiaeth Gofal 
Cymru

A yw'r gwasanaeth hwn yn darparu’r 
Cynnig Rhagweithiol o ran y Gymraeg?

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

Crynodeb 

Gall bobl fwynhau ystafelloedd mawr gyda llawer o le ac ystafelloedd gwely personol i 
fodloni eu hoffterau eu hunain a'u lefel o annibyniaeth. Mae'r cartref yn darparu ystafelloedd 
i hwyluso trefniadau lle gall pobl fyw yn fwy annibynnol, lle mae gan y bobl eu fflat eu 
hunain gyda chymorth ar gael pan fo angen. Mae rhaglen ailaddurno barhaus ar waith ac 
mae gan bobl ddewis o ran sut olwg sydd ar eu hamgylchoedd. Mae pobl yn mwynhau 
amrywiaeth o weithgareddau personol yn y cartref a thu allan iddo, gan gynnwys nifer o 
weithgareddau yn y gymuned.
Er nad yw'r cynlluniau personol yn cynnwys manylion ar sut y dylai anghenion gael eu 
diwallu, mae'r rhan fwyaf o'r staff, sydd wedi cael hyfforddiant ac wedi’u fetio, wedi gweithio 
yn y cartref am amser hir ac yn gyfarwydd ag anghenion y bobl ac mae’r bobl yn hapus 
gyda'r gofal maent yn ei gael. Maent yn cael eu cynorthwyo i fod y bobl maent am fod, gan 
fyw eu bywyd o ddydd i ddydd fel y maent yn dymuno. Mae dewis ar y fwydlen bob dydd ar 
gyfer prydiau bwyd.
Mae hylendid dwylo yn faes sydd angen ei wella ac mae'r rheolwr wedi cymryd camau i 
fynd i'r afael â hyn.   Bydd cofnod o ymwelwyr yn cael ei weithredu. Mae'r gwasanaeth yn 
gweithio tuag at ddarparu Cynnig Rhagweithiol o ran y Gymraeg ond mae llawer i’w wneud 
cyn y bydd hyn yn cael ei gyflawni.



Llesiant 

Mae gan bobl reolaeth dros y rhan fwyaf o’r agweddau o’u bywyd o ddydd i ddydd, gan 
gynnwys arferion dyddiol, dewisiadau prydiau bwyd, sut maent yn treulio eu dydd, eu 
golwg, a pa weithgareddau i ymuno ynddynt. Mae llawer yn dewis gweithgareddau yn y 
gymuned, gan gynnwys nofio, marchogaeth, ymweld â thai bwyta a'r siop trin gwallt. Mae'r 
ystafelloedd yn bersonol ac mae'r bobl yn gallu cadw llyfrau, disgiau DVD, gemau 
cyfrifiadur, byrbrydau a diodydd yn eu hardal bersonol. Mae’r bobl yn hapus gyda'r gofal a'r 
cymorth y maent yn eu cael. Maent yn hapus yn byw yn y cartref.

Mae iechyd meddwl a chorfforol pobl, a’u llesiant emosiynol, yn cael eu monitro a'u 
hyrwyddo. Caiff pobl eu cynorthwyo i ymweld â gweithwyr iechyd proffesiynol am gyngor 
neu driniaeth sydd eu hangen arnynt. Maent yn ymweld â'r deintydd a'r meddyg.  Hefyd, 
mae gweithwyr iechyd proffesiynol yn ymweld â'r cartref i adolygu’r gofal. Mae'r cynlluniau 
personol yn cynnwys llawer o wybodaeth, ond does dim digon o wybodaeth i arwain y staff 
ar sut i ddiwallu anghenion penodol pobl ar bob adeg. Mae llawer o'r staff wedi gweithio yn 
y gartref am amser hir, felly maent yn adnabod y bobl a'u hanghenion yn dda iawn, ond 
byddai angen y wybodaeth hon ar staff newydd. Nid yw pobl yn cael eu hannog na'u 
hatgoffa i ymolchi eu dwylo fel mater o drefn neu ar amser prydiau bwyd a gallai hyn 
beryglu iechyd a lles.  Mae cyfleusterau golchi dwylo yn agos i'r ardal fwyta, ond mae 
angen cyfleusterau sychu dwylo gwell a threfn sefydledig.  

Mae pobl yn cael eu diogelu gan y polisïau a gweithdrefnau y mae'r cartref yn eu dilyn. Mae 
staff wedi cael hyfforddiant mewn atal pobl agored i niwed rhag cael eu cam-drin. Atgyfeirir 
at eiriolwyr, gwarchodwyr a gweithwyr cymdeithasol pan fydd angen, yn enwedig mewn 
perthynas â chyllid. 

Mae'r ystafelloedd yn unigol ac yn bersonol, gyda phethau sydd yn bwysig i'r bobl sydd yn 
eu defnyddio. Mae digon o ystafelloedd, sy’n galluogi mwy o ddewis i bobl o ran ym mha le 
maent am eistedd neu am dreulio eu diwrnod. Mae digon o le a golau yn yr ystafelloedd 
byw. Mae’r rheolwyr yn ceisio ffyrdd o ddefnyddio'r adeilad mewn ffordd sy’n hyrwyddo 
buddiannau’r bobl sy’n byw yn y cartref. Erbyn hyn, gall y bobl olchi eu dillad eu hunain ac 
mae cegin yn cael ei chreu i bobl wneud eu bwyd a’u diodydd eu hunain. Mae ardal awyr 
agored helaeth i fwynhau'r haul ac i fynd am deithiau cerdded diogel wrth fwynhau cefn 
gwlad. 



Gofal a Chymorth 

Gwelsom gynlluniau gofal yn nodi hoffterau a dyheadau pobl, megis sut maent am edrych 
bob dydd, pethau y maent am eu gwneud, a sut maent am dreulio eu diwrnod.  Mae’r rhain 
yn adlewyrchu asesiadau cynhwysfawr iawn a gwblhawyd gan asiantaethau iechyd ac yn 
cynnwys asesiadau risg ar gyfer ystod o weithgareddau. Mae'r gweithgareddau hamdden 
yn cynnwys, marchogaeth, garddio a nofio. Gwelsom sut mae pobl yn cael eu hannog i fod 
mor annibynnol â phosib, yn golchi eu dillad eu hunain, tacluso eu hystafelloedd, coginio a 
mynd i'r coleg. Maent yn mynd i weithgareddau yn y gymuned leol. Dywedodd pobl wrthym 
am apwyntiadau gwallt sydd ganddynt yn fuan, mae un unigolyn yn dathlu ei ben-blwydd 
mewn tŷ bwyta, mae un arall yn mynd yn rheolaidd i siop trin ewinedd, ac mae un arall yn 
mynd i'r eglwys. Gwelsom fod dewisiadau yn cael eu parchu. Mae un unigolyn yn cael bath 
bob dydd; dywedodd un arall ei fod yn mynd i'r gwely yn ddiweddar weithiau ac yn aros yn y 
gwely yn y bore; ac mae'r ystafelloedd fel y mae'r bobl yn dymuno iddynt fod, gan gynnwys 
eu heiddo a'u hoff bethau o'u cwmpas. Mae pobl yn byw yn y cartref sy’n siaradwyr 
Cymraeg, ond nid oes digon o staff sy’n siarad Cymraeg ar gael i sicrhau bod rhywun ar 
gael i gyfathrebu â nhw yn y ffordd a ffefrir ganddynt. 

Nid oedd y cynlluniau gofal ar bob adeg yn cynnwys manylion am sut roedd anghenion 
penodol i'w cael eu diwallu. Gan fod y staff wedi bod yn gweithio yn y cartref am amser hir, 
maent yn gyfarwydd iawn ag anghenion a hoffterau'r bobl, felly nid yw absenoldeb manylion 
mewn rhai cynlluniau yn achosi unrhyw effaith. Er nad oes angen gweithredu ar unwaith, 
mae hwn yn faes i'w wella ac rydym yn disgwyl i'r darparwr weithredu.

Mae'r bobl yn cael eu cefnogi i fynd at wasanaethau gofal iechyd a gwasanaethau eraill i 
gynnal eu hiechyd, datblygiad a llesiant parhaus. Dangosir mewn dogfennaeth bod 
adolygiadau iechyd a meddyginiaeth yn digwydd, a bod pobl yn mynd am gyngor iechyd a 
meddygol pan fydd angen. Mae un unigolyn yn barod am apwyntiad deintyddol, ac mae un 
arall wedi bod at yr optegydd. Mae gweithwyr cymdeithasol wedi ymweld ac wedi cwblhau 
adolygiadau gofal, gan adael adborth cadarnhaol.

Nid yw'r gwasanaeth yn hyrwyddo arferion hylendid ar bob adeg i reoli risgiau o ran 
heintiau. Mae'n arfer da bod y cartref wedi gosod siop ffug ac wedi addysgu'r bobl am sut i 
wisgo masgiau a chadw pellter cymdeithasol, fel eu bod nhw’n barod am fynd allan yn 
ystod y pandemig. Ni welsom dywelion papur na unrhyw fath arall o gyfleuster sychu dwylo 
yn y toiledau cymunol ac nid yw hyn yn arfer da. Esboniodd y rheolwr fod y cyflenwad o 
dywelion yn anodd i'w gynnal gan fod y bobl yn eu symud. Ers yr arolygiad, mae'r rheolwr 
wedi datblygu rhestr wirio i sicrhau bod cyfleusterau'r ystafell doiled yn cael eu gwirio bob 
dwy awr, ac mae peiriant sychu dwylo wedi cael ei brynu bellach, er nad yw wedi cael ei 
osod eto. Mae angen annog yr holl bobl i ymolchi eu dwylo fel mater o drefn a rhoi’r 
cyfleusterau cywir iddynt wneud hyn, yn enwedig cyn bwyta.  Mae'r diffyg cyfleusterau 
effeithiol cyson ac anogaeth reolaidd yn rhoi iechyd a llesiant y bobl mewn perygl ac felly 
rydym wedi dyroddi hysbysiad gweithredu â blaenoriaeth. Mae’n rhaid i'r darparwr gymryd 
camau brys i fynd i'r afael â'r mater hwn.



Yr Amgylchedd 

Mae'r darparwr gwasanaeth yn sicrhau bod gofal a chymorth unigolion yn cael eu darparu 
mewn lleoliad ac amgylchedd sy'n cynnwys cyfleusterau a chyfarpar i hyrwyddo 
annibyniaeth a chyflawni canlyniadau personol. Gwelsom fod peth ailaddurno wedi digwydd 
yn un o'r lolfeydd ac mae adroddiad ansawdd gofal yr unigolyn cyfrifol yn dangos cynlluniau 
ar gyfer gwaith pellach. Mae rhai o'r hen ffenestri yn cael eu hatgyweirio gan fod y cartref yn 
adeilad rhestredig hanesyddol. Mae un ystafell wedi cael ei throi’n ystafell golchi dillad 
ychwanegol y gall pobl ei defnyddio’n annibynnol ac mae siop fach ar gyfer eitemau 
hanfodol. Mae dwy ran o'r adeilad sydd wedi cael eu cynllunio ar gyfer byw’n fwy 
annibynnol. Y tu allan, mae'r tiroedd yn caniatáu mynd am deithiau cerdded diogel, garddio, 
a lleoedd i fwynhau’r haul. Mae adeilad tu allan yn cael ei ddatblygu i ddarparu cegin a 
chaffi.
Mae ystafelloedd y bobl yn bersonol iddynt gyda llawer o’u heitemau, byrbrydau a diodydd 
eu hunain.  Mae amserlen lanhau sy’n cyfarwyddo'r staff i annog, cynorthwyo a helpu gyda 
glanhau ystafelloedd ond does dim cofnod i ddangos bod hyn wedi cael ei wneud. Ers yr 
arolygiad, mae rhestr wirio wythnosol wedi cael ei llunio, a fydd yn helpu i gadw cofnod o ba 
ystafelloedd sydd wedi cael eu glanhau neu sydd angen eu glanhau. Nid oes arwyddion 
dwyieithog ar gael i bobl sy’n siarad Cymraeg, a fyddai’n hyrwyddo cynnig rhagweithiol o 
ran y Gymraeg.
Mae gan y darparwr drefniadau ar waith i nodi a lliniaru risgiau i iechyd a diogelwch. 
Gwelsom gofnodion o wiriadau i atal legionella ac o gyfryngwyr ffenestri, boeleri a 
gorchuddion rheiddiaduron. Mae'r staff wedi cael hyfforddiant diogelwch tân ac mae 
archwiliad diogelwch tan wedi cael ei gwblhau.  Mae archwiliad o'r gosodiad trydan wedi 
cael ei gwblhau.
 



Arweinyddiaeth a Rheolaeth  

Mae gan y darparwr gwasanaeth drefniadau llywodraethu i helpu i sicrhau gweithrediad 
llyfn y gwasanaeth. Mae’r adolygiad o ansawdd y gofal sy'n cael ei ddarparu yn ystyried yr 
hyn sydd wedi gweithio'n dda, yr hyn sydd angen ei wneud o hyd, a sut bydd effeithiolrwydd 
y datblygiadau hyn yn cael eu mesur. Mae pwyslais ar ddewisiadau'r bobl wrth ailaddurno'r 
cartref. Mae ystod o bolisïau a gweithdrefnau, gan gynnwys polisi ar y Gymraeg, sy’n 
dangos bod rhywfaint o ymrwymiad i ddarparu cynnig rhagweithiol o ran y Gymraeg. Mae'r 
unigolyn cyfrifol yn ymweld yn rheolaidd ac yn gwirio ardaloedd o'r gwasanaeth bob tri mis. 
Nid oes cofnod o ymwelwyr ar gael i gael darlun o bwy sydd wedi ymweld â'r cartref neu 
pwy sydd yn bresennol yn y cartref ar unrhyw adeg benodol. Mae hyn yn risg diogelwch tân 
ac yn bwysig o ran rheoli heintiau o ystyried y pandemig presennol. Mae llyfr ymwelwyr 
wedi cael ei brynu erbyn hyn i unioni'r achos hwn o dorri’r rheoliadau, ond mae'n rhaid iddo 
gael ei weithredu’n gyson. Mae hyn yn rhoi iechyd a llesiant pobl mewn perygl ac rydym 
felly wedi dyroddi hysbysiad gweithredu â blaenoriaeth. Mae’n rhaid i'r darparwr gymryd 
camau brys i fynd i'r afael â'r mater hwn.

Mae'r gwasanaeth yn cael ei gefnogi gan nifer priodol o staff sydd yn ddigon addas ac sydd 
â’r wybodaeth, y cymhwysedd, y sgiliau a’r cymwysterau i ddarparu'r lefelau gofal a 
chymorth sydd yn ofynnol i alluogi'r unigolyn i gyflawni ei ganlyniadau  personol. Gwelsom 
dystiolaeth yn y ffeiliau personél fod gwiriadau priodol wedi cael eu cwblhau. Mae 
arfarniadau blynyddol a goruchwyliaeth aml i'r staff yn amlwg. Mae cofnodion hyfforddiant 
yn dangos bod ystod o hyfforddiant iechyd a diogelwch perthnasol wedi cael ei darparu ar 
gyfer y staff, yn ogystal â hyfforddiant i ddiwallu anghenion amrywiol y bobl sy’n byw yn y 
cartref, gan gynnwys o ran y Gymraeg. 

Mae gan ddarparwr y gwasanaeth drosolwg o’r trefniadau ariannol a’r buddsoddiadau yn y 
gwasanaeth fel ei fod yn gynaliadwy'n ariannol ac yn cynorthwyo pobl i fod yn ddiogel a 
chyflawni eu canlyniadau personol.  Mae'r unigolyn cyfrifol yn ymgymryd â rhaglen wella, 
gan gynnwys ailaddurno ystafelloedd a gwneud defnydd mwy effeithiol o'r lle sydd ar gael 
yn yr awyr agored. Mae newidiadau sydd wedi cael eu gwneud yn barod i'r amgylchedd yn 
hyrwyddo annibyniaeth y bobl, gan annog sgiliau bywyd ac ymdeimlad o gyflawni. 



Rydym yn ymateb i ddiffyg cydymffurfio â rheoliadau pan nodir canlyniadau gwael ar gyfer 
pobl, a/neu risg i lesiant pobl, 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 cymryd 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

56 Nid yw wedi sicrhau bod cyfleusterau ymolchi dwylo / 
sychu dwylo effeithiol wedi cael eu darparu. Nid yw 
wedi sicrhau bod y gwasanaeth sydd ar gael yn unol 
â pholisïau a gweithdrefnau ar gyfer rheoli heintiau ac 
i leihau lledaeniad heintiau. Mae'n rhaid i'r darparwr 
sicrhau bod hylendid dwylo da yn cael ei hyrwyddo a 
bod polisïau a gweithdrefnau yn cael eu dilyn.  

Newydd

59 Nid yw wedi sicrhau bod cofnod o ymwelwyr yn cael 
ei gadw. Dylid sicrhau bod cofnod o'r holl bobl sy’n 
dod i mewn i’r gwasanaeth ac yn mynd allan ohono.

Newydd

Pan fyddwn yn dod o hyd i achosion o ddiffyg cydymffurfio â rheoliadau ond na 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 

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 chaiff ei brofi yn yr 
arolygiad nesaf.

Ni chyflawnwyd Profwyd cydymffurfedd yn yr arolygiad hwn ac ni chyflawnwyd. 

Cyflawnwyd Profwyd cydymffurfedd yn yr arolygiad hwn ac fe’i cyflawnwyd.



gwelliannau angenrheidiol, byddwn yn uwchgyfeirio'r mater drwy ddyroddi Hysbysiad 
Gweithredu â Blaenoriaeth.

Maes/Meysydd i'w Gwella

Rheoliad Crynodeb Statws

15 Roedd diffyg gwybodaeth fanwl ynglŷn ag anghenion 
penodol y bobl i’w diwallu yn y cynlluniau gofal. Dylid 
sicrhau bod cynlluniau yn cynnwys gwybodaeth 
bwysig fel bod yr holl staff yn ymwybodol ohoni.

Newydd
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