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Iaith y gwasanaeth Y ddwy iaith

Arolygiad blaenorol gan Arolygiaeth Gofal 
Cymru

11 Mawrth 2022

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’r bobl yn cael gofal a chymorth gan dîm o weithwyr gofal sy'n eu trin â chynhesrwydd a 
charedigrwydd. Roedd adborth gan y bobl ar ddiwrnod ein harolygiad yn awgrymu eu bod 
yn hapus gyda'r gwasanaeth y maent yn ei dderbyn. Mae'r bobl yn fodlon ar y prydau sy'n 
cael eu gweini yn y cartref. Mae cynlluniau personol ac asesiadau risg ar waith ac yn cael 
eu hadolygu. Mae rheoli a monitro meddyginiaeth yn sicrhau bod arferion da yn cael eu 
cynnal. Mae gan y gwasanaeth fesurau rheoli heintiau da ar waith a mynediad at gyflenwad 
digonol o gyfarpar diogelu personol. Mae amgylchedd y cartref yn lân ac yn cael ei gynnal 
a'i gadw'n dda ac mae ganddo gyfleusterau da i bobl eu defnyddio, ond mae angen i'r 
darparwr sicrhau bod pob ardal gyfyngedig wedi'i chloi. Mae'r staff gofal yn cael eu recriwtio 
a’u fetio'n briodol, ac yn cael sesiynau goruchwylio rheolaidd i drafod unrhyw faterion 
proffesiynol neu anghenion datblygu. Fodd bynnag, mae angen i'r gwasanaeth sicrhau bod 
yr holl staff wedi cael hyfforddiant gorfodol cyfredol. Caiff yr offer a'r cyfleusterau eu 
gwasanaethu'n rheolaidd i sicrhau eu bod yn addas i'r diben. Mae trefniadau llywodraethu a 
sicrhau ansawdd yn gadarn ac yn galluogi'r gwasanaeth i fyfyrio a datblygu.



Llesiant 

Mae’r bobl yn cael eu hannog a'u cynorthwyo gan y staff gofal i fod mor iach ag y gallant 
fod. Cynigiwyd diodydd ac ychwanegwyd atynt yn ôl yr angen. Roedd prydau bwyd yn 
edrych yn flasus, roedd meintiau dognau'n briodol, ac roedd yn ymddangos bod y bobl yn 
mwynhau eu pryd. Roedd y gwasanaeth wedi'i arolygu gan yr Asiantaeth Safonau Bwyd ac 
wedi cael sgôr o bump, sy'n dangos bod y gwasanaeth wedi'i raddio'n dda iawn. Nodwyd 
gennym fod hoff bethau a chasbethau, alergeddau a deietau arbenigol y bobl yn hysbys. 
Mae’r bobl wedi datblygu perthynas dda gyda’r staff gofal y maent yn eu hadnabod yn dda 
ac mae hyn yn helpu i gefnogi llesiant ac iechyd emosiynol y bobl. Mae apwyntiadau gyda 
gweithwyr iechyd proffesiynol yn cael eu trefnu ar gyfer gwiriadau rheolaidd neu os bydd 
anghenion unigol yn newid.

Mae cyfleoedd i gymryd rhan mewn gweithgareddau ar gael i’r bobl, ac mae dau gydlynydd 
gweithgareddau penodol sy'n gweithio o ddydd Llun i ddydd Gwener. Mae’r rheolwyr am 
gyflogi cydlynydd gweithgareddau pellach i sicrhau bod gweithgareddau'n cael eu cynnal yn 
ddyddiol. Dangoswyd cynlluniau penwythnos y jiwbilî i ni, sy'n cynnwys parêd pen-blwydd y 
Frenhines, gwasanaeth o ddiolchgarwch, pysgod a sglodion yn yr ardd, cwis/bingo 
brenhinol, a mefus a hufen, a bydd diddanwyr allanol yn perfformio hefyd. Mae’r staff gofal 
y siaradwyd â nhw i gyd yn nodi bod prinder staff diweddar wedi cyfyngu ar yr amser y 
gallant ryngweithio'n ystyrlon â’r bobl. Dylai'r gwaith recriwtio staff diweddar fynd i'r afael â 
hyn. 

Mae'r gwasanaeth yn gweithio tuag at ddarparu 'Cynnig Rhagweithiol' o ran y Gymraeg ac 
yn bwriadu dod yn wasanaeth dwyieithog neu’n dangos ymdrech sylweddol i hyrwyddo 
defnydd o'r Gymraeg a'i diwylliant. Gwelsom arwyddion dwyieithog o gwmpas y cartref. 
Dywedwyd wrthym y gellid darparu dogfennau Cymraeg pe bai angen.

Caiff y bobl eu diogelu rhag niwed a chamdriniaeth. Caiff polisïau a gweithdrefnau eu 
hadolygu'n barhaus ac maent yn cynnwys y canllawiau mwyaf diweddar. Mae’r gweithwyr 
gofal yn ymwybodol o'u cyfrifoldebau diogelu ac yn gwybod y broses ar gyfer codi pryderon. 
Cynhelir yr holl wiriadau cyn cyflogi angenrheidiol i sicrhau bod y gweithwyr gofal yn addas i 
weithio gyda phobl agored i niwed. Mae mesurau rheoli heintiau ar waith i leihau'r risg o 
heintiau. Mae’r gweithwyr gofal yn gwisgo'r lefel ofynnol o gyfarpar diogelu personol ac yn 
cael eu profi am COVID-19 fel mater o drefn.

Mae’r bobl yn byw mewn llety addas, sy'n cefnogi ac yn hybu eu llesiant. Mae Brocastle yn 
amgylchedd diogel sydd yn caniatáu ymwelwyr awdurdodedig yn unig. Ar y cyfan, nid oes 
blerwch yn y cartref, ac mae’r staff gofal a rheolwyr yn lleihau peryglon cyn belled ag sy'n 
ymarferol bosibl. Mae ystafelloedd y bobl yn cynnwys eitemau personol o'u dewis ac maent 
wedi'u dodrefnu'n addas. Mae ystafelloedd gwely yn cynnwys cyfleusterau, sy'n annog y 
bobl i fod yn annibynnol ac yn darparu gwagle preifat iddynt ei ddefnyddio os dymunant. 
Cwblheir gwiriadau iechyd a diogelwch perthnasol.



Gofal a  Chymorth

Mae'r gwasanaeth yn ystyried ystod o wybodaeth i benderfynu a all ddiwallu anghenion 
unigol y bobl. Mae gan y gwasanaeth broses dderbyn glir. Mae hyn yn cynnwys asesiad 
cychwynnol o anghenion pobl. Mae cynlluniau’r bobl yn fanwl ac yn benodol i'w hanghenion 
unigol. Gwelsom fod hanes personol a chymdeithasol yng nghofnodion y bobl, sydd hefyd 
yn nodi dewisiadau a hoffterau o ran eu gofal. Caiff cynlluniau personol eu hadolygu a'u 
diweddaru'n rheolaidd. Mae systemau ar waith i sicrhau bod buddiannau gorau’r bobl yn 
cael eu hyrwyddo. Pan nad oedd gan y bobl y galluedd meddyliol i wneud penderfyniadau 
pwysig yn ymwneud â'u bywyd, gwelsom y gofynnwyd am awdurdodiadau o dan y 
trefniadau diogelu wrth amddifadu o ryddid a'u bod wedi cael eu rhoi ar waith. Roedd y 
gwasanaeth yn cadw cofnod o geisiadau yr oedd wedi'u gwneud. Gwnaethom siarad â dau 
weithiwr iechyd proffesiynol a oedd yn ymweld, a ddywedodd wrthym nad oedd ganddynt 
unrhyw bryderon a bod cyfathrebu da a bod y gwasanaeth yn gweithredu ar yr argymhellion 
a wnaed. 

Caiff y bobl eu trin ag urddas a pharch. Mae cynlluniau personol yn adlewyrchu ac yn 
pwysleisio’r hyn sydd yn well gan y bobl, a’u hoff bethau a’u casbethau. Caiff y bobl eu 
cefnogi i gynnal eu hannibyniaeth.  Gwelsom ryngweithio da pan oedd y bobl yn cael 
cymorth i symud a throsglwyddo, a gwelsom y staff gofal yn rhyngweithio â’r bobl mewn 
modd gofalgar, cyfeillgar a naturiol.

Mae’r bobl sy'n byw yn y gwasanaeth yn derbyn eu meddyginiaeth fel y’i rhagnodir. Mae'r 
gwasanaeth yn cwblhau gwiriadau, sydd yn sicrhau bod meddyginiaeth yn cael ei storio ar 
y tymheredd cywir ac felly'n parhau i fod yn effeithiol. Mae archwiliadau yn sicrhau bod y 
staff yn cynnal arferion da ac yn nodi unrhyw feysydd i’w gwella. Yn gyffredinol, caiff 
meddyginiaeth ei storio’n ddiogel mewn cyfleuster dan glo ac mae cyffuriau a reolir a 
gwiriadau cyflenwadau yn cael eu rheoli'n effeithiol.

Mae’r bobl yn profi cynhesrwydd a charedigrwydd. Gwelsom y staff gofal yn trin y bobl fel 
unigolion. Maent yn hynod sylwgar ac yn ymateb i’r anghenion gwahanol sydd gan bobl 
gydag anogaeth a chefnogaeth ar y lefel briodol. Mae’r bobl yn edrych wedi ymlacio ac yn 
gyfforddus ym mhresenoldeb y staff. Mae’r staff yn siarad mewn modd cyfeillgar, gofalgar a 
pharchus ac mae’r bobl yn ymateb yn gadarnhaol. Dywedodd perthnasau wrthym, “Rwy'n 
hapus gyda'r hyn a welaf” ac “Mae X yn hapus iawn yma.” Dywedodd y bobl sy’n byw yn y 
cartref wrthym, “Mae'r staff yn wych”, “Maent yn rhagorol” ac “Ar y cyfan, rwy'n hapus gyda'r 
gofal a gaf.” Gwelsom ryngweithio cadarnhaol yn ystod yr arolygiad a gwelsom y staff gofal 
yn cefnogi’r bobl ag urddas.



Yr Amgylchedd 

Mae’r bobl sy'n byw yn Brocastle yn derbyn gofal mewn amgylchedd sydd yn cefnogi eu 
llesiant. Mae'r cartref wedi'i leoli ar ei dir helaeth ei hun ar gyrion Pen-y-bont ar Ogwr. 
Mae'n gartref pwrpasol â dwy lefel ac mae'n darparu gofal personol a nyrsio i hyd at 80 o 
unigolion. Mae gan y bobl eu hystafelloedd eu hunain, sy'n gynnes ac yn lân ac sy’n 
cynnwys eitemau personol at eu chwant eu hunain. Mae gan y rhan fwyaf o’r bobl luniau 
teulu, cardiau a thlysau yn eu hystafelloedd, sy'n rhoi naws gartrefol i'w hamgylchoedd. 
Gwelsom fod nifer o ardaloedd cymunol ar ddau lawr y cartref. Maent yn darparu digon o le 
i’r preswylwyr ymgysylltu â'i gilydd, cymryd rhan mewn gweithgareddau, a chwrdd â 
pherthnasau a ffrindiau sy'n ymweld. Mae'r mannau cymunol yn cynnwys ‘bar’ a ‘chaffi’. 
Mae coridorau yn y cartref yn llydan, yn awyrog ac yn rhydd o rwystrau, gan ei gwneud hi'n 
hawdd i’r trigolion, y staff a’r ymwelwyr wneud eu ffordd o gwmpas. Roedd pob man 
cymunol ac ystafelloedd eraill, fel ystafelloedd meddyginiaeth a storfeydd, ag arwyddion 
dwyieithog yn nodi eu defnydd. Roedd y gegin a'r golchdy ar y llawr isaf o'r cartref. Yn ystod 
yr arolygiad, canfuom nifer o ystafelloedd a ddylai fod wedi cael eu cloi ac nad oeddent. 
Roedd y rhain yn cynnwys storfeydd glanhau, golchfeydd ac ystafelloedd triniaeth. Rydym 
yn disgwyl i'r darparwr gymryd camau a byddwn yn mynd ar drywydd hyn yn yr arolygiad 
nesaf.  

Mae systemau diogelwch ar waith er mwyn helpu i gyfyngu ar risgiau i’r bobl, fel drysau 
wedi'u diogelu â ffob allwedd a llyfr cofrestru i ymwelwyr wrth gyrraedd. Mae hyfforddiant 
diogelu ar gael, a chadarnhaodd yr holl staff gofal y siaradwyd â nhw y byddent yn codi 
unrhyw arfer gwael a welwyd a’u bod yn deall sut i godi pryder. Dywedodd y bobl sy'n byw 
yn y cartref eu bod yn teimlo'n ddiogel ac yn derbyn gofal da. Mae polisïau a gweithdrefnau 
i helpu i gadw’r bobl yn ddiogel ar waith sydd yn cael eu hadolygu er mwyn sicrhau eu bod 
yn parhau i fod yn gyfredol.

Mae trefniadau rheoli heintiau effeithiol ar waith, y mae’r staff gofal yn eu dilyn. Pan 
wnaethom gyrraedd y cartref, dilynodd y staff y weithdrefn i sicrhau bod yr ymweliad yn 
ddiogel a bod profion yn cael eu cynnal. Mae hunaniaeth ymwelwyr yn cael ei gwirio wrth 
ddod i mewn i'r eiddo ac mae’n rhaid llofnodi'r llyfr ymwelwyr hefyd. Mae gan y gweithwyr 
gofal fynediad at gyflenwad digonol o gyfarpar diogelu personol i reoli heintiau yn y cartref.





Arweinyddiaeth a Rheolaeth

Mae'r gwasanaeth yn ymdrechu i ddarparu parhad gofal i'r bobl y mae’n eu cefnogi. Roedd 
lefelau staffio'n ddigonol ar ddiwrnod ein harolygiad i ddiwallu anghenion gofal y bobl. Fodd 
bynnag, dylid parhau i adolygu lefelau staff a’r defnydd ohonynt er mwyn sicrhau bod 
llesiant emosiynol y bobl hefyd yn cael ei fodloni. Mae rheolwr y cartref wedi bod ar 
absenoldeb wedi’i drefnu ers mis Ebrill 2021. Mae dirprwy reolwr profiadol yn gyfrifol am y 
cartref o ddydd i ddydd, gyda chefnogaeth tîm uwch-reolwyr. Mae'r cartref wedi cael 
trafferth gyda swyddi gwag a salwch ymhlith y staff yn ystod y misoedd diwethaf, sydd wedi 
effeithio ar forâl. I'r fynd i'r afael â hyn, mae ymgyrch recriwtio wedi'i chynnal a nifer o staff 
gofal newydd wedi'u cyflogi.  Mae yna hefyd gymhelliant cyflog uwch i’r staff sy'n gweithio 
shifftiau ychwanegol. Dywedodd y staff y siaradwyd â nhw fod prinder staff wedi bod yn 
hynod o anodd a'u her fwyaf ond maent yn derbyn bod y darparwr yn gwneud popeth o 
fewn ei allu i fynd i'r afael â'r mater. Bu gwelliannau i amlder sesiynau goruchwylio staff 
unigol, gan roi cyfleoedd rheolaidd i’r staff drafod unrhyw faterion sydd ganddynt. Roedd 
sylwadau’r staff yn cynnwys, “Rwy'n caru fy swydd”, “Rwy'n mwynhau dod i'r gwaith yn 
fawr”, “Mae'n waith caled, rydym yn brin o staff”, “Nid yw’r staff yn teimlo eu bod yn cael eu 
gwerthfawrogi”, “Mae'r rheolwyr yn gefnogol ac mae'n hawdd mynd atynt” ac “Mae'r rheolwr 
yn wych.” 

Mae'r adran adnoddau dynol (AD) yn cadarnhau bod y broses recriwtio staff yn bodloni'r 
holl ofynion rheoliadol. Mae staff gofal newydd yn derbyn cyfnod sefydlu yn unol â gofynion 
Gofal Cymdeithasol Cymru. Mae angen gwelliannau i sicrhau bod y gweithwyr gofal yn 
cydymffurfio â gofynion hyfforddiant craidd y gwasanaeth. Mae’r gweithwyr gofal yn siarad 
yn gadarnhaol am eu hyfforddiant ac yn dweud eu bod yn teimlo'n gymwys ac yn 
gyfforddus yn eu rolau. Fodd bynnag, mae cofnodion yn dangos nad yw pob gweithiwr gofal 
wedi cael yr hyfforddiant craidd diweddaraf a bod angen hyfforddiant gloywi arnynt mewn 
rhai meysydd. Rydym yn disgwyl i'r darparwr gymryd camau a byddwn yn mynd ar drywydd 
hyn yn yr arolygiad nesaf.

Gall y bobl fod yn glir ynghylch y gwasanaethau a ddarperir yn y cartref. Mae'r datganiad o 
ddiben yn ddogfen allweddol sy'n gosod nodau ac amcanion y cartref. Mae'n rhoi darlun 
manwl o'r gwasanaeth a gynigir, ac yn dangos yn glir yr ystod o anghenion iechyd a gofal y 
bydd y gwasanaeth yn darparu cefnogaeth ar eu cyfer, gan gynnwys unrhyw wasanaeth / 
darpariaeth gofal arbenigol a gynigir. 

Mae gweledigaeth, gwerthoedd a diben y gwasanaeth yn glir ac wedi'u gweithredu'n 
weithredol. Mae'r unigolyn cyfrifol yn cynnal ymweliadau sicrhau ansawdd bob tri mis a 
chwe mis. Mae'r ymweliadau hyn yn cynnwys siarad â’r bobl a’r gweithwyr cymorth i gael 
eu barn ar y gwasanaeth a ddarperir. Mae'r adolygiadau sicrhau ansawdd bob chwe mis, yn 
ogystal â siarad â’r gweithwyr cymorth a’r bobl, yn cynnwys golwg fanwl ar agweddau eraill 



ar y ffordd y mae'r gwasanaeth yn cael ei ddarparu, megis asesiadau amgylcheddol, ac yn 
nodi meysydd i'w gwella a nodwyd.



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 cymryd camau blaenoriaeth erbyn y dyddiad targed, mae'n 
bosibl y byddwn yn uwchgyfeirio'r mater i Banel Gwella 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

Rheoliad Crynodeb Statws

36 Nid yw’r matrics hyfforddi yn dangos bod hyfforddiant Newydd

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 chafodd ei gyflawni. 
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 a chafodd ei gyflawni. 



gorfodol ac arbenigol ar gyfer y staff yn gyfredol.

44 Nid yw'r darparwr gwasanaeth wedi sicrhau bod y 
cartref wedi'i gadw'n rhydd rhag peryglon a bod 
risgiau wedi'u dileu cyn belled ag y bo'n rhesymol 
ymarferol.

Newydd



Dyddiad cyhoeddi 07/07/2022'


