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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?

Nac ydy. Nid yw'r gwasanaeth hwn yn darparu ‘Cynnig 
Rhagweithiol’ o ran y Gymraeg. Nid yw'n rhagweld, yn 
nodi nac yn diwallu anghenion Cymraeg y bobl / y plant 
sy'n defnyddio’r gwasanaeth, neu sy'n bwriadu 
defnyddio’r gwasanaeth.

Crynodeb 

Mae hwn yn arolygiad â ffocws ar gyfer Cartref Gofal Peniel House i adolygu'r hysbysiadau 
gweithredu â blaenoriaeth a ddyroddwyd yn yr arolygiad blaenorol a phenderfynu a 
gyflawnwyd cydymffurfedd. 

Mae'r bobl yn fodlon ar y gofal a'r cymorth a gânt gan y staff yn Peniel House. Roeddent yn 
canmol yr holl dîm staff presennol. Mae angen rhagor o wybodaeth a chymorth ar y staff 
gofal i sicrhau y gellir diwallu anghenion gofal a llesiant y bobl.

Mae cynllun datblygu ac amgylcheddol ar gyfer y cartref. Fodd bynnag, mae angen llawer o 
waith o hyd i sicrhau bod y darparwr yn cymryd pob cam i liniaru risgiau i iechyd a 
diogelwch y bobl.

Mae'n rhaid i'r unigolyn cyfrifol wella goruchwyliaeth ac mae angen gweithredu ar unwaith 
mewn perthynas â gwaith llywodraethu'r gwasanaeth.

Yn yr arolygiad blaenorol, nodwyd achosion o dorri rheoliadau. Mae’r unigolyn cyfrifol yn 
gweithio gydag AGC i fynd i’r afael â’r rhain er mwyn sicrhau y gellir cyflawni nodau llesiant 
ac iechyd y bobl yn llawn.



Llesiant 

Mae'r bobl yn fodlon eu bod wedi dewis gwneud Peniel House yn gartref iddynt. 
Gwnaethom siarad â phobl a ddywedodd wrthym eu bod yn hapus. Mae'r bobl yn rhoi 
eitemau personol yn eu hamgylchoedd yn unol â'u diddordebau a'u hobïau. Yn ystod yr 
arolygiad blaenorol roedd angen sylw ar rai elfennau o waith cynnal a chadw cyffredinol ac 
adeiladwaith yr adeilad  i sicrhau diogelwch a llesiant y rhai sy'n byw yn y cartref. Mae'r 
darparwr wedi cyflogi gweithiwr cynnal a chadw sydd eisoes wedi dechrau gweithio yn y 
cartref i sicrhau bod y bobl yn ddiogel (er enghraifft gosod stribedi drws fel nad oes unrhyw 
beryglon baglu). Mae ganddynt gynllun gweithredu ar waith i flaenoriaethu'r gwaith sydd ei 
angen.

Yn gyffredinol, mae’r bobl yn ddiogel ac yn cael eu hamddiffyn rhag camdriniaeth. Mae’r 
polisi a’r weithdrefn diogelu yn unol â deddfwriaeth gyfredol a gweithdrefnau diogelu lleol. 
Mae’r staff gofal yn cydnabod eu cyfrifoldebau personol o ran cadw’r bobl yn ddiogel. Mae'r 
staff wedi cael gwybodaeth am ap Gweithdrefnau Diogelu Cymru a rhifau ffôn cyswllt y cyrff 
perthnasol. Maent yn ymwybodol o'r drefn chwythu'r chwiban. Yn yr arolygiad blaenorol, 
dyroddwyd Hysbysiad Gweithredu â Blaenoriaeth gan nad oedd y broses recriwtio yn gyson 
gadarn, a oedd yn fater difrifol. Mae'r darparwr a'r rheolwyr wedi sicrhau bod yr holl 
wiriadau a gwybodaeth berthnasol ar gyfer yr holl staff bellach ar waith ac mae system 
wedi'i chreu i hysbysu rheolwyr am wiriadau'r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd sydd i'w 
hadnewyddu. Mae proses glir ar waith i’w dilyn sy’n sicrhau bod pobl yn cael eu recriwtio’n 
ddiogel, a bod y bobl yn cael eu cadw’n ddiogel. Bodlonwyd yr Hysbysiad Gweithredu â 
Blaenoriaeth hwn gan y darparwr.

Mae swydd cydlynydd gweithgareddau yn wag, ac mae hon yn y broses o gael ei 
hysbysebu gan y darparwr. Fodd bynnag, mae tystiolaeth bod y bobl yn dewis sut i dreulio 
eu hamser. Mae cynlluniau gofal a chymorth personol wedi'u gwella ac mae system ofal 
newydd wedi'i rhoi ar waith. Mae pob unigolyn yn cael ei adolygu ac mae’r wybodaeth yn 
cael ei diweddaru wrth gael ei mewnbynnu i'r system newydd, mae'r gwelliannau hyn yn 
llywio darpariaeth gofal ac yn hyrwyddo llesiant y bobl. Buom yn siarad â phobl sydd wedi 
bod yn rhan o'r gwaith o ddatblygu eu cynlluniau gofal (ar y system newydd) a oedd yn 
hapus i gael eu cynnwys yn y broses o ddarparu eu cymorth. Bodlonwyd yr Hysbysiad 
Gweithredu â Blaenoriaeth hwn gan y darparwr.
 



Gofal a Chymorth

Mae'r bobl yn fodlon ar eu gofal a'u cymorth. Gwnaethant ddweud wrthym “Ydw, dwi'n 
hapus, maen nhw'n dda yma” a “Does gen i ddim cwynion maen nhw'n wych; maen nhw'n 
gofalu amdana i”. Gwelsom fod pobl yn dewis treulio amser yn eu hystafelloedd neu yn y 
lolfa. Nid oes cydlynydd gweithgareddau ar waith ar hyn o bryd, ond mae'r staff gofal yn 
cynnig gweithgareddau ac yn rhyngweithio'n dda â'r bobl. Mae'r bobl yn hapus ar hyn ar 
hyn o bryd ac ni wnaethant gwyno. 

Dywedodd y cogydd wrthym ei fod yn hapus i ddarparu ar gyfer chwaeth y bobl a'i fod yn 
gwybod am hoff bethau a chasbethau’r bobl. Mae bwrdd sialc â dewis bwydlen ddyddiol yn 
yr ardal fwyta i bobl sy'n dymuno ei defnyddio. Mae'r staff gofal hefyd yn hysbysu'r bobl o'r 
hyn sydd ar gael ar gyfer amser bwyd, ac os nad yw hyn yn rhywbeth yr hoffent ei gael, 
maent yn rhoi gwybod i’r cogydd beth fyddai’n well gan yr unigolyn. Dywedodd y staff 
wrthym fod ysbryd yn isel oherwydd newidiadau diweddar yn y rheolwyr a'r system gofal 
cyfrifiadurol newydd sy'n peri gofid yn eu barn nhw. Mae'r staff gofal yn teimlo eu bod yn 
cael eu cefnogi gan ei gilydd a'r uwch aelodau staff/rheolwr.

Ar ddiwrnod ein harolygiad roedd y bobl yn cael dewis ble i fwyta: yr ystafell fwyta, un o'r 
lolfeydd neu eu hystafelloedd. Roedd y bobl yn cael eu cefnogi lle'r oedd angen ac roedd 
bwyd yn cael ei weini'n boeth ac nid oedd yn cael ei fwyta nes bod yr unigolyn yn barod.  

Canfuom fod gwelliant wedi bod yn y dogfennau mewn perthynas ag anghenion hydradu, 
maeth ac ail-leoli pobl. Gwelsom yn yr arolygiad hwn fod gwybodaeth yn cael ei darparu er 
mwyn cefnogi cyfranogiad pobl wrth gynnal asesiadau, gwneud penderfyniadau, a 
dewisiadau fel rhan o'r system newydd. Gall pobl lofnodi eu cynlluniau os gallant ac 
ychwanegir manylion pwy sy'n cymryd rhan hefyd. Mae canllaw defnyddiwr gwasanaeth ar 
gael i unigolion, mae hwn ar gael yn y gwasanaeth a gellir gofyn amdano. Mae gwybodaeth 
am hoffterau a chasbethau pobl, cyfranogiad mewn gweithgareddau wedi gwella ychydig 
ond mae'n dal i fod yn faes sydd angen ei ddatblygu ymhellach. Byddwn yn mynd ar 
drywydd hyn yn yr arolygiad nesaf. 



Yr Amgylchedd

Ar hyn o bryd mae'r bobl yn derbyn cymorth mewn amgylchedd sydd angen ei wella er 
mwyn sicrhau bod risgiau i'w hiechyd a'u diogelwch yn cael eu lliniaru cyn belled ag y bo 
modd. Er bod rhai gwelliannau wedi'u gwneud i adeiladwaith yr adeilad mae angen gwaith 
pellach. Mae'r darparwr wedi cysylltu â chwmni ffenestri i atgyweirio'r ffenestri nad ydynt yn 
cau'n iawn ac i drwsio'r ffenestri sydd wedi torri, maent ar hyn o bryd ar restr aros i'r 
ffenestri gael eu hasesu a'u gosod. Yn y cyfamser, bydd y gweithiwr cynnal a chadw 
newydd yn edrych ar y ffenestri i weld a yw'n gallu eu trwsio. Atgyweiriwyd y llawr drwy 
osod stribedi drws i selio peryglon baglu, lle'r oedd rhwygiad ar y llawr, mae hwn wedi'i 
dapio i lawr yn ddiogel i atal rhwygo ymhellach ac i leihau'r perygl o faglu. Ar ddiwrnod yr 
ymweliad safle roedd y gweithiwr cynnal a chadw wedi dechrau yn ei rôl (tri diwrnod cyn 
hynny) ac mae'n gweithio drwy'r rhestr o waith cynnal a chadw y tu mewn a'r tu allan i'r 
cartref. Mae angen cwblhau'r gwaith o ddiweddaru'r system wresogi/plymio o hyd, mae hyn 
ar y gweill ond mae’n rhaid aros i'r tanc boeler pwrpasol gael ei drwsio ac am dywydd 
cynhesach gan y bydd angen diffodd y gwres yn gyfan gwbl i gwblhau'r gwaith. Hyd nes y 
bydd y gwaith atgyweirio wedi'i gwblhau, ni fydd modd defnyddio rhai ystafelloedd gwely. 
Mae tymereddau dŵr diogel a gwaith monitro yn cael eu cynnal bob dydd nawr gan y staff 
cadw tŷ, mae hyn yn cael ei ddogfennu a'i adrodd i'r rheolwr. Yn y dyfodol bydd hyn yn cael 
ei ystyried fel rhan bosibl o rôl y gweithiwr cynnal a chadw, ond oherwydd lefel y gwaith y 
mae angen i’r gweithiwr cynnal a chadw ei gyflawni nid yw hyn wedi'i drafod na'i benderfynu 
eto. 

Mae'r bobl yn rhoi gwedd bersonol ar eu hystafelloedd gydag addurniadau, ffotograffau a 
llenni a deunyddiau sy'n adlewyrchu eu diddordebau. Mae rhai rhannau o'r cartref wedi'u 
hailaddurno, tra bod eraill yn edrych yn flinedig, ac mae rhai atgyweiriadau yn anghyflawn. 
Mae cynllun cynnal a chadw'r cartref ar waith. Trafodwyd hyn â'r unigolyn cyfrifol yn yr 
arolygiad diwethaf i sicrhau y gallai'r gwaith angenrheidiol barhau hyd yn oed pe bai brigiad 
o achosion COVID-19. Mae'r rhain yn feysydd pwysig i sicrhau'n llawn bod y llety'n addas i 
ddiwallu anghenion gofal a chymorth y bobl a byddwn yn mynd ar drywydd hyn yn yr 
arolygiad nesaf.

Nid oes rhwystrau i'r allanfeydd tân. Mae holl ddeunyddiau Rheoli Sylweddau Peryglus i 
Iechyd yn cael eu storio'n gywir, yn unol â Rheoliadau Rheoli Sylweddau Peryglus i Iechyd 
2002. Mae arolygiadau diogelwch trydan a nwy yn cael eu cynnal o fewn yr amserlenni 
argymelledig.

Mae'r darparwr wedi buddsoddi mewn ystafell y tu allan i’r adeilad a ddefnyddir ar gyfer 
ymweliadau a bydd hefyd, gobeithio, yn darparu man awyr agored defnyddiol yn y misoedd 
cynhesach. Mae'r golchdy a'r ystafell lanhau yn drefnus ac yn daclus. Mae un o’r cyn 
ystafelloedd bellach yn ystafell faldod a gwelsom luniau o bobl yn mwynhau’r profiad.

Arweinyddiaeth a Rheolaeth



Mae angen gwella goruchwyliaeth y gwasanaeth wrth adolygu safonau gofal a 
chydymffurfedd â rheoliadau. Mae'r unigolyn cyfrifol mewn cysylltiad â'r cartref ac wedi bod 
yn bresennol ar un achlysur ers yr arolygiad diwethaf, mae hwn yn faes sydd angen ei wella 
o hyd a bydd yn cael ei wirio yn yr arolygiad nesaf. Mae'r rheolwr wedi gosod bwrdd 
gwybodaeth staff sy'n cynnwys lluniau o'r staff a'u rolau. Darparwyd gwybodaeth i'r staff am 
fanylion cyswllt yr holl unigolion perthnasol yn absenoldeb y rheolwr. Cyflwynir adroddiadau 
ffurfiol; ond, mae angen rhagor o fanylion a thystiolaeth o waith dilynol ar y canfyddiadau ar 
y rhain. Mae adroddiad Ansawdd Gofal wedi'i gwblhau. Fodd bynnag, unwaith eto, mae 
angen rhagor o fanylion a thystiolaeth i sicrhau y gall yr unigolyn cyfrifol ysgogi gwelliant 
parhaus a chydymffurfio â'r rheoliadau. Byddwn yn mynd ar drywydd hyn yn yr arolygiad 
nesaf, gan nad edrychwyd ar y rhain yn ystod yr arolygiad hwn gan fod ymweliad yr 
unigolyn cyfrifol wedi'i ohirio ac nid oedd yn amser cyhoeddi adroddiad adolygu Ansawdd 
Gofal.

Mae'r bobl yn cael eu cefnogi gan gymysgedd o aelodau staff hirsefydlog a mwy newydd 
sydd wedi derbyn hyfforddiant cyffredinol ac sy'n gwybod am anghenion y bobl. Cynhelir 
sesiynau goruchwylio staff bob chwarter a bydd gwerthusiadau blynyddol yn cael eu 
cwblhau. Edrychwyd ar dystysgrifau hyfforddiant staff unigol a gwelsom fod gofynion 
hyfforddi gorfodol yn cael eu bodloni. Mae'r rhan fwyaf o'r staff wedi cwblhau'r hyfforddiant 
angenrheidiol i'w galluogi i gyflawni eu rolau'n ddiogel ac yn gymwys. Yn yr arolygiad 
blaenorol, nodwyd bod bylchau mewn cymhwysedd yn y cyfnod sefydlu ac nid oedd unrhyw 
dystiolaeth o gamau a gymerwyd i fynd i'r afael â'r diffygion hyn. Trafodwyd hyn â'r unigolyn 
cyfrifol a gytunodd y byddai camau'n cael eu cymryd i fynd i'r afael â'r materion hyn. 
Gwnaed cynnydd yn y maes hwn ond mae angen mwy o amser a gwaith o hyd. Felly, 
byddwn yn mynd ar drywydd hyn yn yr arolygiad nesaf.

Gall y bobl deimlo'n hyderus bod y staff yn addas i weithio gyda phobl sy'n agored i niwed. 
Mae'r cofnodion recriwtio y gwnaethom edrych arnynt i gyd yn cynnwys yr wybodaeth 
ofynnol, roedd hyn yn cynnwys gwiriad y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd a dau eirda 
addas (dim ond un geirda sydd heb ei derbyn). Gofynnwyd i bob aelod o staff gofrestru ar 
gyfer gwiriad y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd ar-lein i sicrhau nad ydynt mewn sefyllfa 
o feddu ar wiriad y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd sydd wedi dod i ben eto, a gellir 
cwblhau gwiriadau blynyddol. Yn yr arolygiad blaenorol, dyroddwyd hysbysiad gweithredu â 
blaenoriaeth ynghylch prosesau recriwtio cadarn. Mae'r darparwr wedi rhoi'r holl brosesau 
angenrheidiol ar waith i sicrhau bod recriwtio'n cael ei wneud yn ddiogel ac yn dilyn yr holl 
reoliadau a phrosesau. Mae gan bob aelod o staff wiriad y Gwasanaeth Datgelu a 
Gwahardd a geirdaon cyfredol (ac eithrio un geirda heb ei gwblhau) Felly, mae'r hysbysiad 
gweithredu blaenoriaeth hwn wedi'i fodloni.  



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

60 Methu â chyflwyno hysbysiadau mewn modd amserol Adolygwyd

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. 



yn y fformat gofynnol.

80 Nid yw’r adroddiad ansawdd gofal dyddiedig Ionawr 
2022 yn rhoi ystyriaeth ddyledus i ganlyniadau 
unrhyw archwiliad neu gyflawnrwydd cofnodion, dim 
dadansoddiad o’r data nac atgyfeiriadau diogelu, a 
hyfforddiant staff. Mae'n rhoi asesiad gwael o'r gofal 
a'r cymorth cyffredinol y mae'r bobl yn eu cael yn y 
cartref. Methodd yr adroddiad ansawdd gofal â nodi 
methiannau allweddol yn y gwasanaeth a nodwyd yn 
ystod yr arolygiad, megis diffyg ymgysylltiad pobl â 
chynllunio gofal, darparu gwybodaeth i gefnogi 
cyfranogiad pobl mewn asesiadau ac adolygiadau, 
ysbryd staff a phryderon amgylcheddol parhaus. Ni 
all pobl fod yn hyderus bod systemau ar waith i 
sicrhau eu bod yn cael y cyfle i gyflawni eu 
canlyniadau llesiant yn llawn. Heb adolygiad manwl 
o'r gwasanaeth, ni all yr unigolyn cyfrifol wneud 
argymhellion a chymryd camau gweithredu ystyrlon i 
helpu i wella'r gwasanaeth wrth symud ymlaen.

Adolygwyd

73 Methiant i gwblhau rheoliad 73 â digon o drylwyredd 
a dadansoddiad, yn dibynnu ar drydydd parti, a heb 
ystyried y dystiolaeth sydd ar gael i gwblhau 
adroddiadau yn y manylder gofynnol

Adolygwyd

21 Nid yw dogfennau gofal yn cael eu cwblhau mewn 
modd cywir, amserol sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn 
er mwyn cefnogi darpariaeth gofal a llesiant y bobl 
sy'n dewis byw yn y gwasanaeth orau.

Adolygwyd



Dyddiad cyhoeddi 09/08/2022


