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Lleoedd cofrestredig 24

Iaith y gwasanaeth Saesneg

Arolygiad blaenorol Arolygiaeth Gofal 
Cymru

A yw’r gwasanaeth hwn yn darparu’r 
Cynnig Rhagweithiol ar gyfer y Gymraeg?

Yn Gweithio Tuag Ato

Crynodeb

Mae Cartref Gofal Preswyl Angorfa yn gartref cysurus ag awyrgylch hamddenol sy'n helpu'r 
bobl ac ymwelwyr i deimlo'n gyfforddus. Mae'r bobl yn dweud eu bod yn hapus yn byw 
mewn amgylchedd o'r fath. Mae'r tîm o staff yn anelu at wneud gwahaniaeth cadarnhaol i 
fywydau'r bobl. Dywedodd y gweithwyr gofal wrthym eu bod yn teimlo bod yr uwch-aelodau 
o staff yn eu cefnogi'n dda a'u bod yn cael hyfforddiant sy'n berthnasol i'w rolau. Mae'r 
cartref wedi bod yn ofalus yn ystod y pandemig. Mae polisïau a gweithdrefnau clir ar waith 
er mwyn rheoli'r risg o heintiau, ac mae arferion hylendid da ar waith hefyd ym mhob rhan 
o'r cartref. Mae'r bobl mor ddiogel â phosibl, ac wedi'u hamddiffyn rhag niwed cymaint â 
phosibl.  Mae'r gweithwyr gofal yn cael yr hyfforddiant diogelu diweddaraf ac maent yn 
ymwybodol o'r arferion gorau cyfredol. Fodd bynnag, nid oes gan y gwasanaeth unigolyn 
cyfrifol i oruchwylio'r gofal y mae'r bobl yn y cartref yn ei gael yn rheolaidd. Nid yw hyn yn 
sicrhau bod gan y bobl lais yn y gofal y maent yn ei gael. Mae angen lefel monitro o'r fath 
ym mhob cartref er mwyn datblygu diwylliant sy'n hyrwyddo llesiant y bobl ac yn sicrhau 
bod y bobl yn cyflawni'r canlyniadau gorau bob amser. 



Llesiant 

Ar y cyfan, mae'r bobl yn hapus, yn hamddenol ac mor egnïol ag y dymunant fod. Mae'r 
gweithwyr gofal yn cael sgyrsiau difyr â'r bobl ac yn eu hannog i wneud dewisiadau a 
phenderfyniadau am sut i dreulio eu hamser. Dywedodd un person wrthym ei fod yn 
mwynhau gwau a gwrando ar y radio, a dywedodd person arall, "It's just all too much 
these days. I like to sit here and listen to what’s going on” (Mae popeth yn ormod y 
diwrnodau yma. Rwy'n hoffi eistedd a gwrando ar yr hyn sy'n digwydd). Caiff y bobl eu 
hannog i bersonoleiddio eu hystafelloedd â'u heiddo personol, ac mae'r décor drwy'r 
cartref yn gysurus. Mae'r bobl wedi cadw mewn cysylltiad rheolaidd â theuluoedd a 
ffrindiau drwy gydol y pandemig drwy alwadau fideo a galwadau ffôn pan nad oedd 
modd iddynt ymweld. Dywed perthnasau eu bod yn ddiolchgar am y cysylltiad. 
Dywedodd un perthynas, "We had to do what we could to keep in touch. The staff were 
very kind and good at helping us" (Bu'n rhaid i ni wneud beth y gallem i gadw mewn 
cysylltiad. Roedd y staff yn garedig iawn ac yn barod i'n helpu).  

Mae'r uwch-aelodau o staff yn gofyn barn y bobl a/neu eu cynrychiolydd pan fyddant yn 
ysgrifennu eu cynlluniau gofal cychwynnol. Wedi hynny, mae'r gweithwyr allweddol yn 
siarad â'r bobl neu eu perthnasau bob mis er mwyn trafod eu cynlluniau gofal a'u 
hasesiadau risg er mwyn gwneud unrhyw newidiadau angenrheidiol: mae'r bobl wedi 
dweud bod yn well ganddynt wneud hyn na chael cyfarfodydd tŷ a bod y drefn yn golygu 
y gall y bobl gael sylw unigol. Mae'r uwch-aelodau o staff yn sicrhau bod gan y bobl a'u 
teuluoedd gopïau o ddatganiad o ddiben a chanllaw ysgrifenedig y cartref. Mae'r 
dogfennau hyn yn esbonio'r hyn a ddarperir gan y cartref ac yn disgrifio'r hyn y gellir ei 
ddisgwyl o fyw yno. Maent hefyd yn cynnwys gwybodaeth am y broses gwyno pe bai ei 
hangen ar unrhyw un. Dywedodd un perthynas, “We did look at it once but we've never 
had to complain" (Gwnaethom edrych arni unwaith ond nid ydym wedi gorfod cwyno 
erioed). Ond gan na fu gan y cartref unigolyn cyfrifol am bron i 18 mis, nid oes trefniadau 
goruchwylio ar waith er mwyn monitro ansawdd y cymorth beunyddiol a gaiff y bobl. 

Mae'r gwasanaeth yn gweithio tuag at ddarparu'r Cynnig Rhagweithiol. Mae hyn yn 
golygu darparu gwasanaeth drwy gyfrwng y Gymraeg yn rhagweithiol i bobl, heb fod 
angen iddynt ofyn am hynny. Ar ôl trafodaethau ag uwch-aelodau o'r staff, y bobl yn y 
cartref, perthynas a thri gweithiwr gofal, gwelsom nad oes unrhyw alw am gymorth 
Cymraeg. Cytunodd y rheolwr y byddai angen darparu cynnig rhagweithiol pe bai'r 
cartref yn cefnogi rhywun y byddai'n well ganddo gyfathrebu yn Gymraeg. Argymhellwn 
y dylai'r darparwr ystyried canllawiau strategol olynol 'Mwy na Geiriau' Llywodraeth 
Cymru ar gyfer y Gymraeg mewn gofal cymdeithasol. Gwnaethom drafod llunio 
dogfennau dwyieithog yn Gymraeg ac yn Saesneg, megis datganiad o ddiben a 
chanllaw ysgrifenedig y cartref. 



Gofal a Chymorth 

Mae'r darparwr yn ystyried ystod o wybodaeth er mwyn sicrhau ei fod yn gallu diwallu 
anghenion y bobl. Mae uwch-aelodau o'r staff yn gofyn am wybodaeth gan berthnasau a 
gweithwyr gofal iechyd proffesiynol allanol fel gweithwyr cymdeithasol yn ogystal â'i 
chael o gofnodion meddygol y bobl. Mae proses derbyniadau'r cartref yn cynnwys 
asesiad cyn-derbyn cychwynnol lle y bydd uwch-aelodau o'r staff yn cael cymaint o 
wybodaeth â phosibl am yr unigolyn. Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, mae un o'r rheolwyr 
wedi ailddylunio asesiadau risg a chynlluniau gofal unigol pob unigolyn: maent bellach 
yn disgrifio'r holl ymyriadau iechyd angenrheidiol yn fanylach. Mae'r gweithwyr allweddol 
ac uwch-aelodau o'r staff yn adolygu'r holl gofnodion gofal bob mis er mwyn sicrhau eu 
bod yn parhau'n gyfredol. Mae gweithwyr gofal cymwys sydd wedi'u hyfforddi'n addas yn 
rheoli meddyginiaeth y bobl yn ddiogel, ac mae uwch-aelodau o'r staff yn cynnal 
gwiriadau rheolaidd. Mae uwch-aelodau o'r staff yn trafod yr holl drefniadau gofal â 
gweithwyr gofal iechyd proffesiynol, fel podiatrydd a thîm o nyrsys ardal pan fyddant yn 
ymweld ac yn trefnu apwyntiadau meddygol i'r bobl pan fo angen. Gwnaethom gyfarfod 
ag un gweithiwr gofal iechyd proffesiynol a oedd yn ymweld â'r cartref a oedd yn 
gadarnhaol am y gofal a ddarperir yno. Mae'r gweithwyr gofal yn cael hyfforddiant mewn 
pob math o bynciau, gan gynnwys hyfforddiant achrededig ar ofal dementia.

Mae gwybodaeth dda gan y gweithwyr gofal am ofal a chymorth y bobl, ac mae'n amlwg 
eu bod yn adnabod y bobl yn dda iawn. Mae'r cofnodion gofal yn cynnwys dewisiadau 
personol pob unigolyn mewn dogfen o'r enw ’Me, Myself and I.’ Mae'r ddogfen hon yn 
cofnodi pob agwedd bwysig ar fywyd yr unigolyn ac yn nodi ei hobïau a'i ddiddordebau 
penodol, a phobl eraill sy'n bwysig iddo. Mae uwch-aelodau o'r staff wrthi ar hyn o bryd 
yn datblygu holiadur newydd i bobl a'u perthnasau roi adborth a chyflwyno barn am y 
gofal a ddarperir yn y cartref. Dywedodd un perthynas wrthym, "No problems at all.  All 
the staff are lovely and they seem to know x well" (Dim problemau o gwbl. Mae pob 
aelod o'r staff yn hyfryd ac yn ymddangos fel petai'n adnabod x yn dda). Cafodd llawer o 
weithgareddau arferol eu hatal yn ystod y pandemig, ond mae'r gweithwyr gofal yn 
parhau'n llawn cymhelliant ac yn canolbwyntio ar yr hyn sy'n bwysig i bob unigolyn. Mae 
hyn yn cynnwys treulio amser gyda'r bobl. Dywedodd un perthynas wrthym, “We have 
been so relieved that the staff do all they can with x. It's been an awful year but they do 
the best they can, they really do" (Mae wedi bod yn rhyddhad mawr i ni wybod bod y 
staff yn gwneud popeth y gallant gydag x. Bu'n flwyddyn ofnadwy, ond maent yn gwneud 
eu gorau glas, ydyn wir). 



I'r graddau sy'n bosibl, mae'r darparwr yn cymryd camau i ddiogelu'r bobl rhag 
esgeulustod a chamdriniaeth. Mae cofnodion gofal yn nodi'n glir unrhyw risgiau i iechyd 
a llesiant y bobl. Mae'r gweithwyr gofal yn cydnabod eu cyfrifoldebau personol o ran 
cadw'r bobl yn ddiogel. Maent yn ymwybodol o'r weithdrefn chwythu'r chwiban ac yn 
hyderus i'w defnyddio pe bai angen. Byddent yn siarad â'u rheolwr, ond byddent yn 
cysylltu ag asiantaethau allanol, fel y swyddfa ddiogelu leol, pe bai angen gwneud hynny 
yn eu barn nhw. 

Yr Amgylchedd 

Ar y cyfan, mae'r bobl yn cael cymorth mewn amgylchedd addas. Mae'n hawdd symud o 
gwmpas y cartref: mae hyn yn helpu i sicrhau annibyniaeth pob unigolyn. Gall pobl 
ddewis gwahanol ardaloedd i'w defnyddio; ceir dwy lolfa, feranda hir a heuldy mawr sy'n 
llawn offerynnau cerddorol, gemau a thŷ doliau i blant ymwelwyr eu defnyddio. 
Dywedodd un person wrthym, “I'm not as fast as I used to be, but I can get around as 
much as I like" (Nid wyf mor gyflym ag yr oeddwn, ond rwy'n symud o gwmpas fel y 
mynnaf). Mae gardd fawr, nad yw'n hygyrch i'r bobl, ond mae cynlluniau i'w datblygu er 
mwyn i'r bobl allu ei defnyddio'n haws. 

Mae'r cartref yn ddiogel, yn gynnes, yn lân ac nid oes unrhyw arogleuon. Mae'r bobl yn 
dweud eu bod yn teimlo'n gyfforddus ac yn hapus. Mae'r ystafelloedd gwely yn lân, yn 
daclus ac wedi'u personoleiddio â ffotograffau ac amrywiaeth o eitemau er mwyn 
adlewyrchu chwaeth a diddordebau'r preswylydd. Mae'r darparwr wedi gosod system 
newydd ar gyfer galw'r nyrsys er mwyn i'r gweithwyr gofal gael help pan fydd ei angen 
arnynt. Dywedodd un gweithiwr gofal wrthym, “It's easy to use and means we can go 
and see people more quickly when we need to" (Mae'n hawdd i'w defnyddio ac mae'n 
golygu y gallwn fynd i weld y bobl yn gyflymach pan fydd angen i ni wneud hynny). 

Mae pob aelod o'r staff yn ymwybodol o ddiogelwch y bobl ac yn anelu at barchu 
cyfrinachedd y bobl. Mae pob person wedi'i ddiogelu rhag ymwelwyr heb awdurdod yn 
dod i mewn i'r adeilad, gan fod yn rhaid i bob ymwelydd ganu cloch y drws ffrynt er 
mwyn dod i mewn, yn ogystal â chofnodi ei fod wedi cyrraedd yn y llyfr ymwelwyr wrth 
ddod i mewn. Caiff cofnodion personél cyflogeion ac unrhyw wybodaeth bersonol arall 
eu storio'n ddiogel. Mae hyn yn diogelu dogfennau cyfrinachol ac yn golygu mai dim ond 
cyflogeion ag awdurdod all eu gweld. 



Mae uwch-aelodau o'r staff yn cymryd camau i leihau'r risgiau yn yr amgylchedd drwy 
gwblhau archwiliadau misol o'r amgylchedd ffisegol. Mae allanfeydd tân yn glir o 
rwystrau ac mae cofnodion cynnal a chadw yn dangos y caiff profion larwm tân eu 
cynnal bob wythnos. Caiff yr holl ddeunyddiau COSHH (Rheoli Sylweddau Peryglus i 
Iechyd) eu storio'n gywir, yn unol â Rheoliadau COSHH 2002. Mae gweithdrefnau rheoli 
heintiau ar waith, ac mae'r gweithwyr gofal yn defnyddio'r holl gyfarpar diogelu personol 
angenrheidiol wrth roi gofal personol. 

Arwain a Rheoli 

Ar y cyfan, nid oes gan y darparwr weledigaeth glir o'r cymorth a ddarperir ganddo i'r 
bobl yn y cartref. Heb unigolyn cyfrifol i oruchwylio system sicrhau ansawdd y cartref, ni 
all y darparwr roi tawelwch meddwl i'r bobl yn y cartref fod yr uwch-aelodau o staff yn 
ymwybodol o'r holl faterion y mae angen eu goruchwylio'n rheolaidd ac mewn ffordd 
gyson. Er enghraifft lle mae'r cartref yn tanberfformio neu'n gweithredu mewn ffordd nad 
yw'n unol â'r datganiad o ddiben, neu lle nad yw'r uwch-aelodau o staff yn ymdrin ag 
achosion o ddiffyg cydymffurfio a godwyd mewn adroddiadau arolygu blaenorol. Ceir tri 
rheolwr ac mae gan bob un feysydd cyfrifoldeb gwahanol, megis cwblhau cyfarfodydd 
goruchwylio staff ac archwiliadau misol er mwyn monitro cwympiadau, materion iechyd a 
diogelwch, meddyginiaeth a gofal pwyso. Mae tri achos o ddiffyg cydymffurfio wrthi'n 
cael eu hystyried ers mis Ionawr 2021, gyda'r tri yn ymwneud â phrosesau'r cartref ar 
gyfer monitro trefniadau rheoli. Nodwyd gennym fod un rheolwr bellach yn gofyn i'r bobl 
a/neu eu cynrychiolwyr am ansawdd y gofal a gânt a'i fod yn llunio adroddiad bob tri mis. 
Ond mae'r ffaith nad oes unigolyn cyfrifol yn golygu nad oes unrhyw un i grynhoi 
canfyddiadau'r archwiliadau hyn, er mwyn i'r darparwr eu hystyried wrth gynllunio 
gwelliannau i'r cartref. Ceir mwy o risg hefyd y bydd uwch-aelodau o'r staff yn methu 
materion pwysig gan nad ydynt yn monitro anghenion gofal cyffredinol pawb yn y cartref. 
Heb unigolyn cyfrifol, nid oes unrhyw un i oruchwylio'r rheolwyr sy'n golygu nad yw'r 
cartref yn bodloni gofynion Deddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol Cymru 
2016, ond y dyddiad cau ar gyfer datrys y mater hwn yw 31 Gorffennaf 2021, a byddwn 



yn adolygu'r holl gynnydd a wnaed bryd hynny. 

Mae'r darparwr yn sicrhau bod digon o weithwyr gofal i ddarparu cymorth i'r bobl. 
Cynhelir gwiriadau cyn-cyflogaeth cyn i gyflogeion newydd ddechrau gweithio. Mae'r 
rhain yn cynnwys gwirio geirdaon, dogfennau adnabod â llun a gwiriadau gan y 
Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS). Mae rhaglen sefydlu'r staff yn gysylltiedig â 
deilliannau dysgu unigol a ‘Fframwaith Sefydlu Cymru Gyfan ar gyfer Iechyd a Gofal 
Cymdeithasol.’ Mae'r gweithwyr gofal yn dweud bod hyn yn rhoi dealltwriaeth dda iddynt 
o'u rolau a'u cyfrifoldebau, yn ogystal â'r ffyrdd gorau o gefnogi'r bobl. Mae cyfarfodydd 
staff rheolaidd yn rhoi cyfle i'r gweithwyr gofal drafod eu gwaith a chael y wybodaeth 
ddiweddaraf am ddatblygiadau yn y gwasanaeth. Gall pob cyflogai drafod unrhyw 
faterion y mae am eu codi yn ystod cyfarfodydd goruchwylio a gynhelir bob tri mis. 



Y meysydd i'w gwella a'r camau a nodwyd yn yr arolygiad blaenorol neu ers hynny. 
Wedi'i gyflawni 

Nid yw'r person cofrestredig yn cydymffurfio â Rheoliad 73 (1) 
(b) am nad oes gan yr unigolyn cyfrifol drefniadau ar waith i 
gyfarfod â'r staff yn y gwasanaeth. 

Rheoliad 73(1)(b)

Nid yw'r person cofrestredig yn cydymffurfio â Rheoliad 76 (1) 
(a) (b) (d) (e) am nad oes gan yr unigolyn cyfrifol drefniadau ar 
waith i ymgysylltu â'r unigolion nac eraill. 

Rheoliad 76(1) 
Rheoliad 76(1)(a)
Rheoliad 76(1)(b)
Rheoliad 76(1)(d)
Rheoliad 76(1)(e)

Y meysydd i'w gwella a'r camau a nodwyd yn yr arolygiad blaenorol neu ers hynny. 
Heb ei gyflawni 

Nid yw’r person cofrestredig yn cydymffurfio â Rheoliad 74 (1) 
(2) am nad yw’r unigolyn cyfrifol yn adrodd i ddarparwr y 
gwasanaeth ar ddigonolrwydd yr adnoddau sydd ar gael i 
ddarparu’r gwasanaeth.

Rheoliad 74(2) 

Rheoliad 74(1)

Nid yw'r person cofrestredig yn cydymffurfio â Rheoliad 80 (1) 
(3) (a) (b) (c) (d) 4 (a) (b) am nad oes gan yr unigolyn cyfrifol 
drefniadau addas ar waith i sefydlu a chynnal system ar gyfer 
monitro, adolygu a gwella ansawdd y gofal a'r cymorth a 
ddarperir gan y gwasanaeth.  

Rheoliad 80(1)

Rheoliad 80(3)

Rheoliad 80(3)(a)

Rheoliad 80(3)(b)

Rheoliad 80(3)(c)

Rheoliad 80(3)(d)

Rheoliad 80(4)

Rheoliad 80(4)(a)

Rheoliad 80(4)(b)

Nid yw'r person cofrestredig yn cydymffurfio â Rheoliad 6 am 
nad oes gan yr unigolyn cyfrifol drefniadau clir ar waith i 
oruchwylio a llywodraethu'r gwasanaeth er mwyn sefydlu, 
datblygu a gwreiddio diwylliant sy'n sicrhau'r canlyniadau 
gorau posibl i'r unigolion sy'n defnyddio'r gwasanaeth ac sy'n 
bodloni gofynion y Rheoliadau hyn. 

Rheoliad 6

Os na fydd darparwyr yn llwyddo i wella, byddwn yn uwchgyfeirio'r mater drwy gyflwyno 
hysbysiad gweithredu â blaenoriaeth. Os bydd darparwyr yn methu â gweithredu â 
blaenoriaeth, gallwn uwchgyfeirio'r mater at 
Banel Gwella a Gorfodi.



Meysydd lle y mae angen gweithredu â blaenoriaeth

Dim

Meysydd lle y mae angen gwneud gwelliannau

Dim
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