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Iaith y gwasanaeth Y ddwy 

Arolygiad blaenorol Arolygiaeth Gofal 
Cymru

Hwn oedd arolygiad cyntaf y gwasanaeth ers iddo 
gofrestru o dan y Ddeddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal 
Cymdeithasol (RISCA).

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

Mae'r gwasanaeth yn gweithio tuag at ddarparu'r Cynnig 
Rhagweithiol ar gyfer y Gymraeg.

Crynodeb

Mae'r perthnasau a'r bobl sy'n byw yn y cartref yn fodlon ar y gofal a roddir. Mae'r 
gwasanaeth yn cynnig amgylchedd mawr, cyfforddus a diogel. Mae'r bobl yn cael eu 
cefnogi i gadw mewn cysylltiad â'u teulu a'u ffrindiau, ond nid ydynt yn cael cyfleoedd 
rheolaidd i gymryd rhan mewn gweithgareddau hamdden. Mae'r gwasanaeth yn cwblhau 
cynlluniau personol i safon dda ac yn cynnal adolygiadau rheolaidd. Gwelsom fod angen 
gwella'r cynlluniau ar gyfer y rhai sy'n cael gofal seibiant arhosiad byr. 

Mae polisïau a gweithdrefnau ar waith a chaiff gwiriadau recriwtio staff cadarn eu cynnal. 
Mae angen gwella hyfforddiant er mwyn sicrhau bod y staff yn parhau i feddu ar y sgiliau 
digonol i ymgymryd â'u rolau. Mae morâl y staff yn y cartref yn isel a dywed y gweithwyr 
gofal nad ydynt yn teimlo eu bod yn cael eu cefnogi. Mae'r unigolyn cyfrifol yn cynnal 
ymweliadau rheoleiddio â'r gwasanaeth bob tri mis. Fodd bynnag, ni chaiff adroddiadau ar 
ansawdd y gofal eu llunio yn unol â'r rheoliadau.  

Llesiant 



Yn gyffredinol, mae'r gwasanaeth yn cefnogi llesiant emosiynol y bobl. Mae amgylchedd y 
cartref yn bleserus ac yn cael ei gynnal a'i gadw'n dda, ac mae'r gweithwyr gofal yn 
rhyngweithio â'r bobl mewn ffordd garedig a pharchus. Mae'r gweithwyr gofal yn deall 
anghenion emosiynol a phryderon y bobl ac yn rhoi cymorth mewn modd amserol. Mae'r 
cynlluniau personol yn cynnwys gwybodaeth am risgiau unigol, arferion dyddiol a 
dewisiadau'r bobl. Mae'r gwasanaeth yn helpu'r bobl i gadw mewn cysylltiad â pherthnasau 
a ffrindiau er mwyn cefnogi eu llesiant. Fodd bynnag, mae llai o gyfleoedd wedi cael eu 
cynnig i'r bobl gadw'n brysur yn ystod y dydd, drwy ddarparu gweithgareddau, yn sgil y 
pandemig. Mae'r unigolyn cyfrifol yn ymweld â'r cartref yn rheolaidd i sicrhau bod y 
gwasanaethau a ddarperir yn cefnogi llesiant y bobl.
 
Caiff iechyd corfforol y bobl ei ystyried. Mae'r cartref yn cael cymorth rheolaidd gan 
weithwyr iechyd allanol proffesiynol ac yn defnyddio gwasanaethau iechyd cymunedol pan 
fydd angen. Caiff atgyfeiriadau eu gwneud yn amserol ac mae adolygiadau rheolaidd yn 
helpu i nodi unrhyw newidiadau yn anghenion corfforol y bobl. Mae trefniadau rheoli 
meddyginiaeth effeithiol yn sicrhau bod y bobl yn aros mor iach â phosibl. Dilynir cynlluniau 
personol a chaiff unrhyw wiriadau dyddiol angenrheidiol eu cwblhau a'u cofnodi. Mae'r 
bwydlenni'n ymddangos yn amrywiol, ond mae'r adborth gan y gweithwyr gofal a'r 
preswylwyr yn gymysg, gyda rhai yn fodlon ar y bwyd a gynigir ac eraill yn teimlo nad yw'r 
prydau a ddarperir o safon dda. 

Mae systemau ar waith i reoli heintiau ac amddiffyn y bobl rhag niwed a chamdriniaeth. 
Mae'r gweithwyr gofal yn deall bod angen cynnal mesurau rheoli heintiau da a gwisgo 
cyfarpar diogelu personol (PPE) i leihau lledaeniad heintiau. Cynhelir profion COVID-19 
rheolaidd ar y bobl, perthnasau a gweithwyr proffesiynol sy'n ymweld â'r gwasanaeth. Mae'r 
gweithwyr gofal yn gwybod sut i nodi arwyddion o gamdriniaeth ac yn deall sut i roi gwybod 
am bryderon. Mae'r trefniadau recriwtio staff yn gadarn ac mae'r unigolyn cyfrifol yn 
goruchwylio'r gwasanaeth i gefnogi unrhyw newidiadau. Mae systemau ar waith i gofnodi 
damweiniau a digwyddiadau a rhoddir gwybod am bryderon diogelu. Eir i'r afael ag arferion 
gwael a chymerir camau gweithredu mewn modd amserol. 
 



Gofal a Chymorth 

Mae'r bobl a'u perthnasau yn fodlon ar y gofal a roddir. Mae'r bobl i'w gweld yn cael gofal 
da ac mae'r rhai sy'n gallu rhoi adborth yn dweud eu bod yn fodlon ar y gofal y maent yn ei 
gael. Roedd y perthnasau y gwnaethom siarad â nhw yn llawn canmoliaeth am lefel y 
cyfathrebu a'r gofal a roddir, gan ddweud bod y gweithwyr gofal yn delio ag unrhyw 
bryderon neu awgrymiadau yn gyflym. Roedd y sylwadau'n cynnwys “staff offer really good 
care” (mae'r staff yn cynnig gofal da iawn), “staff address things in a timely manner” (mae'r 
staff yn mynd i'r afael â phethau mewn modd amserol), “staff are always lovely and treat my 
mum well, I feel she is looked after” (mae'r staff bob amser yn hyfryd ac yn trin fy mam yn 
dda, rwy'n teimlo ei bod yn cael gofal da) ac “I have nothing but praise for staff” (gallaf ond 
ganmol y staff). Dywedodd y bobl sy'n byw yn y cartref fod y staff yn hyfryd ac yn barod eu 
cymwynas.

Mae'r trefniadau rheoli meddyginiaeth yn effeithiol. Nid oedd y sampl o gofnodion rhoi 
meddyginiaeth a welsom yn cynnwys unrhyw fylchau na chamgymeriadau. Mae 
archwiliadau meddyginiaeth rheolaidd yn mynd i'r afael ag unrhyw welliannau sy'n ofynnol 
ac mae'r gwasanaeth yn cynnal cyflenwad digonol o feddyginiaeth, sy'n cael ei storio'n 
ddiogel. Yn ystod yr arolygiad, daeth y rheolwr yn ymwybodol o achos o arfer wael yn 
ymwneud â rhoi meddyginiaeth; aethpwyd i'r afael â'r achos hwn ar unwaith drwy gymryd 
camau priodol ac atgyfeirio at yr adrannau angenrheidiol. 

Mae cynlluniau personol ar waith i ategu'r ddealltwriaeth o anghenion gofal y bobl. Mae'r 
cartref wedi cyflwyno system dogfennau gofal electronig yn ddiweddar, ac mae wrthi'n 
trosglwyddo gwybodaeth i'r system hon. Gwelsom sampl o gofnodion papur ac electronig. 
Gwelsom fod y cynlluniau yn canolbwyntio ar yr unigolyn, yn cynnwys gwybodaeth am 
arferion dyddiol a dewisiadau, ond nad oeddent bob amser yn cynnwys gwybodaeth am 
gefndir y bobl. Mae'r gwasanaeth yn defnyddio gwahanol adnoddau asesu i lunio 
cynlluniau, a gwelsom fod y rhain yn gywir ac yn gyfredol. Mae'r gwiriadau dyddiol a 
gwblheir yn monitro newidiadau i iechyd a llesiant y bobl ac yn helpu i wneud atgyfeiriadau 
proffesiynol mewn modd amserol. Mae strategaethau i reoli ymddygiadau a all herio ar 
waith, ond byddai'n fuddiol i'r rhain gael eu cynnwys mewn dogfennau asesu risg ar wahân. 
Caiff adolygiadau eu cwblhau yn unol â'r rheoliadau. Gwelsom nad oedd gan unigolyn a 
oedd yn aros yn y cartref am gyfnod seibiant arhosiad byr gynllun personol ar waith, sy'n 
ofyniad rheoliadol. Er nad oes angen cymryd camau gweithredu ar unwaith, mae hwn yn 
faes y mae angen ei wella ac rydym yn disgwyl i'r darparwr gymryd camau yn hyn o beth.

Ni chynigir gweithgareddau hamdden yn y cartref. Nid yw'r bobl wedi gallu cymryd rhan 
mewn gweithgareddau ers tro, am fod y cydlynwyr gweithgareddau yn cael eu defnyddio i 
helpu i gynnal profion COVID-19 yn y cartref. Gofynnwyd i'r gweithwyr gofal helpu gyda'r 
gweithgareddau yn y cyfamser. Mae'r adborth a gawsom gan y gweithwyr gofal yn 
awgrymu bod y ddyletswydd ychwanegol hon wedi bod yn heriol oherwydd salwch ymhlith y 



staff, a'r ffaith bod angen i'r staff flaenoriaethu anghenion gofal dyddiol. Mae sylwadau gan 
y bobl sy'n byw yn y cartref yn cynnwys “I’m a bit bored at times, it’s the same things” (rwy'n 
diflasu ychydig ar adegau, yr un pethau o hyd) a “not a lot to do” (does dim llawer i'w 
wneud).  Cadarnhaodd trafodaethau â'r unigolyn cyfrifol a'r rheolwr eu bod yn ystyried 
trefniadau profi amgen, a fydd yn galluogi'r cydlynwyr gweithgareddau i ddychwelyd i'w 
rolau traddodiadol.



Yr Amgylchedd 

Mae'r gwasanaeth yn cwblhau gwiriadau diogelwch yn rheolaidd. Wrth gyrraedd, gwelsom 
fod y drysau allanol wedi'u cloi i rwystro mynediad diawdurdod. Wrth fynd i mewn i'r 
adeilad, gwnaethom lofnodi'r llyfr ymwelwyr, a chwblhawyd gwiriadau tymheredd a phrawf 
llif unffordd i sicrhau ein bod yn ddigon iach i fynd i mewn i'r cartref. Roedd detholiad o 
wiriadau cyfarpar a thystysgrifau diogelwch ar gyfer gwahanol gyfarpar a chyfleustodau 
wedi'u cwblhau, a nodwyd eu bod yn briodol. Cynhelir gwiriadau diogelwch tân ac mae'r 
bobl yn cael budd o gynlluniau gwagio'r adeilad mewn argyfwng personol manwl. Caiff 
sylweddau sy'n beryglus i iechyd eu storio'n ddiogel ac ni welsom unrhyw beryglon baglu 
amlwg yn ystod yr arolygiad. Gwelsom fod yr ystafelloedd triniaeth a swyddfeydd y staff 
wedi'u cloi yn ddiogel er mwyn sicrhau bod ffeiliau cyfrinachol a meddyginiaeth yn cael eu 
storio’n ddiogel.

Mae'r gwasanaeth yn darparu amgylchedd pleserus, cyfforddus a chartrefol. Ymddengys 
fod pob rhan o'r cartref yn lân, mewn cyflwr da ac wedi'i haddurno i safon dda. Caiff 
ystafelloedd y bobl eu personoli â ffotograffau ac eitemau personol. Gwelsom fod dodrefn, 
cyfarpar a deunyddiau ar gael i'r bobl sy'n briodol ar gyfer eu hanghenion. Gwelsom fod 
mesurau rheoli heintiau da ar waith a bod PPE yn cael ei ddefnyddio'n briodol. 
Cadarnhaodd trafodaethau â rheolwr y cartref ei bod wedi bod yn anodd darparu digon o 
staff i gyflenwi yn absenoldeb staff domestig a chynnal dyletswyddau golchi dillad, a bod y 
gweithwyr gofal wedi gorfod helpu i gyflawni'r rolau hyn ar adegau. Mae adborth gan y 
gweithwyr gofal yn dangos bod hyn wedi creu pwysau ychwanegol, gydag un gweithiwr yn 
dweud “What is expected of us is not realistic” (Nid yw'r hyn y mae disgwyl i ni ei wneud yn 
realistig).



Arwain a Rheoli 

Mae systemau recriwtio da ar waith, ond bu'n anodd cynnal lefelau staffio ar adegau. 
Gwelsom fod y ffeiliau recriwtio yn drefnus ac yn cynnwys y gwiriadau cyn cyflogaeth 
priodol. Mae rheolwr dros dro yn y cartref ar hyn o bryd, sy'n cefnogi'r gwasanaeth tan y 
bydd rheolwr newydd hirdymor wedi'i benodi. Cadarnhaodd trafodaethau â'r rheolwr y bu'n 
anodd cynnal lefelau staffio ar adegau. Yn ystod ein hymweliad, gwelsom fod digon o staff 
ar waith i helpu'r bobl gyda'u hanghenion, er bod y staff yn ymddangos yn brysur iawn ar 
adegau. Gwelsom dystiolaeth bod staff asiantaeth cymwys yn cael eu defnyddio i leihau'r 
pwysau ar y staff. Rhoddodd y rheolwr sicrwydd fod y gwasanaeth yn gweithio'n ddiwyd i 
ddatrys y problemau staffio presennol. Mae'r broses recriwtio yn mynd rhagddi ac mae 
aelodau newydd o staff, gan gynnwys nifer o staff domestig, wedi cael eu penodi. 

Nid yw'r gweithwyr gofal yn teimlo eu bod yn cael eu cefnogi yn eu rolau. Dywedodd y 
gweithwyr gofal eu bod yn gweithio'n dda gyda'u cydweithwyr fel tîm, ond nad oeddent yn 
teimlo eu bod yn cael eu cefnogi gan y darparwr. Roedd y sylwadau'n cynnwys“I love my 
job but since the pandemic there has been no support” (rwy'n dwlu ar fy swydd ond ers y 
pandemig, nid ydym wedi cael unrhyw gefnogaeth), “morale is really low” (mae'r morâl yn 
isel iawn) a “lots of changes but not a lot of support” (llawer o newidiadau ond dim llawer o 
gefnogaeth). Roedd y rhesymau a roddwyd am forâl isel yn cynnwys lefelau staffio isel, 
dyletswyddau ychwanegol i gyflenwi rôl y cydlynwyr gweithgareddau a chefnogi'r staff 
domestig yn ystod cyfnodau o absenoldeb oherwydd salwch. Dywedodd y gweithwyr gofal 
fod cyflwyno systemau cofnodi gofal electronig wedi bod yn arbennig o heriol oherwydd 
problemau cysylltedd a hyfforddiant cyfyngedig. Er nad oes angen cymryd camau ar 
unwaith, mae angen gwella'r meysydd hyn ac rydym yn disgwyl i'r darparwr weithredu.

Ar y cyfan, mae systemau ar waith i sicrhau bod y gwasanaeth yn cael ei redeg yn dda. 
Gwnaethom edrych ar ddetholiad o bolisïau a gweithdrefnau a gwelsom eu bod yn 
gynhwysfawr, yn cael eu hadolygu'n rheolaidd ac yn addas at y diben. Mae polisïau rheoli 
heintiau a COVID-19 yn adlewyrchu'r canllawiau cyfredol. Mae'r unigolyn cyfrifol yn ymweld 
â'r gwasanaeth bob tri mis yn unol â'r gofynion rheoliadol. Fodd bynnag, ni chaiff 
adroddiadau sicrhau ansawdd bob chwe mis eu cwblhau'n ddigon aml. Mae'r adnoddau 
hyn yn bwysig, ac maent yn ystyried arferion cadarnhaol yn y cartref ac unrhyw feysydd y 
mae angen eu gwella. Er nad oes angen cymryd camau gweithredu ar unwaith, mae hwn 
yn faes y mae angen ei wella ac rydym yn disgwyl i'r darparwr gymryd camau yn hyn o 
beth.

Caiff y staff eu goruchwylio'n rheolaidd, ond mae angen gwella hyfforddiant staff. Mae'r 
matrics goruchwyliaeth a welsom yn dangos bod y staff yn cael sesiynau goruchwylio 
rheolaidd. Roedd y matrics hyfforddiant a welsom yn cynnwys nifer o fylchau mewn 
meysydd hyfforddiant craidd ac roedd diffyg tystiolaeth o ddyddiadau ar gyfer hyfforddiant y 
nodwyd ei fod wedi'i gwblhau. Gallai'r gwasanaeth ddangos bod hyfforddiant wedi cael ei 



gynnig i'r gweithwyr gofal ar y system cofnodi achosion electronig. Fodd bynnag, roedd 
diffyg gwybodaeth mewn perthynas â faint o staff oedd wedi cwblhau'r hyfforddiant hwn, a'r 
adborth a gafwyd gan nifer o aelodau o'r staff oedd nad oeddent wedi cael unrhyw 
hyfforddiant swyddogol a'u bod wedi gweithio'r system allan eu hunain. Er nad oes angen 
cymryd camau ar unwaith, mae angen gwella'r meysydd hyn ac rydym yn disgwyl i'r 
darparwr weithredu.



Meysydd i'w gwella a chamau a gymerwyd yn yr arolygiad blaenorol neu ers hynny. 
Wedi ei gyflawni 

Meysydd i'w gwella a chamau a gymerwyd yn yr arolygiad blaenorol neu ers hynny. 
Heb ei gyflawni 

Dim

Meysydd lle y mae angen gweithredu â blaenoriaeth 

Dim

Meysydd lle y mae angen gwneud gwelliannau 

Rheoliad 80. 2 – Rhaid i’r system a sefydlir o dan baragraff (1) 
wneud darpariaeth i ansawdd y gofal a’r cymorth gael ei 
adolygu mor aml ag sy’n ofynnol ond o leiaf bob chwe mis. 

Rheoliad 15.1a – Rhaid i'r darparwr gwasanaeth lunio cynllun 
ar gyfer yr unigolyn sy’n nodi sut y bydd anghenion gofal a 
chymorth yr unigolyn yn cael eu diwallu o ddydd i ddydd. 

Rheoliad 34.4 – Rhaid i’r darparwr gwasanaeth sicrhau bod 
trefniadau yn cael eu gwneud ar gyfer cefnogi a datblygu staff. 

Rheoliad 36.2.d – Rhaid i’r darparwr gwasanaeth sicrhau bod 
unrhyw berson sy’n gweithio yn y gwasanaeth (gan gynnwys 
person y caniateir iddo weithio fel gwirfoddolwr yn cael 
hyfforddiant craidd sy’n briodol i’r gwaith sydd i gael ei wneud 
ganddo. 

Mae angen gwella'r maes/meysydd a nodir uchod, ond nid ydym wedi cyflwyno hysbysiad 
gweithredu â blaenoriaeth ar yr achlysur hwn. Mae hyn am nad oes unrhyw risg 
uniongyrchol na sylweddol i'r bobl sy'n defnyddio'r gwasanaeth. Rydym yn disgwyl i'r 
darparwr cofrestredig gymryd camau i unioni hyn, a chaiff y mater ei ystyried eto yn ystod yr 
arolygiad nesaf. 



Dyddiad Cyhoeddi 22/10/2021


