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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 
lleoliad dwyieithog neu’n arddangos ymdrech sylweddol i 
hyrwyddo defnydd o'r Gymraeg a'i diwylliant.

Crynodeb

Roedd hwn yn arolygiad â ffocws. Mae'r bobl a'u cynrychiolwyr yn gadarnhaol ynglŷn â'r 
gofal a ddarperir. Mae cyfleoedd i gymryd rhan mewn gweithgareddau ar gael. Mae'r 
gweithwyr gofal yn trin y bobl ag urddas a pharch. Mae trefniadau ar waith i fonitro ac asesu 
ansawdd y gwasanaethau; mae angen cymhwyso'r rhain yn fwy cadarn o ddydd i ddydd. 
Mae'r staff bellach yn derbyn sesiynau goruchwyliaeth reolaidd. Mae amgylchedd y cartref 
yn lân ac wedi'i addurno i safon dda. Mae'r darparwr yn parhau i fuddsoddi i addurno a 
datblygu'r amgylchedd ffisegol. 

Ni chyflawnwyd y gwelliannau gofynnol mewn perthynas â goruchwylio dogfennau gofal a 
nodwyd yn yr arolygiad diwethaf. Mae hyn yn rhoi iechyd a llesiant y bobl 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.



Llesiant

Mae'r bobl yn ymddangos yn gyfforddus ac yn fodlon ac maent yn gadarnhaol am y gofal y 
maent yn ei dderbyn. Mae'r holiaduron adborth a dderbyniwyd yn gadarnhaol. Roedd aelod 
o deulu y siaradom ag ef yn canmol y gwasanaeth a ddarparwyd yn fawr. Mae'r gweithwyr 
gofal ar gael i roi cymorth pan fo angen ac mae eu dull o wneud hyn yn garedig a gofalgar. 
Mae'r staff yn adnabod y bobl y maent yn eu cefnogi'n dda. Anogir y bobl i ryngweithio â'i 
gilydd ac i gymryd rhan mewn gweithgareddau a digwyddiadau.

Mae’r bobl yn cael eu hannog a'u cynorthwyo gan y staff gofal i fod mor iach ag y gallant 
fod. Gwelsom y bobl yn cael eu cefnogi a'u hannog trwy gydol ein hymweliad arolygu. Mae 
cofnodion yn dangos bod atgyfeiriadau'n cael eu gwneud i weithwyr iechyd proffesiynol pan 
fo angen. Ystyrir anghenion deiet unigol y bobl. 

Nid yw'r bobl sy'n derbyn gwasanaeth bob amser yn cael eu diogelu rhag niwed. Mae 
systemau ar waith i gofnodi damweiniau a digwyddiadau. Fodd bynnag, nid yw risgiau 
unigol i'r bobl bob amser yn cael eu hasesu'n gynhwysfawr i sicrhau bod eu diogelwch yn 
cael ei reoli. Mae polisi diogelu ar waith, sy’n cael ei adolygu’n barhaus ac sy’n cyfeirio at 
arferion gorau a chanllawiau cyfredol. Mae'r gwasanaeth wedi gweithio mewn partneriaeth 
ag asiantaethau eraill i gymryd rhan yn y broses ddiogelu.



Gofal   a Chymorth

Drwy gydol ein hymweliad, roedd yn ymddangos bod nifer digonol o staff ar ddyletswydd i 
gefnogi'r bobl, gan ddarparu gofal â chynhesrwydd a thosturi gwirioneddol. Mae'r gweithwyr 
gofal yn hynod sylwgar ac yn ymateb i’r anghenion gwahanol sydd gan y bobl gan gynnig 
anogaeth a chefnogaeth ar y lefel briodol. Mae’r bobl yn edrych wedi ymlacio ac yn 
gyfforddus ym mhresenoldeb y staff. Gwelsom y staff yn eistedd gyda'r bobl, a’u clywed yn 
sgwrsio ag unigolion, gan ddefnyddio hiwmor a thynnu coes ac yn annog eraill i ymuno.

Nid oes cynlluniau personol ar gael ar gyfer pob person sy'n derbyn gofal a chymorth yn y 
gwasanaeth. Dywedodd yr unigolyn cyfrifol wrthym y byddai hyn yn cael ei unioni ar 
unwaith. Dylai cynlluniau personol ymdrin â meysydd allweddol o ran anghenion gofal a 
chymorth y bobl a nodi sut y gall y gweithwyr gofal ddiwallu'r rhain. Nid yw cynlluniau 
personol y bobl bob amser yn gywir ac yn gyfredol. Er enghraifft, canfuom fod symudedd un 
person wedi gwella, ond roedd ei gynllun personol yn cyfeirio ato fel rhywun nad oedd yn 
medru symud a bod angen defnyddio teclynnau codi ar gyfer pob trosglwyddiad, er nad oes 
eu hangen bellach. Nid oedd tystiolaeth bod cynrychiolwyr yn cynrychioli unigolion yr 
aseswyd eu bod yn brin o alluedd pan oedd penderfyniadau'n cael eu gwneud er eu budd 
pennaf, megis defnyddio rheiliau gwely a chael cydsyniad i ddefnyddio lluniau a fideos o'r 
unigolyn. 

Nid oedd asesiadau cynhwysfawr, mesurau lliniaru na chanllawiau i’r staff eu dilyn ar waith 
yn gyson ar gyfer risgiau a nodwyd, er enghraifft, os nad oedd person yn gallu defnyddio 
cloch alw. Gwelsom hefyd nad oedd cynlluniau'n cynnwys canllawiau clir i’r staff wrth 
gefnogi'r bobl a oedd yn dangos ymatebion o drallod. Gwelsom fod angen cyfeiriad clir ar y 
staff i reoli llesiant emosiynol unigolion. Nid yw'r broses o adolygu cynllunio'r gofal yn 
ddigon cadarn. Nid yw'r gwelliannau gofynnol mewn perthynas â dogfennau gofal a 
goruchwylio dogfennau gofal wedi'u cyflawni. Mae hyn yn cael effaith ar iechyd a llesiant y 
bobl ac yn eu rhoi mewn perygl, ac felly rydym wedi cyhoeddi hysbysiad gweithredu â 
blaenoriaeth. Mae’n rhaid i'r darparwr gymryd camau brys i fynd i'r afael â'r mater hwn.

Gall y bobl gael mynediad at y gwasanaethau iechyd angenrheidiol i gynnal eu hiechyd a'u 
llesiant. Mae apwyntiadau gyda gweithwyr iechyd proffesiynol yn cael eu trefnu ar gyfer 
gwiriadau rheolaidd neu os bydd anghenion unigol yn newid. Mae ystod o weithgareddau 
ynghyd â chydberthnasau cadarnhaol â'r staff gofal yn helpu i gefnogi iechyd emosiynol y 
bobl; mae'r cydberthynas rhwng y gweithwyr gofal a'r bobl yn llawn hwyl ac yn gyfarwydd a 
pharchus.



Yr Amgylchedd 

Arolygiad â ffocws oedd hwn ac, ar yr achlysur hwn, ni wnaethom ystyried yr amgylchedd 
yn fanwl.

Mae lleoliad, dyluniad a maint y safle yn addas ac fel y'u disgrifir yn y datganiad o ddiben. 
Mae'r cartref wedi'i rannu dros dri llawr. Mae'r llawr daear yn cynnwys yr holl ystafelloedd 
cymunol ac mae'n cynnwys yr ystafell fwyta, y lolfa a'r ystafell weithgareddau. Yn ystod ein 
hymweliad, gwelsom fod yr amgylchedd yn lân. Mae’r bobl yn gyfforddus ac yn fodlon yn eu 
hamgylchedd. Dywedodd y bobl wrthym eu bod yn 'hapus' yn byw yn y gwasanaeth a'u bod 
yn hoffi eu hystafelloedd. Mae'r darparwr yn parhau i fuddsoddi yn y gwasanaeth a'i 
adnewyddu, ac ar ddiwrnod ein hymweliad roedd yr ardaloedd cymunol yn cael eu paentio.



Arweinyddiaeth  a Rheolaeth

Gan fod hwn yn arolygiad â ffocws, nid ydym wedi ystyried y thema hon yn llawn.

Mae trefniadau llywodraethu ar waith sy'n cefnogi gweithrediad y gwasanaeth ond mae 
angen eu cymhwyso'n fwy cadarn o ddydd i ddydd. Er enghraifft, monitro ac archwilio 
cynlluniau personol i sicrhau eu bod yn gywir ac yn gyfredol. Mae'r unigolyn cyfrifol yn 
ymweld â'r gwasanaeth yn rheolaidd ac yn cwblhau'r adroddiadau gofynnol. Gwelsom 
adroddiadau ansawdd gofal ar gyfer y gwasanaeth a oedd yn dangos goruchwyliaeth a 
meysydd i'w gwella. Ceisir barn y bobl sy'n derbyn gwasanaeth a'u cynrychiolwyr am y 
gwasanaeth. Canfu arolwg mewnol lefelau uchel o foddhad â'r gwasanaeth.

Roedd matrics goruchwylio staff yn dangos bod y staff bellach yn cael sesiynau 
goruchwyliaeth ffurfiol reolaidd gyda'u rheolwr llinell. Mae'r oruchwyliaeth ffurfiol hon yn rhoi 
cyfle i aelodau o'r staff drafod unrhyw bryderon neu anghenion hyfforddi sydd ganddynt ac 
i'w rheolwr llinell roi adborth ar eu perfformiad gwaith. Roedd cynllun hyfforddi staff yn 
dangos rhai bylchau mewn hyfforddiant gloywi. Mae'r newid yn ôl i hyfforddiant “wyneb yn 
wyneb” wedi effeithio ar ba bryd mae rhai elfennau o hyfforddiant yn cael eu darparu ond 
rhoddodd yr unigolyn cyfrifol sicrwydd bod hyfforddiant staff bellach yn unol â'r amserlen.



Rydym yn ymateb i ddiffyg cydymffurfio â rheoliadau pan nodir canlyniadau gwael ar gyfer y 
bobl, a/neu risg i lesiant y bobl, drwy ddyroddi Hysbysiad(au) Gweithredu â Blaenoriaeth. 

Rhaid i’r darparwr gymryd camau ar unwaith 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

21 Mae angen gwella dogfennau gofal a'r ffordd y cânt 
eu monitro a'u goruchwylio gan reolwyr i sicrhau bod 
gofal a chymorth yn cael eu darparu mewn ffordd sy'n 
amddiffyn ac yn cynnal diogelwch a llesiant pobl.

Ni chyflawnwyd

Pan fyddwn yn dod o hyd i achosion o ddiffyg cydymffurfio â rheoliadau ond na nodir 
unrhyw risg uniongyrchol neu sylweddol ar gyfer y bobl 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.

Crynodeb o'r diffyg 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 cydymffurfio yn y dyfodol a chaiff 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.



Maes / Meysydd i'w Gwella

Rheoliad Crynodeb Statws

Amherthnasol Ni nodwyd unrhyw ddiffyg cydymffurfio o’r math hwn 
yn yr arolygiad hwn.

Amherthnasol
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