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Disgrifiad o'r gwasanaeth

Mae gwasanaeth Chester Road yn eiddo i Autism Together ac mae wedi'i gofrestru i 
ddarparu gofal ar gyfer chwe unigolyn rhwng 18-64 mlwydd oed.  Mae'r gwasanaeth yn 
gofalu am oedolion iau yn bennaf a allai fod â chyflwr awtistiaeth benodol, syndrom 
Asperger, neu nodweddion awtistig, p'un a yw'r rhain hefyd yn gysylltiedig ag anableddau 
neu anawsterau eraill.   Y person â gofal yw Robin Bush ac Angela Kemp yw'r rheolwr 
cofrestredig.

Crynodeb o'n canfyddiadau

1. Asesiad cyffredinol

Canfuom fod pobl yn derbyn safon uchel o ofal sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn ac roedd y 
preswylwyr y siaradwyd â hwy yn credu eu bod yn derbyn gofal da.  Roedd pobl yn 
cyflwyno'u hunain yn dda a gwelsom nifer o gysylltiadau cadarnhaol rhwng staff a phobl 
sy'n defnyddio'r gwasanaeth.  Mae'r staff gwybodus a medrus yn deall anghenion gofal y 
bobl ac maent yn derbyn cefnogaeth gan amrediad o weithwyr iechyd a gofal cymdeithasol 
proffesiynol sy'n ymweld â nhw er mwyn sicrhau ymhellach eu bod yn parhau i fod mor iach 
a diogel â phosibl.  Mae'r amgylchedd yn Chester Road yn lân a phriodol ac mae offer a 
chyfleusterau ar gael i ddiwallu anghenion pobl a nodau ac amcanion y gwasanaeth, fel y 
nodwyd yn y datganiad o ddiben.  Mae arweinyddiaeth a rheolaeth y gwasanaeth yn 
effeithiol ac felly gall pobl fod yn sicr y’i rheolir yn briodol.  Er hynny, gwnaethom nodi un 
mater o ddiffyg cydymffurfio â'r rheoliadau ac un â'r Safonau Gofynnol Cenedlaethol.  Ni 
chafodd y rhain effaith negyddol uniongyrchol ar y bobl sy'n defnyddio'r gwasanaeth a 
chawsom ein sicrhau gan yr arweinwyr y byddent yn mynd i'r afael â hyn ar unwaith. 

2. Gwelliannau

Roedd hwn yn arolygiad ôl-gofrestru. 

3. Gofynion ac argymhellion

Mae adran pump o'r adroddiad hwn yn amlinellu ein hargymhellion i wella'r gwasanaeth a'r 
un maes lle nad yw'n cwrdd â'r gofynion cyfreithiol a'r Safonau Gofynnol Cenedlaethol.  
Mae'r rhain yn cynnwys y canlynol: ansawdd gofal blynyddol, gweithredu'r 'Cynnig 
Gweithredol' mewn perthynas â'r Gymraeg a chymwysterau staff.



 
1. Llesiant 

Crynodeb

Mae llesiant y bobl yn cael ei hyrwyddo ac mae eu lleisiau'n cael eu clywed. Mae’r aelodau 
o staff yn gwrando arnynt ac yn dangos parch tuag atynt. 

Ein canfyddiadau

Mae gan y bobl lais a chânt eu parchu.  Roedd sylwadau llafar ac ysgrifenedig y bobl ynglŷn â'r 
gofal maent yn ei dderbyn yn Chester Road yn gadarnhaol, gan gynnwys "maent yn gofalu amdana 
i'n dda ac yn sicrhau bod fy anghenion yn cael eu diwallu. Gofynnais am CD penodol a phrynodd y 
staff y CD i mi ac rwy'n hapus fy mod i'n gallu gwrando ar hwn yn fy ystafell wely".  Dywedodd 
defnyddiwr gwasanaeth arall wrthym ei fod wedi gofyn i aelod o staff yn y gorffennol a allai ymweld 
â Llundain a chawsom wybod bod hyn wedi'i drefnu a'i fod yn digwydd maes o law.  Dangosodd y 
person penodol hwnnw boster i ni ar wal ei ystafell wely gyda nifer y dyddiau a oedd yn weddill tan 
ei drip i Lundain, a chadarnhaodd hyn fod ei lais yn cael ei glywed a'i fod yn cael ei barchu.  Roedd 
yn amlwg o'n harsylwadau fod anghenion pobl wrth wraidd y gwasanaeth a bod gan y staff 
ddealltwriaeth glir o'r hyn a oedd yn bwysig i bobl er mwyn hyrwyddo'u lles.  Roedd hyn yn dangos 
bod dymuniadau, teimladau a cheisiadau'r bobl yn cael eu parchu.

Mae gan bobl berthnasau cadarnhaol gyda'r staff sy'n gofalu amdanynt. Gwelsom ryngweithio 
parchus rhwng y bobl ac aelodau o staff ac o ganlyniad, roedd pobl i'w gweld yn ymddwyn yn 
ddigyffro o gwmpas y staff am eu bod yn cael eu trin â pharch ar bob adeg.  Siaradwyd â'r bobl 
mewn modd parchus a gwelwyd aelodau o staff yn defnyddio dulliau gweithredu medrus wrth 
ymdrin â sefyllfaoedd penodol.  Er enghraifft, roedd gan un person anhawster cyfathrebu 
cymdeithasol a gwelsom aelod o staff yn rhoi amser, egni ac ymdrech fawr i roi sylw i’r unigolyn fel 
bod ei anghenion yn gallu cael eu deall.  Ymatebodd pobl yn gadarnhaol i aelodau o staff oherwydd 
y perthnasau cyfeillgar a chynnes rhyngddynt, a gall pobl gael eu cefnogi i gael eu deall.

Gall pobl wneud dewisiadau ynglŷn â'u gofal. Dywedodd pobl wrthym eu bod yn teimlo bod 
ganddynt reolaeth dros benderfyniadau ynglŷn â'u bywydau dyddiol a'u bod yn gallu dewis 
y ffordd mae eu gofal yn cael ei ddarparu, ac roeddent yn teimlo bod eu preifatrwydd a'u 
hurddas yn cael eu parchu.  Er enghraifft, dywedodd tri phreswyliwr wrthym eu bod yn cael 
cawod naill ai bob dydd neu bob yn ail ddydd a'u bod yn dewis pa weithgareddau yr hoffent 
gymryd rhan ynddynt yn ystod y dydd/wythnos.  Dywedodd pobl wrthym eu bod yn gallu 
dewis beth yr hoffent ei wisgo, a dewisodd un person wisgo tracwisg ei hoff dîm pêl-droed 
ac roedd yn falch o ddangos y dracwisg i ni.  I gefnogi hyn ymhellach, gwelsom bob 
preswyliwr yn ystod ein harolygiad ac roedd pob un wedi'i gyflwyno'n dda, yn lân ac yn 
daclus.  Gwelsom rai pobl yn cael eu cefnogi i wneud dewisiadau ynghylch eu gwisgoedd 
a'u gwallt, a gwelsom aelod o staff yn helpu preswyliwr i frwsio'i wallt, gan ddangos iddo sut 
oedd brwsio rhai mannau. Gwelsom fod hyn yn grymuso'r unigolyn ac roedd yn profi bod 
pobl yn cael eu hannog a’u cefnogi i gynyddu eu hannibyniaeth.  Roedd hyn yn rymusol i'r 
preswyliwr yn nhermau cefnogaeth ac roedd yn bwerus inni weld darpariaeth sy'n 
canolbwyntio ar y person.  

Mae pobl yn mwynhau deiet iachus a maethlon a chaiff eu sgiliau annibyniaeth eu 
hyrwyddo.  Roedd digon o fwlch rhwng pob amser bwyd ac roeddent yn hyblyg i gwrdd â 
dewisiadau unigol y bobl.  Gwelsom frecwast yn cael ei ddarparu i bobl, ac roeddent yn 
amlwg wedi mwynhau'r pryd a gwnaethant ddweud wrthym fod y bwyd yn dda iawn.  Roedd 



yr aelodau o staff yn ymwybodol o unrhyw anghenion iechyd a oedd gan y bobl ac roeddent 
yn darparu prydau penodol pan fo angen i fodloni eu gofynion deietegol yn unol â'u 
cynlluniau gofal.  Gwelsom fod rhai pobl yn gallu cwblhau tasgau drostynt eu hunain yn 
annibynnol gyda chymorth amhrisiadwy'r staff.  Er enghraifft, gwelsom un person yn 
gwneud paned o de a thost i'w hunan gyda chymorth, ac yna gwnaeth siarad â'r staff am yr 
hyn a oedd ar y gweill y diwrnod hwnnw.  Dengys hyn fod pobl yn cael eu cefnogi'n dda 
gyda'u hanghenion deietegol er mwyn cefnogi eu datblygiad.



2. Gofal a Chymorth 

Crynodeb

Ar y cyfan, gwnaethom ystyried bod anghenion gofal y bobl yn cael eu deall gan staff a'u bod yn 
derbyn cymorth gan amrediad o weithwyr proffesiynol i aros cyn iached â phosibl.

Ein canfyddiadau

Caiff pobl eu cefnogi gan aelodau o staff sydd wedi mynychu hyfforddiant mewn pynciau 
perthnasol i ddeall, cefnogi ac ymateb i anghenion pobl yn y modd gorau posibl.  
Gwnaethom arolygu'r matrics hyfforddi staff a chanfod eu bod wedi mynychu hyfforddiant 
gorfodol yn y canlynol; deall awtistiaeth, rhoi meddyginiaeth, codi a chario, cyfathrebu ac 
iechyd a diogelwch, hylendid bwyd, atal camdriniaeth, ymwybyddiaeth tân, cyfle cyfartal, 
rheoli ymddygiad ymosodol gwirioneddol neu bosibl (MAPA), epilepsi, rheoli ymddygiad a 
chymorth cyntaf a galluedd meddyliol.  Dengys hyn fod yr aelodau o staff yn derbyn yr 
hyfforddiant a'r dysgu perthnasol er mwyn cefnogi’r grŵp defnyddwyr gwasanaeth maent yn 
gofalu amdanynt yn y modd gorau posibl.

Mae'r bobl yn cael eu hannog i gyfleu eu dymuniadau a'u teimladau gan aelodau o staff 
sylwgar, sy'n defnyddio'u sgiliau i ddeall anghenion pobl.  Gwnaethom arsylwi ar bobl yn 
mynd at aelodau o staff i drafod ar lafar ac mewn iaith arwyddion sylfaenol yr hyn yr hoffent 
ei gyfleu.  Gwnaethom arsylwi ar yr arfer hwn trwy gydol yr arolygiad a dywedodd staff 
wrthym eu bod yn deall yr hyn yr oedd pobl yn gofyn amdano trwy arsylwi ar eu 
hymddygiadau yn unig, am fod y rhain yn arwyddion.  Er mwyn deall y bobl yn llawn, roedd 
staff weithiau'n defnyddio ffotograffau, ac roedd ganddynt strategaethau a oedd yn galluogi 
pobl ag anawsterau cymdeithasol i gyfathrebu, cymryd rhan a chymryd rheolaeth dros 
ddewisiadau ynghylch eu gofal.  Er enghraifft, er mwyn dewis eu cinio neu eu 
gweithgareddau, roedd System Gyfathrebu drwy Gyfnewid Lluniau (PECS) yn cael ei 
defnyddio a oedd yn galluogi pobl i wneud penderfyniadau.  Yn ogystal â hyn, canfuom fod 
staff yn defnyddio technegau penodol ar gyfer awtistiaeth a strategaethau fel Triniaeth ac 
Addysg i Blant a chanddynt Awtistiaeth ac Anawsterau Cyfathrebu (TEACCH), amserlenni 
gweledol a straeon cymdeithasol sy’n berthnasol i anghenion yr unigolion er mwyn 
cyfathrebu a rhyngweithio i ffurfio perthnasau cadarnhaol a phroffesiynol. Gwnaethom 
ddarllen mewn cofnodion bod saith aelod o staff cymorth ar ddyletswydd yn ystod oriau 
dihuno pan oedd pob preswyliwr yn bresennol yn y cartref, a chyda'r nos câi hyn ei leihau i 
ddau aelod o staff a oedd ar ddihun trwy gydol y nos i gefnogi'r preswylwyr pe bai angen.  
Dengys hyn fod gan bobl lais trwy gymhorthion cyfathrebu gwahanol, waeth beth fo'u 
hanawsterau cymdeithasol, a’u bod hefyd yn elwa ar gael niferoedd digonol o staff gyda 
phrofiadau eang a sgiliau i ddiwallu eu hanghenion unigol.

Mae cynlluniau gofal y bobl yn cael eu cefnogi gan asesiadau risg cynhwysfawr sy'n cael eu 
hadolygu'n rheolaidd.  Gwnaethom edrych ar dri chynllun gofal a chanfod bod yr holl 
wybodaeth ar gael i ofalu amdanynt yn y modd gorau posibl.  Yn ogystal â hyn, roedd pob 
asesiad risg wedi'i adolygu yn dilyn unrhyw ddigwyddiadau i sicrhau bod y bobl yn cael eu 
diogelu yn y cartref.  Mae hyn yn cefnogi ac yn ategu’r asesiadau a'r prosesau cynllunio 
gofal. 



3. Yr Amgylchedd 

Crynodeb

Mae'r amgylchedd yn Chester Road yn lân ac mae offer a chyfleusterau priodol ar gael i 
ddiwallu anghenion pobl a nodau ac amcanion y gwasanaeth. 

Ein canfyddiadau

Mae'r amgylchedd yn diwallu anghenion asesedig y bobl.  Mae Chester Road yn dŷ tref pâr 
gydag ystafelloedd gwely eang a lolfa gymunedol.  Roedd chwe ystafell wely ac roedd 
cegin ac ystafell amlbwrpas ar y llawr gwaelod.  Mae'r llawr gwaelod yn darparu ardaloedd i 
bobl fwyta, gwylio'r teledu neu ddod o hyd i lecyn tawel i fod ar eu pennau eu hunain, heb 
darfu ar bobl eraill yn y cartref.  Gwnaethom arsylwi ar bobl yn mynd trwy eu trefn ddyddiol; 
roeddent yn gallu symud o fewn y cartref yn hawdd, h.y. o'u hystafelloedd gwely i'r lolfa ac 
i'r gegin, ac yn y blaen.  Mae'r safle'n cynnwys un rhan o dair o erwau ac yn gorwedd ar ei 
thir ei hun; roedd gan yr holl erddi a'r tiroedd goed aeddfed a theras patio mawr y gallai pobl 
ei defnyddio..  Roedd digon o lefydd parcio ar gyfer sawl car o flaen yr adeilad.  Mae'r tŷ 
wedi'i leoli yn nhref Wrecsam, yn agos i'r siopau lleol a'r gweithgareddau hamdden, ac mae 
systemau cludiant da ar gael.  Mae pobl yn elwa ar amgylchedd sy'n addas.

Mae pobl yn byw mewn amgylchedd diogel.  Canfuom fod y fynedfa i'r cartref yn ddiogel ac 
roedd angen i ymwelwyr y cartref roi eu manylion personol a llofnodi eu henw a'r dyddiad 
yn y llyfr i ymwelwyr.  Roedd gan yr aelodau o staff gardiau er mwyn cael mynediad at yr 
ardaloedd diogel.  Wrth edrych ar y cofnodion, gwelsom eu bod wedi’u storio'n ofalus yn y 
swyddfa, sydd o dan glo ar bob adeg.  Roedd ffeiliau'r staff a gwybodaeth bersonol yn cael 
eu storio'n ddiogel ar system rwydwaith y gwasanaeth. Mae diogelwch o'r pwys mwyaf a 
chaiff pobl eu diogelu rhag dieithriaid posibl.  



4. Arweinyddiaeth a Rheolaeth 

Crynodeb

Roedd y dystiolaeth a gasglwyd yn ystod yr arolygiad yn dangos bod pobl yn elwa ar ddull 
rheoli sy'n agored ac yn gadarnhaol. Gwnaethom nodi nad oedd y gwasanaeth wedi 
cwblhau ei adroddiad blynyddol ar ansawdd y gofal ac felly nid oedd yn cwrdd â'r 
rheoliadau cyfreithiol.  Gan na chanfuom dystiolaeth bod yr esgeulustod hwn wedi cael 
effaith negyddol ar iechyd a llesiant y bobl, a’n bod wedi cael ein sicrhau y byddai’r 
gwasanaeth yn mynd i'r afael â'r mater maes o law, ni nodwyd hysbysiad o ddiffyg 
cydymffurfio.

Ein canfyddiadau

Mae gan bobl yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnynt ynglŷn â'r gwasanaeth.  
Gwnaethom archwilio datganiad o ddiben a chanllaw i ddefnyddwyr y cartref a daethom i'r 
casgliad bod y ddau'n darparu gwybodaeth werthfawr ynglŷn â'r gwasanaeth.  Gwnaethom 
ddarllen bod gwerthoedd ac egwyddorion y gofal a ddarperir yn cael eu dogfennu gyda 
phwyslais yn cael ei roi ar hawliau'r bobl sy'n defnyddio'r gwasanaeth. Er mwyn gwella'r 
dogfennau ymhellach yn nhermau hawliau'r bobl, gwnaethom argymell bod yn rhaid i'r 
wybodaeth ynglŷn â'r ffaith nad yw'r cartref yn darparu'r 'cynnig gweithredol' mewn 
perthynas â'r iaith Gymraeg gael ei chynnwys o fewn y ddwy ddogfen.  Gall pobl wneud 
penderfyniadau'n seiliedig ar y wybodaeth a ddarperir gan y cartref ynghylch a yw'r 
gwasanaeth yn addas iddynt ai peidio.

Roedd yr arweinwyr yn sicrhau bod systemau ar waith i hyrwyddo a diogelu hawliau pobl.  
Dywedodd yr arweinwyr wrthym y rhoddwyd ystyriaeth i'r Ddeddf Galluedd Meddyliol a'r
Trefniadau Diogelu rhag Colli Rhyddid (DoLS) a lle bo angen, gwnaed ceisiadau am 
awdurdodiadau yn unol â DoLS.  I gefnogi hyn ymhellach, gwnaethom edrych ar nifer o 
ddogfennau cyfreithiol a gymeradwywyd sydd eu hangen i gynnal ymarferion DoLS, a 
chanfuom fod y rhain yn croesgyfeirio â chynlluniau gofal y bobl er cysondeb.  Yn ogystal â 
hyn, yn ystod yr arolygiad, ymwelodd person proffesiynol ag un o'r bobl i ystyried ei gais 
DoLS, a wnaeth sicrhau ymhellach mai dyma’r broses gyfreithiol angenrheidiol ar gyfer yr 
unigolyn hwnnw o ran ei iechyd a’i lesiant.  Dengys hyn fod iechyd, llesiant a diogelwch y 
bobl yn cael eu hystyried a bod y gwasanaeth hefyd yn cydymffurfio â'r gyfraith wrth sicrhau 
mesurau cyfreithiol.   

Ni all pobl fod yn hyderus bob amser fod systemau ar waith i fonitro ansawdd y gofal a 
rheolaeth y cartref.  Ar ddiwrnod yr arolygiad, nid oedd arweinwyr yn gallu darparu'r 
adroddiad ansawdd gofal blynyddol i ni. Cawsom wybod nad oeddent yn ymwybodol o'r 
broses ac y byddent yn sicrhau bod yr hepgoriad hwn yn cael sylw maes o law ac yn cael ei 
gyflwyno i AGGCC ar ôl ei gwblhau.  Gwnaethom gynghori'r arweinwyr ynglŷn â'r rheoliad 
penodol a'r safonau gofynnol cenedlaethol a oedd yn ategu’r gyfraith fel eu bod yn deall y 
gofynion ymhellach. Fodd bynnag, ni chanfuom dystiolaeth bod yr hepgoriad hwn yn cael 
effaith negyddol ar iechyd a llesiant y bobl ac felly ni wnaethom gyflwyno hysbysiad o 
ddiffyg cydymffurfio.  Cawsom wybod gan arweinwyr y byddent yn mynd i'r afael â'r mater 
hwn ar unwaith er mwyn cydymffurfio â rheoliadau.

Mae'r bobl a'r aelodau o staff yn derbyn y gefnogaeth sydd ei hangen arnynt er mwyn cynnal eu 
llesiant corfforol ac emosiynol.  Gwnaethom adolygu sampl o ddogfennau gofal y bobl, yn cynnwys 



y cynlluniau gwasanaeth unigol a chanfuom fod y dogfennau'n amlinellu anghenion cyflawn y bobl 
a'r gefnogaeth sydd ei hangen arnynt gan staff i ddiwallu'r anghenion hynny a nodwyd.  Canfuom 
fod y dogfennau wedi'u diweddaru, gyda thystiolaeth bod cynlluniau'n cael eu hadolygu'n rheolaidd, 
a oedd yn sicrhau eu bod yn aros yn gyfredol.  Gwnaethom edrych ar gofnodion goruchwylio staff a 
chanfuom fod materion ynglŷn â phroblemau ymarfer, hyfforddiant, gofynion datblygu yn ogystal ag 
iechyd a llesiant wedi cael eu trafod.  Daethom i'r casgliad fod pob aelod o staff wedi derbyn 
goruchwyliaeth un i un, a oedd yn hanfodol o ystyried anghenion cymhleth y bobl sy'n defnyddio'r 
gwasanaeth.  Roedd cofnodion yn dangos bod sesiynau goruchwylio wedi cael eu cynnal mor 
gyson ag sy'n ofynnol ac roedd pob aelod o staff a holwyd yn teimlo ei fod yn cael ei werthfawrogi 
ac y gwrandawyd arno.  Mae aelodau o staff yn elwa ar wasanaeth sy'n ddiwyd o ran ei ddull 
gweithredu ac yn eu cefnogi yn eu hymarfer yn y modd gorau posibl.

Mae angen i arweinwyr sicrhau bod yr aelodau o staff yn gymwys.  Gwnaethom edrych ar 
ddogfennau a chanfuom mai dim ond wyth aelod o staff o blith 29 a oedd yn gymwys, sy'n 
cyfateb i 27.5%.  O ganlyniad, nid oedd y gwasanaeth yn cydymffurfio â'r Safonau Gofynnol 
Cenedlaethol ar gyfer Oedolion Iau, sy'n mynnu bod o leiaf 50% o'r staff yn gymwys.  
Dywedodd yr arweinwyr wrthym eu bod wedi recriwtio aelodau newydd o staff ac o 
ganlyniad, ar ôl cwblhau eu cyfnod prawf yn llwyddiannus, byddent yn dechrau ar y 
cymwysterau perthnasol yn unol â Fframwaith Cymwysterau Gofal Cymdeithasol Cymru.  
Er hyn, ni wnaethom nodi unrhyw faterion ynglŷn ag ymarfer yr aelodau o staff na'u 
galluoedd i gyflawni eu rolau a'u cyfrifoldebau'n effeithiol ac felly roedd pobl yn derbyn gofal 
a chymorth da. 



5. Gwelliannau y mae angen eu gwneud ac a argymhellir yn dilyn yr 
arolygiad hwn

5.1Meysydd o ddiffyg cydymffurfio a nodwyd mewn arolygiadau blaenorol

Roedd hwn yn arolygiad ôl-gofrestru.

5.2  Meysydd o ddiffyg cydymffurfio a nodwyd yn yr arolygiad hwn

Gwnaethom hysbysu'r arweinwyr nad oeddent yn cydymffurfio â rheoliad 25 ac roedd hyn o 
ganlyniad i fethu â chwblhau adroddiad ansawdd gofal blynyddol.  Dylid cymryd camau 
gweithredu effeithiol ar unwaith i roi sylw i'r mater uchod i sicrhau bod y gwasanaeth yn 
cydymffurfio â'r rheoliadau. Nid ydym wedyn nodi hysbysiad o ddiffyg cydymffurfio gan 
na chanfuom effaith uniongyrchol na sylweddol ar ganlyniadau cyffredinol i’r bobl sy'n 
defnyddio'r gwasanaeth.  Rydym hefyd wedi derbyn sicrwydd y byddant yn cymryd 
camau ar unwaith i fynd i'r afael â'r mater.  

5.3Argymhellion ar gyfer gwella

Argymhellir y gellir gwella'r meysydd canlynol er mwyn hyrwyddo canlyniadau cadarnhaol i 
bobl:

Gwella canran cymhareb cymwysterau aelodau o staff.  Dim ond 27.5% o aelodau o staff 
cymwys oedd gan Chester Road. Yn ôl y Safonau Gofynnol Cenedlaethol ar gyfer Oedolion Iau, 
o dan Safon 23: Nodweddion a Chymwysterau, mynnir bod o leiaf 50% o'r staff gofal yn y 
cartref, gan gynnwys staff yr asiantaeth, yn meddu ar gymhwyster NVQ lefel 2 mewn gofal neu 
gymhwyster tebyg a gymeradwyir gan Ofal Cymdeithasol Cymru. Fodd bynnag, cawsom ein 
sicrhau a gwelsom dystiolaeth ddogfennol i ddangos bod y gwasanaeth yn gweithio tuag at 
gyrraedd y trothwy canran hwn, ac roedd staff a oedd ar fin cwblhau eu cyfnod prawf yn mynd i 
gael eu cofrestru ar gwrs hyfforddi cymhwyster, ac roedd aelodau eraill o staff yn aros am 
gadarnhad i ddechrau'r cwrs hwn.

Gweithio tuag at ddarparu 'cynnig gweithredol' y Gymraeg a rhoi tystiolaeth o hyn o 
fewn pob dogfen berthnasol. 



6. Sut y gwnaethom gynnal yr arolygiad hwn

Gwnaethom gynnal arolygiad dirybudd fel rhan o'r broses arolygu flynyddol. Cynhaliwyd ein 
harolygiad dirybudd yn y cartref ar ddydd Mawrth 24 Hydref 2017 rhwng 8:50am a5:30pm.  
Gwnaethom ystyried llesiant y bobl sy'n defnyddio'r gwasanaeth yn ogystal â'r gofal a'r 
cymorth maent yn eu derbyn, yr amgylchedd ac arweinyddiaeth a rheolaeth y cartref.  

Er mwyn casglu tystiolaeth i gwblhau'r adroddiad hwn, gwnaethom ddefnyddio'r ffynonellau 
gwybodaeth canlynol:

• Gwybodaeth a gedwir gan AGGCC ynglŷn â’r gwasanaeth, arsylwadau o fywyd 
dyddiol, rhyngweithio staff ac arferion gofal yn y cartref, a gwnaethom ddefnyddio'r 
Fframwaith Arsylwi Byr ar gyfer Arolygu (SOFI). Mae’r dull SOFI yn galluogi 
arolygwyr i arsylwi ar ofal, a’i gofnodi, mewn modd sy'n ein helpu i ddeall profiad y 
bobl nad ydynt yn gallu cyfathrebu â ni.

• Archwilio ffeiliau gofal tri phreswyliwr i bennu sut roedd asesiadau'n cael eu 
trosglwyddo'n gynlluniau gofal, a sut roedd y cynlluniau gofal yn cael effaith 
uniongyrchol ar ganlyniadau iddynt.

• Arsylwadau ynghylch amgylchedd y cartref, archwilio cofnodion personél pedwar 
aelod o staff, archwilio cofnodion goruchwylio a hyfforddi staff, archwilio sampl o 
gofnodion y cartref mewn perthynas â chynnal a chadw'r amgylchedd a'r offer.

• Sgyrsiau gyda chwe aelod o staff a'r dirprwy reolwr ac adolygiad o ddatganiad o 
ddiben a chanllaw i ddefnyddwyr gwasanaeth y cartref.

Ceir gwybodaeth bellach am yr hyn yr ydym yn ei wneud ar ein gwefan, www.aggcc.org.uk

http://www.cssiw.org.uk/


Ynglŷn â'r gwasanaeth

Y math o ofal a ddarperir Cartref Gofal i Oedolion – Iau 

Person cofrestredig Autism Together

Rheolwr cofrestredig Angela Kemp

Uchafswm y lleoedd a gofrestrwyd Chwech

Dyddiad arolygiad blaenorol AGGCC Roedd hwn yn arolygiad ôl-gofrestru.  

Dyddiad yr ymweliad arolygu hwn 24 Hydref 2017

Iaith weithredol y gwasanaeth Saesneg

Ydy’r gwasanaeth hwn yn darparu 
cynnig gweithredol y Gymraeg?

Nac ydy

Gwybodaeth ychwanegol:


