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Disgrifiad o'r gwasanaeth 

Mae Cartref Gofal Tŷ Mair wedi'i leoli yn Llanelli ac wedi'i gofrestru i ddarparu gofal nyrsio a 
gofal personol i hyd at 74 o bobl dros 65 oed. Mae'r cartref yn cynnwys uned Ddementia ag 
16 o breswylwyr (sy'n rhan o'r cyfanswm o 74). Ar ddiwrnod yr arolygiad, roedd 63 o bobl yn 
byw yn y cartref.  
 
WAM Care Homes Ltd. sy'n berchen ar y gwasanaeth. Charlotte Charles yw'r unigolyn 
cyfrifol. Mae rheolwr wedi'i chyflogi ond nid yw wedi'i chofrestru â Gofal Cymdeithasol Cymru 
 
 
Crynodeb o'n canfyddiadau 
 
1. Asesiad cyffredinol 

 

Mae'r bobl sy'n byw yn y cartref yn cael safon uchel o ofal gan dîm o staff gofal a rheolwr 

ymroddedig, sy'n anelu'n barhaus at wella'r gwasanaeth a ddarperir ganddynt a'r gofal a'r 

cymorth sydd eu hangen ar yr unigolion sy'n byw yn y cartref.  

 

Mae gan y staff gofal ddealltwriaeth dda o anghenion y bobl maent yn gofalu amdanynt, eu 

hoff bethau a'u cas bethau, eu hanes personol a'r hyn sy'n bwysig iddynt.  Mae'r staff gofal 

wedi'u hyfforddi'n dda ac yn broffesiynol, cânt eu parchu gan y rheini sy'n byw yn y cartref 

a'u cymell i weithio fel tîm. Gwnaed gwelliannau i'r ystafelloedd ymolchi a fydd o fudd i'r bobl 

sy'n byw yn y cartref. Gwnaethom argymell gan fod nifer uchel o bobl sy'n byw â dementia 

yn y cartref, y dylai'r darparwr ystyried y ffordd y caiff y cartref ei addurno er mwyn sicrhau ei 

fod yn ystyriol o'r bobl sy'n byw â dementia h.y. goleuadau, addurniadau ac arwyddion cyson.   

 

2. Gwelliannau 

 

Mae'r rhan fwyaf o'r ystafelloedd ymolchi yn y cartref wedi cael eu gwella 

 Addurnwyd y waliau er mwyn ychwanegu lliw a chreu ymdeimlad mwy cartrefol  

 Gosodwyd baddonau gwahanol sy'n diwallu anghenion y bobl h.y. baddonau y gellir 

addasu eu huchder, dyfeisiau codi â seddau ar gyfer y baddonau.  

 Cawod/ystafell wlyb newydd  

 

3. Gofynion ac argymhellion  

 
Mae adran pump o'r adroddiad hwn yn nodi'r camau gweithredu y mae angen i ddarparwyr y 
gwasanaeth eu cymryd er mwyn sicrhau eu bod yn bodloni'r gofynion cyfreithiol, ac 
argymhellion i wella safon y gwasanaeth a ddarperir i bobl yn y cartref gofal. 
 
 
 
 
 
 



 
   

1.Llesiant  
 
Ein canfyddiadau 
 
Mae'r staff yn gwrando ar farn a dewisiadau'r bobl. Dywedodd y bobl y gwnaethom siarad â 

nhw eu bod yn gallu siarad â'r staff neu'r rheolwr ar unrhyw adeg i drafod unrhyw bryderon. 

Gwelsom fod y bobl a/neu eu cynrychiolwyr yn cael eu cynnwys yn eu gofal, ond mae angen 

cofnodi hyn fel rhan o gynlluniau gofal yr unigolion. Mae'r cartref yn gweithio tuag at y Cynnig 

Rhagweithiol ar gyfer y Gymraeg. Gwelsom aelodau o'r staff yn y cartref yn cyfathrebu ag 

unigolion yn eu dewis iaith. Roedd gwybodaeth a hysbysiadau dwyieithog wedi'u harddangos 

yn y cartref ond roedd angen rhywfaint o waith er mwyn gwella'r arwyddion. Gwelsom fod 

ystafelloedd gwely'r bobl wedi'u personoli yn unol â'u dewis ac roedd amrywiaeth o opsiynau 

ar gael iddynt amser prydau. 

 

Mae'r bobl yn ddiogel ac yn cael eu hamddiffyn rhag niwed. Roedd y gweithwyr gofal yn 

gwybod sut i adnabod arwyddion niwed ac roeddent wedi cael hyfforddiant diogelu er mwyn 

eu paratoi'n well. Roedd yr amgylchedd yn amddiffyn diogelwch unigolion. Roedd gwiriadau'n 

cael eu cynnal er mwyn sicrhau bod y cyfarpar a'r cyfleusterau a ddefnyddir yn sicrhau 

diogelwch y bobl sy'n eu defnyddio. Mae'r cartref yn lân, yn gynnes ac yn teimlo'n gartrefol, 

ac nid oes arogleuon drwg yno. Dylid gwella'r cyfleusterau mewn rhai rhannau o'r cartref er 

mwyn diwallu anghenion y bobl sy'n byw â dementia yn well. Yn gyffredinol, mae'r bobl yn 

byw mewn cartref sy'n cyfrannu at eu llesiant. 

 

Mae'r bobl yn hapus ac yn cael gofal da. Gwelsom y bobl yn rhyngweithio'n gadarnhaol â'i 

gilydd, yn ogystal â'r gweithwyr gofal a oedd yn cefnogi'r bobl mewn modd gofalgar a sensitif. 

Roedd gan y gweithwyr gofal wybodaeth dda am yr unigolion roeddent yn gofalu amdanynt. 

Gwelsom fod y bobl wedi cael eu cefnogi i feithrin cyfeillgarwch a gallent gymryd rhan mewn 

amrywiaeth o weithgareddau a digwyddiadau.  

 

 

 

 

  



 
   

1. Gofal a Chymorth  

 

Ein canfyddiadau 

 

Mae'r bobl yn derbyn gofal a chymorth gan staff cymwys sy'n meddu ar ddealltwriaeth dda 

o'u hanghenion unigol. Gwelsom drwy gydol y dydd fod dewisiadau, dymuniadau ac 

anghenion y bobl yn cael eu cydnabod. Roedd effaith gwisgoedd ar bobl yn yr uned 

ddementia wedi cael ei hystyried; o ganlyniad, nid yw'r staff yn eu gwisgo. Mae hyn wedi 

arwain at awyrgylch cartrefol a hamddenol. Dim ond yr uwch-aelod o staff/nyrs sy'n gyfrifol 

am feddyginiaeth sy'n gwisgo gwisg.  

 

Caiff y bobl eu cefnogi gan staff sy'n eu deall ac sy'n deall eu hanghenion iechyd a gofal 

unigol. Gwelsom y broses drosglwyddo rhwng y staff nos a'r staff dydd; roedd y broses 

drosglwyddo yn fanwl iawn ac yn cyfleu gwybodaeth glir am anghenion meddygol yr unigolion 

a oedd, ar ôl trafodaethau â'r uwch-weithiwr gofal, yn cael ei nodi yng nghynllun gofal yr 

unigolyn. Dywedodd unigolyn wrthym; “I am happy here, it’s a lovely home and the “girls”(care 

workers) are very kind”. Roedd y gweithwyr gofal y gwnaethom siarad â nhw yn gallu rhoi 

manylion am y bobl roeddent yn gofalu amdanynt, eu sefyllfa ar y pryd a rhywfaint o'u 

hanesion personol; cafodd hyn ei gadarnhau pan wnaethom ddarllen y cofnodion nyrsio a 

gofal. Roedd y cofnodion nyrsio a gofal a ddarllenwyd gennym yn cynnig trosolwg da o'r 

unigolyn, gan nodi gwybodaeth benodol am yr unigolyn, gan gynnwys manylion ei hanes 

personol a chyflyrau meddygol. Nodwyd gennym nad oedd yr unigolion na'u cynrychiolwyr 

wedi llofnodi'r cynlluniau gofal, trafodwyd hyn â'r rheolwr a roddodd sicrwydd i ni y byddai'n 

ymdrin â'r mater. Roedd y cynlluniau gofal wedi'u hysgrifennu'n dda, yn rhoi ymdeimlad da 

o'r unigolyn, ei anghenion gofal a sut y byddai'r anghenion hynny yn cael eu diwallu. Nodwyd 

gennym fod y cynlluniau gofal yn adlewyrchu'r gofal a ddarperir.  

 

Dywedodd y bobl wrthym eu bod yn dewis pryd roeddent am godi a phryd roeddent am fynd 

i'r gwely, a oeddent am gymryd rhan mewn gweithgareddau neu adloniant a'u bod bob amser 

yn cael dewis o ran prydau bwyd. Dywedodd un unigolyn wrthym “I had a lovely dinner, I 

enjoy my food”, gwelsom hefyd unigolyn arall yn dweud nad oedd yn hoffi'r dewis o gawl, 

felly cynigiodd y staff gofal flas cawl gwahanol iddo o'r gegin. Clywsom unigolyn yn gofyn, 

“What’s for lunch”, esboniodd y gweithiwr gofal y ddau opsiwn a dywedodd, “I like the sound 

of that, I’ll have the sausages”. Ymhlith y sylwadau eraill a wnaeth y bobl roedd “I like my 

room, this is mine for a bit of peace and quiet”, “I like getting my hair done, it gives me a lift”.   

 

Gwelsom fod amrywiaeth o opsiynau ar gael o ran prydau bwyd a gwelsom fwydlen dreigl 

pedair wythnos a oedd yn cadarnhau hyn. Nodwyd gennym fod anghenion deietegol unigol 

y bobl yn cael eu diwallu a bod teisennau yn cael eu gwneud er mwyn dathlu pen-blwyddi'r 

bobl. Yn ystod amser cinio, gwelsom y staff gofal yn helpu'r bobl i fwyta ac yfed mewn ffordd 

ofalgar, gan roi'r amser yr oedd ei angen ar yr unigolion a chynnig dewis iddynt. Roeddent 

yn meddu ar wybodaeth dda am yr unigolyn roeddent yn ei helpu. Dyma ambell enghraifft o 

hyn; yn ystod amser cinio, dywedodd un unigolyn wrth weithiwr gofal “I’m not very hungry”. 



 
   

Gyda chymorth gan y gweithiwr gofal, gwelsom yr unigolyn yn bwyta ei chinio cyfan, ar 

gyflymder a oedd yn addas ar ei chyfer.  

 

 

Mae'r gweithwyr gofal yn ymateb yn gyflym i anghenion yr unigolion. Gwelsom y gweithwyr 

gofal yn cymryd amser i asesu beth oedd o'i le, gan wedyn godi'r mater ag uwch-weithiwr 

gofal a ymatebodd yn gyflym. Yn dilyn hynny, byddai'r nyrs yn cysylltu â'r meddyg teulu. 

Roedd y staff gofal yn dangos gwybodaeth weithredol dda o'r bobl roeddent yn gofalu 

amdanynt, newidiadau o ran ymddygiad arferol yr unigolyn a'r polisïau a'r gweithdrefnau i'w 

dilyn.  

 

Gwnaethom hefyd edrych ar ddogfennaeth meddyginiaethau, sut roedd meddyginiaethau'n 

cael eu storio ac yn cael eu rhoi. Nodwyd gennym fod y ddogfennaeth yn cael ei chynnal yn 

dda ac ni welsom unrhyw gamgymeriadau ar y taflenni cofnodi meddyginiaeth (MAR). Roedd 

y meddyginiaethau wedi'u storio'n gywir a gwelsom nyrs yn rhoi meddyginiaeth yn ddiogel. 

Gwnaethom gadarnhau hefyd fod y cyffuriau rheoledig yn dangos nifer y meddyginiaethau a 

ddogfennwyd ar y gofrestr cyffuriau rheoledig, ac roedd y rheini yn cyfateb i'r rhai a oedd 

wedi'u storio yn y cabinet meddyginiaethau. Caiff pob cofnod ar y gofrestr ei lofnodi gan ddau 

weithiwr gofal.  

 

Felly, rydym o'r farn bod anghenion iechyd a gofal unigol y bobl yn cael eu diwallu. 

 

Caiff y bobl eu trin ag urddas a pharch. Caiff hunaniaethau, arferion a dymuniadau unigol eu 

cydnabod a darperir ar eu cyfer. Drwy gydol cyfnod yr arolygiad, gwelsom y staff gofal yn 

rhyngweithio â'r bobl ac yn eu cefnogi mewn modd caredig a gofalgar. Gwelsom y staff gofal 

yn yr uned ddementia yn helpu unigolyn i olchi a sychu cwpanau a mygiau. Roedd y 

rhyngweithio a'r cyfathrebu yn gadarnhaol iawn. Ar ôl gorffen, dywedodd y gweithiwr gofal, 

“as soon as there are more cups to wash, I’ll let you know” ac ymatebodd yr unigolyn a oedd 

yn helpu, "thank you, I like to help”.  Gwnaeth yr aelod o staff gofal roi gwybod i'r unigolyn 

pan oedd mwy o lestri i'w golchi, a rhoddodd gymorth iddo unwaith eto i gyflawni'r dasg.  

 

 

  



 
   

2. Yr Amgylchedd  

 

Ein canfyddiadau 

Mae'r bobl yn byw mewn amgylchedd diogel. Wrth gyrraedd a gadael y cartref, gofynnwyd i 

ni lofnodi'r llyfr ymwelwyr. Roedd systemau diogelwch â bysellbad ar y drysau a chyfyngwyr 

ar y ffenestri. Edrychodd un o'r gweithwyr gofal ar ein manylion adnabod wrth i ni gyrraedd y 

cartref. 
 

Gwelwyd bod cordiau tynnu mewn argyfwng yn hongian yn rhydd ac o fewn cyrraedd yn y 

toiledau cymunedol, yr ystafelloedd ymolchi a'r ystafelloedd gwely unigol. 

 

Mae gwaith adnewyddu ac adeiladu wedi'i gynllunio i wella gofod byw yr unigol ion, gan 

ystyried eu hanghenion a'u dewisiadau personol. Rhoddwyd sylw i ddiweddaru a gweithredu 

cyfleusterau ymolchi sy'n ddiogel ac yn groesawgar i'r bobl eu defnyddio ac sy'n bodloni eu 

dewisiadau unigol ac yn diwallu'r anghenion a aseswyd ar eu cyfer. Mae angen rhoi sylw i'r 

décor mewn rhannau o'r cartref er mwyn sicrhau ei fod yn ystyriol o'r bobl sy'n byw â dementia 

ac er mwyn sicrhau bod y goleuadau yn addas, gan nad oedd rhannau o'r cartref wedi'u 

goleuo'n ddigon da.  

 

Clustnodwyd ardal benodol i'w throi'n gaffi bach i'r preswylwyr a'u teuluoedd; y cydlynydd 

gweithgareddau a fu'n gyfrifol am hyn ac mae'r broses yn mynd rhagddi'n dda iawn. Gwnaed 

hyn hefyd er mwyn helpu teuluoedd preswylwyr a fu farw i gadw mewn cysylltiad â ffrindiau 

roeddent wedi gwneud ac i gadw'r cysylltiad hwnnw, ac iddynt hefyd helpu teuluoedd eraill 

ag aelod o'r teulu yn y cartref sydd o bosibl yn dod at ddiwedd ei oes.  

 

Mae'r ystafelloedd ymolchi wedi cael eu gwella er mwyn sicrhau eu bod yn haws i'w 

defnyddio; bwriedir gwneud gwelliannau pellach i'r cartref er mwyn gwella'r ardaloedd byw 

cymunedol, a disgwylir i'r gwaith hwnnw ddechrau yn y dyfodol agos iawn. Mae'r gwaith hwn 

yn cynnwys rhannu ardaloedd er mwyn diwallu anghenion a dymuniadau unigol a gosod 

deunydd gwrthsain ar y drysau. Mae system larymau galw newydd wrthi'n cael ei rhoi ar waith 

er mwyn helpu i leihau'r lefel uchel o sŵn yn ystod adegau brig ac er mwyn gwneud i'r cartref 

deimlo mwy fel cartref yr unigolyn. 

 

Gwnaethom gynnal gwiriad gweledol o'r offer symud a'r offer codi a chario, a ddangosodd 

fod yr offer yn cael ei wasanaethu o fewn yr amserlenni gofynnol, yn lân ac yn gweithio. Nid 

oedd y slingiau symud a chodi a chario a archwiliwyd gennym yn dangos unrhyw raflo na 

difrod i'r ffabrig. Roedd y cordiau tynnu mewn argyfwng yn hongian yn rhydd ac o fewn 

cyrraedd yn y toiledau cymunedol, yr ystafelloedd ymolchi a'r ystafelloedd gwely unigol. Mae'r 

system larymau galw bresennol yn cael ei diweddaru a chaiff system newydd ei gosod. Bydd 

gan y staff gofal negeseuwyr sy'n dirgrynu er mwyn lleihau'r sŵn yn y cartref a gwneud iddo 

deimlo'n fwy cartrefol i'r bobl sy'n byw yno. 

  

Nodwyd gennym hefyd fod yr offer diffodd tân ym mhob rhan o'r cartref yn cael ei 

wasanaethu'n unol â'r amserlenni gofynnol. Archwiliwyd cofnodion hyfforddi'r gweithwyr gofal 



 
   

a nodwyd eu bod wedi ymgymryd â hyfforddiant tân a hyfforddiant symud a chodi a chario. 

Yn ystod trafodaethau â'r gweithwyr gofal, roeddent yn gallu sôn wrthym am arferion symud 

a chodi a chario diogel ac am ba offer yr oedd ei angen ar yr unigolion roeddent yn eu helpu. 

Roedd hyn hefyd wedi'i adlewyrchu yng nghynlluniau gofal yr unigolion. Gwelsom y 

gweithwyr gofal hefyd yn symud y bobl yn ddiogel yn ystod yr arolygiad. Esboniodd y staff y 

gwnaethom siarad â nhw pa gamau gweithredu y byddent yn eu cymryd pe byddai tân yn y 

cartref.  

 

Er mwyn gwagio'r adeilad yn ddiogel ac yn briodol ac er mwyn cynnal ymarferion tân diogel 

a phriodol, rhaid i'r cartref sicrhau bod pob aelod o'r staff a phob ymwelydd wedi llofnodi adeg 

cyrraedd ac adeg gadael yr adeilad.  

 

Mae gan y cartref unigolyn cynnal a chadw hefyd sy'n ymgymryd ag amrywiol wiriadau a 

gwaith cynnal a chadw o amgylch y cartref. Roedd pob ffeil cynnal a chadw yn gyfredol ac 

yn drefnus ar ddiwrnod yr arolygiad.  

 

Gallwn ddod i'r casgliad bod y bobl, yn gyffredinol, yn byw mewn amgylchedd dymunol a glân 

sy'n adlewyrchu eu dewisiadau a'u hanghenion unigol. 

   



 
   

3. Arwain a Rheoli   

 

Ein canfyddiadau 

 

Roedd y rheolwr yn gweithredu mewn ffordd gadarnhaol a rhagweithiol wrth gynnig cymorth 

a hyfforddiant i'r staff ac o ran ansawdd y gofal a ddarperir, er bod angen iddi gofrestru â 

Gofal Cymdeithasol Cymru.  

 

Gall y bobl fod yn dawel eu meddwl fod yr aelodau o staff sy'n eu cefnogi wedi bod yn destun 

proses recriwtio gadarn. Gwnaethom edrych ar ffeiliau personél pedwar aelod o'r staff, a 

oedd yn dangos bod yr holl gliriadau gofynnol wedi'u cynnal, a bod yr holl wybodaeth ofynnol 

wedi'i chasglu, a'u bod yn cael eu cadw yn y ffeiliau. Nid oedd rhywfaint o'r wybodaeth ar 

gael yn rhai o'r ffeiliau a welwyd ac roedd yn cael ei storio ar wahân. Trafodwyd proses ffeilio 

gyson â'r rheolwr.  

 

Roedd y cofnodion hyfforddiant a welsom yn dangos bod y gweithwyr gofal yn cael 

amrywiaeth o hyfforddiant gorfodol a phenodol, gan gynnwys y canlynol;  

 

 symud a chodi a chario  

 hyfforddiant tân 

 cymorth cyntaf 

 hylendid bwyd 

 diogelu  

 iechyd a diogelwch 

 rheoli heintiau  

 dementia  

Gwnaethom siarad â chwe gweithiwr gofal a gadarnhaodd eu bod wedi ymgymryd â rhaglen 

sefydlu dda a'u bod wedi mynychu nifer o ddigwyddiadau hyfforddi. Dywedodd un gweithiwr 

gofal wrthym; “I love it, best decision I have made to be honest.” Ymhlith y sylwadau eraill a 

wnaeth y staff gofal, roedd “I love it here”, “It’s so rewarding, its great”, “we are a great team, 

there is continuity in the carers which is so important for the residents”. Roedd pob aelod o'r 

staff y gwnaethom siarad â nhw yn meddu ar ddealltwriaeth glir o'i gyfrifoldebau mewn 

perthynas ag amddiffyn a rhoi gwybod am unrhyw bryderon. Soniodd y staff ac aelodau o'r 

teuluoedd eu bod yn teimlo y gallant drafod unrhyw beth â'r rheolwr.  

 

Gwnaethom ddarllen cofnodion y cyfarfod staff a'r cyfarfod perthnasau diweddaraf. Roeddent 

yn dogfennu'n glir yr hyn i'w drafod ac yn nodi manylion yr holl waith addurno/adnewyddu 

arfaethedig a'r rhesymau am y gwaith hwn. Roedd dyfyniad yng nghofnodion cyfarfod y 

perthnasau yn datgan “Tŷ Mair was moving in the right direction and seemed a happier place 

the last few weeks” gan fynegi hefyd fod gan y rheolwr “on the job experience that the home 

has been missing”. Mae'r bobl yn cael budd o wasanaeth lle mae'r staff yn cael eu 

gwerthfawrogi a'u cefnogi yn eu rolau. Dywedodd y staff y gwnaethom siarad â nhw eu bod 



 
   

yn mwynhau gweithio yn y cartref ac roeddent yn gadarnhaol am y ffordd y caiff y gwasanaeth 

ei reoli.  

 

 

Edrychwyd ar gofnodion goruchwylio'r pedwar aelod o staff gofal a gwelsom fod cyfarfodydd 

goruchwylio yn cael eu cynnal o fewn yr amserlenni gofynnol, caiff y staff eu goruchwylio bob 

dau fis a chynhelir arfarniadau blynyddol. Gwelsom gynllun clir yn swyddfa'r rheolwr yn nodi 

pryd y bwriedir cynnal sesiynau goruchwylio pob aelod o'r staff yn ystod y flwyddyn nesaf.  

 

Mae presenoldeb y rheolwr yn amlwg a gellir gweld bod y gwasanaeth yn cael ei oruchwylio. 

Siaradodd y rheolwr yn gadarnhaol am weithio yn y cartref a dywedodd ei bod yn teimlo ei 

bod yn cael ei chefnogi'n dda gan yr Unigolyn Cyfrifol a oedd yn ymweld â'r cartref yn 

rheolaidd i roi cyngor neu arweiniad. Dywedodd y bobl a'u perthnasau wrthym eu bod yn 

teimlo y gallent fynegi pryderon i'r staff, y rheolwr a'r Unigolyn Cyfrifol. Cawsom gopi o 

adroddiad chwe misol yr Unigolyn Cyfrifol a oedd yn cynnwys manylion da, megis newidiadau 

o ran y rheolwr, gwaith i uwchraddio ac adnewyddu'r cartref, gweithgareddau, staffio, 

archwiliad tân a hyfforddiant. 

 

Roedd y Datganiad o Ddiben yn adlewyrchu'r gwasanaeth a ddarperir yn y cartref ac roedd 

yn hawdd cael gafael arno.  

 

Er ein bod yn cydnabod y gwelliannau sydd wedi cael eu rhoi ar waith yn y gwasanaeth, er 

mwyn sicrhau bod hyn yn parhau, mae angen i'r rheolwr gyflawni'r cymhwyster gofynnol a 

chofrestru â Gofal Cymdeithasol Cymru 

 

 

 

 

  



 
   

 

 

4. Gwelliannau sydd eu hangen ac a argymhellir yn dilyn yr arolygiad hwn 

 

 

 

4.1 Meysydd o ddiffyg cydymffurfio a nodwyd mewn arolygiadau blaenorol 

 

Dim 

 

4.2   Argymhellion ar gyfer gwella 

 Er mwyn sicrhau bod y cynlluniau gofal yn adlewyrchu anghenion a gofynion 

cyfredol yr unigolion - dylid eu diweddaru pan welir newidiadau wrth fonitro 

iechyd/anafiadau byrdymor.  

 Mae angen gwella'r goleuadau o amgylch y cartref gan nad yw rhai ardaloedd 

wedi'u goleuo cystal, a gall fod yn dywyll iawn mewn mannau; gallai hyn ei gwneud 

hi'n anodd i unigolion â dementia neu unigolion â nam ar eu golwg symud o 

amgylch y cartref ac achosi perygl posibl. Mae angen sicrhau lefelau goleuo cyson 

o amgylch y cartref.  

 Dylid sicrhau bod pob ymwelydd a phob aelod o'r staff, gan gynnwys yr unigolyn 

cyfrifol, yn llofnodi adeg cyrraedd ac adeg gadael yr adeilad, er mwyn sicrhau y 

dilynir rheolau iechyd a diogelwch mewn perthynas â diogelwch tân.  

 Mae angen i'r rheolwr gyflawni lefel 5 y FfCCh cyn gynted â phosibl, a chofrestru 

â Gofal Cymdeithasol Cymru.  

 Dylid sicrhau bod y matrics hyfforddiant yn gyfredol a'i fod yn adlewyrchu cofnodion 

hyfforddiant y staff.  

  

 
  



 
   

5. Sut y gwnaethom gynnal yr arolygiad hwn  

Roedd hwn yn arolygiad llawn a gynhaliwyd fel rhan o'n rhaglen arolygu. Gwnaethom gynnal 
ymweliad dirybudd â'r cartref ar 20 Chwefror 2020.  

Defnyddiwyd y methodolegau canlynol: 
 

 Gwnaethom siarad â chwe unigolyn a oedd yn byw yn y cartref.  

 Gwnaethom siarad â pherthnasau.  

 Gwnaethom arsylwi ar y rhyngweithio rhwng y staff a'r bobl sy'n byw yn y cartref.  

 Gwnaethom ddarllen pum cofnod gofal.  

 Gwnaethom ddarllen cofnodion cyfarfodydd preswylwyr a chyfarfodydd teuluoedd.  

 Gwnaethom siarad â chwe aelod o'r staff. 

 Gwnaethom siarad â'r rheolwr.  

 Gwnaethom siarad ag aelodau o'r tîm arlwyo. 

 Gwnaethom ddarllen ffeiliau a chofnodion goruchwylio pedwar aelod o'r staff.  

 Gwnaethom ddarllen y matrics hyfforddiant staff.  

 Gwnaethom edrych ar y trefniadau ar gyfer rhoi, dogfennu a chofnodi meddyginiaeth 
gan gynnwys cyffuriau rheoledig. 

 Gwnaethom ddarllen Datganiad o Ddiben y gwasanaeth a'i Ganllaw i Ddefnyddwyr y 
Gwasanaeth. 

 Gwnaethom ddarllen yr adroddiad sicrhau ansawdd blynyddol.  

 Gwnaethom ddarllen gweithdrefn gwyno'r gwasanaeth. 

 Cawsom ein tywys o amgylch y cartref. 

Ceir rhagor o wybodaeth am yr hyn rydym yn ei wneud ar ein gwefan:  

www.arolygiaethgofal.cymru  



 

 
 

Ynglŷn â'r gwasanaeth  

Y math o ofal a ddarperir Gwasanaeth Cartref Gofal 

Darparwr y Gwasanaeth WAM Care Homes Ltd 

Rheolwr  Rachel Jones - nid yw wedi'i chofrestru â Gofal 
Cymdeithasol Cymru  

Uchafswm y lleoedd a gofrestrwyd 74 

Dyddiad arolygiad blaenorol 
Arolygiaeth Gofal Cymru 

19 Gorffennaf 2018 

Dyddiad yr ymweliad arolygu hwn 20/02/2020 

Iaith weithredol y gwasanaeth Y ddwy 

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

Mae'r gwasanaeth hwn yn gweithio tuag at 
ddarparu'r 'Cynnig Rhagweithiol' ar gyfer y 
Gymraeg ac mae'n bwriadu dod yn wasanaeth 
dwyieithog  

Gwybodaeth Ychwanegol: 

 

 

 

 
 

Dyddiad Cyhoeddi 27/10/2020 


