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Disgrifiad o'r gwasanaeth
Lleolir Plas Penmon mewn cwr tawel o Ynys Môn ac mae'n elwa ar olygfeydd o'r môr.
Coed Du Hall Ltd sy'n berchen ar y cartref ac mae’r cwmni wedi enwebu unigolyn cyfrifol i 
weithredu ar ei ran.
Ar hyn o bryd, mae'r rheolwr penodedig yn gweithio tuag at gymhwyster a fydd yn ei alluogi 
i gofrestru gyda Gofal Cymdeithasol Cymru.
Mae'r cartref wedi'i gofrestru gyda Gofal Cymdeithasol Cymru i ddarparu gofal nyrsio ar 
gyfer pobl sydd wedi cael diagnosis o ddementia neu lesgedd meddwl, a gall un unigolyn 
ymhlith cyfanswm y niferoedd dderbyn gofal nyrsio cyffredinol. Darperir y gwasanaeth ar 
gyfer pobl 50 mlwydd oed neu'n hŷn. Cyfanswm nifer y bobl sy'n gallu derbyn llety yw 24; 
roedd 22 o breswylwyr yn y cartref ar ddiwrnod yr arolygiad.

Crynodeb o'n canfyddiadau

1. Asesiad cyffredinol
Mae'r bobl sy'n byw ym Mhlas Penmon yn cael eu galluogi i gael ymdeimlad o berthyn ac 
maent yn derbyn gofal gan staff sy'n gofalu amdanynt ac yn gyfarwydd â'u hanghenion.
Mae angen cynnal a chadw rhannau o'r amgylchedd a gellid gwneud defnydd gwell o'r 
mannau awyr agored er mwyn caniatáu i'r bobl eistedd y tu allan mewn tywydd braf. 
Mae angen rhoi sylw i rai materion hyfforddiant staff yn y cartref.

2. Gwelliannau
Gwelsom fod diffibriliwr newydd wedi cael ei brynu ar gyfer y cartref a bod y staff wedi cael 
hyfforddiant ynglŷn â sut i'w ddefnyddio.
Roedd matresi aer newydd wedi cael eu prynu ar gyfer gwelyau pobl.
Gwelsom fod y dillad gwely a roddir ar gyfer gwelyau pobl yn drefnus a bod digon ohonynt.
Gwelsom fod elïau a meddalyddion croen pobl bellach yn cynnwys eu henwau a'r 
dyddiadau agor arnynt.

3. Gofynion ac argymhellion

Mae adran pump yr adroddiad hwn yn amlinellu ein hargymhellion i wella'r gwasanaeth a'r 
meysydd lle nad yw'r cartref gofal yn bodloni'r gofynion cyfreithiol. Mae'r rhain yn cynnwys:

 Mae angen i sesiynau goruchwylio staff gael eu cynnal mewn modd amserol
 Mae angen gosod cypyrddau dillad a dodrefn trwm yn sownd wrth y waliau
 Mae angen i newidiadau mewn cyflyrau pobl gael eu hadlewyrchu'n gyson mewn 

cynlluniau gofal
 Mae angen i hapwiriadau yn ystod y nos fod yn ffurfiol
 Dylai'r unigolyn cyfrifol ddarparu adroddiadau ansawdd ffurfiol
 Mae angen cynnal archwiliad o’r fferyllfa er mwyn sicrhau arferion cyson
 Dylid sicrhau bod pobl yn llofnodi wrth gyrraedd a gadael yr adeilad am resymau 

diogelwch / oherwydd gweithdrefnau tân



 Dylid cloi'r hen ystafell ymolchi er mwyn sicrhau diogelwch pobl



 
1. Llesiant  

Crynodeb

Mae gan y bobl sy'n byw ym Mhlas Penmon gydberthnasau cynnes gyda staff, sy'n 
gyfarwydd â'u hanghenion. Cynigir deiet a hylifau digonol i bobl ac mae pwysau pobl yn 
cael eu monitro bob mis.  Mae pobl yn cael eu galluogi i fod yn egnïol, ond gellid gwneud 
defnydd gwell o'r mannau awyr agored ar gyfer gweithgareddau ac er mwyn caniatáu i bobl 
eistedd y tu allan mewn tywydd braf. Gall pobl dderbyn gofal yn yr iaith o'u dewis.

Ein canfyddiadau

Mae pobl yn cael eu trin ag urddas a pharch. Gwelsom fod gan y staff a'r bobl 
gydberthnasau cynnes a phriodol, a bod pobl yn cael eu cyfarch â pharch cyfeillgar a'u trin 
ag urddas. Gwelsom y staff yn gwneud rowndiau te a choffi ac roeddent yn gwybod pwy 
oedd am gael pa ddiod a phwy yr oedd arnynt angen siwgr. Gwelsom weithiwr gofal yn 
eistedd gydag unigolyn yn sgwrsio ac yn lliwio lluniau; roedd yr unigolyn yn dawel ac yn 
gwenu ac yn ymddangos fel ei fod yn mwynhau ei hun. Gwelsom staff eraill yn eistedd â 
phobl, rhai ohonynt yn darparu gofal un i un; roedd yr amgylchedd yn gynnes ac yn 
gyfeillgar ac roedd y gofal a ddarparwyd yn ddifrys. Gwnaethom nodi bod y bobl a oedd yn 
cael damweiniau ymataliad yn cael eu cynorthwyo'n brydlon er mwyn cadw eu hurddas. 
Dywedodd perthynas a oedd yn ymweld wrthym, "Mae'r staff a'r gofal yn wych yma." 
Clywsom y staff yn cynnig dewisiadau i'r bobl megis lle i eistedd, beth yr oeddent am ei 
wneud, ac a oeddent am gael diod neu fyrbryd. Mae gan bobl ymdeimlad o berthyn trwy 
gydberthnasau cadarnhaol â'r staff.

Mae deiet boddhaol gan bobl. Gwelsom fod gan y gegin gyflenwadau o fwydydd ffres, a 
dywedodd staff y gegin wrthym fod digon o arian, brechdanau ychwanegol a byrbrydau ar 
gael os oedd pobl yn dymuno, yn ystod y dydd a'r nos. Gwelsom fwydlenni, a oedd yn rhan 
o raglen dreigl pedair wythnos. Gall pobl gael pryd o fwyd poeth o gig neu bysgod gyda 
llysiau bob dydd, a phryd o fwyd ysgafnach gyda’r nos. Dywedodd staff y gegin wrthym fod 
pryd o fwyd arall ar gael bob amser ar gyfer y rhai nad oeddent am gael y pryd o fwyd a 
gynigir. Gwelsom fod dietegau arbennig yn cael eu diwallu. Dywedodd y staff wrthym eu 
bod yn defnyddio torwyr cwcis i siapio'r bwydydd meddal er mwyn eu gwneud yn fwy 
deniadol ar gyfer pobl. Dywedodd perthynas a oedd yn ymweld wrthym fod y bwyd yn 
edrych yn dda bob amser ac na fyddai'n gwrthod ei fwyta ei hun. Dywedodd y staff wrthym 
fod cymeriant bwyd a hylifau pobl gyda chyflyrau meddygol yn cael ei fonitro. Gwelsom yn y 
dogfennau rowndio gofal a oedd yn nodi'r gofal beunyddiol a roddwyd i bobl fod siartiau 
cydbwysedd hylif gan rai pobl, a oedd yn cael eu llenwi bob nos er mwyn sicrhau bod 
hydradiad pobl yn cael ei oruchwylio. Gwelsom o fewn cofnod pwysau pwrpasol fod pwysau 
pobl yn cael eu mesur bob mis a bod y rhain yn aros yn sefydlog ar gyfartaledd. Gwelsom o 
fewn tri o'r ffeiliau achos fod pobl yn cael eu hatgyfeirio at y dietegydd mewn da bryd pe bai 
arnynt angen a bod cyfarwyddiadau yn cael eu cofnodi'n ofalus a'u hychwanegu at 
gynlluniau gofal. Mae anghenion maeth a hydradu pobl yn cael eu diwallu a'u monitro yn ôl 
yr angen.

Gall pobl fod mor egnïol ag y dymunant. Roedd gan y cartref unigolyn sy'n gyfrifol am 
weithgareddau, a oedd yn cadw ffeil o'r gweithgareddau a gynigir i bobl a'u hoffterau. 



Gwnaethpwyd ychydig o waith un i un hefyd gyda phobl a oedd yn derbyn gofal nyrsio yn 
eu hystafelloedd gwely, megis darllen a chwarae dominos. Gwelsom fod perthnasau yn 
gallu mynd â phobl allan yn eu cadeiriau olwyn. Dywedodd perthynas wrthym y gellid 
gwneud mwy gyda'r mannau awyr agored trwy osod seddi a gwelyau uwch, creu gardd 
synhwyraidd, a chael mynediad at y traeth. Cytunodd y staff hefyd y byddai seddi y tu allan 
a mynediad at y traeth yn fuddiol i'r bobl. Gwelsom o fewn nodiadau'r cyfarfodydd 
llywodraethu clinigol fod y staff wedi tynnu sylw o'r blaen at yr angen i lefelu'r llwybrau 
cerdded yn yr awyr agored er diogelwch pobl, ond nid oedd hyn wedi derbyn sylw erbyn 
adeg yr arolygiad. Dywedodd yr unigolyn sy'n gyfrifol am weithgareddau a'r staff wrthym fod 
pobl yn cael eu hannog yn aml i ddawnsio i gerddoriaeth a chwarae gemau balŵn, er 
enghraifft. Gwelsom fod digrifwyr Cymraeg a Saesneg yn ymweld â'r cartref unwaith y mis a 
bod Radio Wales i'w glywed yn y lolfa. Mae pobl yn cael eu helpu i fod yn egnïol os ydynt 
yn dymuno, a byddai rhagor o weithgareddau yn yr awyr agored yn fuddiol i bobl.

Gall pobl dderbyn gofal yn yr iaith o'u dewis. Yn y tair ffeil gofal a welwyd, gwelsom fod 
dewisiadau iaith gyntaf pobl yn cael eu dogfennu. Gwelsom, er enghraifft, fod defnyddio'r 
Gymraeg yn cael ei awgrymu er mwyn tawelu meddwl siaradwyr iaith gyntaf yn eu 
cynlluniau gofal mewn perthynas ag ymddygiadau heriol.  Clywsom y staff yn defnyddio 
ymadroddion Cymraeg i ofyn pobl a oeddent am gael paned o de neu a oedd arnynt angen 
mynd i'r toiled. Gall pobl siarad yn eu hiaith gyntaf yn y cartref. 



2. Gofal a Chymorth 

Crynodeb

Gwelsom fod gan y cartref grŵp staff sy'n gweithio'n agos fel tîm. Mae pobl yn derbyn y 
gofal cywir ar yr adeg gywir. Roedd rhai problemau cyfathrebu wedi cael eu hamlygu'n 
ddiweddar ond maent bellach wedi derbyn sylw. Gwelwyd bod y prosesau meddyginiaeth 
yn foddhaol, ac mae gweinyddu elïau a meddalyddion croen wedi gwella yn y cartref.  
Gwelsom fod ychydig o offer newydd wedi cael eu harchebu er budd pobl, sef peiriant 
diffibriliwr a ddefnyddir ar gyfer dadebru, a matresi aer a ddefnyddir i ryddhau mannau 
pwysau pobl sy'n derbyn gofal nyrsio yn eu gwelyau.

Ein canfyddiadau

Mae pobl yn cael y gofal cywir ar yr adeg gywir. Mewn tair ffeil gofal, gwelsom fod pobl wedi 
cael gofal amserol yn ôl yr angen – er enghraifft, galwyd am feddyg teulu i roi sylw i bobl ag 
anghenion meddygol, ac roedd ei gyfarwyddiadau yn cael eu cofnodi mewn ffeiliau gofal 
pobl. Gwelsom fod cynlluniau gofal pobl yn cael eu diweddaru wrth i'w hanghenion newid. 
Gwelsom un cynllun gofal nad oedd wedi cael ei ddiweddaru i adlewyrchu newid mewn 
anghenion gofal, a rhoddodd y rheolwr sicrwydd i ni y byddai'n derbyn sylw ar unwaith. 
Gwelsom fod yr holl gynlluniau gofal eraill a welsom yn cael eu diweddaru bob mis neu wrth 
i gyflyrau pobl newid. Roedd y staff yn defnyddio dulliau mesur a adwaenir yn genedlaethol 
i asesu, er enghraifft, risgiau briwiau pwyso a chwympo, ac anghenion maeth a gofal y geg, 
ac roedd y rhain yn cael eu diweddaru bob mis. Gwelsom fod pwysau pobl yn cael eu 
monitro bob mis a bod pobl, lle bo angen, yn cael eu hatgyfeirio at y dietegydd neu'r 
therapyddion lleferydd ac iaith mewn da bryd. Gwelsom fod cynlluniau gofal yn cael eu 
hysgrifennu yn unol ag anghenion unigol pobl. Lle nad oedd pobl wedi llofnodi eu cynlluniau 
gofal gan nad oeddent yn meddu ar y galluedd i wneud hynny, gwelsom fod asesiadau 
galluedd yn cael eu cynnwys mewn ffeiliau pobl. Dywedodd y rheolwr wrthym am ddau 
ddigwyddiad lle nad oedd cyfathrebu â'r teuluoedd wedi bod yn amserol; roedd 
ymddiheuriadau wedi cael eu cynnig a rhoddwyd sylw i'r broblem. Gwnaethom siarad â 
pherthynas a oedd yn ymweld a ddywedodd, "Mae'r staff yn dweud wrthyf pan fydd 
anghenion gofal yn newid a phan fydd meddyg wedi cael ei alw."Mae pobl yn derbyn gofal 
amserol, ac mae problemau cyfathrebu wedi derbyn sylw.

Mae prosesau o ran meddyginiaethau yn foddhaol. Gwnaethom edrych ar daflenni’r holl 
Gofnodion Rhoi Meddyginiaeth (MAR) yn y cartref, a gwelsom fod y staff yn cymryd gofal 
wrth lofnodi ar gyfer meddyginiaethau a roddwyd i bobl. Gwelsom fod y staff yn esbonio'n 
ysgrifenedig os oedd meddyginiaethau yn cael eu hepgor am unrhyw reswm. Dywedodd y 
rheolwr wrthym fod y fferyllfa leol yn cynnal archwiliad o feddyginiaethau fel arfer a bod un 
ar y gweill cyn bo hir. Gwelsom fod y defnydd o elïau a meddalyddion croen wedi gwella ers 
yr arolygiad diwethaf, a bod gan y bobl eu helïau rhagnodedig eu hunain gyda'u henwau a'r 
dyddiadau agor arnynt, a oedd yn cael eu cadw mewn modd diogel. Gwelsom fod y llyfr 
cyffuriau a reolir yn cael ei gadw'n gyfredol, bod y cyfrifon o gyffuriau ar y tudalennau a 
brofwyd ar hap yn foddhaol, a bod y staff yn cyfrif yr holl gyffuriau a reolir bob wythnos. 
Gwelsom fod gan y cartref bolisi meddyginiaethau cartrefol a bod y meddyginiaethau y 
gellid eu defnyddio am hyd at 48 awr heb bresgripsiwn wedi'u rhestru ynghyd â'u buddion – 
er enghraifft, "Tabledi paracetamol 500mg – defnyddir ar gyfer poen ysgafn neu gymedrol a 
phyrecsia (twymyn)."Mae prosesau meddyginiaeth diogel ar waith yn y cartref.



Mae’r staff yn gweithio'n dda fel tîm. Dywedwyd wrthym gan y staff eu bod yn mwynhau eu 
gwaith a'u bod yn cyfathrebu'n dda â'i gilydd fel tîm. Gwnaethom nodi bod yr awyrgylch yn 
ysgafn a bod gofal yn cael ei ddarparu yn unol â chyflymder dewisol y bobl sy'n byw yn y 
gwasanaeth. Dywedodd perthynas wrthym, "Mae'r gofal a'r staff yn grêt."Dywedodd 
perthynas wrthym mewn holiadur, "Mae'r gofal yn dda ac mae'r staff yn groesawgar iawn i 
ymwelwyr."Dywedodd aelod o'r staff wrthym, "Roeddwn i'n arfer gweithio ar gyfer 
asiantaeth a bues i'n gweithio mewn llawer o gartrefi lleol – penderfynais weithio fan hyn 
gan mai dyma yw'r cartref gorau ar gyfer gofal a chefnogaeth i staff."Dywedodd aelod arall 
o'r staff wrthym, "Rwy'n mwynhau gweithio yma."Gwelsom yn y dogfennau trosglwyddo fod 
y staff ar bob sifft yn rhannu anghenion pobl â'i gilydd ac yn tynnu sylw at unrhyw 
newidiadau o ran anghenion gofal. Mae pobl yn elwa ar ofal amserol a ddarperir gan staff 
sy'n mwynhau eu gwaith.

Mae anghenion hylendid pobl yn cael eu diwallu. Gwelsom fod anghenion unigol o ran cael 
bath a chawod yn cael eu nodi mewn siartiau a chynlluniau gofal. Gwnaethom nodi yn 
ystod cyfarfodydd staff ym mis Mai 2018 fod y staff wedi sôn am gawodydd beunyddiol ar 
gyfer pobl sy'n derbyn gofal un i un a phobl sydd â phroblemau ymataliad. Nodwyd newid o 
ran arferion hefyd, o siartiau cawod cyfarwyddol i ofal unigoledig, ac roedd yn well gan y 
staff roi bath a chawod i bobl fel y bo angen. Mae gan bobl ofal sy'n canolbwyntio ar yr 
unigolyn er budd eu hanghenion hylendid.



3. Yr Amgylchedd 

Crynodeb

Roedd y darparwr wedi cael ei hysbysu yn ystod yr arolygiad diwethaf nad oedd y safonau 
amgylcheddol yn cydymffurfio â'r rheoliadau, a chanfuom yn ystod yr arolygiad hwn nad 
oedd hyn wedi gwella. Gwelsom fod safon gyffredinol gwaith cadw tŷ'r cartref wedi gwella a 
dywedwyd wrthym fod staff newydd wedi cael eu recriwtio. Gwelsom fod safon y dillad 
gwely a roddwyd i bobl wedi gwella.

Ein canfyddiadau

Nid yw'r safonau amgylcheddol yn cydymffurfio â'r rheoliadau. Gwnaethom hysbysu'r 
darparwr nad oedd safonau amgylcheddol yn cydymffurfio o hyd â Rheoliad 24 (2) Deddf 
Safonau Gofal 2000. Gwelsom fod y carpedi yn cynnwys ôl treuliau o hyd ac wedi gwisgo at 
yr edau yn y coridorau i fyny’r grisiau; nodwyd bod tyllau hefyd yn y carped, a allai beri 
perygl baglu i rai preswylwyr sy'n byw yno. Yn yr wyth ystafell a welwyd, gwelsom fod 
carpedi y rhai â charpedi ar y llawr ag ôl treuliau mewn mannau, eu bod wedi colli eu lliw, 
ac weithiau eu bod wedi'u gwisgo at yr edau ar ddarnau lle yr oedd llawer o bobl yn 
cerdded. Roedd yr ystafelloedd gyda lloriau caled, gan gynnwys ystafelloedd ymolchi, yn 
cynnwys marciau du arnynt mewn rhai mannau. Roedd rhai o'r ystafelloedd wedi cael cot o 
baent newydd ac yn ymddangos yn fwy ffres oherwydd hyn. Gwelsom fod ffenestri â 
fframiau pren mewn rhai ystafelloedd, a dywedodd perthnasau a staff wrthym fod y rhain yn 
ddrafftiog iawn; pan fyddai’r gwynt yn chwythu, byddai'r llenni yn cael eu chwythu i'r ystafell. 
Gwelsom fod angen gosod dodrefn trymion megis cypyrddau dillad yn sownd wrth y waliau 
er mwyn rhwystro pobl rhag eu tynnu i lawr drostynt eu hunain ac achosi anaf. Gwelsom 
fod cadeiriau hen a staenedig mewn rhai o'r ystafelloedd, a bod rhai o'r cadeiriau a 
ddarparwyd yn isel iawn a byddai pobl sydd â phroblemau symudedd yn cael trafferthion 
wrth geisio codi oddi wrthynt.  Gwelsom fod olion treulio a marciau tyrchu ar waith plastro a 
gwaith pren yn y coridor, nad oedd yn creu amgylchedd sy'n codi’r ysbryd.  Nid oedd y 
problemau â'r ystafell fwyta wedi derbyn sylw, sef bod yr hen ddodrefn treuliedig, a oedd 
weithiau wedi'u torri, yn dal i fod yno, yn ogystal â'r llawr â chraciau, ac nid oedd hyn yn 
cynnig awyrgylch bwyta dymunol ar gyfer y bobl sy'n byw yn y cartref. Gwelwyd saith o 
gadeiriau treuliedig gyda staeniau yn y brif lolfa a phedair yn y lolfa lai. Dywedodd y rheolwr 
wrthym fod cwpwl o gadeiriau newydd wedi cael eu prynu, a bod rhai wedi cael eu rhoi. 
Roedd yr ystafell wlyb/gawod newydd yn cael ei defnyddio ac roedd yr ystafell ymolchi hŷn 
yn cael ei defnyddio ar gyfer storio, a gwnaethom argymell y dylid ei chloi er mwyn sicrhau 
diogelwch pobl. Mae'n ofynnol i'r darparwr roi sylw i'r materion amgylcheddol yn y cartref er 
mwyn cyflawni cydymffurfiaeth.

Gwelsom fod safon y gwaith cadw tŷ wedi gwella. Dywedodd y rheolwr wrthym fod staff 
newydd wedi cael eu recriwtio i'r tîm cadw tŷ a bod safonau wedi gwella. Roedd y cartref yn 
lân yn ôl pob golwg ac ni wnaethom nodi unrhyw arogleuon drwg. Gwnaethom nodi bod 
gan y gegin sgôr hylendid o bump, sef y sgôr uchaf posibl. Dywedodd y staff wrthym mewn 
holiadur fod y gwaith cadw tŷ wedi gwella yn ddiweddar. Mae safonau hylendid yn foddhaol. 

Gwelsom fod y dillad gwely a ddarperir i'r bobl yn addas at eu diben. Gwnaethom edrych yn 
y storfa dillad gwely a gwelsom fod digonedd o flancedi, cynfasau a duvets a bod y rhain ar 
gael i bobl. Dywedodd y staff wrthym fod digon o flancedi ar gael i bobl yn ôl yr angen. 
Dywedodd y rheolwr wrthym fod y cartref wedi buddsoddi mewn dillad gwely ers yr 



arolygiad diwethaf. Mae'r darparwr bellach yn cydymffurfio â Rheoliad 16 (2) (c)  Deddf 
Safonau Gofal 2000.



4. Arweinyddiaeth a Rheolaeth 

Crynodeb

Dywedodd y staff wrthym eu bod yn cael eu harwain a'u cefnogi'n dda. Nid yw sesiynau 
goruchwylio staff yn gyfredol; gwnaethom dderbyn cynllun gan y rheolwr i ddangos bod hyn 
yn mynd drwy'r broses o dderbyn sylw. Mae cyfarfodydd archwilio a llywodraethu clinigol yn 
monitro ansawdd y gofal; fodd bynnag, mae angen i'r unigolyn cyfrifol lunio adroddiadau 
ffurfiol er mwyn dangos bod profion ansawdd a gwaith monitro yn cael eu cynnal yn y 
gwasanaeth. Nid yw hyfforddiant staff yn gyfredol ar gyfer sawl aelod o'r staff mewn 
perthynas â rhai pynciau gorfodol; nid yw hyn yn cydymffurfio â'r rheoliadau ac mae angen 
rhoi sylw iddo.

Ein canfyddiadau

Mae staff yn teimlo eu bod yn cael eu cefnogi'n dda. Dywedodd y staff wrthym eu bod 
nhw'n hoff iawn o weithio yn y cartref a'u bod yn teimlo bod y rheolwr yn hawdd mynd ato 
ac yn rhagweithiol. Dywedodd y staff wrthym, "Mae'r rheolwr yn hawdd mynd ato ac yn 
datrys pethau.""Mae gennym gefnogaeth staff dda.""Rydym yn cael ein cefnogi'n dda ym 
mhob agwedd." Gwelsom yn y cofnodion goruchwylio nad oedd sesiynau goruchwylio yn 
gyfredol. Dywedodd y rheolwr hyn wrthym o'i wirfodd, ac roedd yn mynd drwy'r broses o roi 
sylw i'r mater; roedd tystiolaeth ddogfennol o amserau a dyddiadau ar gyfer sesiynau 
goruchwylio'r staff wedi cael eu hanfon at AGC. Ni welsom unrhyw effaith o ganlyniad i hyn 
ar dîm y staff, ac felly ni roddwyd hysbysiad o ddiffyg cydymffurfio y tro hwn, ond bydd y 
mater yn cael ei adolygu yn ystod yr arolygiad nesaf. Bydd dyddiadau ar gyfer sesiynau 
goruchwylio'r staff yn cael eu trefnu er mwyn cydymffurfio â'r Safonau Gofynnol 
Cenedlaethol. 

Mae angen i adroddiadau ansawdd gofal fod yn ffurfiol. Gwnaethom edrych ar gofnodion 
cyfarfodydd llywodraethu clinigol, lle roedd y rheolwr, y staff a'r unigolyn cyfrifol wedi cael 
trafodaethau mewn perthynas â materion cynnal a chadw, yr amgylchedd, staffio, 
hyfforddiant, a materion sy’n codi. Roedd camau gweithredu ac unrhyw ganlyniadau yn cael 
eu dogfennu hefyd. Gwelsom fod ffigyrau yn cael eu cadw hefyd er mwyn monitro 
cyfraddau cwympo, digwyddiadau, cyfraddau briwiau pwyso a rheoli heintiau. Mae angen i'r 
wybodaeth hon gael ei chyhoeddi gan yr unigolyn cyfrifol ar ffurf adroddiad sydd hefyd yn 
adlewyrchu safbwyntiau'r bobl sy'n defnyddio neu'n ymwneud â'r gwasanaeth a’r tîm o staff, 
er mwyn arddangos gwaith monitro ansawdd yn y gwasanaeth ac i gydymffurfio'n llawn â'r 
rheoliadau. Dywedodd y rheolwr wrthym y byddai ef/hi neu'r dirprwy yn gweithio sifft nos o 
bryd i'w gilydd er mwyn cyflenwi a monitro ansawdd y gofal. Gwnaethom awgrymu y gallai 
hyn gael ei ffurfioli i fod yn hapwiriad a gofnodir er mwyn caniatáu i'r rheolwyr a'r staff fyfyrio 
ar y gofal a ddarparwyd, pa feysydd oedd yn dda, ac unrhyw feysydd yr oedd angen rhagor 
o waith arnynt. Mae mesurau profi ansawdd ar waith yn y cartref ond mae angen eu ffurfioli 
er mwyn bodloni'r rheoliadau'n llawn.

Nid yw hyfforddiant staff yn gyfredol ar gyfer rhai pynciau gorfodol. Gwelsom gofnodion 
hyfforddiant a graffiau adolygu chwarterol; nid yw hyfforddiant staff yn gyfredol mewn 
perthynas â rhai pynciau. Dywedodd y rheolwr wrthym ei fod wedi cael trafferthion wrth 
geisio dod o hyd i hyfforddiant ar gyfer pynciau megis codi a chario yn 2018. Gwelsom yn y 
cofnodion nad oedd 100% o'r staff wedi derbyn hyfforddiant ymarferol mewn codi a chario, 



sy'n addysgu'r staff sut i symud ac ymdrin â phobl yn ddiogel; nid yw 66% o'r aelodau staff 
yn gyfredol o ran hyfforddiant cymorth cyntaf sylfaenol; nid yw 46% o'r staff yn gyfredol o 
ran hyfforddiant ymwybyddiaeth tân; nid yw 38% o'r staff yn gyfredol o ran hyfforddiant 
galluedd meddyliol ac ar y Trefniadau Diogelu rhag Colli Rhyddid; ac nid yw 25% o'r staff yn 
gyfredol o ran hyfforddiant anaffylacsis. Dywedodd y rheolwr wrthym fod yr holl bobl sy'n 
byw yn y cartref ar ddiwrnod yr arolygiad wedi cael diagnosis o ddementia, a bod gofal ar 
gyfer pobl â dementia wedi'i gynnwys yng nghofrestriad y gwasanaeth, ond gwelsom er 
hynny nad oedd hyfforddiant gofal dementia arbenigol yn cael ei ddarparu ar gyfer y staff. 
Ni all pobl fod yn sicr o dderbyn gofal gan staff a oedd yn meddu ar wybodaeth a sgiliau 
cyfredol. Nid yw’r person cofrestredig yn cydymffurfio â Rheoliad 18 (1) (c) (i) Rheoliadau 
Cartrefi Gofal (Cymru) 2002. Hysbyswyd y darparwr fod angen i'r mater hwn dderbyn sylw a 
bydd yn cael ei adolygu yn ystod yr arolygiad nesaf.

Mae mesurau diogelwch ar waith. Gwelsom fod drysau blaen a chefn y cartref yn cael eu 
cloi a gofynnwyd i ni ddangos ein dogfennaeth adnabod wrth fynd i mewn i'r cartref. 
Gwelsom fod rhai bylchau yn y llyfr llofnodi i mewn ac allan, a oedd yn cael ei ddefnyddio at 
ddibenion diogelwch ac fel cofrestr enwau ar gyfer digwyddiadau tân. Dywedodd y rheolwr 
wrthym y byddai hyn yn derbyn sylw ar unwaith. Gwelsom fod cyffuriau a reolir yn cael eu 
cadw mewn cwpwrdd dan glo o fewn ystafell dan glo. Gwelsom fod y troli cyffuriau yn cael 
ei gloi a'i glymu wrth y wal pan nad oedd yn cael ei ddefnyddio. Gwelsom fod cofnodion 
cyfrinachol a gwaith papur yn cael eu cadw mewn ystafelloedd dan glo a chypyrddau ffeilio. 
Roedd taflenni rowndio gofal a gwybodaeth bersonol pobl yn cael eu cadw mewn ffordd 
ochelgar. Mae'r cartref yn ystyriol o faterion diogelu data a diogelwch.



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

5.1Meysydd o ddiffyg cydymffurfio a nodwyd mewn arolygiadau blaenorol

Hysbyswyd y person cofrestredig nad oedd yn cydymffurfio â Rheoliad 24 (2) (i) yn yr 
arolygiad diwethaf o ganlyniad i'r materion amgylcheddol yr oedd angen rhoi sylw iddynt 
yn y cartref. Canfuom yn ystod yr arolygiad hwn nad oedd y materion amgylcheddol 
wedi gwella, ac mae'r gwasanaeth yn parhau i beidio â chydymffurfio â'r rheoliad.

      Hysbyswyd y person cofrestredig nad oedd yn cydymffurfio â Rheoliad 18 (1) (C) (i) 
oherwydd canfuwyd nad oedd hyfforddiant staff yn gyfredol mewn perthynas â nifer o 
bynciau gorfodol. Canfuwyd nad oedd y staff wedi cael hyfforddiant gofal dementia 
arbenigol, a fyddai'n berthnasol i'r bobl sy'n derbyn gofal gan y gwasanaeth. Mae angen 
rhoi sylw i hyn a bydd yn cael ei adolygu yn ystod yr arolygiad nesaf.

     Hysbyswyd y person cofrestredig nad oedd yn cydymffurfio â Rheoliad 16 (2) (c) yn 
ystod yr arolygiad diwethaf gan nad oedd dillad gwely priodol yn cael eu darparu ar 
gyfer pobl. Canfuom yn ystod yr arolygiad hwn fod dillad gwely priodol wedi cael eu 
prynu a bod digon o flancedi ar gyfer pobl. Mae'r gwasanaeth bellach yn cydymffurfio â'r 
rheoliad.

5.2Argymhellion ar gyfer gwella

      Gwnaethom argymell y canlynol er mwyn annog canlyniadau da ar gyfer pobl:

 Dylid cynnal sesiynau goruchwylio staff mewn modd amserol er mwyn cynnig digon 
o gefnogaeth i'r staff a chydymffurfio â'r Safonau Gofynnol Cenedlaethol.

 Mae angen gosod cypyrddau dillad yn sownd wrth waliau er mwyn rhwystro pobl 
rhag anafu eu hunain pe baent yn eu tynnu i lawr drostynt eu hunain.

 Mae angen i newidiadau mewn cyflyrau pobl gael eu hadlewyrchu'n gyson mewn 
cynlluniau gofal pobl er mwyn sicrhau bod gofal priodol yn cael ei ddarparu.

 Mae angen i adroddiadau ansawdd gael eu ffurfioli a chael eu cyflwyno i AGC gan yr 
unigolion cyfrifol er mwyn sicrhau cydymffurfiaeth â'r rheoliadau.

 Gallai hapwiriadau gael eu ffurfioli er mwyn darparu mesur o ansawdd y gofal. 
 Disgwylir i archwiliad o’r fferyllfa gael ei gynnal er mwyn sicrhau arferion diogel a 

chyson.
 Mae angen i bobl lofnodi i mewn ac allan o'r adeilad yn gyson er mwyn darparu 

cofrestr enwau o bawb sydd yn yr adeilad pe bai tân, ac am resymau diogelwch. 
 Mae angen i'r hen ystafell ymolchi sydd bellach yn cael ei defnyddio fel storfa gael ei 

chloi am resymau iechyd a diogelwch. 



6. Sut y gwnaethom gynnal yr arolygiad hwn
Roedd hwn yn ymweliad dirybudd llawn a gynhaliwyd yn ddirybudd. Gwnaethom 
ymweld â'r gwasanaeth ar 7 Mehefin 2018 rhwng 12.10pm a 6.10pm. 

Gwnaethom ddefnyddio'r dulliau canlynol ar gyfer ein harolygiad:

 Gwnaethom ddefnyddio’r Fframwaith Arsylwi Cryno ar gyfer Arolygu (SOFI 2). 
Mae’r dull hwn yn galluogi arolygwyr i arsylwi a chofnodi gofal i’n helpu ni i ddeall 
profiadau pobl nad ydynt yn gallu cyfathrebu â ni.

 Gwnaethom siarad â'r rheolwr, teuluoedd a oedd yn ymweld a thri aelod o staff. 
 Aethom ar daith o gwmpas yr adeilad a’r cyfleusterau, gan gynnwys 12 o 

ystafelloedd pobl.
 Gwnaethom ddosbarthu deg holiadur ar gyfer teuluoedd/gofalwyr, wyth ffeil staff, 

a thri holiadur ar gyfer gweithwyr proffesiynol a oedd yn ymweld. O’r rhain, 
gwnaethom dderbyn tri holiadur a gwblhawyd gan staff ac un gan berthynas 
unigolyn.

 Gwnaethom edrych ar amrywiaeth eang o gofnodion a gedwir gan y gwasanaeth 
cofrestredig. Gwnaethom ganolbwyntio ar gynlluniau gofal tri o bobl, cofnodion tri 
aelod o staff, rotâu dyletswydd staff ar gyfer tri mis gyda'r oriau gweithio, 
cofnodion goruchwyliaeth a hyfforddiant staff, cofnodion cyfarfodydd staff a 
llywodraethu clinigol, bwydlenni, y ffeil weithgareddau, ffeiliau tân a chynnal a 
chadw, y datganiad o ddiben, archwiliadau'r gwasanaeth, a’r llyfr cwynion.

Ceir gwybodaeth bellach am yr hyn yr ydym yn ei wneud ar ein gwefan: 
www.arolygiaethgofal.cymru

http://www.careinspectorate.wales/
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