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Disgrifiad o'r gwasanaeth
Mae Tirionfa yn eiddo ar wahân mawr ar ddarn mawr o dir yn Llandderfel, tua 4 milltir o'r 
Bala. Busnes teuluol yw'r gwasanaeth ac mae wedi'i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal 
Cymru (AGC) i ddarparu gofal personol ar gyfer hyd at 12 o bobl 65 oed a throsodd, y gall 
chwech o'r bobl hynny fod rhwng 18 a 64 oed. Mae gan y gwasanaeth ddau reolwr, y mae'r 
ddau ohonynt wedi'u cofrestru â Gofal Cymdeithasol Cymru (GCC).

Crynodeb o'n canfyddiadau

1. Asesiad cyffredinol

Ar y cyfan, mae ansawdd y gofal a ddarperir yn Nhirionfa yn dda ac yn gyson. Mae'r bobl 
sy'n byw yn y cartref yn hapus ar y cyfan ac yn cael cyfleoedd i gymryd rhan mewn 
gweithgareddau os byddant am wneud hynny. Mae agweddau ffisegol y cartref wedi'u 
haddurno i safon dda ac mae rhaglen ailaddurno/adnewyddu barhaus ar waith. Caiff y staff 
gefnogaeth i ddatblygu'n broffesiynol ac mae'r personau cofrestredig yn rhoi blaenoriaeth i 
fodloni gofynion o ran hyfforddiant gloywi a hyfforddiant arbenigol. Yn ogystal â'r sylwadau 
cadarnhaol a gafwyd gan y bobl, ymwelwyr a staff yn ystod yr ymweliadau arolygu, cawsom 
sylwadau cadarnhaol yn yr holiaduron a ddychwelwyd.

2. Gwelliannau
Rhoddwyd sylw i rai o'r argymhellion a wnaed yn ystod yr arolygiad blaenorol. Roeddent yn 
ymwneud â'r canlynol:

 Darparwyd cofnod ysgrifenedig o'r gweithgareddau. 
 Cyflwynwyd systemau newydd fel rhan o'r trefniadau ar gyfer cynnal cofnodion 

dydd/nos dyddiol. 
 Gosodwyd carpedi newydd ar rai o'r coridorau. 
 Bellach caiff cymhorthion a chyfarpar ataliaeth eu storio mewn ardaloedd na chaiff 

eu defnyddio gan y bobl sy'n byw yn y cartref. 
 Mae safbwynt y gwasanaeth o ran "cynnig rhagweithiol" ar gyfer y Gymraeg bellach 

wedi'i nodi yn Natganiad o Ddiben y cartref. 
 Caiff y trefniadau ar gyfer rhoi gwybod am ddigwyddiadau (Rheoliad 38) bellach eu 

rhannu ag AGC. 

3. Gofynion ac argymhellion 

Mae adran 5 o'r adroddiad hwn yn nodi'r camau gweithredu y mae angen i ddarparwyr y 
gwasanaeth eu cymryd er mwyn sicrhau bod y gwasanaeth yn bodloni'r gofynion 
cyfreithiol, ac argymhellion i wella safon y gwasanaeth a ddarperir i bobl yn y cartref 
gofal.



Mae'r rhain yn cynnwys: 

 Gweithdrefnau recriwtio – hanes cyflogaeth. 
 Cynlluniau personol ar gyfer gwagio'r adeilad mewn argyfwng (PEEP). 
 Iechyd a diogelwch – dylid darparu biniau pedal. 



1. Llesiant 

Crynodeb

Gall y bobl wneud eu dewisiadau eu hunain a chânt eu cefnogi i fod yn weithgar ac i gadw'n 
brysur drwy weithgareddau mewnol a thrwy drefnu diddanwyr allanol yn rheolaidd. Caiff 
anghenion maeth y bobl eu diwallu a darperir amrywiaeth o brydau. Mae systemau ar waith 
i sicrhau y caiff anghenion pobl o ran y Gymraeg ac o ran diwylliant Cymru eu diwallu.  

Ein canfyddiadau

Caiff y bobl ddewisiadau yn eu bywydau bob dydd. Gwnaethom siarad â chwech o'r bobl a 
ganmolodd y staff, gan nodi y gallant godi pan fyddant am wneud hynny, eu bod yn cael 
cynnig dewis o brydau bwyd ac yn cael dewis sut i dreulio eu diwrnod. Dywedodd y bobl 
wrthym eu bod yn mwynhau eistedd allan yn y gerddi yn ystod y tywydd braf. 
Roedd y staff yn parchu dymuniadau'r bobl i eistedd yn y lolfa, yn y cyntedd neu yng 
nghysur eu hystafelloedd gwely. Clywsom y staff yn siarad Cymraeg â'r bobl y mae'r 
Gymraeg yn famiaith iddynt. Roedd papurau newydd dyddiol ar gael yn ogystal â phapur 
bro Cymraeg wythnosol – Y Cyfnod. Mae hyn yn dangos y caiff dewisiadau unigol eu 
parchu. 

Gall pobl fod mor egnïol ag y dymunant. Dywedodd y bobl wrthym y gallent ddewis sut i 
dreulio eu diwrnod. Mae'r bobl sy'n byw yn Nhirionfa ar hyn o bryd yn annibynnol iawn ac 
roeddent yn gwneud dewisiadau personol o ran pa weithgareddau roeddent yn eu 
mwynhau. Dywedodd y bobl eu bod yn hoffi eistedd yn y lolfa yn gwylio'r teledu, yn sgwrsio 
â'i gilydd ac yn darllen y papurau newydd lleol a'r cylchgronau. Dywedodd y bobl wrthym eu 
bod yn mwynhau'r diddanwyr allanol a'u bod yn edrych ymlaen at ganwr gwadd a oedd 
wedi'i drefnu ar brynhawn ein hymweliad a oedd yn dod i'r cartref yn rheolaidd i'w diddanu. 
Gwelsom bosteri presennol a rhai o'r gorffennol yn rhoi gwybod i'r bobl am gyngherddau a 
thema'r cyngherddau hynny. Nododd un perthynas mewn holiadur “Concerts are 
fun”.Dywedodd y bobl y gwnaethom siarad â nhw nad oeddent yn hoff o weithgareddau 
grŵp na gemau bwrdd, cwisys a bingo ond eu bod yn mwynhau'r ymarferion cadair 
rheolaidd a gynhelir gan y rheolwyr. Gwelsom fod gemau bwrdd a llyfrau ar gael i'r bobl os 
oeddent yn awyddus i'w defnyddio. Dywedodd y bobl wrthym eu bod yn mwynhau mynd i'r 
ganolfan gymunedol leol bob wythnos. Roedd y gweithgareddau wedi'u cofnodi yn y 
cynlluniau gofal a welsom. Roedd y cartref yn defnyddio'r gwasanaeth bws cymunedol lleol 
gwirfoddol Calon Lân, sy'n cynnig gwasanaeth bws am ddim i'r bobl fynd i leoedd lleol o 
ddiddordeb. Roedd y cartref yn darparu trafnidiaeth ar gyfer apwyntiadau a digwyddiadau 
cymdeithasol ar gais. Caiff y bobl yn y cartref eu difyrru a'u hysgogi. 

Mae gan y bobl ddeiet iach a rhoddir sylw i hydradu. Gwelsom ginio yn cael ei weini a 
chynigiwyd dewis o bysgodyn mewn cytew neu bysgodyn mewn saws i'r bobl. Roedd 
dathliad wedi cael ei gynnal ar y diwrnod blaenorol lle y cynigiwyd darn o gacen pen-blwydd 
i'r bobl gyda'u te prynhawn. Dywedodd y bobl wrthym eu bod yn cael cynnig dewis o brydau 
bwyd bob dydd. Gwelsom y staff yn gofyn i'r bobl beth yr hoffent ei gael adeg swper o 
fwydlen benodol a oedd wedi'i harddangos yn y gegin. Dangosodd y staff eu bod yn 
ymwybodol o anghenion a dewisiadau unigol y bobl. Dywedodd un person wrthym ei bod 
yn well ganddo gael ei brydau bwyd yn y lolfa a'i fod yn dewis gwisgo ffedog amddiffynnol a 
gynigiwyd gan y staff. Nododd yr holiaduron a ddychwelwyd gan y bobl sy'n byw yn y 



cartref fod y bwyd a'r prydau bwyd a ddarperir yn “Excellent”.Cynigiwyd lluniaeth poeth ac 
oer i'r bobl drwy gydol ein hymweliad. Roedd gan bob aelod o'r staff dystysgrif hylendid 
bwyd ac roedd yr Asiantaeth Safonau Bwyd wedi dyfarnu sgôr o 5 seren i'r cartref - sef y 
sgôr uchaf posibl. Gall y bobl sy'n defnyddio'r gwasanaeth ddisgwyl deiet iach yn unol â'r 
anghenion a aseswyd ar eu cyfer. 



2. Gofal a Chymorth

Crynodeb

Ar y cyfan, mae'r bobl yn teimlo'n gadarnhaol am y gofal a'r cymorth a roddir iddynt. Caiff y 
bobl eu trin â pharch ac urddas mewn ffordd ofalgar a phroffesiynol. Caiff anghenion iechyd 
y bobl eu diwallu mewn ffordd ofalgar sy'n canolbwyntio ar y person. 

Ein canfyddiadau

Mae'r bobl yn derbyn y gofal cywir, ar yr adeg gywir yn y ffordd y dymunant. Rhagwelir a 
deellir anghenion a dewisiadau unigol y bobl. Gwelsom dystiolaeth yn y ffeiliau gofal a'r 
ddogfennaeth a welwyd fod y bobl yn iach gan fod eu hanghenion yn cael eu rhagweld a 
bod gwasanaethau gweithwyr iechyd a gofal cymdeithasol proffesiynol arbenigol ar gael 
iddynt. Roedd tystiolaeth o fewn y ddogfennaeth fod y bobl yn cael eu hatgyfeirio at 
weithwyr iechyd proffesiynol. Mae'r rheolwr yn cynnal archwiliad o gwympiadau pan fydd 
perygl y bydd person yn cwympo a chaiff unigolion eu hatgyfeirio at y ffisiotherapydd a cheir 
mewnbwn ychwanegol gan y tîm iechyd galwedigaethol fel y bo angen. Pan fydd anghenion 
iechyd y bobl yn newid ac y bydd angen cymorth ychwanegol arnynt, cânt eu hatgyfeirio 
gan y rheolwyr i gael ailasesiad ar gyfer gofal arbenigol. Gwelsom dystiolaeth o 
adroddiadau dyddiol manwl ac roedd llawlyfr trosglwyddo yn cael ei gwblhau yn ogystal â 
chyfarfodydd trosglwyddo cryno rhwng sifftiau er mwyn rhannu unrhyw wybodaeth 
berthnasol am iechyd a llesiant y bobl. Roedd crynodeb o'r cynllun gofal yn cael ei ddarparu 
wrth dderbyn unrhyw unigolion i'r ysbyty. Yn ogystal, roedd y rheolwyr yn cynnal ailasesiad 
o'r bobl yn dilyn cyfnod yn yr ysbyty. Gwnaed hyn er mwyn asesu p'un a allai'r cartref 
barhau i ddiwallu anghenion yr unigolyn adeg ei ryddhau o'r ysbyty. Nododd un gweithiwr 
proffesiynol a oedd yn ymweld â'r cartref mewn holiadur “Records of patients have always 
been accurate and up to date.” Roedd y sylwadau gan berthnasau yn cynnwys “The care 
and friendliness of all the staff at all times”; “It gives us the family peace of mind that our 
relative is being cared for in such a pleasant venue” a “The ‘family’ atmosphere, very 
welcoming and very caring of each resident.”  Mae'r bobl yn cael gofal a chymorth priodol 
bob amser. 

Caiff y bobl eu hannog a'u cefnogi i wneud penderfyniadau cymaint â phosibl. Dywedodd 
un person wrthym ei fod wedi mynychu aduniad gyda'i gyn-gydweithwyr y diwrnod 
blaenorol. Gwelsom berson arall yn mynd allan am y prynhawn. Dywedodd y bobl wrthym 
yn ogystal â'r gweithwyr iechyd proffesiynol sy'n ymweld â nhw yn y gwasanaeth, y gallant 
hefyd fynd i'r feddygfa leol ac i apwyntiadau yn yr ysbyty. Cadarnhaodd y bobl fod 
gwasanaethau awdioleg, optegwyr a gwasanaethau deintyddol yn parhau i gael eu cynnig 
iddynt ar ôl iddynt gael eu derbyn i'r cartref. Mae dynes trin gwallt yn ymweld yn rheolaidd o 
hyd. Dengys tystiolaeth fod anghenion unigol y bobl yn cael eu diwallu. 

Caiff y bobl eu trin ag urddas a pharch. Busnes teuluol yw'r gwasanaeth lle mae'r personau 
cofrestredig ac aelodau'r teulu yn chwarae rhan weithredol wrth reoli'r cartref a diwallu 
anghenion gofal ac anghenion cymdeithasol o ddydd i ddydd. Gwelsom y rheolwr a'r staff 
yn siarad â phobl a'u hymwelwyr mewn ffordd garedig a pharchus. Cyfeiriodd y bobl sy'n 
defnyddio'r gwasanaeth at y staff fel unigolion caredig a nododd y perthnasau yn yr 
holiaduron a ddychwelwyd ganddynt - “Kindness and care shown to residents”, “staff are 
extremely caring and kind. My relative is very happy here and we feel we are very very well 
looked after”.Pan ofynnwyd iddynt a oeddent yn cael eu trin â pharch ac urddas, roedd pob 



preswylydd a ddychwelodd holiadur wedi ticio "always" gan "all staff". Mae hyn yn dangos 
bod cydberthnasau da rhwng y bobl sy'n defnyddio'r gwasanaeth a'r staff. 



3. Yr amgylchedd

Crynodeb

Mae'r bobl sy'n byw yn y cartref yn cael gofal mewn amgylchedd pleserus, cyfforddus a 
glân o fewn gerddi helaeth a gaiff eu cynnal a'u cadw'n dda.  Mae'r ystafelloedd gwely a'r 
ardaloedd cymunedol wedi'u haddurno i safon dda. Gwelsom gymhorthion ac addasiadau i 
hybu annibyniaeth.

Ein canfyddiadau

Mae'r bobl yn byw mewn amgylchedd sy'n lân, sy'n gyfforddus ac sy'n diwallu eu 
hanghenion unigol. Mae'r adeilad, a oedd yn rheithordy gynt, yn cynnwys digon o le i'r 
niferoedd cofrestredig gyda lolfa, ystafell fwyta ac ardal eistedd yn y cyntedd.  Roedd digon 
o ardaloedd eistedd yn yr awyr agored i'r bobl eistedd yn ystod tywydd braf. Mae'r 
cofrestriad presennol ar gyfer 12 o bobl wedi'u lletya mewn wyth ystafell sengl a dwy 
ystafell ddwbl. Dywedodd y rheolwr wrthym fod un o'r ystafelloedd dwbl bellach yn cael ei 
defnyddio fel ystafell sengl. 

Caiff y bobl sy'n defnyddio'r gwasanaeth ofal mewn amgylchedd diogel a chynnes a gaiff ei 
gynnal a'i gadw'n dda. Mae rhaglen adnewyddu ar waith i ymgymryd â gwaith ailaddurno 
mewnol ac allanol. Roedd yr ystafelloedd gwely a welsom yn cynnwys ffotograffau personol 
ac ornamentau, gan roi ymdeimlad cartrefol. Gwelsom un ystafell wely a oedd yn cael ei 
rhannu gan ddau berson. Roedd sgrîn rannu yn cael ei defnyddio yn ystod y nos er mwyn 
parchu urddas y bobl. Gwelsom fod y cartref yn lân ac nad oedd unrhyw arogleuon 
annymunol. O ganlyniad, gall y bobl sy'n defnyddio'r gwasanaeth deimlo eu bod yn cael eu 
gwerthfawrogi am eu bod yn cael gofal mewn amgylchedd cyfforddus a glân sydd wedi'i 
bersonoli. 

Gwnaethom edrych o amgylch y cartref yng nghwmni'r rheolwr a nododd fod yr 
argymhellion mewn perthynas â'r agweddau ffisegol yn cael ystyriaeth. Roedd carpedi 
newydd wedi cael eu gosod yn rhai o'r coridorau ac roedd cynlluniau ar y gweill i osod 
carpedi mewn ardaloedd cymunedol eraill. Gwelsom fod biniau pedal yn rhai o'r 
ystafelloedd gwely a'r ystafelloedd ymolchi, a bod biniau gwastraff yn yr ystafelloedd eraill. 
Dylid defnyddio biniau pedal yn lle'r biniau gwastraff. Byddai hyn yn atal y risg o haint. 

Mae'r bobl yn byw mewn llety sy'n diwallu eu hanghenion ac yn eu helpu i fod mor 
annibynnol â phosibl a sicrhau ymdeimlad o lesiant. 

Gwelsom fod cymhorthion ac addasiadau yn y cartref i hybu annibyniaeth y bobl. Roedd y 
cartref yn darparu cymhorthion cerdded personol i'r bobl, gan gynnwys ffyn cerdded, 
fframiau cerdded, cyfarpar cerdded â thair olwyn a phedair olwyn. Gwelsom fod y staff yn 
helpu'r bobl i symud gan ddefnyddio cymhorthion sefyll a/neu gadeiriau olwyn. Gellir 
cyrraedd y llawr cyntaf gan ddefnyddio'r grisiau neu lifft risiau. Gwelwyd clychau galw o 
amgylch y cartref a lle nad oeddent wedi'u lleoli o fewn cyrraedd hawdd i'r bobl, darparwyd 
cloch law. Gwelsom fod y staff yn ymateb yn brydlon pan gâi cloch ei chanu. Roedd gan y 
bobl gadeiriau personol yn y lolfa, yr oedd modd gorwedd yn ôl ynddynt, a gwelsom fod y 
bobl yn gallu gweithredu'r cadeiriau hyn yn annibynnol. Roedd gan gadeiriau eraill yn y lolfa 
declynnau codi o'r gadair a oedd yn galluogi'r bobl i eistedd a chodi'n annibynnol. Roedd 
byrddau y gellid eu symud o amgylch ar gael i'r bobl gadw eu heiddo personol yn agos 



atynt wrth eistedd yn y lolfa. Mae'r dystiolaeth hon yn dangos y gall pobl gael gafael ar y 
cyfarpar sydd ei angen arnynt i'w helpu i fod yn ddiogel ac yn iach.  



4. Arwain a Rheoli

Crynodeb

Caiff llesiant y bobl sy'n defnyddio'r gwasanaeth ei hybu drwy arweinyddiaeth a rheolaeth 
dda. Mae gan y gwasanaeth systemau recriwtio, goruchwylio, hyfforddi a sicrhau ansawdd 
ar waith. 

Ein canfyddiadau

Mae pobl yn cael cymorth gan wasanaeth sy'n gosod clir sy'n canolbwyntio ar anghenion 
pobl. Gwelsom y Datganiad o Ddiben diweddar (a adolygwyd ym mis Mehefin 2018) sy'n 
egluro i'r bobl pa wasanaethau y gallant ddisgwyl eu cael sy'n eu helpu i wneud 
penderfyniad gwybodus o ran p'un a all y gwasanaeth ddiwallu eu hanghenion ai peidio. 
Cyfeiriodd un perthynas at lyfryn/pecyn gwybodaeth y cartref fel “very comprehensive and 
clear” yn yr holiadur a ddychwelwyd ganddo.Nid oedd y Datganiad o Ddiben yn cynnwys yr 
holl wybodaeth sy'n ofynnol gan Reoliadau Cartrefi Gofal (Cymru) 2002. Er enghraifft, nid 
oedd manylion cyswllt AGC na'r awdurdod lleol wedi'u nodi. Roedd cyfeiriad at gwynion, 
ond ni nodwyd yn benodol sut i wneud cwyn na sut y byddai'r personau cofrestredig yn 
ymdrin â'r gŵyn neu'r pryder, gan gynnwys terfynau amser. Gwnaed argymhellion mewn 
perthynas â hyn yn ystod yr arolygiad diwethaf. Caiff y ddogfen ei hystyried ymhellach fel 
rhan o gais y gwasanaeth i ailgofrestru o dan Ddeddf newydd Rheoleiddio ac Arolygu Gofal 
Cymdeithasol (Cymru) 2016. Byddai diweddaru'r Datganiad o Ddiben er mwyn cynnwys y 
wybodaeth hon yn sicrhau bod y bobl yn gwybod sut i godi pryder neu wneud cwyn, y cânt 
gymorth i wneud hynny ac y gweithredir ar y pryderon neu'r cwynion hyn. Mae'r bobl yn 
gwybod am y gofal, y cymorth a'r cyfleusterau sydd ar gael iddynt.

Mae'r bobl yn cael budd o wasanaeth lle rhoddir blaenoriaeth i lesiant y staff, a lle caiff y 
staff eu harwain, eu cefnogi a'u hyfforddi'n dda. Dywedodd un aelod o'r staff a oedd newydd 
ei benodi y gwnaethom siarad ag ef ei fod yn dilyn yr hyfforddiant sefydlu mewn gofal 
cymdeithasol ac yn cael cymorth gan y rheolwyr a'r uwch weithwyr gofal. Dywedodd 
gweithiwr gofal arall wrthym ei fod yn cael cymorth gan y personau cofrestredig ac yn cael 
ei annog i fwrw ati â'i ddatblygiad proffesiynol drwy sesiynau hyfforddiant a goruchwyliaeth. 
Dywedodd y rheolwr wrthym fod hyfforddiant yn cael ei roi'n fewnol ac yn cael ei drefnu 
drwy bartneriaeth â'r coleg lleol a'r awdurdod lleol. Caiff y staff eu cefnogi a'u goruchwylio'n 
dda a chânt hyfforddiant. 

Gellid gwella'r prosesau recriwtio a chyflogi. Gwnaethom edrych ar ddogfennaeth dau 
weithiwr gofal, yr oedd un ohonynt yn aelod o'r staff a oedd newydd ei benodi. Nodwyd 
gennym y gellid gwella'r ffurflenni cais. Roedd y ffurflenni yn cynnwys adran i'w chwblhau 
mewn perthynas â hanes cyflogaeth yr ymgeisydd, ond nid oedd opsiwn ar gyfer nodi 
dyddiadau'r gyflogaeth. Byddai darparu'r wybodaeth hon yn galluogi'r personau cofrestredig 
i ystyried unrhyw fylchau mewn cyflogaeth a'r rhesymau am hynny. Trafodwyd hyn gyda'r 
rheolwr a gydnabu y byddai hyn yn gwella'r broses recriwtio ac yn diogelu'r bobl ymhellach. 
Mae'r gwasanaeth yn ymrwymedig i welliant parhaus yn y broses gyflogi. 

Mae'r rheolwyr yn goruchwylio'r trefniadau ar gyfer darparu'r gwasanaeth yn fanwl ac yn 
ymrwymedig i barhau i wneud gwelliannau. Gwnaethom siarad â'r bobl a ddywedodd 
wrthym fod y rheolwyr a'r staff yn gwrando ar eu safbwyntiau a'u dewisiadau unigol. Roedd 



y rhan fwyaf o'r argymhellion a wnaed yn ystod yr arolygiad blaenorol wedi cael sylw. 
Roedd y rhain yn cynnwys cofnodion, yr amgylchedd ac arferion rheoli heintiau. Rhoddwyd 
argymhellion o ran llunio cynlluniau personol ar gyfer gwagio'r adeilad mewn argyfwng 
(PEEP) ar gyfer pob unigolyn a oedd yn defnyddio'r gwasanaeth ar waith. Gellid eu gwella 
ymhellach drwy gynnwys manylion am broblemau synhwyraidd a/neu broblemau symudedd 
yr unigolyn. Mae hyn yn dangos fod y personau cofrestredig yn rhagweithiol wrth 
gydymffurfio â rheoliadau ac argymhellion a wneir er mwyn gwella'r gwasanaeth. 



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

5.1  Meysydd o ddiffyg cydymffurfio a nodwyd mewn arolygiadau blaenorol

Dim 

5.2  Argymhellion ar gyfer gwella

Argymhellwn y canlynol er mwyn sicrhau canlyniadau da i'r bobl sy'n byw yn y cartref: 

 Gellid gwella'r prosesau recriwtio a chyflogi. Dylai'r ffurflenni cais gynnwys manylion 
am hanes cyflogaeth yr ymgeisydd, gan gynnwys dyddiadau. Byddai darparu'r 
wybodaeth hon yn galluogi'r personau cofrestredig i ystyried unrhyw fylchau mewn 
cyflogaeth a'r rhesymau am hynny. 

 Lluniwyd cynlluniau personol ar gyfer gwagio'r adeilad mewn argyfwng (PEEP) ar 
gyfer pob unigolyn sy'n defnyddio'r gwasanaeth ond gellid eu gwella ymhellach drwy 
gynnwys manylion am broblemau synhwyraidd neu broblemau symudedd yr 
unigolion. Byddai hyn yn lleihau risgiau diangen i'r bobl sy'n byw yn y cartref 
ymhellach. 

 Gwelsom fod biniau pedal yn rhai o'r ystafelloedd gwely a'r ystafelloedd ymolchi, a 
bod biniau gwastraff yn yr ystafelloedd eraill. Dylid defnyddio biniau pedal yn lle'r 
biniau gwastraff. Byddai hyn yn atal y risg o haint. 



6. Sut y gwnaethom gynnal yr arolygiad hwn

Roedd hwn yn arolygiad llawn a gynhaliwyd fel rhan o'n rhaglen arolygu. Cynhaliwyd yr 
ymweliad dirybudd ar 4 Hydref 2018 rhwng 10:45a.m. a 5:15p.m.  

Defnyddiwyd y dulliau canlynol: 

 Trafodaethau â chwe pherson sy'n defnyddio'r gwasanaeth.

 Taith o'r safle, gan gynnwys ystafelloedd gwely'r bobl sy'n defnyddio'r gwasanaeth, 
yr ardaloedd cymunedol a'r gegin. 

 Trafodaethau â'r staff a oedd ar ddyletswydd ar ddiwrnod yr ymweliad arolygu. 

 Trafodaethau ag un o'r rheolwyr cofrestredig. 

 Gwnaethom dderbyn pedwar holiadur gan y bobl sy'n byw yn y cartref, pedwar gan 
berthnasau, un gan weithiwr proffesiynol sy'n ymweld â'r cartref a phedwar gan 
weithwyr gofal. 

 Archwiliad o ffeiliau dau o'r unigolion sy'n defnyddio'r gwasanaeth.

 Y matrics hyfforddiant staff a chofnodion goruchwylio'r staff. 

 Y Datganiad o Ddiben a'r cynllun datblygu blynyddol. 

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

http://www.careinspectorate.wales/


Ynglŷn â'r gwasanaeth

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

Person(au) Cofrestredig Janet Foulkes

Rheolwr/Rheolwyr Cofrestredig Susan Barrow

Janet Foulkes

Uchafswm y lleoedd a gofrestrwyd 12

Dyddiad arolygiad blaenorol 
Arolygiaeth Gofal Cymru

08/06/2017

Dyddiad yr ymweliad arolygu hwn 04/10/2018

Iaith weithredol y gwasanaeth Saesneg

A yw’r gwasanaeth hwn yn darparu’r 
cynnig rhagweithiol ar gyfer y 
Gymraeg?

Ydy 

Gwybodaeth Ychwanegol:


