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Disgrifiad o'r gwasanaeth
Mae Hallmark Care Homes (Bute Town) Limited wedi'i gofrestru ag Arolygiaeth Gofal Cymru 
(AGC) i ddarparu gwasanaeth cartref gofal yn Shire Hall ar gyfer uchafswm o 99 o bobl. Yn 
ôl datganiad o ddiben y cartref, gall y gwasanaeth ddiwallu anghenion gofal personol, nyrsio 
cyffredinol a nyrsio dementia'r bobl. 
Ram Goyal yw unigolyn cyfrifol y gwasanaeth ac mae'n bennaf cyfrifol am ei ansawdd a'i 
berfformiad. Mae gan y gwasanaeth reolwr profiadol sydd wedi cofrestru â Gofal 
Cymdeithasol Cymru yn unol â'r gofynion cyfreithiol.

Crynodeb o'n canfyddiadau

1. Asesiad cyffredinol
Mae Shire Hall yn gartref gofal hirsefydledig a phwrpasol sy'n darparu gofal sy'n 
canolbwyntio ar yr unigolyn er mwyn diwallu anghenion amrywiol ei breswylwyr. Gall y 
bobl wneud dewisiadau yn eu bywydau beunyddiol ac maent yn cyfrannu at y broses o 
wneud penderfyniadau yn y cartref. Maent yn mwynhau prydau bwyd o ansawdd da a 
chânt fudd o amrywiaeth o weithgareddau cymdeithasol a hamdden. Mae'r 
ddogfennaeth gofal yn gadarn ac yn adlewyrchu safon uchel y cymorth a ddarperir. Caiff 
staff eu recriwtio'n ddiogel a chânt eu hyfforddi'n dda ar gyfer y rolau y maent yn eu 
cyflawni. Mae'r rheolwr a benodwyd yn brofiadol ac yn arwain y tîm yn effeithiol. Mae'r 
bobl yn mwynhau amgylchedd glân, diogel ac ysgogol sy'n cyfrannu at eu llesiant.

2. Gwelliannau
Hwn oedd arolygiad cyntaf y gwasanaeth o dan Ddeddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal 
Cymdeithasol (Cymru) 2016. 

3. Gofynion ac argymhellion
Nid ydym wedi nodi unrhyw feysydd lle nad yw'r gwasanaeth yn bodloni ei ofynion 
cyfreithiol. Mae adran 5 o'r adroddiad hwn yn amlinellu ein hargymhellion ar gyfer 
gwella. 
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1. Llesiant 

Ein canfyddiadau

Caiff y bobl eu trin â pharch a chaiff eu barn ei gwerthfawrogi.
Roedd y staff yn annog neu'n cefnogi'r bobl i wneud dewisiadau dyddiol yn ymwneud â'u 
harferion gofal, prydau bwyd a diddordebau. Roedd y rheolwyr yn rhoi cyfleoedd i'r bobl roi 
adborth ar y gofal a roddwyd iddynt a chynnig eu syniadau. Roedd dewis iaith y preswylwyr 
yn cael ei gydnabod ac roedd cymorth yn cael ei gynnig i'r rhai hynny a oedd yn dymuno 
sgwrsio neu dderbyn agweddau ar eu gofal drwy gyfrwng y Gymraeg. Dangosodd cofnodion 
cyfarfodydd chwarterol y preswylwyr yr ymgynghorwyd â'r bobl ynghylch materion eraill sy'n 
effeithio ar eu gofal, gan gynnwys materion cadw tŷ, cynnal a chadw, prydau bwyd, teithiau 
a gweithgareddau codi arian y cartref. 
Down i'r casgliad fod hawliau'r bobl yn cael eu hamddiffyn a bod ganddynt reolaeth dros eu 
bywydau bob dydd.

Rhoddir blaenoriaeth i ddiogelwch y bobl.                                                                                                
Gwelsom fod y staff yn cael eu recriwtio'n ofalus yn unol â gofynion rheoliadol. Roedd y rhan 
fwyaf o'r staff wedi cael yr hyfforddiant gorfodol diweddaraf, a oedd yn cynnwys hyfforddiant 
diogelu oedolion sy'n agored i niwed, ac roedd ganddynt ddealltwriaeth dda o bolisïau'r 
cartref. Roedd y preswylwyr yn cael gwybodaeth am sut i wneud cwyn a chadarnhaodd 
perthnasau a oedd yn ymweld â'r cartref eu bod yn gallu trafod unrhyw bryderon â'r rheolwyr 
neu'r staff.  Roedd mynedfa'r cartref wedi'i ddiogelu rhag mynediad diawdurdod ac roedd 
mesurau diogelu cyfreithiol ar waith i amddiffyn hawliau'r preswylwyr hynny lle cyfyngwyd ar 
eu rhyddid oherwydd problemau iechyd meddwl.                         Dengys ein canfyddiadau 
fod mesurau ar waith i ddiogelu'r bobl rhag cael eu cam-drin a'u hesgeuluso.

Caiff y bobl eu hannog i barhau i fod yn egnïol a chânt eu cefnogi i fod mor iach â phosibl.  
Gwelsom fod iechyd y preswylwyr yn cael ei hybu drwy brydau bwyd amrywiol a gyflwynwyd 
mewn ffordd ddeniadol, a oedd yn cael eu paratoi yn unol â'u hanghenion a'u dewisiadau 
deietegol. Roedd y staff yn monitro llesiant y preswylwyr, roeddent yn ymateb i unrhyw 
newidiadau o ran eu hanghenion ac roeddent yn cysylltu â gweithwyr iechyd 
amlddisgyblaethol proffesiynol i gael cymorth ac ymyrraeth arbenigol pryd bynnag yr oedd 
eu hangen. Roedd y bobl yn gallu manteisio ar amrywiaeth eang o ddiddordebau, 
gweithgareddau ac adloniant. Roeddent yn cael budd o ymweliadau anghyfyngedig gan eu 
teuluoedd a, gyda'r cymorth priodol, roeddent yn gallu mynd allan i'r gymuned, yn ogystal â 
thiroedd y cartref. Gwelsom fod y staff yn cydnabod ac yn parchu anghenion ffydd ac ysbrydol 
personol y preswylwyr, yn adnabod newid mewn hwyliau neu ymddygiad, ac yn cynnig 
cymorth emosiynol a thawelwch meddwl lle bo angen. 
Down i'r casgliad fod y gwasanaeth yn darparu cymorth sy'n hybu llesiant corfforol, emosiynol 
ac ysbrydol pob preswylydd. 

Mae'r cartref a'i diroedd yn addas at y diben ac yn diwallu anghenion y bobl.
Gwelsom fod yr adeilad yn fawr ac mewn cyflwr da, gan gynnig amgylchedd deniadol a 
chartrefol. Roedd trefniadau diogelwch tân cadarn ar waith. Roedd tiroedd y cartref yn cynnig 
mynediad a ffordd allan dda i'r preswylwyr hynny ag anghenion symudedd. 
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Down i'r casgliad, ar sail ein canfyddiadau, fod amgylchedd byw'r preswylwyr yn gwella eu 
llesiant. 
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2. Gofal a Chymorth 

Ein canfyddiadau

Caiff y bobl ofal sy'n unol â'u hanghenion a'u dewisiadau unigol. 
Gwelsom breswylwyr yn dewis ble i eistedd, pa weithgareddau i'w gwneud a pha fwyd i'w 
fwyta. Lle na allai unigolion fynegi eu dymuniadau ar lafar, roedd y staff yn ymgynghori â'u 
perthnasau ac yn sicrhau bod dewisiadau'r bobl wedi'u cofnodi yn eu cynlluniau personol. 
Roedd y wybodaeth hon yn cynnwys pryd roedd yn well ganddynt godi a mynd i'r gwely, 
arferion hylendid personol, anghenion a dewisiadau deietegol, a diddordebau hamdden. 
Roedd y cartref yn cynnig rhaglen gweithgareddau helaeth ac amrywiol, gan annog y 
preswylwyr i wneud awgrymiadau a rhoi adborth ar y digwyddiadau a'r gweithgareddau a 
ddarparwyd.
Roedd amserlen yr wythnos yn dangos tystiolaeth o weithgareddau a oedd yn gweddu i 
ddiddordebau a galluoedd gwahanol y preswylwyr. Yn eu plith roedd sesiynau celf a chrefft, 
cwisiau, teithiau allan i'r gymuned, gwasanaethau eglwysig, sesiynau tylino, a gemau bwrdd 
rhyngweithiol "hud a lledrith". Gwnaethom siarad â dau aelod o'r tîm ffordd o fyw 
(gweithgareddau) a chawsom wybod, yn dilyn adborth ac awgrymiadau gan y preswylwyr, 
fod grŵp darllen newydd wedi cael ei sefydlu. Fel rhan o hyn, dygwyd ynghyd straeon byrion 
mewn sawl genre, y gallai'r preswylwyr eu darllen eu hunain, neu gyda'r staff ar sail un i un. 
Roedd un aelod o'r tîm hwn wrthi'n cyfieithu'r straeon i'r Gymraeg er budd y preswylwyr sy'n 
siarad Cymraeg. Roedd gweithgareddau cyfrwng Cymraeg eraill yn cael eu cynnal yn ystod 
yr wythnos, a gwelsom y preswylwyr yn gwrando ar jôcs ac yn canu caneuon rygbi Cymraeg. 
Roedd yn amlwg eu bod yn mwynhau gwneud hyn. 
Dengys ein canfyddiadau fod y preswylwyr yn derbyn gofal sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn 
sy'n gwella ansawdd eu bywydau a'u llesiant. 

Caiff y bobl gymorth i fyw bywydau bodlon ac egnïol, lle y bo modd.  
Roedd y staff wedi cwblhau asesiadau risg ar gyfer pob unigolyn yn unol â'i alluoedd, 
diddordebau a dewisiadau. Nodwyd bod y rheolwyr yn parchu hawliau pobl i wneud 
dewisiadau annoeth yn unol â chanllawiau'r Ddeddf Galluedd Meddyliol, ac roedd Trefniadau 
Diogelu wrth Amddifadu o Ryddid ar waith i ddiogelu hawliau'r preswylwyr hynny heb alluedd 
i wneud penderfyniadau penodol. Gwelsom dystiolaeth nad oedd y cartref ofn cymryd risg; 
dywedodd y rheolwr wrthym fod y preswylwyr wedi mwynhau sglefrio, dringo creigiau, nofio 
a hwylio dros y misoedd diwethaf. I rai, roedd hyn wedi golygu mwynhau diddordebau a 
hobïau blaenorol, ac roedd eraill wedi cael profiadau newydd sbon, a oedd wedi bod yn werth 
chweil. 
Down i'r casgliad fod y bobl yn cael budd o ofal sy'n hyrwyddo eu hawliau a'u hannibyniaeth, 
wrth eu cadw'n ddiogel ar yr un pryd. 

Caiff y bobl ofal sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn sy'n diwallu eu hanghenion cyfredol, a gallant 
gael gafael ar gymorth gofal iechyd fel sydd ei angen.
Gwelsom y staff yn rhyngweithio â'r preswylwyr mewn ffordd garedig ac yn dangos 
dealltwriaeth dda o'u hanghenion unigol. Roedd y perthnasau a oedd yn ymweld â'r cartref 
yn llawn canmoliaeth am y staff a dywedodd un person wrthym,“I can’t praise this place 
enough. The staff know my mum really well and are so kind.”  Drwy fwrw golwg dros sampl 
o ffeiliau gofal, gwelsom fod y staff wedi ymgynghori â'r preswylwyr, neu eu 
perthnasau/cynrychiolwyr, wrth lunio cynlluniau personol er mwyn sicrhau bod eu dewisiadau 
o ran gofal a'u nodau personol wedi'u nodi'n glir. Roedd y staff yn adolygu cynlluniau personol 
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bob mis er mwyn sicrhau bod anghenion newidiol a dewisiadau'r bobl yn cael eu diwallu o 
hyd. 
Roedd y preswylwyr yn cael budd o ddewis rhagorol o brydau wedi'u coginio er mwyn bodloni 
eu gofynion a'u dewisiadau deietegol. Roedd byrbrydau melys a sawrus ar gael drwy gydol 
y dydd, ynghyd â diodydd poeth ac oer. Roedd y cogydd yn trefnu "Clwb Brecwast" ar ffurf 
bwffe i'r preswylwyr a'r staff ddwywaith yr wythnos, a oedd yn boblogaidd iawn. Digwyddodd 
hyn ar ail ddiwrnod ein hymweliad a gwelsom y bobl yn mwynhau ystod eang o fwyd, gan 
gynnwys ffrwythau ffres, caws, bara, teisennau crwst ac iogyrtiau, yn ogystal ag opsiynau 
brecwast poeth traddodiadol. Roedd bwydlenni â lluniau ar gael i'r preswylwyr yr oedd eu 
hangen arnynt, ac roedd y staff ar gael i gynnig help llaw wrth sgwrsio â'r preswylwyr wrth y 
byrddau. 
Os oedd yna bobl mewn perygl o golli pwysau neu ddioddef diffyg maeth, roedd y staff yn 
monitro ac yn cofnodi'r hyn roeddent yn ei fwyta a'i yfed bob dydd. Ar adeg ein hymweliad, 
roedd y cartref yn treialu system gwasgaru arogleuon, lle byddai arogleuon bwyd sy'n creu 
awydd bwyd yn cael eu gwasgaru yn yr aer cyn prydau bwyd. Dywedodd y rheolwr wrthym 
fod hyn yn ffordd effeithiol o ddenu'r preswylwyr hynny nad oeddent yn bwyta rhyw lawer i'r 
ystafell fwyta i fwyta. Lle y bo angen, roedd y staff yn gwneud atgyfeiriadau amserol at y 
meddyg teulu neu'r deietegydd, ac yn diweddaru cynlluniau personol y preswylwyr yn briodol. 
Hefyd, gwelsom dystiolaeth bod y preswylwyr yn cael budd o ymweliadau rheolaidd gan 
weithwyr gofal iechyd proffesiynol, megis yr hylenydd deintyddol, yr optegydd a'r podiatrydd. 

Down i'r casgliad fod y cartref yn cymryd mesurau rhagweithiol a chamau gweithredu 
ymatebol, fel sy'n briodol, er mwyn diwallu anghenion iechyd a llesiant pob preswylydd. 
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3. Yr Amgylchedd 

Ein canfyddiadau

Mae'r amgylchedd yn lân, yn gyfforddus ac yn ysgogol.
Yng nghyntedd mawr y cartref roedd ardal gaffi ddeniadol lle gallai'r preswylwyr a'u 
hymwelwyr eistedd a chael sgwrs. Gwelsom bobl yn paratoi eu diodydd eu hunain wrth y 
peiriant coffi ac yn mwynhau'r cacennau cartref a oedd ar gael bob dydd. Roedd bwydlen ac 
amserlen gweithgareddau'r wythnos wedi'u harddangos i'r preswylwyr ac ymwelwyr eu 
gweld, ynghyd â lluniau o'r preswylwyr yn cymryd rhan mewn gweithgareddau wedi'u trefnu. 
Ar y llawr daear roedd hefyd siop trin gwallt ac ystafell sinema fawr. Ymhlith y cyfleusterau 
eraill roedd siop barbwr ar y llawr cyntaf, ystafell synhwyraidd ar yr ail lawr ac ystafell cadw'n 
heini ar y trydydd llawr.
Roedd ystafelloedd gwely'r preswylwyr yn daclus ac yn cynnwys eiddo personol, gan 
gynnwys darnau o gelfi, lluniau a ffotograffau o'r teulu. Ar ddiwrnod cyntaf ein hymweliad, 
gwelsom rai o'r preswylwyr yn cymryd rhan mewn sesiwn celf a chrefft yn y gegin ffermdy; 
dangosodd un person y pabïau roedd yn eu gwneud ar gyfer Sul y Cofio. Gwnaethom sylwi 
bod murluniau lliwgar o baentiadau'r preswylwyr ar waliau'r ystafell. Drwy gydol ein 
hymweliadau, gwnaeth y bobl ddefnydd da o'r ardaloedd cymunedol amrywiol ar bob llawr. 
Gwnaethom siarad â pherson a oedd yn awyddus i chwarae'r piano i ni, ac roedd eraill yn 
mwynhau'r ardal gardd dan do. Yn yr ystafell gweithgareddau roedd dau fyji a dwy gwningen, 
ynghyd ag amrywiaeth o gemau bwrdd i'r preswylwyr eu chwarae. Ar adegau gwahanol yn 
ystod y dydd, clywsom gerddoriaeth glasurol neu emynau'n cael eu chwarae yn unol â 
chwaeth a dewisiadau'r preswylwyr.
Roedd ystafelloedd bwyta pob cymuned yn ddeniadol ac roedd y staff yn gosod y byrddau'n 
daclus. Ddwywaith y mis, byddai'r cogydd yn trawsnewid yr ystafell sinema'n fwyty moethus 
lle gallai'r preswylwyr fwynhau pryd tawel gyda'u partner neu aelod o'r teulu. Roedd y 
coridorau wedi'u haddurno'n chwaethus, ac roedd arwyddion yn cael eu defnyddio i 
gynorthwyo'r preswylwyr hynny â dementia. Gallai'r preswylwyr ddefnyddio ardal awyr 
agored ddeniadol, a oedd mewn cyflwr da, gan gynnwys bwth bar newydd. Gwelsom fod 
digon o le i eistedd yno lle gellid ymlacio yn ystod tywydd braf. Dywedodd y rheolwr wrthym 
fod ambell breswylydd a oedd yn hoffi garddio yn gofalu am y blodau a'r llysiau.  
Dengys ein canfyddiadau fod y darparwr gwasanaeth yn sicrhau bod yr amgylchedd, gan 
gynnwys ei gyfleusterau a'i gyfarpar, yn hybu llesiant y preswylwyr ac yn eu galluogi i gyflawni 
eu nodau personol.

Mae'r cartref yn ddiogel.
Roedd y derbynnydd a oedd ar ddyletswydd yn monitro prif fynedfa'r adeilad a gofynnwyd i 
bob ymwelydd lofnodi'r llyfr ymwelwyr. Dywedwyd wrthym fod y drws ffrynt yn cael ei gadw 
ar glo os nad oedd derbynnydd ar ddyletswydd ac, ar adegau felly, gallai ymwelwyr ganu'r 
gloch er mwyn dod i mewn. 
Gwnaethom ystyried trefniadau cynnal a chadw'r cartref a gwelsom dystiolaeth o 
wasanaethu, atgyweirio a gwirio diogelwch tân rheolaidd. Roedd hyn yn cynnwys profion 
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wythnosol ar y system galw am nyrs, tymereddau'r adeilad a'r larymau tân, a phrofion misol 
ar dymereddau'r dŵr, lifftiau, cyfyngwyr ffenestri a drysau tân. Roedd y staff yn cymryd rhan 
mewn ymarferion tân bob mis ac roedd gan bob preswylydd gynllun personol ar gyfer 
gwagio'r adeilad mewn argyfwng, a oedd yn disgrifio'r cymorth y byddai ei angen arno os 
byddai tân. 
Down i'r casgliad fod y darparwr yn cymryd camau priodol i nodi a lliniaru'r risgiau i 
ddiogelwch a llesiant y preswylwyr. 

4. Arwain a Rheoli 

Ein canfyddiadau

Mae'r rheolwyr yn mabwysiadu arferion recriwtio diogel ac yn cefnogi'r staff i feithrin y 
wybodaeth a'r sgiliau sydd eu hangen er mwyn cyflawni eu rolau. 
Gwnaethom edrych ar ffeiliau personél pedwar aelod o'r staff a gwelsom dystiolaeth o'r holl 
wybodaeth recriwtio sydd ei hangen o dan y rheoliadau. Roedd hyn yn cynnwys gwiriadau 
hunaniaeth a'r gwasanaeth datgelu a gwahardd (cofnod troseddol), hanesion cyflogaeth 
llawn, geirdaon boddhaol, a chontractau cyflogaeth. Roedd pob aelod newydd o'r staff yn 
cwblhau hyfforddiant sefydlu'r darparwr, a oedd yn dilyn Fframwaith Sefydlu Gofal 
Cymdeithasol Cymru a argymhellir. Roedd hyn yn cynnwys symud a chario, diogelwch tân, 
diogelu oedolion agored i niwed, ac ymwybyddiaeth dementia. Gwelsom fatrics hyfforddi'r 
staff a nodwyd bod y rhan fwyaf o'r staff wedi cael yr hyfforddiant gorfodol diweddaraf. Roedd 
y rheolwyr hefyd yn annog y staff i ddilyn cyrsiau eraill er mwyn meithrin eu dealltwriaeth o 
anghenion gofal y preswylwyr; yn eu plith roedd atal wlserau pwyso, ymwybyddiaeth 
cwympiadau, ac asesu risg diffyg maeth. Gwnaethom siarad â staff a ddywedodd fod yr 
hyfforddiant yn ddefnyddiol ac o fudd i'w rolau. Roedd y staff yn cael eu goruchwylio bob tri 
mis, yn unol â'r gofynion rheoliadol. Mae goruchwylio yn y cyd-destun hwn yn cyfeirio at aelod 
o'r staff yn cyfarfod â'i reolwr llinell yn gyfrinachol ar sail un i un er mwyn trafod ei berfformiad, 
anghenion o ran hyfforddiant ac unrhyw bryderon a all fod ganddo. Roedd arfarniadau staff 
blynyddol yn cynnig y cyfle i werthuso cyflawniadau, nodau ac unrhyw rwystrau i ddatblygu. 
Roedd disgwyl i'r staff ymgyfarwyddo â pholisïau'r cartref, gan gynnwys atal a rheoli 
cwympiadau, diogelu oedolion agored i niwed, a chwynion a chwythu'r chwiban. Gwelsom 
eu bod yn cael fersiynau cryno er hwylustod a hygyrchedd.
Down i'r casgliad fod y rheolwyr yn sicrhau bod y staff yn addas ac yn gallu darparu'r gofal 
gorau posibl. 

Mae'r bobl yn cael budd o wasanaeth sy'n monitro ansawdd y gofal a ddarperir ac yn ceisio 
gwneud gwelliannau.
Gwelsom dystiolaeth bod y rheolwr yn cynnal archwiliadau mewnol bob mis, a oedd yn 
cynnwys rheoli meddyginiaeth, damweiniau a chwympiadau yn y cartref, atgyfeiriadau 
diogelu ac achosion o friwiau pwyso. Gwelsom ddogfen yn crynhoi ymweliad archwilio 
diwethaf y fferyllydd â'r cartref ym mis Gorffennaf 2019. Nodai welliannau sylweddol ers yr 
archwiliad blaenorol ym mis Ionawr 2019. Trafodwyd â'r rheolwr yr argymhellion a wnaed gan 
y fferyllydd nas cyflawnwyd a oedd yn ymwneud â llofnodi'r cofnodion rhoi meddyginiaeth yn 
gywir; dywedodd wrthym fod y materion hyn wedi'u trafod â'r staff ac roedd yn hyderus y 
byddai materion o'r fath yn cael eu datrys yn sgil cyflwyno system rheoli meddyginiaeth 
electronig. 
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Gwnaethom edrych ar adroddiad yr unigolyn cyfrifol ar ei ymweliad monitro ansawdd â'r 
cartref ar 26 Medi 2019. Roedd yn fanwl ac yn dangos ei fod wedi ystyried agweddau 
amrywiol ar ofal. Roedd yr unigolyn cyfrifol hefyd wedi mynd ati'n ddiweddar i gwblhau 
adolygiad chwe misol y cartref o ansawdd y gofal; roedd y ddogfen hon yn nodi cryfderau'r 
gwasanaeth ac yn dangos sut roedd barn y preswylwyr, y staff ac ymwelwyr yn cael ei 
chasglu a'i defnyddio i lywio ei ddatblygiad a'i welliant parhaus. 
Mae ein canfyddiadau yn dangos bod trefniadau ar waith i sicrhau bod y gwasanaeth yn cael 
ei oruchwylio'n effeithiol.

Mae'r rheolwyr yn hyrwyddo gweithdrefnau rhannu gwybodaeth effeithiol.
Gwelsom ddatganiad o ddiben y cartref a oedd yn gyfredol ac yn rhoi gwybodaeth glir am y 
gwasanaeth a'i gyfleusterau. Roedd canllaw ysgrifenedig Cymraeg a Saesneg ar gael i'r 
preswylwyr ar y gwasanaeth; ynddo roedd gwybodaeth am sut i wneud cwyn a sut i gael 
cymorth eirioli os oedd angen. Gwnaethom dynnu sylw'r rheolwr at yr angen i ddyddio'r 
canllaw a'i adolygu o leiaf unwaith y flwyddyn er mwyn bodloni gofynion rheoliadol. Yn dilyn 
ein hymweliad, anfonodd y rheolwr dystiolaeth atom fod camau prydlon wedi'u cymryd mewn 
perthynas â'r materion hyn. Hefyd, gwnaethom argymell bod manylion yn y canllaw yn 
benodol i Shire Hall, yn hytrach na chwmpasu holl gartrefi gofal Hallmark. 
Gwelsom fod gan y rheolwr bolisi drws agored lle gallai'r preswylwyr a'u 
perthnasau/cynrychiolwyr drafod materion â hi ar unrhyw adeg. Gwnaethom siarad ag un 
perthynas a ddywedodd fod y rheolwr a'r staff mewn cysylltiad yn gyflym pryd bynnag roedd 
cyflwr ei berthynas yn newid. Roedd y broses ddwyffordd hon o rannu gwybodaeth yn helpu 
i feithrin cydberthnasau da ac yn atal pryderon neu gamsyniadau diangen. Roedd y rheolwyr 
hefyd yn annog adborth drwy holiaduron, yn ystod cyfarfodydd adolygu gofal unigol, ac yn y 
cyfarfodydd rheolaidd ar gyfer preswylwyr a pherthnasau. Gwnaethom edrych ar y cwynion 
ffurfiol roedd y cartref wedi'u cael yn ddiweddar a gwelsom yr aed i'r afael â nhw'n foddhaol, 
ac yn unol â pholisi'r cartref. Hefyd, roedd sawl enghraifft o bobl yn dangos eu 
gwerthfawrogiad drwy gardiau diolch a llythyrau yn canmol y gwasanaeth. 
Down i'r casgliad fod y rheolwyr yn cefnogi system gyfathrebu dda ac yn gweithredu ar 
adborth a chwynion er mwyn gwella'r gwasanaeth. 
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5. Gwelliannau sydd eu hangen ac a argymhellir yn dilyn yr arolygiad hwn

5.1Meysydd o ddiffyg cydymffurfio a nodwyd mewn arolygiadau blaenorol
Ddim yn gymwys. Hwn oedd arolygiad cyntaf y cartref o dan Ddeddf Rheoleiddio ac 
Arolygu Gofal Cymdeithasol 2016.

5.2   Meysydd o ddiffyg cydymffurfio a nodwyd yn ystod yr arolygiad hwn
Dim

5.3  Argymhellion ar gyfer gwella
Dylai canllaw ysgrifenedig y preswylwyr ar y gwasanaeth fod yn benodol i Shire Hall, 
yn hytrach na chynnwys gwybodaeth gyffredinol sy'n gymwys i holl gartrefi gofal 
Hallmark. 
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6. Sut y gwnaethom gynnal yr arolygiad hwn 

Gwnaethom ni (AGC) ymweld â'r cartref ar 6 a 12 Tachwedd 2019 er mwyn cynnal 
arolygiad llawn. 
Gwnaethom ddefnyddio'r ffynonellau gwybodaeth canlynol i lunio ein hadroddiad:

 Arsylwi ar arferion gofal yn y cartref;
 Trafodaeth â rheolwr y cartref a'r rheolwr rhanbarthol a oedd yn ymweld â'r cartref;
 Sgyrsiau â'r preswylwyr, perthnasau a gweithwyr proffesiynol a oedd yn ymweld, a'r 

staff a oedd ar ddyletswydd;
 Arsylwi ar brofiadau'r preswylwyr adeg prydau bwyd, ynghyd â'r dewis o fwydydd a'u 

hansawdd;
 Ystyried y cyfleoedd cymdeithasol a hamdden sydd ar gael i'r preswylwyr;
 Edrych ar sampl o ddogfennaeth gofal electronig, gan gynnwys cynlluniau personol y 

preswylwyr a chofnodion dyddiol cysylltiedig;
 Edrych ar sampl o ffeiliau personél y staff er mwyn ystyried arferion recriwtio, sefydlu, 

hyfforddi, goruchwylio ac arfarnu;
 Ystyried prosesau sicrhau ansawdd y cartref;
 Ystyried trefniadau cynnal a chadw a diogelwch tân y cartref;
 Arolygu ardaloedd yn y safle y gall y preswylwyr fynd iddynt. 

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

 www.arolygiaethgofal.cymru

http://www.arolygiaethgofal.cymru/


Final unpublished report

Ynglŷn â'r gwasanaeth

Y math o ofal a ddarperir Gwasanaeth Cartref Gofal

Darparwr y Gwasanaeth Hallmark Care Homes (Bute Town) Limited

Rheolwr Mae rheolwr wedi'i chyflogi, sydd wedi'i chofrestru â 
Gofal Cymdeithasol Cymru.
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Dyddiad arolygiad blaenorol 
Arolygiaeth Gofal Cymru

Hwn yw arolygiad cyntaf y cartref o dan Ddeddf 
Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol 2016.

Dyddiad yr ymweliad arolygu hwn 06/11/2019

Iaith weithredol y gwasanaeth Y ddwy

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

Ydy 

Gwybodaeth Ychwanegol:

Dyddiad Cyhoeddi 17/02/2020


