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Disgrifiad o'r gwasanaeth
Mae Dol y Felin yn darparu gofal personol a llety i hyd at 33 o bobl, gan gynnwys y rheini y 
gallai fod ganddynt ddementia/eiddilwch meddwl. Ar adeg yr arolygiad, roedd 32 o bobl yn 
byw yn y cartref. Cyngor Sir Caerfyrddin yw'r darparwr cofrestredig. Heike Clarke yw'r 
unigolyn cyfrifol ac mae rheolwr wedi'i gyflogi sydd wedi'i gofrestru â Gofal Cymdeithasol 
Cymru.

Crynodeb o'n canfyddiadau

1. Asesiad cyffredinol

Mae'r bobl yn cael gwasanaeth da, ac roedd yr adborth a roddwyd gan y bobl sy'n byw 
yn y cartref, eu perthnasau a gweithwyr proffesiynol sy'n ymweld â'r cartref yn cefnogi 
ein canfyddiadau. Gwelsom fod anghenion gofal a chymorth unigol y bobl yn cael eu 
nodi'n glir gan staff cefnogol a gofalgar a oedd wedi'u hyfforddi'n dda, ac y gweithredir 
arnynt.

Gall y bobl fod yn hyderus y caiff y cartref ei reoli'n dda gan reolwr ac unigolyn cyfrifol 
agored a brwdfrydig.Yn gyffredinol, mae'r bobl yn byw mewn llety o ansawdd da. Fodd 
bynnag, mae angen rhoi sylw i'r addurniadau mewn rhai rhannau o'r cartref.  

2. Gwelliannau

 Roedd cynlluniau gofal yn gyfredol ac yn adlewyrchu anghenion yr unigolion yn 
gywir.

 Roedd polisïau a gweithdrefnau ar gael yn hawdd i'r staff.

3. Gofynion ac argymhellion 

Mae adran pump o'r adroddiad hwn yn nodi'r camau gweithredu y mae angen i 
ddarparwr y gwasanaeth eu cymryd er mwyn sicrhau ei fod yn bodloni'r gofynion 
cyfreithiol, ac argymhellion i wella safon y gwasanaeth a ddarperir i'r bobl sy'n byw yn y 
cartref.
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1. Llesiant 

Crynodeb

Mae'r staff yn gwrando ar farn a dewisiadau'r bobl. Gwelsom fod Polisi Cwynion y sefydliad 
yn cael ei arddangos yn y cartref, a chadarnhaodd y bobl y gwnaethom siarad â nhw eu 
bod yn teimlo eu bod yn gallu codi pryderon ac y byddai'r staff yn ymdrin â nhw. Dywedodd 
y perthnasau y gwnaethom siarad â nhw hefyd 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 
cymryd rhan weithredol yn eu gofal, a'u bod yn gallu cyfathrebu yn Gymraeg ac yn 
Saesneg. Gwelsom hysbysiadau a gwybodaeth ddwyieithog wedi'u harddangos yn y 
cartref. Gwelsom fod ystafelloedd gwely'r bobl wedi'u personoli yn unol â'u dewis. Mae gan 
y bobl reolaeth dros yr hyn sy'n bwysig iddynt.

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 yr holl 
wiriadau angenrheidiol yn 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 bobl yn cael eu diogelu 
rhag camdriniaeth. Mae'r cartref yn lân, yn gynnes ac yn teimlo'n gartrefol, ac nid oes 
arogleuon drwg yno. Dylid gwella'r addurniadau mewn rhai rhannau o'r cartref er mwyn 
diwallu anghenion y bobl sy'n byw gyda dementia yn well fel eu bod yn gallu canfod eu 
ffordd o amgylch y cartref. 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 yr oeddent yn gofalu 
amdanynt, ac roedd y bobl yn cael cyfleoedd i gael cymorth un i un yn ystod prydau bwyd 
pan oedd angen. Gwelsom fod y bobl wedi cael eu cefnogi i feithrin cydberthnasau 
gwerthfawr. Gwelsom hefyd fod cymorth meddygol a nyrsio'n cael ei drefnu pan oedd 
angen. Caiff anghenion y bobl eu diwallu, ac mae hynny'n cyfrannu at eu llesiant.
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2. Gofal a Chymorth 

Ein canfyddiadau

Caiff anghenion iechyd a gofal unigol y bobl eu diwallu. Gwnaethom siarad â gweithiwr 
gofal iechyd proffesiynol a oedd yn ymweld â'r cartref a dywedodd wrthym ei bod yn fodlon 
iawn ar y cartref “Everyone is very welcoming, I feel very comfortable to speak to the 
manager or seniors if I had any concerns. One thing I really like is that the home always 
looks for solutions to support an individual to keep them in their home”.  Gwelsom fod yr 
ymweliadau gan weithwyr iechyd a gofal cymdeithasol proffesiynol â'r bobl sy'n byw yn y 
cartref yn cael eu cofnodi yng nghofnodion gofal y bobl. Gwnaethom nodi bod meddygon 
teulu, ffisiotherapyddion, therapyddion galwedigaethol a deietegwyr wedi bod yn ymwneud 
â'r bobl neu'n ymwneud â nhw ar hyn o bryd; dywedodd un person wrthym “I have physio 
which can be difficult but staff help me every day and reassure me which helps”. Roedd 
adborth gan Ffisiotherapydd a Therapydd Galwedigaethol cymunedol yn gadarnhaol, yn 
cynnwys sylwadau fel: “They (care team) are very supportive of the residents and their 
families” ac “it’s a lovely environment and very friendly staff”.

Gwnaethom gynnal archwiliad o feddyginiaethau ac edrych ar y cofnodion a'r trefniadau ar 
gyfer storio a rhoi meddyginiaeth, gan gynnwys meddyginiaeth a reolir. Gwelsom fod 
meddyginiaeth yn cael ei storio,ei chofnodi a'i rhoi yn briodol ac yn ddiogel. Gwnaethom 
sgwrsio â'r rheolwr a thrafod dulliau cudd o roi meddyginiaeth a phreswylwyr sy'n cymryd 
eu meddyginiaeth eu hunain. Er bod gan y darparwr bolisïau yn ymwneud â'r meysydd hyn, 
gwelsom y dylid rhoi ystyriaeth i sicrhau y caiff adolygiadau misol eu cynnal ar gyfer y bobl 
sy'n cymryd eu meddyginiaethau eu hunain ac y dylid eu cofnodi yn eu cofnodion gofal. Er 
nad oedd unrhyw un yn cael meddyginiaeth gudd ar adeg yr arolygiad, dylid ailystyried y 
broses gywir i'w dilyn er mwyn sicrhau eglurder ar gyfer y dyfodol.

Roedd y cofnodion gofal y gwnaethom eu darllen yn rhoi darlun da o'r unigolyn a'i 
anghenion gofal penodol. Roedd cynlluniau gofal yn cynnwys manylion am drefn dydd a 
threfn nos yr unigolion, cyfathrebu, golwg, gofal personol, cael bath, yr amser yr hoffwn i 
godi a'r amser yr hoffwn i fynd i'r gwely, y dillad  y mae'n gwell gennyf eu gwisgo, 
anghenion ymataliaeth, bwyta, yfed, pryd yr hoffwn gael fy mwyd a sut yr hoffwn ei fwyta, 
anghenion deietegol, alergeddau, meddyginiaeth, symudedd, diddordebau, y ffordd rydw i'n 
ymlacio, pethau sy'n fy mhoeni i, anghenion crefyddol, pethau eraill y mae angen i chi eu 
gwybod.

Gwelsom fod y bobl wedi llofnodi i gadarnhau eu bod wedi darllen a chytuno ar gynnwys eu 
cynllun gofal, lle roeddent yn gallu gwneud hynny.

Roedd y bobl yn cael dewis o amrywiaeth o fwyd a diod gyda bwydlen dreigl bob pedair 
wythnos. Roedd dewisiadau amgen i'r brif fwydlen bob amser ar gael os oedd yn well gan y 
bobl gael rhywbeth gwahanol. Dywedodd y bobl wrthym eu bod yn mwynhau'r bwyd; “I like 
the food, it tastes good and I have a choice!” “Good home cooked food” a “Brilliant, the food 
is lovely”. Dywedodd y cogydd wrthym ei fod yn gweithio gyda deietegydd er mwyn sicrhau 
y darperir ar gyfer amrywiaeth o ddeietau. Dywedodd y cogydd wrthym hefyd fod 
amrywiaeth o brydau yn cynnwys pysgod a chig a phrydau llysieuol yn cael eu cynnig. 
Roedd giardiau platiau a chyllyll a ffyrc wedi'u haddasu yn cael eu darparu i'r bobl os oedd 
eu hangen er mwyn eu helpu i fwyta ac yfed. Dywedodd perthynas wrthym “the food is 
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great and they (staff) listen to mum’s preferences, she is eating so much better since she 
has been here”

Gwnaethom arsylwi ar unigolyn yn cael cymorth i yfed diod. Eisteddodd y gweithiwr gofal 
wrth ymyl yr unigolyn a siaradodd â'r unigolyn drwy gydol y cyfnod hwn mewn ffordd glir. 
Roedd y gweithiwr gofal hefyd wedi cyffwrdd yn ysgafn ym mraich yr unigolyn er mwyn ei 
annog i yfed ychydig mwy. Gwelsom fod y gweithiwr gofal wedi cymryd ei amser i gefnogi'r 
unigolyn, a phan oedd wedi gorffen ei ddiod, cadarnhaodd y gweithiwr gofal bod yr unigolyn 
wedi gorffen a chofnododd faint oedd wedi cael ei yfed cyn ei adael. 

Gwelsom un unigolyn yn rhoi sicrwydd i unigolyn arall ar adegau yn ystod yr arolygiad. Pan 
wnaethom siarad â gweithwyr gofal, gwnaethant ddweud wrthym “they (residents) have 
built up a good relationship and look out for each other, it’s really nice to see and also good 
for Mrs X as it’s not always care workers who are the best people to offer reassurance and 
it’s her friend she listens to”.

Mae hyn yn dangos bod anghenion iechyd a gofal unigol y bobl yn cael eu diwallu gan y 
gwasanaeth.
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3. Yr Amgylchedd 

Ein canfyddiadau

Mae'r bobl yn byw mewn amgylchedd diogel. Roedd llyfr "llofnodi wrth gyrraedd ac wrth 
adael" ar gael i bob ymwelydd ei gwblhau wrth gyrraedd a gadael y cartref a gwnaeth aelod 
o'r staff gadarnhau ein manylion adnabod pan wnaethom gyrraedd. Roedd system 
bysellbad diogelwch ar waith ac roedd y gweithwyr gofal y gwnaethom siarad â nhw yn 
deall eu rôl o ran sicrhau diogelwch y bobl sy'n byw yn y cartref.  Gwelsom fod cordiau 
tynnu larwm mewn argyfwng yn hongian yn rhydd ac ar gael yn hawdd i'r bobl eu 
defnyddio. Gwnaethom actifadu larwm argyfwng mewn ystafell wely un unigolyn ac 
ymatebodd gweithiwr gofal iddo'n brydlon.

Gwelsom fod cyfarpar diffodd tân yn cael ei wasanaethau'n rheolaidd, bod larymau tân yn 
cael eu harchwilio'n wythnosol, bod drysau tân yn cael eu harchwilio'n rheolaidd a bod yr 
allanfeydd argyfwng wedi'u harddangos yn glir ac yn rhydd o rwystrau. Gwelsom fod y 
cyfarpar symud a chodi a chario yn lân, wedi'i wefru ac wedi'i wasanaethu o fewn yr amser 
gofynnol. Caiff ei wasanaethu eto ym mis Ebrill 2020. Gwelsom hefyd fod gan y bobl eu 
slingiau personol eu hunain a oedd mewn cyflwr da heb unrhyw dystiolaeth o raflio. Roedd 
yr hylifau a'r cemegion glanhau yn cael eu storio'n ddiogel a'u cloi mewn cwpwrdd COSHH. 
Dywedodd y staff glanhau wrthym am y mesurau diogelwch y gwnaethant eu cymryd wrth 
ddefnyddio cynhyrchion glanhau a'r cyfarpar roeddent yn ei ddefnyddio fel rhan o'u rôl. 
Dangosodd cofnodion hyfforddiant y gweithwyr gofal eu bod wedi derbyn hyfforddiant ar 
ddiogelwch tân, iechyd a diogelwch, symud a chodi a chario a rheoli heintiau. Cafodd hyn ei 
gadarnhau pan wnaethom siarad â'r gweithwyr gofal.

Mae hyn yn dangos bod y cyfarpar a'r cyfleusterau'n cael eu cynnal a'u cadw'n dda, a bod 
gan y staff y wybodaeth berthnasol er mwyn sicrhau diogelwch y bobl sy'n byw yn y cartref.

Mae'r bobl yn byw mewn amgylchedd sy'n gartrefol, ond mae angen rhoi sylw pellach i rai 
meysydd er mwyn diwallu eu hanghenion yn well. Gwelsom fod y cartref yn lân a heb 
unrhyw arogleuon drwg. Gwelsom fod ystafelloedd gwely'r bobl wedi'u personoli ag eitemau 
bach o ddodrefn, lluniau, paentiadau ac eiddo personol. Roedd cyfleusterau bath a chawod 
cymunol ar gael yn hawdd i'r bobl eu defnyddio ac roeddent yn cynnig amgylchedd dymunol 
a chynnes i'r bobl. Fodd bynnag, gwnaethom nodi nad oedd seddi'r toiled na'r canllawiau 
mewn lliw cyferbyniol er mwyn helpu'r bobl i'w gweld a'u defnyddio yn well. Cafodd hyn ei 
drafod â'r rheolwr yn ystod yr arolygiad.

Dywedodd y bobl wrthym eu bod yn hoffi byw yn Nol y Felin; “this is a lovely home, it’s 
clean and I have everything I need”, soniodd unigolyn arall wrthym am ei ystafell wely“I love 
it, this is my sanctuary”.

Mae hyn yn dangos bod y bobl yn byw mewn amgylchedd cartrefol sy'n diwallu'r rhan fwyaf 
o'u hanghenion unigol.
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4. Arwain a Rheoli 

Ein canfyddiadau

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.
 

Gwnaethom edrych ar ffeiliau tri gweithiwr gofal a gwelsom fod eu cyfarfodydd goruchwylio 
yn cael eu cynnal o fewn amserlenni gofynnol. Roedd sesiynau sefydlu ac arfarnu staff yn 
cael eu cynnal a'u cofnodi. Mae gweithdrefnau cadarn ar waith i recriwtio gweithwyr gofal. 
Dangosodd ffeiliau'r tri gweithiwr gofal y gwnaethom eu darllen fod y gwiriadau a'r cliriadau 
priodol wedi cael eu cynnal cyn iddynt ddechrau eu swyddi.

Gwnaethom ddarllen cofnodion hyfforddiant a oedd yn nodi bod gweithwyr gofal yn cael 
hyfforddiant rheolaidd, gan gynnwys: diogelwch bwyd, iechyd a diogelwch, diogelu, gofal 
dementia, chwythu'r chwiban, codi a chario a gofal iechyd y geg. Cafodd hyn ei gadarnhau 
pan wnaethom siarad â'r gweithwyr gofal. Dywedodd un ohonynt wrthym ei bod bellach yn 
hyrwyddwr iechyd y geg ac yn gyfrifol am hyfforddi gweithwyr gofal newydd am iechyd y 
geg da.Cawsom wybod bod dau hyrwyddwr iechyd y geg yn y cartref. Roedd y gweithwyr 
gofal hefyd yn glir ynghylch eu cyfrifoldebau wrth nodi ac adrodd ar unrhyw amheuaeth o 
gam-drin neu niwed i unigolion. Am fod y gwasanaeth yn darparu gofal i bobl sy'n byw gyda 
dementia, dylid ystyried datblygu'r hyfforddiant presennol a ddarperir ar gyfer y staff er 
mwyn sicrhau eu bod yn meddu ar yr holl wybodaeth berthnasol i gyflawni eu rolau.

Gwnaeth y bobl a'u perthnasau siarad yn gadarnhaol am y gweithwyr gofal gan gynnwys; 
“the people here are wonderful and the manager too, they are good to me and help when I 
am feeling down. They lift me up to feel good about myself”  “The staff that take care of me 
are great”

Gellir dod i'r casgliad bod y staff yn teimlo eu bod yn cael eu gwerthfawrogi a'u cefnogi i 
gyflawni eu rolau.

Mae presenoldeb y rheolwr yn amlwg a gellir gweld bod y gwasanaeth yn cael ei 
lywodraethu'n dda. Roedd y rheolwr yn siarad yn gadarnhaol am weithio yn y cartref ac am 
weithio i Gyngor Sir Caerfyrddin. Dywedodd wrthym hefyd ei fod yn teimlo ei fod yn cael ei 
gefnogi'n dda gan yr unigolyn cyfrifol a oedd yn ymweld â'r cartref o leiaf unwaith y mis, ond 
roedd ar gael yn hawdd dros y ffôn neu drwy e-bost pe bai angen unrhyw gyngor neu 
arweiniad.

Gwelsom dystiolaeth fod yr unigolyn cyfrifol yn goruchwylio'r saith cartref yn ei chylch 
gwaith yn dda ac yn cwblhau tri ymweliad monitro misol â'r gwasanaeth drwy archwiliadau 
ansawdd y sefydliad. Caiff yr archwiliadau eu cwblhau'n rhannol gan y rheolwr ond cânt eu 
profi a'u cwblhau gan yr unigolyn cyfrifol. Mae'r archwiliad yn seiliedig ar Ddeddf 
Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016 (RISCA) ac mae'n cynnwys: 
addasrwydd y gwasanaeth, asesiadau, cynlluniau personol, safonau gofal, diogelu, 
mynediad i wasanaethau iechyd a gwasanaethau eraill, staffio, safleoedd, cyflenwadau, 
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hylendid, rheoli heintiau, meddyginiaeth, Iechyd a Diogelwch, cofnodion, hysbysiadau, 
cwynion a chwythu'r chwiban.

Cawsom gopi o Adroddiad Sicrhau Ansawdd – Cartrefi Gofal yr Awdurdod Lleol 2019.
 Roedd y wybodaeth hon yn darparu adborth a dadansoddiad gan y bobl sy'n defnyddio'r
gwasanaeth, eu teuluoedd, y staff a rhanddeiliaid allweddol. Yn wahanol i adroddiadau 
tebyg a ddarllenwyd mewn arolygiadau blaenorol, roedd yr adroddiad hwn yn nodi manylion 
yr adborth a gafwyd ac yn dadansoddi'r wybodaeth hon i bennu gwaith yn y dyfodol. Roedd 
adroddiadau cartrefi unigol hefyd ar gael i'r rheolwyr eu defnyddio i wella eu gwasanaeth.

Roedd y Datganiad o Ddiben yn adlewyrchu'r gwasanaeth a ddarperir yn y cartref ac roedd 
ar gael yn Gymraeg ac yn Saesneg. Roedd gan bob unigolyn gopi o'r Datganiad o Ddiben 
a'r Canllaw i Ddefnyddwyr y Gwasanaeth, a oedd yn cael eu cadw yn eu hystafelloedd 
gwely.

Gellir rhoi sicrwydd i'r bobl bod strwythur rheoli priodol ar waith a bod trefniadau priodol i 
oruchwylio'r gwasanaeth er mwyn diwallu eu hanghenion.
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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
 Ystyried gwella'r addurniadau mewn rhai rhannau o'r cartref.

 Gwella'r hyfforddiant gofal dementia ar gyfer gweithwyr gofal ymhellach.
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6. Sut y gwnaethom gynnal yr arolygiad hwn 

Roedd hwn yn arolygiad llawn, dirybudd a gynhaliwyd fel rhan o'n rhaglen arolygu ac a 
oedd yn rhan o Adolygiad Arolygiaeth Gofal Cymru o ganlyniadau ar gyfer pobl sy'n byw 
gyda dementia mewn cartrefi gofal. Cynhaliwyd yr arolygiad gan Arolygydd Rheoleiddio ar 
29/11/19 rhwng 08:20 a 16:00.

Defnyddiwyd y methodolegau canlynol:

• Gwnaethom siarad â chwe unigolyn a oedd yn byw yn y cartref.
• Gwnaethom siarad â thri pherthynas.
• Gwnaethom siarad â gweithiwr gofal iechyd proffesiynol a oedd yn ymweld â'r cartref a
  gwnaethom edrych ar dri holiadur gweithwyr proffesiynol a ddychwelwyd.

• Gwnaethom arsylwi ar y rhyngweithio rhwng y gweithwyr gofal a'r bobl sy'n byw yn y
  cartref.
• Gwnaethom ddefnyddio'r Fframwaith Arsylwi Byr ar gyfer Arolygu (SOFI). Mae adnodd 
  SOFI yn galluogi arolygwyr i arsylwi ar ofal a'i gofnodi er mwyn ein helpu i ddeall
  profiadau'r
  bobl na allant gyfathrebu â ni.
• Gwnaethom ddarllen cofnodion o gyfarfodydd preswylwyr.
• Gwnaethom siarad â thri gweithiwr gofal, uwch-weithiwr gofal, y cogydd, y rheolwr a'r
  Unigolyn Cyfrifol.

• Gwnaethom edrych ar wyth o'r holiaduron staff a ddychwelwyd.
• Gwnaethom edrych ar ffeiliau tri aelod o'r staff, gan gynnwys eu cofnodion goruchwylio, 
  sefydlu, arfarnu a hyfforddiant.
 
• Gwnaethom edrych ar dair ffeil gofal.
• Gwnaethom arsylwi ar y trefniadau ar gyfer storio, cofnodi a rhoi meddyginiaeth gan 
  gynnwys meddyginiaeth a reolir. Gwnaethom hefyd gynnal archwiliad o feddyginiaethau.
• Gwnaethom ddarllen y Datganiad o Ddiben ar gyfer y gwasanaeth.
• Gwnaethom ddarllen gweithdrefnau cwynion y gwasanaeth.
• Gwnaethom ddarllen Dadansoddiad Sicrhau Ansawdd blynyddol y gwasanaeth. 
• Gwnaethom edrych ar Bolisi Diogelu'r gwasanaeth.
• Gwnaethom edrych ar ardaloedd mewnol ac allanol y cartref a'r cofnodion cynnal a
  chadw.



Tudalen 10

Adroddiad terfynol heb ei 
gyhoeddi

Ceir rhagor o wybodaeth am yr hyn rydym yn ei wneud ar ein gwefan: 
www.arolygiaethgofal.cymru 

http://www.arolygiaethgofal.cymru/


Adroddiad terfynol heb ei 
gyhoeddi

Ynglŷn â'r gwasanaeth

Y math o ofal a ddarperir Gwasanaeth Cartref Gofal

Darparwr y Gwasanaeth Cyngor Sir Caerfyrddin

Rheolwr Jason Gregory

Uchafswm y lleoedd a gofrestrwyd 33

Dyddiad arolygiad blaenorol 
Arolygiaeth Gofal Cymru

29/06/2017

Dyddiad yr ymweliad arolygu hwn 29/11/2019

Iaith weithredol y gwasanaeth Y ddwy

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

Mae hwn yn wasanaeth sy'n darparu'r 'Cynnig 
Rhagweithiol' ar gyfer y Gymraeg. Mae'n darparu 
gwasanaeth sy'n rhagweld, yn nodi ac yn diwallu 
anghenion Cymraeg ac anghenion diwylliannol pobl 
sy'n defnyddio'r gwasanaeth, neu a all ei ddefnyddio. 

Gwybodaeth Ychwanegol:

Dyddiad Cyhoeddi 01/04/2020


