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Disgrifiad o'r gwasanaeth 

 

Mae Cartref Gofal Heathfield Lodge yn darparu gofal personol a llety ar gyfer uchafswm o 16 

o bobl sydd wedi dioddef anaf i'r ymennydd, anabledd dysgu, salwch meddwl gweithredol, 

neu bobl sy'n byw gyda dementia. Darparwr y gwasanaeth yw Fieldbay Ltd a Paula Lewis 

yw'r unigolyn cyfrifol enwebedig. Mae rheolwr wedi'i gyflogi sydd â chyfrifoldebau o ddydd i 

ddydd ac sydd wedi'i gofrestru â Gofal Cymdeithasol Cymru. 

 

Crynodeb o'n canfyddiadau 
 
 
 
1. Asesiad cyffredinol 

 

Mae'r bobl sy'n byw yn Heathfield Lodge yn hapus a chânt eu cefnogi i fyw eu bywydau fel y 

mynnant. Mae pob person yn cael cymorth priodol sy'n canolbwyntio ar eu hanghenion a'u 

dymuniadau. Mae gan y gwasanaeth dîm o staff brwdfrydig sydd am wneud gwahaniaeth 

cadarnhaol i fywydau'r bobl. Mae'r amgylchedd yn cael ei gynnal a'i gadw'n dda, ac mae 

systemau ar waith sy'n monitro ansawdd y gofal a ddarperir er mwyn sicrhau bod camau'n 

cael eu cymryd i fynd i'r afael â meysydd sydd angen eu gwella. 

 

2. Gwelliannau 

 

Cafodd y gwasanaeth ei ailgofrestru yn ddiweddar o dan Ddeddf Rheoleiddio ac Arolygu 

Gofal Cymdeithasol Cymru 2016 newydd, a dyma arolygiad cyntaf y cartref o dan y 

ddeddfwriaeth newydd. Caiff unrhyw welliannau eu hystyried fel rhan o'r arolygiad nesaf. 

 

3. Gofynion ac argymhellion  

 
Mae adran pump o'r adroddiad hwn yn nodi ein hargymhellion ar gyfer gwella'r gwasanaeth 

ac unrhyw faes lle nad yw'r cartref gofal yn bodloni gofynion cyfreithiol. Maent yn ymwneud 

â'r canlynol: 

 

Rydym wedi nodi'r meysydd canlynol i'w gwella y dylai'r person cofrestredig eu hystyried i 

ddatblygu'r gwasanaeth ymhellach: 

 Dylai'r rheolwr sicrhau bod pob gweithiwr gofal yn cael hyfforddiant Epilepsi.  
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1. Llesiant  
 
Ein canfyddiadau 
 
Mae'r bobl yn gallu siarad drostynt eu hunain a chyfrannu at y penderfyniadau sy’n effeithio 

ar eu bywydau, neu mae ganddynt rywun a all wneud hynny drostynt. Gwelsom fod y gofal 

a'r cymorth yn cael eu darparu mewn ymgynghoriad â'r person sy'n cael cymorth, ynghyd â'u 

teuluoedd. Dywedodd un perthynas wrthym, ‘I’ve always been involved. They keep me up to 

date all the time. It’s important for me to still feel connected with X.’ Roedd y cofnodion gofal 

yn disgrifio dewisiadau personol, cefndir a hanes teulu pob unigolyn ac yn cofnodi'r hyn a 

oedd yn bwysig i'r person. Dywedodd y gweithwyr gofal wrthym fod hyn yn eu helpu i ddeall 

y bobl yng nghyd-destun eu bywydau cyn iddynt ddod i'r gwasanaeth. Gwelsom fod gan y 

gweithwyr gofal wybodaeth dda am y bobl ac roeddent yn cyfeirio at bob person mewn modd 

cadarnhaol – roedd yn amlwg eu bod yn adnabod y bobl roeddent yn gofalu amdanynt yn 

dda iawn. Roedd y rheolwr yn defnyddio arolygon er mwyn cael adborth gan y gweithwyr 

gofal, y bobl yn y cartref a'u perthnasau, a gweithwyr gofal iechyd proffesiynol a oedd yn 

ymwneud â gofal a llesiant y bobl; gwelsom ddetholiad o ymatebion a gwnaethom nodi eu 

bod yn canmol y cartref ac yn gadarnhaol amdano. Roedd cyfarfodydd i'r preswylwyr a'u 

perthnasau yn cael eu cynnal ddwywaith y flwyddyn er mwyn codi unrhyw faterion yr oeddent 

am eu trafod â'r rheolwr. Dywedodd un perthynas,‘We don’t go actually, but we chat to the 

staff every time we come anyway.’ Felly, gwahoddir y bobl i gyfrannu at y penderfyniadau 

sy’n effeithio ar eu bywydau, neu mae ganddynt rywun a all wneud hynny drostynt, er mwyn 

cydnabod a gwerthfawrogi eu hunaniaeth a'u harferion.  

 

Caiff y bobl eu cefnogi mewn amgylchedd diogel a chartrefol a gaiff ei gynnal a'i gadw'n dda. 

Dangoswyd amserlen o archwiliadau a gwiriadau diogelwch rheolaidd i ni a oedd yn cael eu 

cynnal er mwyn sicrhau bod y safle'n parhau i fod yn ddiogel. Gwelsom ei bod hi'n hawdd i'r 

bobl symud o amgylch yr adeilad, yn enwedig os oeddent yn defnyddio cadair olwyn. 

Dywedodd y bobl wrthym eu bod yn teimlo'n ddiogel yn byw yn y cartref, a gwnaethom nodi 

bod awyrgylch ymlacedig a oedd yn helpu'r bobl a'u perthnasau i deimlo'n gartrefol. 

Dywedodd y perthnasau eu bod yn hapus i wybod bod eu hanwyliaid yn cael gofal ‘by such 

a lovely lot of staff’ and ‘know they will let us know if they need anything.’ Roedd y bobl yn 

cael eu cefnogi gan weithwyr gofal sydd wedi bod drwy broses recriwtio drwyadl y darparwr 

ac sy'n cael eu monitro'n rheolaidd er mwyn sicrhau eu bod yn gweithredu'n briodol i ddiwallu 

anghenion y bobl. Roedd y gweithwyr gofal yn adnabod y bobl roeddent yn eu cefnogi yn 

dda, a'r ffordd orau o'u helpu i gyflawni eu nodau. Gwnaethant hefyd ddangos gwybodaeth 

dda am y broses ddiogelu. Mae hyn yn dangos bod y bobl yn ddiogel, sy'n golygu bod eu 

llesiant yn cael ei wella gan yr amgylchedd maent yn byw ynddo.  

 

Mae'r bobl yn byw mewn amgylchedd sy'n ystyried eu hanghenion o ran y Gymraeg gan fod 

y rheolwr yn darparu'r Cynnig Rhagweithiol ar gyfer y Gymraeg. Roedd Datganiad o Ddiben 

a Chanllaw Ysgrifenedig y cartref ar gael yn Gymraeg os oedd angen, a chawsom wybod fod 

rhai o'r cyflogeion yn siarad Cymraeg. Fodd bynnag, nid oes unrhyw un sy'n byw yn y cartref 
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ar hyn o bryd yn siarad Cymraeg. Ar y cyfan, mae hyn yn golygu y gall y bobl sy'n siarad 

Cymraeg wneud penderfyniadau hyddysg am eu gofal a'u cymorth yn y cartref hwn.  
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2. Gofal a Chymorth  

 
Ein canfyddiadau 
 
Ar y cyfan, gall y bobl deimlo sicrwydd bod cynllun cywir a chyfredol ynghylch sut y darperir 

gofal iddynt er mwyn cyflawni eu canlyniadau gorau posibl. Roedd yr uwch-aelodau o'r staff 

yn cynnal asesiadau cychwynnol cyn derbyn y bobl i'r cartref, fel bod modd cofnodi holl 

anghenion gofal a chymorth y bobl yn y cynlluniau personol er mwyn i'r tîm staff gyfeirio atynt. 

Roedd y cynlluniau personol a welsom yn rhoi arweiniad clir i'r gweithwyr gofal ar y ffordd y 

dylid darparu gofal a chymorth i'r person yr oeddent yn ei ddisgrifio. Roedd cofnodion gofal 

pob unigolyn yn cynnwys asesiadau risg cyfredol a oedd yn hyrwyddo llesiant y bobl i'w 

grymuso i fod mor annibynnol â phosibl. Roedd cofnodion gofal yn cael eu cadw'n electronig 

ac roeddent yn drefnus iawn er, ar hyn o bryd, roedd y darparwr yn trosglwyddo'r holl 

wybodaeth i system cofnodi ar-lein newydd. Roedd tystiolaeth o ddull gweithredu 

amlasiantaeth yn y cofnodion gofal; gwelsom ganllawiau gan weithwyr gofal iechyd 

proffesiynol fel therapydd galwedigaethol a therapydd lleferydd ac iaith y darparwr, lle yr 

effeithiwyd ar allu'r bobl i lyncu. Gwnaethom siarad â thri gweithiwr iechyd proffesiynol allanol 

a oedd yn ymweld â'r cartref – roedd pob un ohonynt yn canmol y gofal a'r cymorth roedd y 

bobl yn eu cael. Gwelsom sawl achlysur lle roedd y gweithwyr gofal yn gallu rhoi amser i'r 

bobl siarad am eu pryderon. Nid oedd rhai o'r bobl bob amser yn gallu mynegi eu hanghenion 

a'u dymuniadau ar lafar; nodwyd gennym fod y cofnodion gofal yn cynnwys gwybodaeth am 

ddulliau cyfathrebu dewisol fel bod y gweithwyr gofal yn ymwybodol o ddymuniadau'r bobl 

bob amser. Er mwyn sicrhau eu bod yn gyfredol, roedd yr holl gofnodion gofal yn cael eu 

hadolygu bob mis, neu'n amlach os oedd anghenion cymorth y person yn newid. Mae hyn yn 

golygu y gall pobl yn y cartref ddisgwyl cael y gofal a'r cymorth cywir ar yr adeg gywir yn y 

ffordd y dymunant eu derbyn er mwyn cyflawni eu canlyniadau gorau posibl. 

 

Roedd proses glir ar waith ar gyfer rheoli meddyginiaeth. Roedd yr holl feddyginiaeth yn cael 

ei storio yn yr ystafell feddyginiaeth a oedd dan glo. Roedd cofnodion rhoi meddyginiaeth yn 

cynnwys llun o bob person ac nid oedd unrhyw hepgoriadau na chofnodion wedi'u 

hysgrifennu â llaw yn y cofnodion y gwnaethom edrych arnynt. Roedd meddyginiaeth 

Cyffuriau a Rheolir yn cael ei storio a'i chofnodi'n briodol. Dangosodd matrics hyfforddiant y 

staff fod yr holl weithwyr gofal a oedd yn rhoi meddyginiaeth wedi cael hyfforddiant addas. 

Cymerwyd cofnodion dyddiol o dymheredd yr ystafell meddyginiaeth yn unol â chanllawiau 

N.I.C.E. (Sefydliad Cenedlaethol dros Ragoriaeth Iechyd a Gofal) ar gyfer rheoli 

meddyginiaeth mewn cartref gofal 2014. Dywedwyd wrthym nad oedd neb yn rhoi 

meddyginiaeth i'w hunain, ond roedd polisi ar waith os byddai'r sefyllfa honno yn newid ar 

unrhyw adeg. Yn sgil hyn, down i'r casgliad y gall y bobl ddisgwyl bod eu meddyginiaeth yn 

cael ei rheoli'n ddiogel.  

 

Mae'r bobl yn cael eu cefnogi i gymryd rhan mewn gweithgareddau ystyrlon. Gwelsom 

galendr gweithgareddau a oedd yn cynnwys bingo, celf a chrefft, gemau a choginio. Roedd 

amserlen wythnosol a oedd yn cynnwys teithiau allan i'r gymuned. At hynny, gwelsom bobl 

yn mynd a dod o'r cartref yn rheolaidd. Er nad oedd y cartref yn arddangos amserlen neu 
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raglen yn yr ardaloedd cymunedol, roedd cyfarfodydd wythnosol yn cael eu cynnal lle roedd 

y bobl yn trafod gweithgareddau'r wythnos ganlynol. Dywedodd cydlynydd gweithgareddau 

wrthym am y cwt hobïau, lle roedd modd i'r bobl gymryd rhan mewn amrywiaeth o 

weithgareddau celf a chrefft, a rhyngweithio â phobl eraill fel y mynnent. Dywedodd un person 

wrthym, ‘I like all the things we do there.’  Gwnaethom nodi nad oedd pob gweithgaredd yn 

cael ei recordio, ond roedd y cydlynydd gweithgareddau yn ymwybodol o hyn a bydd yn 

sicrhau bod pob gweithgaredd yn cael ei recordio ar y system newydd pan gaiff ei chyflwyno 

yn y dyfodol agos. Mae hyn yn dangos bod y bobl yn cael eu hannog i gymryd rhan mewn 

gweithgareddau sy'n bwysig iddynt.  

 

Caiff iechyd y bobl o ran maeth ei hybu a chaiff eu hanghenion deietegol eu cydnabod a'u 

diwallu. Gwnaethom siarad â'r staff arlwyo a gwnaethom nodi bod y prydau y maent yn eu 

paratoi yn faethlon ac yn amrywiol.  Gwnaethant ddweud wrthym os nad oedd y bobl am yr 

opsiwn a oedd yn cael ei gynnig, byddai'r gegin yn hyblyg wrth ddarparu dewisiadau amgen. 

Gwelsom fod pob person yn cael y fwydlen cyn y diwrnod yr oedd yn cael ei gweini er mwyn 

iddynt ddewis pa bryd bwyd yr hoffent ei fwyta. Roedd gan y fwydlen a welsom amrywiaeth 

o opsiynau yn ystod amser cinio a swper, gan gynnwys opsiwn llysieuol, ynghyd â bwydlen 

o brydau ar yr ochr a oedd yn ymddangos yn faethlon ac yn amrywiol. Roedd byrbrydau a 

diodydd ar gael i'r bobl bob amser, a gwelsom hyn ar ddau ddiwrnod ein harolygiad. Roedd 

staff y gegin yn darparu ar gyfer y bobl a oedd ag anghenion deietegol penodol, a gwelsom 

eu bod yn cyfeirio at ganllaw cyfredol mewn perthynas ag unrhyw alergeddau neu 

ddewisiadau bwyd. O'r cofnodion staff, gwelsom fod staff y gegin wedi cael hyfforddiant 

digonol a'u bod yn cael eu cefnogi ymhellach i ddatblygu eu sgiliau drwy gyrsiau QCF 

(Fframwaith Cymwysterau a Chredydau). Roedd amserau bwyd yn cael eu cynnal mewn 

amgylchedd cartrefol a digynnwrf, lle roedd y bwyd yn arogli ac yn edrych yn flasus, mewn 

ystafell a oedd yn edrych allan dros olygfeydd hyfryd o Fae Abertawe. Gwelsom y gweithwyr 

gofal yn rhyngweithio â'r bobl mewn ffyrdd cadarnhaol drwy gydol y prydau bwyd a welsom; 

roeddent yn cefnogi'r bobl yn briodol, wrth hybu annibyniaeth pob person gymaint â phosibl. 

At ei gilydd, mae hyn yn dangos y gall y bobl ddisgwyl i'w hanghenion deietegol wella eu 

llesiant personol.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Yr Amgylchedd  
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Ein canfyddiadau 
 
Mae'r darparwr yn sicrhau bod gofal a chymorth yr unigolyn yn cael eu darparu mewn 

amgylchedd addas gyda chyfleusterau sy'n hyrwyddo llesiant pob person.  Dywedodd y bobl 

wrthym eu bod yn teimlo’n hapus ac yn gyfforddus. Roedd pob ystafell wely a welsom yn fawr 

ac wedi'i phersonoli i adlewyrchu chwaeth a diddordebau'r person, gydag eitemau fel 

ornamentau, llenni a deunyddiau, lluniau ac eitemau o ddodrefn. Roedd y cartref yn gynnes 

ac roedd dewis o ardaloedd i'r bobl eu defnyddio; roedd tair lolfa, a gardd y tu allan gyda 

decin a lawnt lle gallai'r bobl dreulio amser gyda ffrindiau a pherthnasau. Roedd cwt ieir ar y 

lawnt. Gwelsom fod y bobl yn amlwg yn mwynhau gofalu am yr ieir a'u gwylio yn crwydro'n 

annibynnol yn yr ardal hon. Mae hyn yn dangos bod y bobl yn cael gofal a chymorth mewn 

amgylchedd cadarnhaol a chartrefol sy'n helpu pob person i gyflawni ei ganlyniadau personol. 

 

Mae'r bobl yn cael eu hamddiffyn rhag risgiau iechyd a diogelwch amgylcheddol. Roedd 

archwiliadau rheolaidd o'r safle yn cael eu cynnal, ynghyd â chynlluniau gweithredu i fynd i'r 

afael ag unrhyw faterion a oedd yn codi. Gwelsom fod yr allanfeydd tân yn glir rhag unrhyw 

rwystrau ac roedd cofnodion yn dangos bod y system larwm tân yn cael ei phrofi bob wythnos. 

Roedd cyfarwyddiadau clir am yr hyn y dylid ei wneud os bydd tân yn cael eu harddangos yn 

y cartref. Gwnaethom nodi bod tîm cynnal a chadw yn sicrhau bod yr holl waith cynnal a 

chadw, gwiriadau diogelwch amgylcheddol a gwaith atgyweirio yn cael eu cyflawni fel y 

cynlluniwyd. Gwelsom fod gwiriadau cadeiriau olwyn, gwelyau, slingiau teclynnau codi a 

chyfyngwyr ffenestri yn cael eu cynnal bob mis. Roedd yr holl ddeunyddiau COSHH (Rheoli 

Sylweddau Peryglus i Iechyd) a welsom yn cael eu storio'n gywir, yn unol â Rheoliadau 

COSHH 2002. Cadarnhaodd y tystysgrifau amgylcheddol fod archwiliadau diogelwch trydan 

cyffredinol wedi cael eu cynnal o fewn yr amserlenni a argymhellir a bod y lifft yn cael ei 

wasanaethu yn unol â Rheoliadau Gweithrediadau Codi a Chyfarpar Codi 1998. Mae hyn yn 

dangos bod y bobl yn cael gofal a chymorth mewn amgylchedd diogel a gaiff ei gynnal a'i 

gadw'n dda sy'n helpu pob person i gynnal ei lesiant personol. 

 

Caiff cyfrinachedd ei gynnal yn y cartref. Roedd cofnodion gofal yn cael eu storio'n electronig 

ac yn cael eu diogelu gan gyfrinair. Felly, dim ond i'r gweithwyr gofal a oedd wedi'u 

hawdurdodi i'w gweld roedd y cofnodion hyn ar gael. Roedd cofnodion personél y cyflogeion 

yn cael eu storio'n ddiogel ym mhrif swyddfa'r darparwr yn Abertawe, ond roeddent ar gael i 

ni ar gais. Roedd gwybodaeth bersonol arall nad oedd ar gael yn electronig, fel cofnodion a 

cheisiadau Trefniadau Diogelu wrth Amddifadu o Ryddid (DoLS), yn cael eu diogelu'n briodol, 

gan ei bod yn cael ei storio yn swyddfa'r rheolwr mewn drôr dan glo. Yn ogystal, roedd y bobl 

yn cael eu diogelu rhag ymwelwyr diawdurdod gan fod yn rhaid i bob ymwelydd ganu cloch 

y drws ffrynt er mwyn dod i mewn a gofynnid iddynt lenwi'r llyfr ymwelwyr wrth gyrraedd a 

gadael. Mae hyn yn dangos bod y bobl yn cael gofal a chymorth mewn amgylchedd lle caiff 

eu llesiant, eu preifatrwydd a'u gwybodaeth bersonol eu diogelu'n dda. 

4. Arwain a Rheoli  
 
Ein canfyddiadau 
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Mae systemau clir ar waith er mwyn monitro ansawdd y cymorth y mae'r bobl yn ei gael. 

Roedd datganiad o ddiben y cartref yn disgrifio'n gywir yr hyn roedd y gwasanaeth yn ei 

ddarparu a beth oedd ar gael yn hawdd i'r bobl a'u perthnasau.  Roedd gan bawb a oedd yn 

defnyddio'r cartref gopi o'r canllaw ysgrifenedig – dogfen yw hon sy'n rhoi manylion am yr 

hyn y gallent ei ddisgwyl gan y cartref, yn ogystal â manylion y broses gwyno. Dywedodd y 

bobl a'u perthnasau wrthym eu bod yn gwybod sut i wneud cwyn pe bai angen iddynt wneud 

hynny ac roeddent yn hyderus y byddai'r rheolwr yn gwrando arnynt pe baent yn cyflwyno 

cwyn. Roedd y darparwr wedi ymateb yn amserol i'r holl gwynion a oedd wedi dod i law ers 

yr arolygiad diwethaf – gwelsom negeseuon e-bost a oedd yn dangos bod pob cwyn wedi 

cael ei datrys er boddhad yr achwynydd. Gwelsom dystiolaeth o ymweliadau rheolaidd gan 

yr unigolyn cyfrifol fel rhan o'i gyfrifoldebau o dan Ddeddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal 

Cymdeithasol (Cymru) 2016 (RISCA). Roedd cofnodion o'r ymweliadau hyn yn dangos 

tystiolaeth o drafodaethau â'r bobl, aelodau o'u teuluoedd a gweithwyr proffesiynol sy'n 

ymwneud â'u gofal, a chawsant eu defnyddio i wirio ansawdd cyffredinol y cymorth a 

ddarperir, ac yn gofyn am unrhyw welliannau y gellid eu gwneud. Gwelsom o adroddiadau 

fod yr holl bobl a gafodd eu cyfweld yn ystod yr ymweliad diwethaf yn gadarnhaol am y cartref. 

Roedd archwiliadau misol yn cynnwys meddyginiaeth, mesurau rheoli heintiau a chadw 

cofnodion. O'r rhain, gwelsom fod unrhyw fater a oedd yn codi yn cael ei ddatrys yn amserol. 

Roedd cyfarfodydd i breswylwyr a pherthnasau yn cael eu cynnal bob chwe mis er mwyn i'r 

bobl ac aelodau o'u teuluoedd fynegi unrhyw bryderon a oedd ganddynt. O'r cofnodion mwyaf 

diweddar, gwelsom fod pawb a oedd yn mynychu yn hapus ar y cyfan â'r bwyd, eu 

hystafelloedd, gwaith addurno a glendid cyffredinol y cartref. Gwelsom fod cyfarfodydd staff 

misol yn cael eu cynnal yn rheolaidd er mwyn rhoi'r cyfle i weithwyr gofal drafod y ffordd y 

caiff y gwasanaeth ei ddarparu a chael y wybodaeth ddiweddaraf am ddatblygiadau yn y 

gwasanaeth. Dangosodd y rheolwyr i ni sut roedd canfyddiadau o gofnodi digwyddiadau, 

archwiliadau a chwynion yn cael eu cynnwys mewn adroddiad ansawdd gofal blynyddol a 

oedd yn nodi'r holl gamau gweithredu i'w cymryd. Down i'r casgliad y gall y bobl ddisgwyl 

cael gofal a chymorth gan wasanaeth sydd wedi ymrwymo i ddatblygu diwylliant sy'n sicrhau'r 

canlyniadau gorau posibl i'r bobl.  

 

I'r graddau sy'n bosibl, mae'r cartref yn cymryd camau priodol i ddiogelu'r bobl rhag 

esgeulustod a chamdriniaeth. Roedd drws ffrynt yr eiddo yn cael ei gloi gan ddefnyddio 

bysellbad. Gwnaethom nodi bod y bobl a oedd â'r gallu i adael yr adeilad yn ddiogel yn cael 

y cod i adael yr adeilad yn annibynnol fel y mynnent. Yn achos pobl nad oedd ganddynt 

ddigon o ymwybyddiaeth o ddiogelwch i dreulio amser y tu allan ar eu pen eu hunain, 

trefnwyd cyfarfodydd i drafod eu buddiannau ac roedd awdurdodiadau Trefniadau Diogelu 

wrth Amddifadu o Ryddid safonol ar gael. Roedd hyn yn golygu mai dim ond y cyfyngiadau 

lleiaf posibl a oedd ar waith a'u bod wedi'u cymeradwyo er budd y person. Roedd yr holl 

wybodaeth DoLS yn cael ei chopïo yng nghofnodion gofal y person dan sylw. Gwelsom hefyd 

bod y cartref yn gallu manteisio ar wasanaeth eirioli lleol os oedd angen cymorth annibynnol 

ar y bobl ar gyfer unrhyw faterion a oedd yn effeithio arnynt. Gwnaeth y gweithwyr gofal 

ddweud wrthym eu bod yn ymwybodol o'r weithdrefn ar gyfer chwythu'r chwiban ac yn 

hyderus i'w defnyddio pe bai angen. Dywedodd y gweithwyr gofal y byddent yn siarad â'r 

rheolwr i ddechrau, ond y byddent yn cysylltu ag asiantaethau allanol, fel y swyddfa ddiogelu 
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leol, pe bai angen gwneud hynny yn eu barn nhw. Yng nghofnodion hyfforddiant y cyflogeion, 

gwelsom eu bod wedi cwblhau hyfforddiant diogelu. Mae hyn yn cadarnhau bod gan y cartref 

systemau ar waith i ddiogelu'r bobl rhag camdriniaeth a niwed gymaint â phosibl. 

 

Mae'r bobl yn byw mewn cartref â nifer priodol o weithwyr gofal gwybodus, cymwys a medrus 

i ddarparu'r gofal a'r cymorth sy'n ofynnol i gyflawni canlyniadau personol pob person.  

Gwelsom fod gweithdrefnau addas ar waith i fonitro prosesau recriwtio gweithwyr gofal a'r 

hyfforddiant a'r cymorth a roddir iddynt. Gwelsom gofnodion recriwtio'r cyflogeion a gwelsom 

fod y gwiriadau cyn cyflogi gofynnol wedi'u cynnal cyn i gyflogeion newydd ddechrau helpu'r 

bobl. Roedd hyn yn cynnwys gwirio geirdaon, dogfennau adnabod â llun a gwiriadau gan y 

Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd. Roedd rhaglen sefydlu'r cartref yn gysylltiedig â 

chanlyniadau dysgu unigol a 'Fframwaith Sefydlu Cymru Gyfan ar gyfer Iechyd a Gofal 

Cymdeithasol', ac roedd y  gweithwyr gofal y gwnaethom siarad â nhw'n teimlo ei bod yn rhoi 

dealltwriaeth dda iddynt o'u rolau a'u cyfrifoldebau. Ar ôl hynny, dywedodd cyflogeion newydd 

wrthym eu bod yn cael cymorth rheolaidd gan y rheolwr a'r dirprwy reolwr. Roedd cofnodion 

hyfforddiant y cyflogeion yn dangos bod y gweithwyr gofal wedi cael yr hyfforddiant hanfodol 

diweddaraf, a'u bod yn ymgymryd â hyfforddiant penodol a oedd yn berthnasol i'r bobl 

roeddent yn eu cefnogi. Fodd bynnag, gwnaethom nodi nad oedd pob aelod o'r tîm o staff 

wedi cael hyfforddiant ar Epilepsi. Gwnaethom drafod hyn â'r rheolwr, a gytunodd ei fod yn 

hanfodol ar gyfer llesiant y bobl fod pob aelod o'r tîm o staff yn cael yr hyfforddiant hwn. 

Dangosodd cofnodion goruchwylio bob tri mis y cyflogeion ac arfarniadau blynyddol fod y 

gweithwyr gofal ac uwch-aelodau o staff yn cael cyfle rheolaidd i drafod unrhyw faterion yr 

hoffent eu codi, mewn lleoliad ffurfiol a bod sgyrsiau'n cael eu cofnodi. Mae hyn yn dangos 

bod gweithwyr gofal sydd wedi'u fetio a'u hyfforddi'n dda ar gael bob dydd i ddarparu'r lefelau 

o ofal a chymorth sy'n ofynnol i'r bobl gyflawni eu canlyniadau personol. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

5.1   Meysydd o ddiffyg cydymffurfio a nodwyd mewn arolygiadau blaenorol 

Ni nodwyd unrhyw feysydd o ddiffyg cydymffurfio. 

 

Hwn oedd yr arolygiad cyntaf o'r gwasanaeth ers ei ailgofrestru o dan Ddeddf Rheoleiddio ac 

Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016. 



 
 

 
  Tudalen 9 

 

5.2   Argymhellion ar gyfer gwella 
 

Rydym yn argymell y canlynol: 

 

 Dylai'r rheolwr sicrhau bod pob gweithiwr gofal yn cael hyfforddiant Epilepsi. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Sut y gwnaethom gynnal yr arolygiad hwn  

 

Roedd hwn yn arolygiad llawn a gynhaliwyd fel rhan o'n rhaglen arolygu. Gwnaeth dau 

arolygydd gynnal ymweliad dirybudd â'r gwasanaeth ar 27 Tachwedd 2019 rhwng 9.30am a 

12.30pm a gwnaethom gynnal ymweliad lle rhoddwyd rhybudd ar 3 Rhagfyr 2019 rhwng 

9.00am a 3.30pm.  

 

Ystyriwyd y rheoliadau canlynol fel rhan o'r arolygiad hwn: 
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 Rheoliadau Gwasanaethau Rheoleiddiedig (Darparwyr Gwasanaethau ac Unigolion 

Cyfrifol) (Cymru) 2017. 

 

Defnyddiwyd y dulliau canlynol: - 

 Cawsom ein tywys o gwmpas y cartref a'r tir o'i amgylch, gan arsylwi ar amgylchedd y 

cartref, ymweld â'r bobl yn eu lolfeydd, yr ystafell fwyta a'r ardd. 

 Gwnaethom gyfarfod a siarad â phum person a oedd yn byw yn y cartref a thri pherthynas.  

 Gwnaethom siarad â chwe gweithiwr gofal, y rheolwr a'r dirprwy rheolwr.  

 Cawsom adborth gan dri gweithiwr gofal iechyd proffesiynol a oedd yn ymweld â'r cartref.  

 Gwnaethom archwilio cofnodion gofal pedwar unigolyn a chofnodion tri chyflogai a 

chofnodion hyfforddiant. 

 Gwnaethom edrych ar amrywiaeth o gofnodion eraill, gan gynnwys canllaw ysgrifenedig 

y gwasanaeth. 

 Gwnaethom adolygu'r datganiad o ddiben a'i gymharu â'r gwasanaeth a welsom ar waith. 

Mae'r Datganiad o Ddiben yn pennu'r weledigaeth ar gyfer y gwasanaeth ac yn dangos y 

ffordd y bydd y gwasanaeth yn hyrwyddo'r canlyniadau gorau posibl i'r bobl y mae'n gofalu 

amdanynt. 

 Gwnaethom roi adborth i'r unigolyn cyfrifol ar 4 Rhagfyr 2019.  

 

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

www.arolygiaethgofal.cymru 

 

 

http://www.arolygiaethgofal.cymru/


 
 

 

 

Ynglŷn â'r gwasanaeth  

Y math o ofal a ddarperir Gwasanaeth Cartref Gofal 

Darparwr y Gwasanaeth Heathfield Lodge Limited 

Uchafswm y lleoedd a gofrestrwyd 16 

Dyddiad arolygiad blaenorol 
Arolygiaeth Gofal Cymru 

Hwn oedd yr arolygiad cyntaf o'r gwasanaeth 
hwn ers iddo gael ei ailgofrestru o dan Ddeddf 
Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol 
(Cymru) 2016 (RISCA).  

Dyddiadau'r arolygiad hwn  27 Tachwedd 2019 a 3 Rhagfyr 2019. 

Iaith weithredol y gwasanaeth Y ddwy 

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

Ydy  

Gwybodaeth Ychwanegol: 

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 y Gymraeg ac 

anghenion diwylliannol pobl sy'n defnyddio'r gwasanaeth, neu a all ei ddefnyddio. 

 

 
 

Dyddiad Cyhoeddi 29/01/2020 


