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Disgrifiad o'r gwasanaeth 

Mae cartref Yr Ysgol wedi'i leoli yn Ystradgynlais ac yn darparu gofal nyrsio a gofal 

personol i hyd at 16 o bobl dros 18 oed sydd â phroblemau iechyd meddwl sylfaenol a 

diagnosis o ddementia neu anaf i'r ymennydd. Mae'r cartref yn rhan o Fieldbay Group. 

Paula Lewis 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 sy'n byw yn Yr Ysgol yn cael cymorth mewn ffordd gyfannol sy'n ystyried eu 
canlyniadau personol a'u hawliau. Mae gan y gweithwyr gofal a'r rheolwyr gydberthnasau 
ystyrlon â'r bobl sy'n defnyddio'r gwasanaeth. Roedd y cyfleusterau dan do ac awyr agored 
yn rhagorol o ran diwallu anghenion y bobl sy'n defnyddio’r gwasanaeth a'r gweithwyr gofal. 
Roedd y rheolwyr yn weladwy, yn fodelau rôl effeithiol ac yn darparu cymorth i'w tîm.  

 

2. Gwelliannau 

 

Yr arolygiad hwn oedd yr arolygiad cyntaf o’r gwasanaeth ers iddo gofrestru ag AGC ym 

mis Ionawr 2019 o dan Ddeddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016. 

 

 

3. Gofynion ac argymhellion  

 

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

a'r meysydd lle nad yw'r gofynion cyfreithiol yn cael eu bodloni. Mae'r rhain yn ymwneud â'r 

canlynol: 

 

 Gwallau Meddyginiaeth 

 Addasiadau i Bolisïau  

 Dogfennaeth Hyfforddiant  

 



 
 

 

  

1. Llesiant  
 
Ein canfyddiadau 
Roedd diwylliant agored a gonest yn y cartref. Gwelsom gydberthnasau a sgyrsiau ystyrlon 

rhwng y bobl, y gweithwyr gofal a'r rheolwyr. Dywedodd y bobl wrthym fod y staff yn wych 

a'u bod yn cefnogi annibynniaeth y bobl. Dywedodd pedwar aelod o'r staff wrthym fod 

awyrgylch y cartref fel un teulu mawr a bod pawb yn ofalgar iawn, yn hyblyg ac yn 

gymwynasgar. Dywedodd y staff wrthym fod materion yn cael eu nodi a'u trafod mewn 

ffordd agored a chefnogol. Roedd yn amlwg bod y bobl a'r gweithwyr gofal wrth wraidd y 

gwasanaeth. 

 

Caiff llesiant corfforol a meddyliol y bobl ei hyrwyddo. Gwelsom fod cyfarfodydd i'r bobl a'u 

perthnasau eu mynychu, ac roedd hefyd gyfarfodydd ar gyfer y gweithwyr gofal a'r nyrsys. 

Gwelsom fwrdd llesiant i'r staff a oedd yn cynnwys gwybodaeth am ymwybyddiaeth ofalgar, 

ymarferion, cyfathrebu a sut i gael gafael ar wasanaethau cwnsela. Roedd ffeil llesiant a 

oedd yn cynnwys 'Ionawr Sych', bowlio, gweithgareddau, diwrnodau ymwybyddiaeth, 

therapi anifeiliaid anwes a gwiriadau pwysedd gwaed. Roedd y bobl yn cael eu cefnogi i 

gynnal cydberthnasau ystyrlon yn y cartref a'r tu allan iddo. Gwnaethom siarad â 

chydberthnasau a gweithwyr proffesiynol yn y cartref, a dywedwyd wrthym am natur 

gynhwysol y tîm gofal a'r ffordd roedd y bobl yn cael eu trin ag urddas a pharch. Dywedodd 

un perthynas wrthym fod y ffaith bod yr un therapydd galwedigaethol yn ymweld â'i 

pherthynas bob dydd yn cael effaith gadarnhaol. Felly, caiff llesiant corfforol a meddyliol y 

bobl ei hyrwyddo.  

 

Mae'r bobl yn cael cymorth i fyw bywyd iach a maethlon. Roedd gan y gegin sgôr o bum 

seren (da iawn) ar adeg yr arolygiad, ac roedd yn lân ac yn hylan. Roedd y cogydd yn 

ymwybodol o'r rheini a oedd yn byw yn y cartref a oedd â gofynion deietegol penodol. 

Roedd y bwydlenni a oedd ar gael yn cynnig dewis ac yn cynnwys amrywiaeth o brydau yn 

unol â chanllawiau diweddar Llywodraeth Cymru. Er bod y bwydlenni a welsom yn 

foddhaol, dywedwyd wrthym eu bod yn cael eu hadolygu'n gyson yn unol â dewisiadau'r 

bobl. Dywedodd y cogydd wrthym fod y gegin ar agor rhwng 07:00 18:00 a bod y bobl bob 

amser yn cael dewis. Roedd ceginau bach ar gael mewn ardaloedd gwahanol o'r cartref lle 

roedd y bobl yn cael eu hannog i baratoi eu prydau eu hunain lle y bo'n briodol. Gwnaeth 

pawb y gwnaethom siarad â nhw ganmol y fwydlen a'r amrywiaeth o ddewisiadau a oedd ar 

gael. Nododd un perthynas"[the] food is superb”. Gwnaethom nodi bod systemau digonol ar 

waith er mwyn sicrhau y gall y bobl weld gweithwyr gofal iechyd proffesiynol lle y bo'n 

briodol. Yn ogystal â hyn, gwelsom dystiolaeth o gofnodion a oedd yn dangos bod pwysau'r 

bobl yn cael eu monitro a bod camau yn cael eu cymryd lle y bo'n briodol. Hefyd, gwelsom 

fod y bobl yn cymryd rhan weithredol yn y gymuned ac yn y cartref. Mae'n glir bod y cartref 

yn mynd ati i ddarparu gofal mewn modd cyfannol ac mae'n cefnogi ffordd o fyw maethlon 

ac iach. 

 



 
 

 

Mae'r bobl yn ddiogel ac yn cael eu hamddiffyn rhag niwed. Roedd y cartref yn ddiogel 

gyda system gloi drwy fysellbad ar waith. Roedd yr ardal awyr agored hefyd yn ddiogel. 

Gwelsom gydberthnasau cadarnhaol rhwng y staff gofal a'r bobl. Dywedodd y bobl sy'n 

defnyddio'r gwasanaeth wrthym eu bod yn teimlo'n hapus i drafod unrhyw bryderon neu 

gwynion gyda'r gweithwyr gofal a'r rheolwyr. Gwnaethom siarad â phedwar aelod o'r staff a 

oedd yn gwybod sut i roi gwybod am bryderon ynghylch camdriniaeth ac roeddent yn 

ymwybodol o'r weithdrefn ar gyfer chwythu'r chwiban. Pan wnaethom edrych ar ffeiliau'r 

staff, gwnaethom nodi bod rhai awdurdodiadau gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd 

wedi dyddio, ond dywedodd y rheolwr Adnoddau Dynol wrthym fod hyn yn cael ei ddatrys. 

Roedd ffeiliau'r staff yn cynnwys geirdaon priodol, a hanes cyflogaeth. Roedd gan y nyrsys 

god cofrestru (PIN) priodol a oedd yn sicrhau eu bod wedi'u cofrestru â'r Cyngor Nyrsio a 

Bydwreigiaeth, ac roedd hyn oll yn sicrhau amgylchedd diogel. Roedd yr unigolyn cyfrifol yn 

ymweld â'r cartref yn rheolaidd, gan gefnogi awyrgylch agored i'r bobl deimlo'n ddiogel a 

sicrhau eu bod yn gallu nodi pryderon lle bo angen gwneud. Felly, mae'r bobl yn ddiogel ac 

yn cael eu hamddiffyn rhag niwed. 

 

  



 
 

 

2. Gofal a Chymorth  

 
Ein canfyddiadau 
 
Roedd gan y darparwr gwasanaeth drefniadau digonol ar waith i sicrhau bod safon uchel o 

ofal yn cael ei ddarparu sy'n helpu'r bobl i gyflawni eu canlyniadau personol. Gwelsom fod 

llawer o weithwyr gofal iechyd proffesiynol yn bresennol yn y cartref. Roedd y sefydliad yn 

cyflogi ei dîm ei hun o Therapyddion Galwedigaethol a Ffisiotherapyddion, ac roedd yn 

gallu manteisio ar wasanaethau Seiciatrydd Ymgynghorol.  Dywedodd nyrs wrthym fod hyn 

wedi lleihau amseroedd aros i'r bobl. Roedd hefyd yn golygu y gellid darparu lefel uchel o 

gymorth amlddisgyblaethol i'r bobl. Yn ystod yr arolygiad, gwelsom unigolyn yn cael 

ffisiotherapi, a ddarparwyd gan un o gyflogeion Fieldbay. Roedd cydberthynas amlwg 

rhwng y ddau unigolyn. Yn ein barn ni, roedd hyn o ganlyniad i'r cysondeb a ddarperir drwy 

gyflogi gweithwyr gofal iechyd proffesiynol yn y ffordd hon. Roedd presenoldeb a 

gwelededd amrywiaeth o weithwyr proffesiynol, gan gynnwys y tîm rheoli, yn creu 

amgylchedd cadarnhaol, croesawgar a chyfeillgar. Roedd yn ymddangos amlwg bod y bobl 

yn cael gofal da ac roedd ganddynt gydberthnasau clir ac ystyrlon â'r bobl eraill a oedd yn 

defnyddio’r gwasanaeth a gyda'r gweithwyr gofal. Dywedodd y bobl wrthym am y 

cyfeillgarwch roeddent wedi'i feithrin yn y cartref. Roedd y rheolwyr a'r gweithwyr gofal yn 

adnabod y bobl roeddent yn gofalu amdanynt yn dda iawn. Cafodd hyn ei adlewyrchu yn y 

cyfathrebu rhagorol a welsom. Gwelsom fod y gweithwyr gofal yn helpu'r bobl i fynd i mewn 

i'r gymuned, a gwelsom y bobl mewn rhannau gwahanol o'r cartref yn mwynhau 

amgylcheddau gwahanol. Roedd rhai o'r bobl yn eistedd gyda ffrindiau ac roedd eraill yn 

cymryd rhan mewn gweithgareddau, megis gwylio hoff ffilm a choginio. Felly, down i'r 

casgliad bod trefniadau digonol ar waith er mwyn sicrhau gofal o ansawdd uchel sy'n 

helpu'r bobl i gyflawni eu canlyniadau personol.  

 

Mae'r bobl yn cael gofal o safon uchel sy'n ystyried eu dyheadau, canlyniadau personol ac 

unrhyw angen arbenigol. Gwnaethom edrych ar bedair ffeil gofal, yr oedd pob un ohonynt 

wrthi'n cael eu symud o'r hen system gofnodi i'r system electronig newydd a gyflwynwyd. 

Felly, gwnaethom ddefnyddio'r ddwy i'n helpu yn ystod yr arolygiad. Roedd gan y system 

newydd benawdau clir megis asesiadau risg, asesiadau, dogfennau ac ati. Roedd unrhyw 

feysydd risg uchel yn cael eu hamlygu, gan ei gwneud yn hawdd i'w defnyddio a nodi 

risgiau. Roedd tair allan o'r pedair ffeil yn cynnwys lluniau o'r unigolyn yn ei ffeil papur, yn 

ogystal ag ar y system newydd. Roedd cofnodion dyddiol yn ddarllenadwy ac yn gywir. 

Roedd y ffeiliau'n fanwl iawn, ac yn nodi risgiau, hanes yr unigolyn a chanlyniadau 

personol. Roedd asesiadau cyn derbyn manwl wedi cael eu cwblhau. Gwnaethom nodi bod 

y system newydd a ddefnyddiwyd wedi methu â dangos bod y bobl wedi bod yn rhan o'r 

gwaith o gynllunio eu gofal. Fodd bynnag, yn ystod trafodaeth ag aelod o'r staff a oedd yn 

cefnogi'r broses o roi'r system newydd ar waith, dywedwyd wrthym fod ffordd o wneud hyn 

ac y bydd hi'n cael ei wneud. Roedd y cynlluniau personol yn cael eu hadolygu'n rheolaidd, 

bob tri mis o leiaf, fel sy'n ofynnol. Roedd gan y bobl wedi adolygiadau wedi'u dogfennu'n 

glir a gynhaliwyd gan weithwyr gofal iechyd proffesiynol a nodwyd amrywiaeth o risgiau yn 

y cynlluniau personol a oedd yn dangos diwylliant cymryd risgiau cadarnhaol. Roedd gofal y 



 
 

 

bobl yn cael ei esbonio'n glir, gan nodi unrhyw gymhorthion a chyfarpar angenrheidiol. 

Roedd cynlluniau personol hefyd yn nodi'r hyn roedd y bobl yn hoffi ei wneud yn eu hamser 

rhydd a'r gweithgareddau roeddent am eu gwneud. Mae'r bobl yn cael safon uchel o ofal 

sy'n ystyried eu hangen arbenigol, canlyniadau personol a dyheadau.  

 

Mae'r feddyginiaeth yn cael ei chadw, ei storio a'i rhoi yn ddiogel.  Roedd meddyginiaeth yn 

cael ei storio mewn dwy ystafell a oedd wedi'u trefnu'n dda ac yn cael eu cadw ar y 

tymheredd priodol. Roedd y feddyginiaeth yn cael ei storio mewn troli meddyginiaeth a 

oedd wedi'i drefnu'n dda iawn a oedd hefyd yn defnyddio lluniau'r bobl i helpu'r staff i'w 

nodi. Roedd gwiriadau stoc o'r feddyginiaeth yn gywir ac nid oedd fawr ddim bylchau. 

Roedd y nyrsys yn cofnodi'r rhesymau dros roi meddyginiaeth yn ôl yr angen (PRN) yn y 

Cofnodion Rhoi Meddyginiaeth (MAR). Fodd bynnag, nodwyd rhai bylchau yn y siartiau 

Cofnodion Rhoi Meddyginiaeth. Roedd yr amgylchedd yn lân ac roedd y cyfarpar wedi'i 

baratoi ac yn barod i'w ddefnyddio pan fo angen. Dywedodd y nyrsys wrthym am eu 

hyfforddiant a'u cymwyseddau a chafodd hyn ei adlewyrchu yn y matrics hyfforddiant a 

welsom. Roedd y broses o reoli'r feddyginiaeth yn briodol ac yn cael ei rheoli'n ddiogel.  

  



 
 

 

3. Yr Amgylchedd  

 
Ein canfyddiadau 
 
Mae'r bobl yn cael eu cefnogi mewn amgylchedd cartrefol a modern sy'n cynnwys 

cyfleusterau a chyfarpar priodol.  Wedi'i leoli yn Ystradgynlais, hen dŷ ysgol a gafodd ei 

adnewyddu oedd y cartref. Roedd yn adeilad mawr wedi'i rannu'n ardaloedd cymunedol a 

bwyta ar wahân llai o faint. Teimlwyd bod hyn yn creu ymdeimlad cartrefol, croesawgar a 

diogel. Roedd ystafelloedd y bobl wedi'u personoli, gyda lluniau ac eitemau yn hongian ar y 

wal. Roedd pob ystafell yn teimlo'n wahanol iawn ac yn bersonol, a oedd yn cefnogi 

ymdeimlad cartrefol. Roedd ystafell therapi benodol. Hefyd, roedd gan y bobl eu cyfarpar 

eu hunain yn eu hystafelloedd, megis teclynnau codi ar y nenfwd, gwelyau arbennig, 

systemau clychau galw a chyfarpar cyfathrebu. Roedd gan y cartref gyfleusterau rhagorol i'r 

staff, gan gynnwys ystafell hyfforddi benodol, ystafell staff a chyfleusterau ymolchi. Roedd y 

cartref yn ddiogel ac roedd system gloi drwy fysellbad ar ddrysau allan ac roedd yr ardd 

hefyd yn ddiogel. Roedd awdurdodiadau Trefniadau Diogelu wrth Amddifadu o Ryddid 

priodol ar waith ar gyfer y bobl hynny nad oeddent yn gallu defnyddio ardaloedd penodol yn 

ddiogel. Roedd pob rhan o'r cartref, gan gynnwys y tir o amgylch y cartref, yn hygyrch ar 

gyfer defnyddwyr cadair olwyn. Y tu allan, roedd gardd fawr a diogel gydag ardal fach o 

laswellt ffug a oedd yn cynnwys rhwydi pêl-droed, gwelyau blodau uchel, gwely llysiau, tŷ 

gwydr ac ieir.  Roedd gan yr amgylchedd amrywiaeth o gyfleusterau a chyfarpar a oedd yn 

helpu'r bobl i gael gofal mewn ffordd briodol.  

 

Roedd gan y darparwr gwasanaeth systemau ar waith i nodi a lliniaru risgiau i iechyd a 

diogelwch. 

Roedd swyddog cynnal a chadw yn cael ei gyflogi'n llawn amser yn y cartref. Roedd yn 

gyfrifol am reoli'r archwiliadau amgylcheddol a welsom. Dywedodd y rheolwr wrthym fod 

gan y sefydliad swyddog tir hefyd a oedd yn ymweld â'r cartref unwaith yr wythnos er mwyn 

cynnal yr amgylchedd allanol. Gwelsom amrywiaeth o wiriadau Iechyd a Diogelwch cyfredol 

a pherthnasol. Gwelsom asesiad risg tân a oedd yn gyfredol a phrofion PAT trydanol a 

gafodd eu cwblhau ym mis Tachwedd 2019. Roedd asesiadau risg manwl yn cwmpasu 

amrywiaeth o risgiau a nodwyd. Mae digon o dystiolaeth i ddod i'r casgliad bod gan y 

darparwr gwasanaeth systemau ar waith i nodi a lliniaru risg.  

 

 
  



 
 

 

4. Arwain a Rheoli  
 
Ein canfyddiadau 
 
Mae systemau sicrhau ansawdd ar waith er mwyn adolygu gofal a chydymffurfiaeth. Roedd 

y Datganiad o Ddiben yn adlewyrchu'r cartref a'i alluoedd yn glir. Darparwyd ffeil sicrhau 

ansawdd, a oedd hyn yn dangos tystiolaeth o archwiliadau amgylcheddol, archwiliadau 

iechyd a diogelwch a chyfarfodydd staff, preswylwyr a pherthnasau rheolaidd yn ogystal â 

chofnodion damweiniau/digwyddiadau a chanmoliaeth. Cafwyd sawl canmoliaeth gan y 

perthnasau a'r staff. Nododd un perthynas “he is so well looked after by your caring staff” 

and another said “you have managed to evoke a warm, tranquil atmosphere, where staff 

support each other”. Roedd hefyd dystiolaeth i ddangos y pwyslais a roddir ar ddatblygu'r 

staff, gydag un aelod o'r staff yn nodi  “thank you so much for investing time in me - I am 

now a Nurse”. Roedd archwiliadau arlwyo, meddyginiaeth ac iechyd a diogelwch wedi cael 

eu cwblhau gan reolwr iechyd a diogelwch. Roedd systemau sicrhau ansawdd priodol ar 

waith. 

 

Mae trefniadau ar waith i sicrhau cydymffurfiaeth â'r rheoliadau. Roedd yr unigolyn cyfrifol 

yn wybodus iawn am y cartref, y staff a'r bobl a oedd yn defnyddio'r gwasanaeth. Roedd 

ymweliadau yn cael eu cynnal bob tri mis a gwelsom adolygiad o ansawdd y gofal a oedd 

yn cael ei gwblhau gan yr unigolyn cyfrifol bob chwe mis. Roedd y dogfennau hyn yn 

adlewyrchu'r cydberthnasau rhwng yr unigolyn cyfrifol a'r cartref. Ni chyflwynwyd unrhyw 

hysbysiadau i AGC mewn perthynas ag unrhyw bryderon a gwnaeth y rheolwr gadarnhau 

hyn. Fodd bynnag, roedd damweiniau a digwyddiadau yn cael eu cofnodi, eu rheoli a'u 

monitro'n briodol. Gwnaethom siarad â'r unigolyn cyfrifol a ddywedodd wrthym y byddai'r 

system newydd yn golygu y gallai adroddiadau gael eu creu er mwyn nodi tueddiadau a 

phatrymau'n glir, gan alluogi dull gweithredu rhagweithiol. Gwnaethom edrych ar ffeil polisi 

a oedd yn cael ei chadw yn ystafell hyfforddi'r staff. Roedd y ffeil yn cynnwys sawl polisi 

manwl megis Diogelu, Chwythu'r Chwiban a Chwynion.  Fodd bynnag, gwnaethom nodi 

nad oedd rhywfaint o'r wybodaeth yn gyfredol, er enghraifft, gwnaed cyfeiriadau at AGGCC, 

nid AGC, ac nid oedd y manylion cyswllt cywir wedi'u nodi ar gyfer AGC. Gwnaethom 

argymell y dylai'r polisïau gynnwys gwybodaeth am sut i gysylltu â'r brif swyddfa a'r 

unigolyn cyfrifol os bydd y rheolwr wedi'i oblygu. Gwnaethom hefyd argymell sicrhau bod y 

polisïau, megis y polisi cwyno, yn fwy hygyrch i'r bobl a'u perthnasau. Felly, mae'r sefydliad 

yn sicrhau ei fod yn cydymffurfio â'r rheoliadau ac yn rhoi'r rhain ar waith mewn ffordd 

gyfannol sydd o fudd i'r bobl sy'n defnyddio'r gwasanaeth.  

 

Mae'r unigolion yn cael eu cefnogi gan staff gwybodus a chymwys. Gwelsom y staff yn 

gofalu am y bobl mewn ffordd gyfannol a oedd yn cyflawni eu canlyniadau personol. 

Gwelsom ryngweithio a chydberthnasau ystyrlon drwy gydol yr arolygiad. Roedd y staff yn 

hyderus wrth eu gwaith ac roeddent yn gallu trafod anghenion y bobl gyda ni yn fanwl. 

Gwelsom fatrics arfarnu a oedd yn nodi bod y staff yn cael arfarniadau. Gwelsom fatrics 

goruchwylio hefyd a gwnaethom nodi mai dim ond un aelod o'r staff oedd heb gael ei 

oruchwylio yn unol â'r rheoliadau (bob tri mis). Roedd yr unigolyn cyfrifol wedi nodi hyn yn 



 
 

 

flaenorol. Roedd y sefydliad yn ystyried ffyrdd arloesol o gyfuno'r rhain er mwyn sicrhau 

datblygiad personol. Gwelsom ffeiliau pedwar aelod o'r staff a oedd wedi'u trefnu'n dda. 

Gwnaethom nodi nad oedd ffeiliau pob aelod o'r staff yn cynnwys copïau o dystysgrifau 

geni fel sy'n ofynnol yn y rheoliadau. Dywedodd y rheolwr Adnoddau Dynol wrthym fod hyn 

yn cael sylw ar hyn o bryd. Gwelsom fatrics hyfforddi staff a oedd yn dangos bod yr 

hyfforddiant gorfodol yn gyfredol a bod hyfforddi staff ychwanegol a oedd yn berthnasol i'r 

gwasanaeth yn cael ei ddarparu. Fodd bynnag, gwnaethom nodi, o ganlyniad i nifer y 

colofnau a'r dyddiadau amrywiol, fod y matrics yn gamarweiniol a bod angen iddo nodi'n glir 

pan oedd cwrs hyfforddiant wedi cael ei gwblhau ac y dylai hyn gyd-fynd â'r dyddiad gloywi 

lle y bo'n briodol. Roedd cyfarfodydd rheolaidd ar gyfer y staff, yn cynnwys cyfarfodydd 

rheolwyr a chyfarfodydd nyrsys. Roedd cyfarfodydd staff yn cael eu cynnal bob yn ail fis ac 

roedd adborth o arolwg staff diweddar yn gadarnhaol iawn. Gwnaethom siarad â phedwar 

aelod o'r staff, ac roedd pob un ohonynt wedi cael profiadau cadarnhaol iawn. Nododd y 

staff fod pawb yn rhan o'r teulu, eu bod yn hapus iawn yn y rôl, bod y rheolwr yn wych a 

bod y gefnogaeth a roddwyd heb ei hail. Dywedodd y staff wrthym eu bod yn cael sesiynau 

goruchwylio, arfarniadau a chyfarfodydd rheolaidd a oedd yn egluro'r dogfennau matrics a 

welsom. Mae'r staff yn frwdfrydig iawn am y bobl maent yn gofalu amdanynt, maent yn 

wybodus ac yn gwybod sut i roi gwybod am unrhyw bryderon ac ymateb iddynt.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

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 
 

Meddyginiaeth: Nodwyd rhai bylchau yn y siartiau Cofnodion Rhoi Meddyginiaeth.  

Polisïau: Nid oedd rhywfaint o'r wybodaeth yn gyfredol, er enghraifft, gwnaed 

cyfeiriadau at AGGCC, nid AGC, ac nid oedd y manylion cyswllt cywir wedi'u nodi ar 

gyfer AGC. Gwnaethom argymell y dyla'r polisïau gynnwys gwybodaeth am sut i 

gysylltu â'r brif swyddfa a'r unigolyn cyfrifol os bydd y rheolwr wedi'i oblygu. 

Gwnaethom hefyd argymell sicrhau bod y polisïau, megis y polisi cwyno, yn fwy 

hygyrch i'r bobl a'u perthnasau. 

Hyfforddiant: Roedd y matrics hyfforddi yn defnyddio sawl colofn a cholofnau gloywi 

a oedd yn ei gwneud yn anodd nodi hyfforddiant presennol.  

 

  



 
 

 

6. Sut y gwnaethom gynnal yr arolygiad hwn  

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

arolygydd â'r cartref yn ddirybudd ar 23 Ionawr 2020 rhwng 08.30am a 16.00pm. 

Ystyriwyd y rheoliadau canlynol fel rhan o'r arolygiad hwn: 

 

 Rheoliadau Gwasanaethau Rheoleiddiedig (Darparwyr Gwasanaethau ac Unigolion 

Cyfrifol) (Cymru) 2017. 

 

 

Defnyddiwyd y dulliau canlynol:- 

 Gwnaethom gerdded o gwmpas y safle, gan ymweld â'r bobl yn y lolfeydd, yr 

ystafelloedd bwyta a'u hystafelloedd gwely. 

 Gwnaethom gyfarfod a siarad â thri unigolyn a oedd yn byw yn y cartref ac un 

perthynas. 

 Gwnaethom siarad â phedwar gweithiwr gofal, yr oedd dau ohonynt yn nyrsys, a'r 

rheolwr. 

 Gwnaethom archwilio cofnodion gofal pedwar person, a chofnodion pedwar cyflogai gan 

gynnwys cofnodion hyfforddiant. 

 Gwnaethom edrych ar amrywiaeth o gofnodion eraill, gan gynnwys datganiad o ddiben y 

cartref, polisïau a'r cofnodion cynnal a chadw. 

Gwnaethom roi adborth am ganlyniad yr arolygiad i'r unigolyn cyfrifol ar ôl cwblhau'r 
arolygiad. 

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

 

 

 

Ynglŷn â'r gwasanaeth  

Y math o ofal a ddarperir Gwasanaeth Cartref Gofal 

Darparwr y Gwasanaeth Yr Ysgol Ltd 

Unigolyn Cyfrifol  Paula Lewis  
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Dyddiad arolygiad blaenorol 
Arolygiaeth Gofal Cymru 

4/10/2018 

Dyddiad yr ymweliad arolygu hwn 23/01/2020 

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 y bobl sy'n defnyddio'r gwasanaeth, neu a all ei ddefnyddio. 

 

 

 
 

Dyddiad Cyhoeddi 24/03/2020 


