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Disgrifiad o'r gwasanaeth
Cartref gofal preswyl wedi'i leoli yng Nghaernarfon yw Y Frondeg, ac mae wedi'i gofrestru 
ag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) i ddarparu gofal personol a llety ar gyfer hyd at 11 o 
bobl 18 oed a throsodd sydd ag anabledd dysgu. Cyngor Gwynedd yw darparwr y 
gwasanaeth, ac mae'r rheolwr penodedig wedi'i gofrestru â Gofal Cymdeithasol Cymru. 
Aled Davies yw unigolyn cyfrifol. 

Crynodeb o'n canfyddiadau

1. Asesiad cyffredinol

Gall y bobl fanteisio ar wasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol yn y gymuned, a chânt eu 
trin â pharch gan dîm o staff sy'n deall eu dewisiadau personol. Mae cynlluniau personol ac 
asesiadau risg yn cynnwys cyngor ac argymhellion a wneir gan wasanaethau iechyd a gofal 
cymdeithasol, ac yn rhoi'r arweiniad diweddaraf i'r staff o ran anghenion gofal a chymorth y 
bobl. Mae'r bobl yn cymryd rhan mewn gweithgareddau hamdden o'u dewis sydd o 
ddiddordeb iddynt; mae darpariaeth gwasanaeth dydd ar gael iddynt, a chânt brydau bwyd 
iach wedi'u paratoi iddynt yn ffres. Gwnaed gwelliannau yn ddiweddar i ardaloedd o'r 
cartref, ac mae ystafelloedd y bobl yn cynnwys eitemau personol yn ogystal â chymhorthion 
a chyfarpar arbenigol i gefnogi eu hanghenion corfforol. Mae'r amgylchedd yn cynnig digon 
o le, a chwblheir gwiriadau iechyd a diogelwch yn brydlon. Mae angen gwneud gwelliannau 
pellach er mwyn gwella ardaloedd o'r cartref a chael cerbyd addas i gludo pobl y mae 
angen iddynt ddefnyddio cadair olwyn. Mae darparwr y gwasanaeth wrthi'n recriwtio staff ar 
hyn o bryd, ac mae gwiriadau recriwtio diogel yn mynd rhagddynt. Mae'r staff yn teimlo eu 
bod yn cael eu cefnogi, maent yn cael eu goruchwylio'n rheolaidd, a chynigir amryw 
gyfleoedd hyfforddi iddynt. Mae gan y cartref brosesau monitro ansawdd cadarn ar waith, 
ac mae tystiolaeth o gyfathrebu rheolaidd rhwng yr unigolyn cyfrifol a'r tîm uwch-reolwyr. 

2. Gwelliannau

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

3. Gofynion ac argymhellion 

Mae adran pump o'r adroddiad hwn yn nodi ein hargymhellion ar gyfer gwella'r gwasanaeth 
ymhellach, gan gynnwys: 

 Adroddiadau monitro misol a monitro tymereddau bath. 
 Cael cerbyd sy'n addas i gludo cadair olwyn. 



 Rheoli meddyginiaethau. 
 Yr amgylchedd. 
 Arferion hylendid bwyd diogel. 
 Hyfforddiant y staff. 

1. Llesiant 



Ein canfyddiadau

Gall y bobl gael gafael ar wybodaeth am y gwasanaeth, a chânt eu cefnogi gan y staff, eu 
teuluoedd a gwasanaethau amlddisgyblaethol i gael rheolaeth dros eu dewisiadau o ddydd 
i ddydd. Roedd y rheolwr wedi diwygio'r canllaw i wasanaethau'r cartref, ac roedd y 
datganiad o ddiben wedi cael ei ddiweddaru. Roedd y dogfennau'n cynnwys gwybodaeth 
gywir am y math o wasanaeth a ddarperir. Dywedodd tri unigolyn y gwnaethom siarad â 
nhw wrthym eu bod yn hapus yn byw yn y cartref ac yn hoffi'r staff. Dywedodd un unigolyn 
wrthym ei fod yn cael ei gynnwys yn y gwaith o gynllunio ei ofal gan ddweud, "staff help me 
if I don’t understand”, a chan disgrifio'r staff fel “nice” a “helpful”. Dywedodd perthynas a 
oedd yn ymweld wrthym fod ei berthynas yn cael cymorth gan y tîm anabledd dysgu 
amlddisgyblaethol, a dywedodd y staff wrthym fod ganddynt gydberthynas waith 
gadarnhaol â'r tîm. Roedd y wybodaeth a gafwyd gan y berthynas a oedd yn ymweld a'r tîm 
gwaith cymdeithasol yn dangos bod y staff yn deall anghenion y bobl. Roedd y mwyafrif o'r 
bobl sy'n byw yn y cartref wedi bod yn byw yno ers sawl blwyddyn, ac roeddent wedi cael 
cymorth gan nifer fawr o aelodau'r un tîm o staff yn ystod y cyfnod hwn. Gwelsom y staff yn 
trin y bobl â pharch, caredigrwydd a dealltwriaeth.  Roedd y staff yn nodi anghenion 
cyfathrebu dieiriau'r bobl, ac yn cymryd camau'n brydlon ar sail unrhyw newidiadau o ran 
eu hymddygiad a'u hwyliau. Roedd aelodau o'r staff wedi'u dynodi'n weithwyr allweddol, a 
gwnaethant ddweud wrthym eu bod yn mynychu cyfarfodydd adolygu ar ran y bobl nad 
oeddent yn gallu bod yn bresennol. Mae'r staff yn helpu'r bobl i gyfrannu at y 
penderfyniadau sy'n effeithio ar eu bywydau, ac yn gwrando arnynt. Mae gan y bobl 
ymdeimlad o berthyn, a chaiff eu hamgylchiadau unigol eu hystyried.

Mae trefniadau ar waith i sicrhau bod y bobl yn gallu manteisio ar wahanol wasanaethau 
iechyd a gofal cymdeithasol yn ogystal â gweithgareddau hamdden yn y gymuned. Roedd 
cofnodion gofal y bobl yn cynnwys gwybodaeth am eu hanghenion corfforol, iechyd meddwl 
a llesiant emosiynol. Roedd cynlluniau personol ac asesiadau risg yn tynnu sylw at 
ddewisiadau'r bobl mewn perthynas â'u hanghenion gofal a chymorth, ac roedd cynlluniau 
cymorth ymddygiad wedi cael eu cwblhau yn ôl y gofyn. Roedd y ffeiliau gofal yn cofnodi 
cyfranogiad gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol ac argymhellion asesu, ac roedd y 
staff yn cefnogi'r bobl i fynychu apwyntiadau. Roedd cynlluniau personol y bobl hefyd yn 
cynnwys manylion am eu dewisiadau a'u diddordebau o ran gweithgareddau hamdden, ac 
roedd cynlluniau cymorth yn cael eu datblygu er mwyn rhoi i'r bobl strwythur a nodau y mae 
modd eu cyflawni er mwyn gwella eu hannibyniaeth a'u hyder. Roedd y bobl hefyd yn cael 
deiet cytbwys, iach ac yn cael eu hannog i fyw bywyd iach. Gwelsom fod angen gwneud 
gwelliannau mewn perthynas â rheoli meddyginiaeth, a chael cerbyd addas i gludo pobl y 
mae angen iddynt ddefnyddio cadair olwyn er mwyn gwella ymhellach eu gallu i fanteisio ar 
yr hyn a gynigir yn y gymuned. Caiff y bobl eu hannog i fod yn iach, a chânt y gofal a'r 
cymorth cywir sy'n hybu eu llesiant, iechyd corfforol, ac iechyd meddwl. 

Mae gan y gwasanaeth bolisïau a gweithdrefnau perthnasol ar waith i sicrhau y caiff y bobl 
eu diogelu rhag niwed. Gwnaethom edrych ar bolisïau chwythu'r chwiban, cwynion a 



diogelu'r cartref a gwelsom fod modd i'r staff gael gafael arnynt ar unrhyw adeg. Roedd 
gwiriadau manwl cyn cyflogi ac ar ôl cyflogi'n barhaol yn cael eu cwblhau, a chafodd 
gwiriadau addasrwydd eu cwblhau ar staff newydd, a oedd wedyn yn cwblhau proses 
sefydlu ffurfiol. Dywedodd y staff eu bod yn deall y broses chwythu'r chwiban, a'u bod wedi 
cwblhau hyfforddiant diogelu. Gwnaethant hefyd gadarnhau eu bod yn gwybod gyda phwy 
y dylid cysylltu er mwyn codi pryderon, gan ddweud eu bod yn hyderus y byddai'r tîm rheoli 
yn eu parchu, yn gwrando arnynt ac yn eu trin mewn modd proffesiynol. Roedd y bobl sy'n 
byw yn y cartref yn gallu manteisio ar wasanaeth eiriolaeth annibynnol, a dywedodd un 
unigolyn wrthym ei fod yn teimlo'n “safe” a “well looked after” gan y staff. Roedd y darparwr 
hefyd yn rhoi gwybod i AGC am faterion yn ymwneud â llesiant a diogelu yn brydlon, ac yn 
dilyn gweithdrefnau mewnol mewn perthynas â materion disgyblu. Mae prosesau diogelu a 
chwyno ar waith i ddiogelu'r bobl rhag cael eu cam-drin, eu niweidio a'u hesgeuluso.

Mae'r bobl yn byw mewn llety addas sy'n ddiogel ac sy'n cefnogi eu hannibyniaeth. Ar y 
cyfan, gwelsom fod y cartref yn cael ei gynnal a'i gadw yn dda, a bod ystafelloedd y bobl 
wedi'u dodrefnu'n addas, yn daclus ac yn cynnwys eiddo personol. Gwelsom fod 
gwelliannau wedi cael eu gwneud o ran addurno, a phrynu dodrefn a chysgodlenni newydd, 
a bod un ystafell wedi cael ei haddasu i fod yn lolfa. Roedd yr amgylchedd yn cynnig digon 
o le, ac yn rhoi i'r bobl ardaloedd i gymdeithasu neu i fod ar eu pen eu hunain. Roedd 
gwiriadau iechyd a diogelwch hefyd yn cael eu cwblhau o fewn terfynau amser. Gwelsom 
hefyd fod angen gwneud gwelliannau i'r amgylchedd er mwyn sicrhau bod ardaloedd eraill 
o'r cartref yn cael eu gwella ymhellach. Mae'r bobl yn byw mewn cartref sy'n eu cefnogi i 
gyflawni eu llesiant.



2. Gofal a Chymorth 

Ein canfyddiadau

Mae cynlluniau personol yn cofnodi anghenion gofal a chymorth y bobl yn ogystal â'u 
dewisiadau personol.  Gwnaethom edrych ar amrywiaeth o gofnodion sy'n canolbwyntio ar 
brosesau cyn derbyn y gwasanaeth, ac anghenion gofal a chymorth y bobl. Roedd dogfen 
cyn derbyn newydd wedi cael ei llunio, a dywedodd y rheolwr wrthym ei fod wrthi ar y pryd 
yn lleihau faint o wybodaeth sy'n cael ei chynnwys yn y ffeiliau gofal a'r cynlluniau personol. 
Gwelsom enghraifft o hyn gan fod y ffeiliau newydd yn cynnwys proffil un dudalen a oedd 
yn rhoi i'r staff drosolwg sylfaenol o ddiddordebau ac anghenion pwysig y bobl. Roeddent 
hefyd yn cynnwys cynllun personol mewn perthynas â'r ffordd y dylid darparu anghenion 
gofal a chymorth y bobl. Roedd y cynlluniau personol yn canolbwyntio ar unigolion, ac yn 
canolbwyntio ar ddarparu'r gofal a chymorth cywir, gwella annibyniaeth, strategaethau 
cymorth ymddygiad a sicrhau newidiadau cadarnhaol drwy gymorth gweithredol. Roedd y 
cynlluniau personol a'r asesiadau risg y gwnaethom edrych arnynt wedi cael eu hadolygu'n 
brydlon, a gwelsom hefyd fod ceisiadau am Drefniadau Diogelu wrth Amddifadu o Ryddid 
(DoLS) wedi cael eu gwneud. Gwelsom fod y gwaith adolygu mewn adroddiadau monitro 
misol a chofnodion tymereddau bath yn anghyson. Cadarnhaodd y rheolwr fod pob 
adroddiad monitro misol a gofnodwyd wedi cael ei adolygu a'i ddiweddaru cyn i ni gwblhau'r 
adroddiad hwn. Gwnaethom argymell ystyried y meysydd hyn ar gyfer gwelliannau parhaol 
yn y dyfodol. Roedd cofnodion dyddiol yn cofnodi arferion y bobl, yn ogystal â'u cymorth 
ymddygiad a llesiant emosiynol, a gwelsom fod cofnodion digwyddiadau'n cael eu cofnodi 
a'u rhannu â gwasanaethau gofal cymdeithasol. Mae gan y darparwr gwasanaeth 
gynlluniau cyfredol o ran sut y darperir gofal a chymorth er mwyn sicrhau bod anghenion y 
bobl yn cael eu diwallu. 

Mae prosesau ar waith er mwyn sicrhau bod y bobl yn gallu manteisio ar wasanaethau i 
hybu eu hiechyd corfforol a'u llesiant emosiynol. Roedd cofnodion ffeiliau gofal y bobl yn 
dangos eu bod wedi'u cofrestru â gwasanaethau iechyd lleol ac yn gallu manteisio ar 
wahanol wasanaethau anabledd dysgu iechyd a gofal cymdeithasol. Roedd cofnodion 
ffeiliau gofal yn cofnodi pryd y gwnaed atgyfeiriadau at wasanaethau ac yn cofnodi'r camau 
a argymhellwyd yr oedd angen i'r staff eu cymryd er mwyn sicrhau bod y bobl yn cael y 
gofal a'r cymorth cywir. Cawsom adborth gan berthynas a oedd yn ymweld, a dynnodd sylw 
at y ffaith bod gwelliannau wedi bod o ran rhannu gwybodaeth, a bod y staff yn cadw mewn 
cysylltiad er mwyn rhoi gwybod am anghenion iechyd a llesiant newidiol yr unigolyn dan 
sylw. Roedd adborth a gafwyd gan y tîm gwaith cymdeithasol hefyd yn tynnu sylw at y ffaith 
bod y gwasanaeth yn sicrhau bod atgyfeiriadau yn cael eu gwneud at wasanaethau iechyd, 
drwy rannu gwybodaeth am anghenion newidiol y bobl yn brydlon. Roedd y staff a'r tîm 
rheoli wedi nodi bod anghenion gofal iechyd personol a chorfforol y bobl wedi newid yn 
sylweddol dros y misoedd diwethaf, a bod angen cymorth cadair olwyn ar sawl un ohonynt 
mewn perthynas â'u symudedd. Cafodd hyn ei nodi hefyd gan y tîm gwaith cymdeithasol a 
gan berthynas a oedd yn ymweld. Dywedodd y staff wrthym fod hyn wedi effeithio ar allu'r 
bobl i gymryd rhan mewn rhai gweithgareddau cymorth gweithredol a hamdden penodol. 



Roedd tystiolaeth ysgrifenedig yn dangos bod y staff yn cefnogi'r bobl i ddefnyddio 
trafnidiaeth gyhoeddus er mwyn sicrhau eu bod yn manteisio ar yr hyn a gynigir yn y 
gymuned leol a'i hamwynderau. Roedd y bobl hefyd wedi cymryd rhan mewn gwahanol 
weithgareddau o'u dewis personol, ac fe'u gwelsom yn manteisio ar y gymuned, yn cymryd 
rhan mewn gwahanol weithgareddau cymorth gweithredol a darpariaeth gwasanaeth dydd 
yn ystod yr arolygiad. Dywedodd y staff a'r tîm rheoli wrthym fod cerbydau ar gael i staff y 
cartref eu defnyddio, ond prin oedd y defnydd a wnaed ohonynt oherwydd lefelau staffio ac 
argaeledd gyrwyr. Roedd y rheolwr a'r unigolyn cyfrifol wedi nodi hyn fel maes i'w wella ac 
wedi'i gofnodi yn yr adroddiad sicrhau ansawdd ac adroddiadau ymweld yr unigolyn cyfrifol. 
Tynnwyd sylw at hyn hefyd yn yr adborth a gafwyd gan y tîm gwaith cymdeithasol. Ni 
welsom fod hyn wedi cael effaith negyddol ar ganlyniadau llesiant y bobl. Rydym yn 
argymell yn gryf fod y gwasanaeth yn darparu cerbyd addas i bobl y mae angen iddynt 
ddefnyddio cadair olwyn a phobl ag anghenion symudedd, er mwyn sicrhau y gallant 
fanteisio ar yr hyn a gynigir yn y gymuned er mwyn cynnal eu llesiant a'i wella ymhellach. 
Caiff y bobl eu cefnogi i fanteisio ar wasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol er mwyn 
cynnal eu hiechyd, datblygiad a llesiant yn barhaus, ond mae angen gwneud gwelliannau er 
mwyn sicrhau y darperir cerbyd sy'n addas ar gyfer pobl sy'n defnyddio cadair olwyn yn ddi-
oed. 

Mae gan y gwasanaeth weithdrefnau diogelu perthnasol ar waith.  Roedd y staff yn gallu 
manteisio ar hyfforddiant diogelu, ac roedd polisi diogelu'r gwasanaeth ar gael iddynt. 
Roedd y gweithdrefnau yn rhoi arweiniad clir iddynt o ran bod yn agored i niwed, a 
phwysigrwydd cadw pobl yn ddiogel rhag niwed posibl. Dywedodd y staff wrthym eu bod yn 
deall y broses ddiogelu ac yn gwybod gyda phwy y dylid cysylltu os oedd unrhyw bryderon 
ganddynt. Dywedodd dau unigolyn wrthym eu bod yn teimlo'n ddiogel yn y cartref, a 
dywedodd un unigolyn, "staff help me and look after me here”. Pan fo angen, roedd y 
gwasanaeth yn cyflwyno atgyfeiriadau diogelu i'r awdurdod lleol, a chadarnhawyd eu bod 
yn cael adroddiadau o ddigwyddiadau yn brydlon mewn adborth a gafwyd gan y tîm gwaith 
cymdeithasol. Mae gan y darparwr gwasanaeth ddulliau ar waith er mwyn diogelu'r bobl 
sy'n agored i niwed y mae'n darparu gofal a chymorth ar eu cyfer.

Yn gyffredinol, mae'r gwasanaeth yn cydymffurfio ag arferion diogel mewn perthynas â 
rheoli meddyginiaeth a rhoi meddyginiaeth. Gwnaethom edrych ar y trefniadau ar gyfer 
storio a rhoi meddyginiaeth, a gwelsom siart Cofnod Rhoi Meddyginiaeth (MAR) pob 
unigolyn. Roedd y rheolwr wedi gofyn yn ddiweddar i dîm sicrhau ansawdd y darparwr 
gwblhau archwiliad mewnol o feddyginiaeth, ac roedd hefyd wedi trefnu i gwmni fferyllol 
adolygu'r siartiau MAR. Gwelsom fod prosesau archwilio meddyginiaeth ar waith, ac y 
rhoddwyd gwybod i'r rheolwr am unrhyw anghysondebau a nodwyd. Roedd y rheolwr yn 
dilyn gweithdrefnau a phrosesau mewnol o ran y ffordd roedd materion yn cael eu trafod â'r 
staff a'r ffordd roeddent yn cael eu cefnogi yn ystod y broses. Roedd y siartiau MAR yn 
dangos pum achos lle nad oedd y staff wedi llofnodi'r cofnod, a gwnaethom argymell bod 
angen i'r staff fod yn fwy gwyliadwrus er mwyn sicrhau y caiff pob cofnod ei gwblhau'n gywir 
bob tro y rhoddir meddyginiaeth. Ni welsom dystiolaeth bod hyn wedi cael effaith negyddol 
ar lesiant y bobl sy'n byw yn y cartref, ac aed i'r afael â'r materion yn ystod yr arolygiad. 



Mae angen bod yn fwy gwyliadwrus wrth gwblhau siartiau MAR er mwyn sicrhau y dilynir y 
gweithdrefnau cywir. 

Caiff hunaniaeth a diwylliant unigol y bobl eu parchu. Roedd y gwasanaeth yn gweithredu'n 
bennaf drwy gyfrwng y Gymraeg, ac roedd gwasanaeth dwyieithog ar gael bob amser. 
Roedd pob aelod o'r tîm o staff ond un yn siarad Cymraeg yn rhugl, a oedd yn golygu bod 
aelod o'r staff a oedd yn siarad Cymraeg yn gweithio ar bob sifft. Roedd gwahanol 
ddogfennau mewn perthynas â gofal a chymorth y bobl sy'n byw yn y cartref, hyfforddiant y 
staff, polisïau a gweithdrefnau a dogfennau mewn perthynas â rheoli'r gwasanaeth ar gael 
yn Gymraeg, a gellid eu cyfieithu pe bai angen. Mae'r bobl yn cael cyfleoedd i fynegi eu 
hunain yn eu dewis iaith, ac mae'r gwasanaeth yn darparu'r 'cynnig rhagweithiol' ar gyfer y 
Gymraeg.



3. Yr Amgylchedd 

Ein canfyddiadau

Mae'r bobl yn byw mewn cartref sy'n diwallu eu hanghenion, yn cefnogi eu hannibyniaeth 
ac yn eu helpu i sicrhau ymdeimlad o lesiant. Mae'r cartref wedi'i leoli mewn ystad dai ar 
gyrion tref brysur. Mae cyfleusterau hamdden a gwahanol siopau bach o fewn pellter 
cerdded i'r cartref, ac mae'r bobl yn gallu manteisio ar wasanaeth trafnidiaeth gyhoeddus 
rheolaidd sy'n eu galluogi i ddefnyddio amrywiaeth o gyfleusterau siopa. Gwnaethom 
edrych ar wahanol ystafelloedd ac ardaloedd o'r cartref yn ogystal â'r ardal awyr agored. 
Roedd ystafelloedd y bobl yn amrywio o ran maint ac addurn, wedi'u dodrefnu'n addas ac 
yn cynnwys eitemau o ddiddordeb personol a ffotograffau o berthnasau agos. Dywedodd tri 
unigolyn wrthym eu bod yn fodlon ar eu hystafelloedd, a dywedasant eu bod yn falch bod 
ganddynt eu hystafelloedd eu hunain. Dywedodd dau unigolyn wrthym eu bod wedi cymryd 
rhan yn y gwaith o ddewis lliwiau paent ar gyfer eu hystafelloedd, gan nodi bod y staff wedi 
eu helpu. Gwelsom fod y bobl yn gallu manteisio ar gymhorthion a chyfarpar arbenigol i 
gefnogi eu hanghenion corfforol, a bod y rheini wedi'u lleoli mewn ardaloedd lle y gallai'r 
staff ddiwallu eu hanghenion gofal a chymorth mewn modd diogel ac urddasol. Roedd ardal 
y gegin yn lân, ac yn cynnwys gwahanol declynnau a chyfleusterau a oedd yn gweithio'n 
dda. Roedd y bwydlenni'n dangos bod opsiynau prydau bwyd iach yn cael eu paratoi yn 
ffres bob dydd, ac roedd y cartref hefyd wedi cael sgôr safon hylendid bwyd o '5 – da iawn' 
ym mis Mehefin 2019, sef y sgôr uchaf posibl sydd ar gael. Dywedodd y staff a pherthynas 
a oedd yn ymweld wrthym fod y rheolwr wedi gwneud gwelliannau i'r cartref drwy brynu 
cysgodlenni ar gyfer ystafelloedd gwely'r bobl a'r ardal fwyta. Gwelsom hefyd fod byrddau 
bwyd a chadeiriau newydd wedi cael eu prynu a bod nifer o ystafelloedd wedi cael eu 
paentio o'r newydd. Roedd ystafell synhwyraidd hefyd wedi cael ei throi'n ardal lolfa fach. 
Gwnaethom argymell bod angen gwneud gwelliannau ychwanegol er mwyn gwella 
ardaloedd o'r cartref ymhellach, a gwnaeth y rheolwr gydnabod hyn. Roedd yr ardal awyr 
agored yn fawr ac yn cynnwys digon o le i barcio o flaen yr adeilad, yn ogystal â gardd fawr 
yng nghefn ac ar ochr yr adeilad gydag ardaloedd eistedd. Ar y cyfan, er gwaethaf yr angen 
i wneud rhai gwelliannau o ran yr amgylchedd, darperir gofal a chymorth y bobl mewn 
amgylchedd â chyfleusterau a chyfarpar sy'n eu helpu i gyflawni eu canlyniadau personol.

Caiff gwiriadau iechyd a diogelwch o'r safle eu cwblhau. Wrth i ni gyrraedd, gwelsom fod y 
cartref yn ddiogel rhag unrhyw fynediad heb awdurdod. Cadarnhaodd y staff pwy oeddem, 
a gofynnwyd i ni lofnodi'r llyfr ymwelwyr yn unol â'r gweithdrefnau diogelwch tân. Roedd 
gweithdrefnau ar waith i sicrhau bod gwybodaeth gyfrinachol mewn perthynas â phobl sy'n byw yn y 
cartref a'r staff yn cael ei storio'n ddiogel. Gwnaethom hefyd edrych ar y broses o gofnodi gwariant 
ariannol y bobl, o ran arian yn dod i mewn ac yn mynd allan, a gwelsom sut y cafodd y broses hon ei 
chwblhau. Roedd cofnodion ysgrifenedig yn dangos bod gwahanol gofnodion iechyd a 
diogelwch mewn perthynas â risgiau amgylcheddol a nodwyd yn cael eu diweddaru, a 
gwelsom enghraifft o hyn yn ystod yr arolygiad. Roedd cofnodion penodol mewn perthynas 
â phrofi cyfarpar a dyfeisiau trydanol a diogelwch tân yn cael eu cwblhau o fewn yr 
amserlenni a nodwyd ar eu cyfer. Gwelsom hefyd fod gwiriadau o dymheredd yr oergell a'r 



rhewgell yn cael eu cwblhau a'u cofnodi, ond nid oedd y wybodaeth yn cael ei chofnodi mewn modd 
cyson. Gwnaethom argymell hyn fel maes i'w wella. Mae'r bobl yn byw mewn amgylchedd 
diogel am fod y darparwr gwasanaeth yn nodi ac yn lliniaru risgiau i iechyd a diogelwch.



4. Arwain a Rheoli 

Ein canfyddiadau

Mae datganiad o ddiben y gwasanaeth wedi cael ei ddiweddaru ac mae ymweliadau 
monitro sicrhau ansawdd yn cael eu cynnal. Ailgofrestrwyd y gwasanaeth ag AGC yn 
ddiweddar o dan Ddeddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) (RISCA) 
2016. Gwnaeth y broses ailgofrestru dynnu sylw at newidiadau yr oedd angen eu gwneud i 
ddatganiad o ddiben y gwasanaeth, a nodwyd y dylid ystyried hyn yn ystod yr arolygiad ar 
ôl cofrestru er mwyn sicrhau bod y datganiad yn bodloni'r gofynion rheoleiddiol. Darparwyd 
copi o'r datganiad o ddiben wedi'i ddiweddaru, a gwelsom fod y newidiadau angenrheidiol 
wedi cael eu gwneud. Roedd yr unigolyn cyfrifol wedi ymweld â'r gwasanaeth yn 
ddiweddar, gan fod copi o'i adroddiad ar gael, a chadarnhaodd tri aelod o'r staff eu bod 
wedi siarad â'r unigolyn cyfrifol yn ystod yr ymweliad. Cawsom gopi o adroddiad y 
gwasanaeth ar ansawdd y gofal, a oedd yn fanwl ac yn dangos bod y gwasanaeth yn 
ystyried barn eraill. Roedd y wybodaeth hefyd yn gyson â'r gwelliannau a nodwyd yn 
adroddiad yr unigolyn cyfrifol. Roedd gwasanaeth monitro ansawdd mewnol ar gael i'r 
cartref, ac roedd y rheolwr yn mynychu cyfarfodydd rheolaidd ac yn cysylltu â'r tîm uwch-
reolwyr er mwyn trafod darpariaeth y gwasanaeth. Mae'r datganiad o ddiben yn rhoi darlun 
cywir o'r gwasanaeth sydd ar gael, ac mae gan y darparwr gwasanaeth strwythurau rheoli 
clir a threfniadau sicrhau ansawdd cadarn ar waith er mwyn sicrhau y caiff y gwasanaeth ei 
oruchwylio'n effeithiol. 

Mae gan y gwasanaeth brosesau a gweithdrefnau ar waith i dderbyn cwynion ac ymateb 
iddynt. Dywedodd pob aelod o'r staff y gwnaethom siarad â nhw eu bod yn deall sut i godi a 
mynegi pryderon. Dywedwyd hefyd eu bod wedi darllen polisïau a gweithdrefnau chwythu'r 
chwiban a chwynion y gwasanaeth ac yn deall eu pwysigrwydd. Dywedodd pob aelod o'r 
staff wrthym y byddai'n rhoi gwybod i'r tîm rheoli am unrhyw bryderon ac y byddai'n hyderus 
y byddent yn ymdrin â materion mewn modd proffesiynol. Dywedwyd wrthym nad oedd 
ganddynt unrhyw bryderon am y gwasanaeth, gan nodi bod morâl y tîm yn uchel, eu bod yn 
gweithio'n dda fel tîm a'u bod yn mwynhau gweithio yn y gwasanaeth. Roedd cofnodion 
ysgrifenedig yn dangos bod y bobl yn gallu manteisio ar wasanaeth eiriolaeth annibynnol, a 
bod dau unigolyn yn y cartref yn defnyddio'r gwasanaeth hwnnw ar y pryd. Dywedodd un 
unigolyn sy'n byw yn y cartref wrthym ei fod yn gallu cysylltu â'i weithiwr cymdeithasol pe 
bai unrhyw bryderon ganddo, a'i fod hefyd yn gallu siarad â'i weithiwr allweddol yn y 
gwasanaeth. Roedd y wybodaeth a gafwyd gan berthynas a oedd yn ymweld a'r tîm gwaith 
cymdeithasol hefyd yn cadarnhau bod y staff yn deall anghenion personol y bobl, a bod 
llinellau cyfathrebu rhyngddynt wedi gwella. Mae polisïau chwythu'r chwiban a chwynion y 
gwasanaeth ar gael i'r staff a'r bobl, ac mae'r staff yn gallu eirioli ar ran pobl na allant 
wneud cwyn, er mwyn sicrhau bod eu buddiannau pennaf yn cael eu hystyried. 

Mae'r darparwr gwasanaeth wrthi'n recriwtio; caiff staff newydd eu fetio'n ddiogel ac maent 
yn cwblhau cyfnod sefydlu ffurfiol. Gwnaethom edrych ar lefelau staffio’r gwasanaethau, y 
broses recriwtio a'r broses sefydlu. Roedd y rota yn dangos bod lefelau staffio'n gyson ac 



yn ddigonol i ddiwallu anghenion gofal personol a chymorth y bobl a nodwyd. Cadarnhaodd 
y staff fod lefelau staffio'n gyson ac wedi gwella yn ddiweddar, a chadarnhawyd hyn gan 
berthynas a oedd yn ymweld a'r tîm gwaith cymdeithasol. Dywedodd y rheolwr wrthym fod y 
broses recriwtio yn mynd rhagddi ac y byddai mwy o swyddi'n cael eu hysbysebu yn y 
flwyddyn newydd. Dywedodd y staff wrthym eu bod yn fodlon gweithio sifftiau ychwanegol 
pe bai angen, a gwelsom dystiolaeth o hyn yn ystod ein hail ymweliad. Gwelsom hefyd fod 
y gwasanaeth wedi ymgynghori â'r staff a threialu newid i oriau rota'r staff, a oedd ar fin 
dechrau yn y dyfodol agos. Roedd ffeiliau'r staff a welsom yn dangos bod gwiriadau cyn 
cyflogi yn cael eu cwblhau, a bod cofnodion o fetio diogel manwl yn gyfredol. Roedd 
aelodau newydd o'r staff yn cwblhau proses sefydlu ffurfiol y darparwr gwasanaeth, ac 
roedd y staff yn cael eu hannog a'u cefnogi i gwblhau cymhwyster gofal a gydnabyddir yn 
genedlaethol. Dywedodd y rheolwr wrthym hefyd ei fod yn bwriadu ystyried sut y gellid 
defnyddio proses sefydlu Gofal Cymdeithasol Cymru yn y dyfodol. Mae'r gwasanaeth yn 
cwblhau gwiriadau cyn cyflogi, yn cyflogi niferoedd priodol o staff addas, ac yn cynnig 
cyfleoedd i'r staff ennill cymwysterau gofal.

Mae'r staff yn cael cyfleoedd hyfforddiant a sesiynau goruchwylio rheolaidd. Gwnaethom 
edrych ar gofnodion hyfforddiant a goruchwylio'r staff. Roedd cofnodion hyfforddiant y staff 
yn dangos bod y staff yn cael sesiynau hyfforddiant sy'n berthnasol i'w rôl ac anghenion 
gofal a chymorth y bobl. Roedd y staff yn canmol ansawdd yr hyfforddiant, gan ddweud 
wrthym ei fod yn cael ei gynnal yn amlach o lawer yn ystod y flwyddyn ddiwethaf. Er 
gwaethaf hyn, roedd cofnodion hyfforddiant y staff yn dangos bod angen gwneud 
gwelliannau o ran sicrhau bod y staff yn cwblhau sesiynau gloywi ym meysydd hylendid 
bwyd sylfaenol, iechyd a diogelwch a diogelu. Roedd cofnod goruchwylio'r staff yn dangos 
bod sesiynau goruchwylio yn cael eu darparu'n amserol, a chadarnhaodd y staff hyn yn 
ystod ein trafodaethau â nhw. Roedd y staff yn canmol y tîm rheoli, gan ddweud wrthym eu 
bod yn gallu trafod materion â nhw mewn modd agored a gonest. Gwnaethant eu disgrifio 
fel “approachable”, “teg iawn” (very fair) a “cefnogol” (supportive). Gwelsom hefyd fod 
cyfarfodydd staff yn cael eu cynnal yn rheolaidd, a bod y cofnodion ar gael i'r staff eu gweld. 
Mae'r gwasanaeth yn darparu cyfleoedd hyfforddiant rheolaidd a chymorth i'r staff i'w helpu 
i alluogi pobl i gyflawni eu canlyniadau personol, ond mae angen gwneud gwelliannau er 
mwyn sicrhau bod y staff yn cwblhau hyfforddiant gloywi. 



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

5.1Meysydd o ddiffyg cydymffurfio a nodwyd mewn arolygiadau blaenorol

Hwn oedd yr arolygiad cyntaf ers i'r gwasanaeth gael ei ailgofrestru ag AGC o dan RISCA 2016.

5.2  Argymhellion ar gyfer gwella

 Mae angen adolygu adroddiadau monitro misol y bobl, ac mae angen cofnodi 
tymereddau dŵr bath yn gyson ac mewn modd amserol. 

 Rydym yn argymell yn gryf y dylid cael cerbyd addas i gludo pobl y mae angen 
iddynt ddefnyddio cadair olwyn a phobl ag anghenion symudedd. Bydd hyn yn 
helpu'r bobl i fanteisio ar yr hyn a gynigir y gymuned a chymryd rhan mewn 
gweithgareddau er mwyn sicrhau y caiff eu llesiant ei gynnal a'i wella. 

 Mae angen i'r staff fod yn fwy gwyliadwrus wrth lofnodi siartiau Cofnodion Rhoi 
Meddyginiaeth er mwyn sicrhau bod pob cofnod yn cael ei gwblhau'n gywir ar ôl 
rhoi meddyginiaeth. Mae angen cofnodi tymereddau'r oergell feddyginiaethau yn 
gyson hefyd. 

 Mae angen gwneud gwelliannau i ardaloedd o'r cartref er mwyn sicrhau bod yr 
adeiledd a'r addurno o ansawdd uchel. Mae angen gwneud gwelliannau mewn 
perthynas â gosod teils newydd ar lawr y cyntedd, glanhau carped mewn un 
ystafell wely, a phaentio nifer o waliau a drysau o'r newydd fel y trafodwyd yn 
ystod yr arolygiad. 

 Mae angen cofnodi tymereddau'r oergell a'r rhewgell yn y gegin mewn modd 
cyson wrth eu gwirio er mwyn sicrhau arferion hylendid bwyd diogel. 

 Byddai aelodau o'r staff yn cael budd o gael hyfforddiant mewn perthynas â 
hylendid bwyd sylfaenol ac iechyd a diogelwch, a hyfforddiant gloywi ym maes 
diogelu. Byddai hyn yn sicrhau bod y bobl a'r gwasanaeth yn cael budd o weithlu 
sy'n cael y wybodaeth ddiweddaraf am unrhyw newidiadau i'w harferion a'u 
datblygiad. 



6. Sut y gwnaethom gynnal yr arolygiad hwn 

Gwnaethom ni, AGC, gynnal cyfanswm o ddau ymweliad â'r gwasanaeth fel rhan o broses 
arolygu ar ôl cofrestru. Roedd yr ymweliad cyntaf yn ddirybudd, ac fe'i cynhaliwyd ar 16 
Rhagfyr 2019 rhwng 08:35 a 20:10. Cynhaliwyd yr ail ymweliad, lle rhoddwyd rhybudd, ar 
17 Rhagfyr 2019 rhwng 08:05 a 13:25.

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 siarad â phedwar unigolyn sy'n byw yn y cartref, y rheolwr, dau 
ddirprwy reolwr, 11 o aelodau o'r staff, a pherthynas a oedd yn ymweld â'r 
gwasanaeth. Cawsom adborth ysgrifenedig hefyd gan dri gweithiwr proffesiynol 
yn y tîm gwaith cymdeithasol.

 Gwnaethom ddosbarthu 17 o holiaduron i'r bobl sy'n byw yn y cartref, y staff, 
teulu/cynrychiolwyr a gweithwyr proffesiynol a oedd yn ymweld â'r cartref. Cafodd 
pump o'r rheini eu dychwelyd cyn i'r adroddiad hwn gael ei gwblhau. 

 Gwnaethom edrych ar bob ardal o'r cartref a gwelsom 11 o ystafelloedd gwely, 
pum ardal lolfa, y gegin a'r ystafell fwyta, yr ystafell golchi dillad, ystafelloedd 
ymolchi a thoiledau. Gwnaethom hefyd edrych ar yr ardal awyr agored.   

 Gwnaethom edrych ar amrywiaeth eang o gofnodion. Gwnaethom ganolbwyntio 
ar ffeiliau gofal dau unigolyn, ac adrannau penodol o ffeiliau gofal dau unigolyn 
arall, dogfen adolygu'r adroddiad monitro misol, cofnodion meddyginiaeth 11 o 
unigolion, ffeiliau tri aelod o'r staff, y datganiad o ddiben, dogfennau sicrhau 
ansawdd, cofnodion hyfforddiant, cofnodion goruchwylio a chofnodion arfarnu'r 
staff, y polisïau cwyno, chwythu'r chwiban a diogelu, ynghyd â detholiad o 
gofnodion iechyd a diogelwch yn ymwneud â diogelwch tân ac eitemau trydanol.   

 Trafodwyd yr argymhellion gyda'r rheolwr yn ystod yr arolygiad, a gyda'r unigolyn 
cyfrifol ar ôl yr arolygiad. 

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

http://arolygiaethgofal.cymru/


Ynglŷn â'r gwasanaeth

Y math o ofal a ddarperir Gwasanaeth Cartref Gofal

Darparwr y Gwasanaeth Cyngor Gwynedd

Unigolyn Cyfrifol Aled Davies

Uchafswm y lleoedd a gofrestrwyd 11

Dyddiad arolygiad blaenorol 
Arolygiaeth Gofal Cymru

Hwn oedd yr arolygiad cyntaf ers i'r gwasanaeth gael 
ei ailgofrestru ag AGC o dan RISCA 2016. 

Dyddiadau'r ymweliadau arolygu hyn 16 Rhagfyr 2019 a 17 Rhagfyr 2019 

Iaith weithredol y gwasanaeth Cymraeg a Saesneg

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

Gwybodaeth Ychwanegol:

Dyddiad Cyhoeddi 28/02/2020




