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Iaith y gwasanaeth Y ddwy

Arolygiad blaenorol Arolygiaeth Gofal 
Cymru

23/11/2021

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

Nac ydy

Crynodeb

Cartref gofal preswyl yw Plas Newydd, a leolir yng Nghricieth, Gwynedd. Mr Aga Yamin 
yw'r unigolyn cyfrifol. Ar adeg ysgrifennu'r adroddiad hwn, nid oes rheolwr mewn swydd. 

Diben yr arolygiad hwn oedd gweld a oedd gwelliannau wedi'u gwneud yn dilyn yr arolygiad 
diwethaf lle nodwyd bod meysydd yr oedd angen gweithredu arnynt ar unwaith. 

Mae rhai meysydd wedi gwella. Mae'r bobl bellach yn cael dewis dyddiol o brydau ac mae'r 
cynlluniau bwydlenni yn dangos y cynigir amrywiaeth o brydau. Cynigir gweithgareddau i'r 
bobl ac mae'r gwasanaeth yn gobeithio y gellir datblygu hyn ymhellach. Mae mesurau rheoli 
heintiau a glendid wedi gwella, er bod angen gwneud rhagor o gynnydd o hyd. Mae 
prosesau o ran meddyginiaeth wedi gwella ond, eto, mae angen eu datblygu ymhellach. 

Fodd bynnag, nid yw trefniadau arwain a rheoli'r gwasanaeth wedi gwella'n ddigonol ac 
mae angen mynd i'r afael â hyn. Er bod y lefelau staffio yn ddigonol y rhan fwyaf o'r amser, 
mae gwelliannau i'w gwneud o hyd mewn perthynas â'r rheoliadau. 
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Llesiant 

Mae'r staff yn gallu cefnogi'r bobl i gadw'n brysur a chymdeithasu. Gwelsom gofnodion sy'n 
dangos y cynigir amrywiaeth o weithgareddau i'r bobl ymuno ynddynt os ydynt yn dewis 
gwneud hynny. Cadarnhaodd y staff fod ganddynt amser i wneud gweithgareddau gyda'r 
bobl, ond bod cryn dipyn o'r bobl yn dewis peidio â chymryd rhan. Dywedodd y staff fod y 
bobl yn hoffi ymuno mewn sesiynau bingo a chwisiau a'u bod yn gobeithio datblygu mwy o 
weithgareddau pan gaiff cyfyngiadau o ganlyniad i bandemig COVID-19 eu llacio. Cawsom 
wybod fod y gwasanaeth wedi prynu teledu clyfar newydd sy'n galluogi'r bobl i wylio sianeli 
sy'n dangos rhaglenni y byddant yn eu cofio flynyddoedd yn ôl. 

Caiff y bobl ddewis adeg prydau. Gwelsom fod bwydlenni'n cael eu cynllunio sy'n rhoi dewis 
i'r bobl adeg prydau, a chadarnhaodd y staff fod hyn yn wir. Mae'r cogyddion wedi diwygio'r 
broses cynllunio bwydlenni ar ôl ymgynghori â'r bobl ar yr hyn y maent yn ei hoffi. Ar y 
diwrnod y gwnaethom ymweld â'r cartref, roedd y pryd bwyd yn edrych yn flasus ac roedd y 
bobl yn cael dewis o ddau brif gwrs. Nododd y bobl eu bod yn mwynhau eu pryd. 
Dywedodd perthnasau wrthym fod yr aelodau o'u teuluoedd yn mwynhau eu bwyd; 
dywedodd un wrthym fod ei berthynas yn bwyta mwy bellach gan ei fod wedi dechrau cael 
brecwast, yr oedd yn arfer ei wrthod. 

Roedd y rheolwr dros dro wedi gwneud gwaith monitro ansawdd gyda'r preswylwyr, a 
gwblhawyd ym mis Chwefror 2021. Dangosodd y gwaith hwn fod y bobl yn fodlon ar y gofal 
a'r gweithgareddau, a'u bod yn teimlo bod y staff yn gwrando arnynt. Mae gweithwyr 
proffesiynol sy'n ymweld â'r cartref wedi gweld bod yr awyrgylch yn hamddenol a bod y bobl 
yn cael gofal da. 
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Gofal a Chymorth 

Gall y staff gefnogi'r bobl i gyflawni eu canlyniadau personol. Dywedodd y staff wrthym 
nad ydynt yn cael eu rhuthro wrth roi gofal a bod amser ganddynt i gefnogi'r bobl fel 
sydd ei angen. Dywedodd y staff wrthym fod y lefelau staffio yn bodloni'r gofynion fel 
arfer, ac eithrio pan fydd y gwasanaeth yn cael gwybod am absenoldebau heb lawer o 
rybudd o gwbl. Mae ymwelwyr proffesiynol â'r cartref wedi dweud ei bod yn ymddangos 
bod gofal yn cael ei roi mewn modd hamddenol a bod awyrgylch dymunol yn y cartref.  
Gwelsom un person yn cael cymorth i fwyta ei bryd, ac roedd y rhyngweithio yn gynnes 
ac yn hamddenol. Dywedodd y staff wrthym fod amser ganddynt i gefnogi'r bobl i wneud 
gweithgareddau os oeddent yn dymuno cymryd rhan. 

Ni all y bobl fod yn hyderus y gall y staff gael gafael ar gynlluniau personol yn hawdd 
sy'n nodi sut i'w cefnogi gyda'u hanghenion a sut i liniaru unrhyw risgiau. Ni all 
gweithwyr iechyd proffesiynol sy'n ymweld â'r gwasanaeth ddod o hyd i wybodaeth 
berthnasol gan ddefnyddio'r system ffeilio. Ni allai'r rheolwr dros dro ddod o hyd i'r holl 
wybodaeth yr oedd ei hangen arnom i ddangos bod y bobl yn cael gofal diogel yn 
brydlon am nad oedd y systemau ffeilio yn drefnus. Gwnaethom ofyn am gael gweld 
Cynlluniau Personol Gadael mewn Argyfwng ar gyfer y bobl, a chawsom wybod na ellid 
dod o hyd i'r rhain; mae hyn yn peri pryder difrifol gan na allwn fod yn hyderus y byddai'r 
staff yn gwybod sut i helpu'r preswylwyr i adael petai argyfwng. Mae angen gweithredu 
ar y maes hwn ar unwaith. 

Mae prosesau ar gyfer storio a rhoi meddyginiaeth yn y cartref wedi gwella. Mae oergell 
meddyginiaethau ddynodedig newydd yn cael ei defnyddio. Mae'r oergell yn cael ei 
monitro er mwyn sicrhau y caiff meddyginiaeth ei chadw ar y tymheredd cywir. Caiff yr 
uned storio meddyginiaeth ei chadw dan glo ac mae'r uwch-ofalwr sy'n gyfrifol am roi 
meddyginiaeth yn sicrhau bod yr allweddi'n ddiogel. Mae'r holl staff sy'n gyfrifol am roi 
meddyginiaeth wedi cael hyfforddiant diweddar a gwelwyd tystysgrifau o fis Hydref 2020. 
Mae angen rhoi proses archwilio meddyginiaeth ar waith o hyd fel y gellir monitro'r 
system gyfan a dangos bod y gwasanaeth yn parhau i gydymffurfio â'r rheoliadau. Mae'r 
system feddyginiaeth wedi cael ei gwella, ond mae angen ei datblygu ymhellach. 
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Yr Amgylchedd 

Mae'r darparwr wedi dechrau gwella'r amgylchedd. Mae mesurau rheoli heintiau wedi 
gwella, er bod rhai camau gweithredu angen eu cyflawni o hyd o'r cynllun gweithredu a 
gafwyd gan y Nyrs Datblygu Ansawdd o Fwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr. Dywedodd y staff 
wrthym eu bod yn teimlo bod y cartref yn lân, ond nodwn nad oes amserlen lanhau ar waith 
eto sy'n arbennig o bwysig er mwyn helpu i reoli heintiau yn y cartref.  

Mae matresi newydd yn y cartref yn lle'r rhai y nodwyd eu bod mewn cyflwr gwael, ac mae 
teledu newydd wedi cael ei osod hefyd. Mae peiriant golchi llestri newydd bellach wedi cael 
ei osod, ynghyd ag oergell meddyginiaethau newydd. Mae carped newydd wedi cael ei 
osod yn ystafell un person fel yr oedd yn ofynnol. Cawsom wybod fod yr ardaloedd 
cymunedol wedi cael eu mesur er mwyn gosod lloriau newydd, ac mae rhai ystafelloedd 
gwely wedi dechrau cael eu hailaddurno.  

Ysgrifennwyd polisi newydd mewn perthynas â golchi dillad er mwyn sicrhau nad yw cludo 
dillad budr yn peryglu mesurau rheoli heintiau, a chadarnhaodd y staff eu bod yn 
cydymffurfio â'r polisi hwn. 

Roedd y rheolwr dros dro wedi nodi gwelliannau yr oedd angen eu gwneud ac mae gwaith 
wedi dechrau ar y rhain. Nodwyd bod angen cymhorthyn sefyll ychwanegol ac mae un wedi 
cael ei archebu; rhaid i'r unigolyn cyfrifol sicrhau bod digon o gyfarpar i ddiwallu anghenion 
pawb mewn modd amserol. Ar y cyfan, mae angen diweddaru'r amgylchedd o hyd ond 
mae'n galonogol nodi bod y gwaith wedi dechrau. 
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Arwain a Rheoli 

Nid yw'r darparwr yn goruchwylio'r gwasanaeth yn ddigonol nac yn effeithiol. Nid yw'r 
unigolyn cyfrifol wedi ymweld â'r cartref yn rhinwedd ei swydd fel unigolyn cyfrifol, fel sy'n 
ofynnol gan y rheoliadau, ac felly, nid yw'n cydymffurfio â'r rheoliadau. Dylai hyn gynnwys 
ymgynghori â'r bobl a'u teuluoedd. Dywedodd aelodau o deuluoedd y preswylwyr wrthym 
nad oedd yr Unigolyn Cyfrifol wedi cysylltu â nhw. Nid yw'r darparwr wedi cwblhau 
adroddiad ar adolygiad o ansawdd y gwasanaeth ychwaith a ddylai nodi ei gryfderau a'r 
camau gweithredu gofynnol er mwyn gwella. Nid oes trefniadau i archwilio meysydd 
allweddol o'r gwasanaeth wedi cael eu rhoi ar waith, er enghraifft, meddyginiaeth, 
cynlluniau gofal, rheoli heintiau a glendid/yr amgylchedd. Byddai archwiliadau yn helpu i 
nodi meysydd ymarfer y mae angen eu gwella, er enghraifft yr amgylchedd. Mae angen i'r 
darparwr fynd i'r afael â hyn er mwyn cydymffurfio â'r rheoliadau a sicrhau bod y 
gwasanaeth yn parhau i wella. 

Ar adeg ysgrifennu'r adroddiad hwn, mae'r gwasanaeth yn ddarostyngedig i weithdrefn 
uwchgyfeirio pryderon yr awdurdod lleol, sef Gwynedd. Mae hyn yn golygu na all y 
gwasanaeth dderbyn pobl newydd ar hyn o bryd gan fod yr awdurdod comisiynu yn 
bryderus am y gwasanaeth a ddarperir. Dylai'r darparwr lunio cynllun gweithredu i unioni'r 
sefyllfa. Gan nad yw wedi llunio cynllun boddhaol, mae'r awdurdod lleol wedi llunio cynllun 
i'r unigolyn cyfrifol gytuno ag ef. 

Nid yw'r unigolyn cyfrifol wedi gweithredu'n amserol mewn rhai meysydd. Er enghraifft, ni 
wnaeth newid y peiriant golchi llestri pan ofynnwyd iddo wneud hynny. Cymerodd 4 mis i 
brynu un newydd, a dywedodd y staff wrthym fod y peiriant wedi torri ymhell cyn hyn. Er y 
nodwyd y dylid cofnodi tymheredd yr ystafell ble y caiff meddyginiaeth ei storio, ni wnaeth y 
gwasanaeth ddechrau gwneud hyn nes iddo gael ei ysgogi gan AGC, dri mis ar ôl cael 
gwybod bod angen gwneud hyn. Methodd yr unigolyn cyfrifol ag adnewyddu yswiriant 
atebolrwydd gweithwyr y gwasanaeth yn amserol. Daeth i ben ar 29 Ionawr 2021, a 
chafodd ei adnewyddu ar 4 Chwefror 2021 ar ôl i AGC fynnu bod angen gwneud hynny. 
Roedd yr unigolyn cyfrifol yn gyndyn o dalu am yswiriant newydd gan fod y costau wedi 
cynyddu'n sylweddol. Nid yw'r darparwr gwasanaeth wedi sicrhau yr ymdriniwyd yn briodol 
â'r materion yn ymwneud â gofal a diogelwch y gwasanaeth, ac yr ymdriniwyd â nhw yn 
ddi-oed ac o fewn y terfynau amser penodol. 

Nid yw'r darparwr wedi sicrhau bod ganddo system gadarn i sicrhau bod niferoedd digonol 
o staff sy'n meddu ar y sgiliau priodol ar ddyletswydd er mwyn rhoi gofal diogel i'r bobl. Nid 
yw polisi cynllunio'r gweithlu yn ddigon manwl i ddangos sut y caiff lefelau staffio eu pennu 
ac mae'n cynnwys gwybodaeth nad yw'n gywir ar hyn o bryd. Nid oes cynllun wrth gefn ar 
waith i ymdrin ag absenoldebau staff yn effeithiol a sicrhau bod digon o staff ar gael i roi 
gofal diogel. Dywedodd y staff wrthym fod achlysuron o hyd pan ofynnir iddynt weithio 
sifftiau dwbl, a'u bod yn teimlo pwysau i wneud hynny, sy'n cyfateb i 24 awr ar ddyletswydd 
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sy'n beryglus yn eu barn nhw. Dywedodd y staff wrthym nad ydynt yn teimlo bod yr unigolyn 
cyfrifol yn eu cefnogi, ac nad oeddent yn gwybod am y mathau o gymorth sydd ar gael 
iddynt. Mae angen i'r staff barhau i gael eu goruchwylio a'u cefnogi yn eu rôl er mwyn 
sicrhau arferion da. Mae angen mynd i'r afael â'r materion staffio hyn er mwyn cydymffurfio 
â'r rheoliadau. 

Mae dyletswydd ar yr unigolyn cyfrifol i benodi rheolwr sy'n addas i reoli'r gwasanaeth ac 
sydd wedi'i gofrestru â Gofal Cymdeithasol Cymru. Ar hyn o bryd, nid yw'r gwasanaeth yn 
cydymffurfio â'r gofyniad hwn oherwydd penodwyd rheolwr dros dro ond nid oedd wedi'i 
chofrestru â Gofal Cymdeithasol Cymru. Mae'r rheolwr a benodwyd bellach wedi gadael y 
swydd gan fod disgwyl iddi weithio sifftiau pan na fyddai'r staff yn dod i mewn ac roedd yn 
teimlo nad oedd yr unigolyn cyfrifol yn ei chefnogi. 

Nid yw'r darparwr gwasanaeth wedi sicrhau bod cynnwys polisïau a gweithdrefnau yn 
ddigonol i arwain staff mewn ymarfer presennol sy'n seiliedig ar dystiolaeth. Rydym wedi 
gweld y polisi diogelu, y polisi derbyniadau a pholisi cynllunio'r gweithlu, ac mae angen 
diwygio pob un ohonynt er mwyn sicrhau eu bod yn cynnwys gwybodaeth ddiweddar a 
digon o fanylion. Gwelsom fod yr unigolyn cyfrifol wedi adolygu rhai o'r polisïau hyn, ond nid 
ydynt yn cynnwys y wybodaeth berthnasol o hyd. Mae hwn yn faes i'w wella. 
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Y meysydd i'w gwella a'r camau a nodwyd yn yr arolygiad blaenorol neu ers hynny. 
Wedi'i gyflawni 

Y meysydd i'w gwella a'r camau a nodwyd yn yr arolygiad blaenorol neu ers hynny. 
Heb ei gyflawni

Rheoliad 34 – Staffio.  Y rheswm dros yw hyn yw nad yw'r 
darparwr bob amser wedi gwneud yn siŵr bod niferoedd 
digonol o staff yn gweithio yn y cartref i sicrhau ansawdd y 
gofal.

Rheoliad 34(1)

Rheoliad 66 (1) – goruchwylio a rheoli'r gwasanaeth.  Rhaid i'r 
darparwr sicrhau y caiff ansawdd y gofal yn y cartref ei 
oruchwylio'n gadarn.

Rheoliad 66

Os na fydd darparwyr yn llwyddo i wella, byddwn yn uwchgyfeirio'r mater drwy gyflwyno 
hysbysiad gweithredu â blaenoriaeth.  Os na fydd darparwyr yn llwyddo i gymryd camau 
gweithredu â blaenoriaeth, gallwn uwchgyfeirio'r mater i 
Banel Gwella a Gorfodi. 

Meysydd lle y mae angen gweithredu fel blaenoriaeth

Nid yw'r Unigolyn Cyfrifol wedi penodi rheolwr sy'n bodloni 
gofynion Rheoliad 67 

Rheoliad 67(1)

Nid yw'r Unigolyn Cyfrifol wedi ymweld â'r gwasanaeth yn y 
cnawd nac yn rhithwir i fonitro perfformiad y gwasanaeth ers 
mis Chwefror 2020. Nid yw wedi siarad â'r bobl sy'n 
defnyddio'r gwasanaeth, eu cynrychiolwyr na'r staff. Nid yw 
wedi archwilio'r safle na detholiad o gofnodion. 

Rheoliad 73(1)

Nid yw'r unigolyn cyfrifol wedi cynnal adolygiad o ansawdd y 
gofal ers iddo ddechrau rheoli'r busnes ym mis Chwefror 
2020. Nid yw wedi sicrhau bod y gwasanaeth wedi cael ei 
archwilio er mwyn sicrhau bod y gwasanaeth yn darparu gofal 
o ansawdd uchel. 

Rheoliad 80(1)

Nid yw'r darparwr gwasanaeth wedi sicrhau bod cynlluniau 
personol digonol ar waith sy'n nodi sut i ddiwallu anghenion y 
bobl, sut y dylid eu cefnogi i gyflawni eu canlyniadau personol 
a chamau y dylid eu cymryd i liniaru unrhyw risg a nodir. 

Rheoliad 15(1)

Gwelsom ganlyniadau gwael i'r bobl, a/neu risg i lesiant y bobl. Felly, rydym wedi cyflwyno 
hysbysiad gweithredu â blaenoriaeth ac rydym yn disgwyl i'r darparwr gymryd camau ar 
unwaith i fynd i'r afael â hyn a gwneud gwelliannau.
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Meysydd lle y mae angen gwneud gwelliannau

Mae'n rhaid i'r darparwr gwasanaeth sicrhau bod cynnwys 
polisïau a gweithdrefnau yn briodol i anghenion yr unigolion y 
darperir gofal a chymorth iddynt. 

Rheoliad 12(4)(a)

Mae'n rhaid i'r darparwr gwasanaeth sicrhau bod y 
gwasanaeth yn gynaliadwy yn ariannol at ddiben cyflawni'r 
nodau a'r amcanion a nodir yn y datganiad o ddiben.

Rheoliad 11(1)

Mae angen gwella'r maes/meysydd a nodir uchod, ond nid ydym wedi cyflwyno hysbysiad 
gweithredu â blaenoriaeth ar yr achlysur hwn. Mae hyn am nad oes unrhyw risg 
uniongyrchol na sylweddol i'r bobl sy'n defnyddio'r gwasanaeth. Rydym yn disgwyl i'r 
darparwr cofrestredig gymryd camau i unioni hyn, a chaiff y mater ei ystyried eto yn ystod yr 
arolygiad nesaf. 
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