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PECYN GWYBODAETH AR GYFER
YMGYNGHORI AR DDYFODOL CARTREF
PRESWYL COFRESTREDIG HAFOD Y GEST,
PORTHMADOG



CYFLWYNIAD

Gwnaed penderfyniad rhai blynyddoedd yn ôl i ddynodi Porthmadog yn un o bedair ardal yng
Ngwynedd ar gyfer datblygu gwasanaethau llety o’r newydd ar gyfer pobl hŷn. Nôd y
gwasanaethau hyn fyddai galluogi pobl i fyw bywyd annibynnol ble mae hynny’n bosibl ond gyda
chefnogaeth ar gael pan fydd ei angen. Un o’r rhesymau dewiswyd Porthmadog oedd yr angen
i wario’n sylweddol i gynnal adeilad presennol cartref Hafod y Gest. Nid yw’r sefyllfa ariannol
yn caniatáu i Gyngor Gwynedd gynnal dau wasanaeth llety yn yr ardal.   

Beth yw pwrpas y pecyn gwybodaeth?

Mae Cyngor Gwynedd yn ymgynghori ar ddyfodol Cartref Preswyl Cofrestredig Hafod y Gest,
Porthmadog ac mae wedi cynhyrchu pecyn gwybodaeth i gynorthwyo’r drefn ymgynghori. Mae
dwy ran i’r pecyn hwn.

Mae’r rhan gyntaf yn egluro’r cefndir a sut mae Cyngor Gwynedd yn datblygu gwasanaethau
newydd i bobl hŷn. Yma hefyd esbonnir y rhesymau pam fod angen ymgynghori ac fe nodir sut
y gallwch chi fynegi’ch barn, gyflwyno’ch sylwadau neu ofyn cwestiynau am yr ymgynghoriad.

Mae ail ran y pecyn yn cyflwyno gwybodaeth berthnasol am Gartref Preswyl Cofrestredig
Hafod y Gest, Porthmadog gan fanylu ar gyflwr yr adeilad, y ddarpariaeth sydd ar gael yn yr
ardal yn ogystal â’r datblygiadau sydd ar y gweill yn yr ardal.

Ar 22 Chwefror 2011 penderfynodd Bwrdd y Cyngor ganiatáu i Bennaeth Adran Tai a
Gwasanaethau Cymdeithasol, Cyngor Gwynedd ymgynghori’n ffurfiol ar ddyfodol Cartref
Preswyl Cofrestredig Hafod y Gest a reolir gan Adran Darparu a Hamdden y Cyngor. Mae
gofyn nawr i’r Cyngor ymgynghori ar yr opsiynau a ganlyn:

Opsiwn 1 -  Buddsoddi yn y cartref presennol a’i wella i safon fyddai’n cyfarch dyheadau
trigolion i'r dyfodol.

Opsiwn 2 - Buddsoddi i ddatblygu Tai Gofal Ychwanegol a gwasanaethau cymunedol i
gefnogi pobl i fyw gartref ond cau'r cartref presennol.

Mae dyletswydd statudol ar y Cyngor i ymgynghori â gwahanol bobl gan gynnwys preswylwyr,
teuluoedd, gofalwyr a staff, yn ogystal ag asiantaethau perthnasol a chynrychiolaeth o’r sector
gwirfoddol a’r gymuned gyfan. Fel rhan o’r dyletswydd hwn y mae’r Cyngor hefyd wedi cynnal
Asesiad Effaith Cydraddoldeb ar y drefn ymgynghori a’r effaith rhagwelir bydd y drefn yn ei
chael ar y budd-ddeiliaid

Bydd y broses ymgynghori'n cael ei chynnal dros gyfnod o dri mis rhwng 22 Mawrth 2011 a 1
Gorffennaf, 2011.
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Mae'r pecyn hwn ar gael hefyd mewn print bras, braille neu ar dâp.

Os hoffech fanylion pellach ynglŷn â’r broses ymgynghori, cysylltwch â:

Wyn Meredydd Hughes,
Rheolwr Ymgysylltu,

Adran Gwasanaethau Cymdeithasol,
Cyngor Gwynedd,
Swyddfa’r Cyngor,

Stryd y Jêl,
Caernarfon,

Gwynedd, LL55 1SH

neu drwy ffonio (01758) 704 407, neu e-bostio WynMeredyddHughes@gwynedd.gov.uk
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RHAN 1

1. Cefndir

Yn dilyn ymchwil diweddar, mae Cyngor Gwynedd yn ymwybodol y bydd poblogaeth hŷn y sir
yn cynyddu yn y degawdau nesaf. Bydd hyn yn arwain at newidiadau mewn gofynion iechyd
ynghyd â disgwyliadau newydd ynglŷn â sut y dylai gwasanaethau gofal a chymorth gael eu
darparu.

Er mwyn bodloni anghenion pobl hŷn y sir yn effeithiol, mae Cyngor Gwynedd wedi cynnal
adolygiad o wasanaethau gofal preswyl a nyrsio yn y sir. Yn ogystal, mae’r adolygiad yn
cynorthwyo’r Cyngor i ddatblygu cyfeiriad strategol hirdymor i’r gwasanaeth.

Canolbwyntiodd yr adolygiad ar ganfod beth fyddai anghenion pobl hŷn yn y dyfodol a gwnaed
argymhellion ynglŷn â sut y dylai gwasanaethau gael eu cynllunio a’u darparu er mwyn diwallu’r
anghenion hyn.

Cadarnhaodd yr adolygiad fod llai o bobl hŷn yn mynd i gartrefi preswyl yng Ngwynedd ers
2005. Roedd hyn yn bennaf oherwydd dymuniad pobl hŷn i barhau i fyw yn eu cartrefi eu hunain,
gyda chymorth, hyd y bo modd. Mae natur y defnydd yr ydym yn ei wneud o adnoddau preswyl
yn newid – mae llai o ofyn am ofal preswyl traddodiadol, ond mwy o ofyn am wasanaethau
arbenigol e.e. ar gyfer pobl sy’n dioddef o ddementia, neu ofal ysbaid i gefnogi defnyddwyr a
gofalwyr.

Dyma rhai gwasanaethau eraill sydd ar gael ac yn gymorth i gynnal annibyniaeth pobl hŷn.

• Gwasanaeth Teleofal - Teleofal yw’r defnydd o dechnoleg sy'n helpu pobl i aros yn eu
cartref a byw'n annibynnol.

• Gwasanaeth Galluogi - Gwasanaeth sy'n cynnig cymorth gan therapydd galwedigaethol,
gan ofalydd cartref ac yn achlysurol, gan ffisiotherapydd, i gynorthwyo pobl hŷn sydd wedi
colli rhai o’u sgiliau oherwydd salwch neu amgylchiadau bywyd, i gael yr hyder i wneud
tasgau drostynt eu hunain unwaith yn rhagor.

• Gwasanaethau Gofal Canolraddol - Gwasanaeth dan arweiniad y gwasanaeth nyrsio
cymunedol sy’n cynnig cyfnod o ofal dwys i bobl hŷn sydd wedi dioddef salwch. Bwriad y
gwasanaeth hwn yw rhoi gofal i unigolion yn eu cartrefi eu hunain gan osgoi iddynt orfod
cael eu derbyn i’r ysbyty neu ganiatáu iddynt gael eu rhyddhau’n fuan o’r ysbyty.

• Gwasanaethau Dydd - Gwasanaeth sydd yn rhoi cyfle i bobl hŷn dreulio amser yn
ystod y dydd mewn canolfan bwrpasol. I rai pobl mae’n gyfle i gymdeithasu ac i eraill mae’n
gyfle hefyd i dderbyn gofal personol gydag offer pwrpasol ar gael.
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• Gofal Ysbaid - y mae pob cartref preswyl yn cynnig gofal ysbaid ar gyfer pobl hŷn. I rai
mae’n gyfle i ofalwyr gael ysbaid eu hunain gan wybod fod eu perthynas neu ffrind yn
ddiogel tra maent i ffwrdd. I rai pobl mae’n gymorth iddynt gryfhau wedi cyfnod o salwch
ac arhosiad mewn ysbyty.

Casgliad arall daethpwyd iddo yn dilyn yr adolygiad oedd yr angen am fwy o ddewis o ran llety
addas a chyfleus ar gyfer pobl hŷn. Mae’n glir na fydd y mwyafrif o gartrefi preswyl y Cyngor
yn gallu bodloni anghenion defnyddwyr ein gwasanaethau yn y dyfodol ac mae hyn yn bennaf
o ganlyniad i natur yr adeiladau. Er enghraifft, yn aml mae ystafelloedd y preswylwyr mewn
cartrefi preswyl yn fychan ac nid oes ystafell ymolchi ynddynt. Golyga hyn fod preswylwyr yn
gorfod rhannu ystafelloedd ymolchi gan golli’r preifatrwydd a’r urddas y maent yn eu haeddu.
Anfantais arall ystafelloedd bychain yw’r ffaith nad oes lle i ddefnyddio offer symud a thrin. Heb
fuddsoddiad ariannol sylweddol, mae’n annhebygol y byddai’r mwyafrif o gartrefi preswyl y
Cyngor yn bodloni gofynion y genhedlaeth nesaf o bobl hŷn.

Bu i’r adolygiad gadarnhau bod angen i Gyngor Gwynedd edrych ar ei ddull o ddarparu
gwasanaethau preswyl er mwyn sicrhau y bydd yn ddigon hyblyg yn y dyfodol drwy sicrhau:

• Llai o welyau preswyl traddodiadol

• Mwy o welyau preswyl arbenigol ar gyfer pobl sy’n dioddef o ddementia

• Mwy o welyau nyrsio mewn rhai ardaloedd

• Tai Gofal Ychwanegol

Ein nod felly yw datblygu cynlluniau sy’n trawsnewid ein dull o ddarparu gwasanaethau yn yr
unfed ganrif ar hugain. Bydd y cynlluniau yn cynnig gwerth am arian ac yn ymateb i anghenion

pobl hŷn Gwynedd.

Yn amgaeedig gyda’r pecyn gwybodaeth hwn mae taflen “Mae gofal cymdeithasol i oedolion yn
newid” (atodiad 1) a gynhyrchwyd yn ddiweddar gan Adran Tai a Gwasanaethau Cymdeithasol
Cyngor Gwynedd. Pwrpas y daflen hon yw egluro sut bydd gwasanaethau gofal cymdeithasol
yn datblygu er mwyn cefnogi’r rhai sydd angen cymorth i fyw’n annibynnol a diogel.

2. Beth yw'r rhaglen waith Trawsnewid Gwasanaethau Pobl Hŷn? 

Er mwyn hyrwyddo gwasanaethau newydd sefydlwyd rhaglen waith Trawsnewid Gwasanaethau

Pobl Hŷn. Mae sawl ffrwd gwaith i’r rhaglen hon yn cynnwys cyflwyno gwasanaeth Galluogi,
sicrhau’r defnydd gorau o offer a Teleofal ac adolygu gwasanaethau dydd.
Un maes gwaith arall yw Adeiladu i’r Dyfodol, sef cynllun sy’n edrych yn arbennig ar y maes

llety i bobl hŷn mewn pedair ardal, sef Porthmadog, y Bala, Blaenau Ffestiniog a Bangor.

Cafodd yr ardaloedd uchod eu dewis oherwydd cyflwr anfoddhaol adeiladau cartrefi preswyl
Cyngor Gwynedd yn yr ardaloedd hyn.
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Nod y cynllun yw datblygu dewisiadau gofal preswyl i bobl hŷn Gwynedd fydd yn:

• hyrwyddo annibyniaeth defnyddwyr gwasanaeth a chefnogi gofalwyr 

• galluogi pobl i fyw bywyd annibynnol llawn ble mae hynny'n bosib, ac yn ôl eu dymuniad.

Er mwyn gwneud hyn, mae Cyngor Gwynedd yn datblygu rhwydwaith o wasanaethau ar ffurf
Canolfannau Arddangos, sef canolfannau i arddangos offer sydd ar gael i gynorthwyo pobl hŷn
i barhau i allu byw yn eu cartrefi eu hunain a hefyd Tai Gofal Ychwanegol fydd yn ymateb i'r
galw am lety addas a safonol i drigolion hŷn y Sir.

Yn dilyn asesiad o anghenion iechyd, gofal cymdeithasol a thai ar gyfer pobl hŷn a gwblhawyd
mewn trafodaeth gydag arbenigwyr a phobl leol, daethpwyd i’r casgliadau a ganlyn o ran beth
yw’r gofynion gwasanaethau preswyl. 

Porthmadog
40 uned Tai Gofal Ychwanegol, yn cynnwys unedau ar gyfer gofal canolraddol, gofal ysbaid a
thai gofal ychwanegol ar gyfer pobl sy’n dioddef o ddementia.

Y Bala 
30 uned Tai Gofal Ychwanegol, yn cynnwys unedau gofal canolraddol a gofal ysbaid, ynghyd â
gofal dydd.

Bangor
40 uned Tai Gofal Ychwanegol a chanolfan gofal dydd.

Ffestiniog
40 uned Tai Gofal Ychwanegol, yn cynnwys unedau gofal canolraddol. 

Beth yn union yw Tai Gofal Ychwanegol?

Prif elfennau Tai Gofal Ychwanegol yw:

• Bydd gan bawb ei ddrws ffrynt ei hun - gyda'r rhyddid i ddewis pwy sy'n dod i mewn

• Cyfuniad o unedau un neu ddwy ystafell wely. Ym mhob uned bydd ystafell fyw, cegin ac
ystafell ymolchi

• Gall cyplau a ffrindiau aros gyda'i gilydd

• Cymysgedd o bobl - rhai'n byw'n annibynnol ac eraill yn llai annibynnol

• Gwasanaethau gofal 24 awr ar gael – yn ôl angen yr unigolyn

• Cefnogaeth i gadw annibyniaeth yr unigolyn
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• Cyfle i ymuno mewn gweithgareddau cymdeithasol

• Diogelwch - y nod yw darparu cartref sy'n ddiogel. Bydd cefnogaeth Teleofal ar gael fel
ffordd o hybu byw'n annibynnol

Bydd y tai gofal ychwanegol yn cael eu cynllunio er mwyn bodloni ystod eang o anghenion
defnyddwyr a bydd yr unedau'n cael eu rhannu rhwng defnyddwyr ag anghenion gofal uchel,
canolig ac isel.

Yn ychwanegol o fewn y cynllun, bydd amrywiaeth o gyfleusterau cymunedol ar gael gall
gynnwys bwyty, ystafell weithgareddau, siop trin gwallt, siop fach ac ystafelloedd ar gyfer
gwesteion.

Mae’r darlun isod o’r Tai Gofal Ychwanegol sydd yn cael ei adeiladu yn Y Bala yn rhoi braslun o
sut y gall y cynllun a rhai o’r unedau un neu ddau wely edrych.

6



Opsiynau lleol 

Mae Cyngor Gwynedd wedi cyflwyno cais am ddyraniad Grant Tai Cymdeithasol ar y cyd â
Chymdeithas Tai Eryri ar gyfer datblygu cynllun Tai Gofal Ychwanegol ym Mhorthmadog. Yn
ddiweddar cyhoeddodd Llywodraeth y Cynulliad na fydd Siroedd sydd eisoes wedi derbyn
Grant Tai Cymdeithasol yn derbyn dyraniad ar gyfer cynlluniau Tai Gofal Ychwanegol eraill. Yma
yng Ngwynedd mae cynlluniau eisoes ar y gweill trwy’r rhaglen Grant Tai Cymdeithasol yn y
Bala (Tai Clwyd) ac ardal Ffestiniog (Tai Eryri). 

O ganlyniad bydd rhaid ystyried datblygu cynllun ym Mhorthmadog heb gymorth Llywodraeth
Cynulliad Cymru. Bydd y cynllun yn ddibynnol ar ganran o’r unedau yn cael eu gwerthu am
bris marchnad agored. Mae mwy nag un safle yn cael ei asesu. Bydd mwy o wybodaeth ar gael
yn ystod y broses ymgynghori yn cynnwys arddangosfa am gynlluniau Tai Gofal Ychwanegol
llwyddiannus mewn ardaloedd eraill.

3. Beth yw nod y broses ymgynghori?

Nod y broses ymgynghori ar ddyfodol Cartref Preswyl Cofrestredig Hafod y Gest yw:

• Annog unigolion i fynegi barn am yr opsiynau ar gyfer dyfodol gwasanaethau preswyl ym
Mhorthmadog

• Sicrhau bod unigolion yn ymwybodol o gynlluniau’r Cyngor i foderneiddio’r ddarpariaeth
lletya ym Mhorthmadog

• Sicrhau bod unigolion yn ymwybodol o’r ddarpariaeth breswyl a nyrsio sydd ar gael gan
y sector annibynnol yn ardal Porthmadog

• Egluro beth yw’r materion sy’n cael effaith ar y ffordd y bydd gwasanaethau gofal preswyl
yn cael eu darparu yn y dyfodol a pham bod angen eu newid

• Sicrhau bod unigolion yn cael y wybodaeth y mae arnynt ei hangen er mwyn dod i
benderfyniad

• Sicrhau bod unigolion yn gwybod sut i fynegi eu barn a chyflwyno sylwadau

• Casglu ymateb gan unigolion er mwyn ei ystyried cyn i'r penderfyniad terfynol gael ei
wneud gan Fwrdd y Cyngor 

4.  Pryd a sut fydd y broses ymgynghori'n cael ei gweithredu?

Bydd y Rheolwr Ymgysylltu yn mynd ati i ymgynghori'n ffurfiol a chasglu adborth dros gyfnod
o dri mis rhwng 22 Mawrth 2011 a 1 Gorffennaf 2011.
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Ar ddechrau’r cyfnod ymgynghori bydd datganiadau a rhybudd swyddogol yn cael eu rhoi yn y
wasg er mwyn codi ymwybyddiaeth. Yn ogystal bydd y Rheolwr Ymgysylltu yn sicrhau bod y
pecyn gwybodaeth hwn, ynghyd â holiadur, yn cael ei anfon i’r budd-ddeiliaid amlycaf. Pwrpas
yr holiadur yw cynorthwyo’r budd-ddeiliaid i ymateb i’r ymgynghoriad. Nid yw’n orfodol i
unrhyw un gwblhau’r holiadur er mwyn ymateb; mae llythyr yr un mor dderbyniol.

Bydd y rhestr o fudd-ddeiliaid yn cynnwys y canlynol

• Trigolion Hafod y Gest
• Eu teulu neu ffrindiau agos
• Y staff
• Yr Undebau Llafur
• Cynrychiolwyr etholedig
• Cyrff cyhoeddus all gael eu heffeithio gan y penderfyniad neu sydd â diddordeb yn y sector

gofal
• Mudiadau gwirfoddol sydd â diddordeb yn y sector gofal

• Unrhyw unigolyn, mudiad neu gorff yn yr ardal sydd â diddordeb yn y penderfyniad

Mae Cyngor Gwynedd am annog y budd-ddeiliaid a’r cyhoedd i fynegi barn yn ystod y broses
ymgynghori. Er mwyn cynorthwyo’r broses, bydd y Rheolwr Ymgysylltu ar gael i gyfarfod budd-
ddeiliaid yn unigol i’w cynorthwyo i ymateb. Bydd hyn yn rhoi’r cyfle i bobl fynegi eu barn yn
unigol yn ystod y cyfnod ymgynghori ffurfiol. Os ydych yn dymuno cyfarfod â’r Rheolwr
Ymgysylltu, gofynnir i chi gysylltu ag ef er mwyn trefnu amser penodol, drwy ffonio 01758 704
407 neu e-bostio WynMeredyddHughes@gwynedd.gov.uk.

Mae’r tabl isod yn crynhoi amserlen yr ymgynghoriad ffurfiol ac yn nodi pa bryd y bydd sesiynau
galw i mewn yn cael eu cynnal.

Dyddiad Gweithred
22 Mawrth 2011 Cyfnod ymgynghori ffurfiol yn dechrau.

Pecynnau Gwybodaeth yn cael eu dosbarthu i fudd-ddeiliaid allweddol,
gyda chopïau yn cael eu rhannu i aelodau o’r cyhoedd ar gais i’r
Rheolwr  Ymgysylltu.

1 Gorffennaf 2011 Cyfnod Ymgynghori ffurfiol yn dod i ben.

5.  Beth fydd yn digwydd ar ôl y cyfnod ymgynghori ffurfiol?

Yn dilyn y cyfnod ymgynghori ffurfiol bydd y Rheolwr Ymgysylltu yn treulio mis Gorffennaf
2011 yn dadansoddi a chloriannu’r ymatebion.
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Yn dilyn hyn, bydd cyfres o gyfarfodydd yn cael eu cynnal gyda budd-ddeiliaid allweddol megis
preswylwyr, teuluoedd, gofalwyr, aelodau staff ac undebau llafur. Nod y cyfarfodydd hyn fydd
cael cyfle i adrodd yn ôl ar ganlyniad yr ymgynghoriad a nodi’r argymhelliad fydd yn cael ei
gyflwyno i’r Pwyllgor Craffu Gofal ar 13 Medi 2011, ac yna i Fwrdd y Cyngor ym mis Hydref.

Yn ystod mis Medi 2011, bydd y Pwyllgor Craffu Gofal yn ystyried y wybodaeth a gyflwynir yn
yr adroddiad ac yn ei gwyntyllu’n fanwl. Rôl y Pwyllgor Craffu yw herio i sicrhau bod
argymhellion a gyflwynir i’r Bwrdd yn gytbwys a theg. Yn dilyn ystyriaeth y Pwyllgor Craffu
Gofal, bydd argymhelliad yn cael ei baratoi a’i gyflwyno i Fwrdd y Cyngor.

Bwrdd y Cyngor fydd â’r hawl i benderfynu ar ddyfodol y cartref. Bydd Bwrdd y Cyngor yn
cyfarfod er mwyn ystyried sylwadau'r Pwyllgor Craffu Gofal a’r adroddiad.

Trwy gydol y broses ymgynghori ac wedi iddi ddod i ben bydd Gweithwyr Cymdeithasol yn
cynnig cefnogaeth a chyngor i’r holl breswylwyr.

Mae’r tabl isod yn crynhoi'r amserlen wedi i’r broses ymgynghori ffurfiol ddod i ben a’r camau
fydd angen eu cymryd er mwyn cael penderfyniad ynglŷn â dyfodol Cartref Preswyl Hafod y
Gest.

Dyddiad Gweithred

1 Gorffennaf, 2011 Cyfnod Ymgynghori ffurfiol yn dod i ben.

Gorffennaf 2011 Dadansoddi a chloriannu ymatebion yr ymgynghoriad.
Cyfarfod budd-ddeiliaid allweddol er mwyn adrodd yn ôl gyda chanlyniad
yr ymgynghoriad a’r argymhelliad fydd yn cael ei gyflwyno i’r Pwyllgor
Craffu Gofal.

13 Medi 2011 Adrodd yn ôl i’r Pwyllgor Craffu Gofal gydag argymhellion ar ddyfodol
Cartref Hafod y Gest, Porthmadog.

Medi/Hydref 2011 Adroddiad ac argymhelliad y Pwyllgor Craffu Gofal ar ddyfodol Cartref
Hafod y Gest yn cael eu cyflwyno i Fwrdd y Cyngor.

Bwrdd y Cyngor i gadarnhau eu penderfyniad ar ddyfodol Cartref Hafod
y Gest.

6. Pa wybodaeth sydd ar gael i fy helpu i wneud penderfyniad ynglŷn â dyfodol
Cartref Hafod y Gest?

Mae Atodiad 1 yn cynnwys y daflen “Mae gofal cymdeithasol yn newid”. Pwrpas y daflen hon
yw egluro sut fydd gwasanaethau gofal cymdeithasol yn datblygu er mwyn cefnogi’r rhai sydd
angen cymorth i fyw’n annibynnol a diogel.

9



Mae Atodiad 2 yn rhestru rhai cwestiynau posib all gael eu gofyn yn ystod yr ymgynghoriad
ar ddyfodol cartref Hafod y Gest, ynghyd ag atebion.

Mae rhan 2 y pecyn hwn yn rhoi gwybodaeth benodol ar Gartref Preswyl Hafod y Gest,
Porthmadog a’r ddarpariaeth gofal yn ardal Porthmadog.

7. Sut allaf i fynegi fy marn?

Mae sawl ffordd i chi fynegi eich barn a chael cyfle i fod yn rhan o’r ymgynghori, er enghraifft:

Cyfarfodydd
Cyfarfodydd un i un gyda phreswylwyr presennol a’u teuluoedd / gofalwyr neu berthynas agos.
Bydd y cyfarfodydd yn gyfle i breswylwyr a’u perthynas agosaf ganfod mwy am y broses
ymgynghori a mynegi barn. Os hoffech fanteisio ar y cyfle hwn gofynnir i chi gysylltu â’r Rheolwr
Ymgysylltu neu gallech drefnu hyn drwy Sian W. Evans, Rheolwr Cofrestredig Cartref Preswyl
Hafod y Gest.

Eiriolaeth
Os dymunir, bydd gwasanaeth eiriolaeth cwbl annibynnol o’r Cyngor ar gael i breswylwyr
Cartref Preswyl Hafod y Gest i’w cynorthwyo i gymryd rhan yn yr ymgynghoriad ac i fynegi
barn. Am fanylion pellach, cysylltwch â Sian W. Evans Rheolwr Cofrestredig Cartref Preswyl
Hafod y Gest.

Yn ysgrifenedig
Mae modd i chi ysgrifennu at y Rheolwr Ymgysylltu yn uniongyrchol neu lenwi’r holiadur sydd
wedi’i atodi i’r llyfryn hwn a’i ddychwelyd at:

Wyn Meredydd Hughes,
Rheolwr Ymgysylltu,

Adran Gwasanaethau Cymdeithasol,
Cyngor Gwynedd,
Swyddfa’r Cyngor,

Stryd y Jêl,
Caernarfon,

Gwynedd, LL55 1SH

Yn ogystal, gallech fynegi eich barn drwy e-bost.  Am fwy o fanylion ewch i
www.gwynedd.gov.uk/cartrefHafodyGest  i lawr lwytho copi o’r llyfryn hwn a’r holiadur.

Cyfarfodydd gydag aelodau staff cartref Hafod y Gest
Bydd y Rheolwr Ymgysylltu yn trefnu cyfarfodydd gyda staff y cartref i gyflwyno’r pecyn hwn
iddynt yn fuan yn ystod y broses ymgynghori. Bydd Rheolwyr yr Adran Darparu a Hamdden
yn cefnogi’r staff yn ystod y cyfnod anodd hwn, yn ogystal â’r Swyddog Personél fydd yn
cydweithio gyda chynrychiolwyr o’r Undebau Llafur er mwyn eu cefnogi.
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Cyfarfodydd gydag Asiantaethau a Chynrychiolaeth o’r Gymuned
Fel rhan o’r ymgynghori, bydd y Rheolwr Ymgysylltu yn holi barn amryw o asiantaethau a
chynrychiolaeth o’r gymuned am yr opsiynau sydd wedi’u pennu ar gyfer Cartref Hafod y Gest.

Mae’r asiantaethau’n cynnwys:

Rhestr Ymgynghorol

Mudiadau Cysylltiedig Mudiadau Gwirfoddol Cynrychiolwyr Etholedig
Meddygfeydd yr ardal Cymdeithas Alzheimer Aelod Seneddol
Bwrdd Iechyd Prifysgol Y Samariaid Aelod Cynulliad
Betsi Cadwaladr Gwasanaeth Cynnal Cynghorwyr Lleol

Gofalwyr Cynghorau Cymuned
Fforwm Gofal Cymru
Age Concern
Mantell Gwynedd             
Cyfeillion Cartref Preswyl
Hafod y Gest, Porthmadog.

Os ydych yn asiantaeth neu’n wasanaeth ac yn dymuno mynegi eich barn a bod yn rhan o’r
broses ymgynghori ar ddyfodol cartref preswyl Hafod y Gest, cysylltwch â’r Rheolwr Ymgysylltu
am sgwrs bellach.

Y Camau Nesaf
Bydd y wybodaeth a gesglir o’r ymgynghoriad yn cael ei dadansoddi ar ddiwedd y cyfnod
ymgynghori a'i chyflwyno i’r Pwyllgor Craffu Gofal ar 13 Medi 2011 yn y lle cyntaf ac yna i
Fwrdd Cyngor Gwynedd i gael penderfyniad ar ddyfodol Cartref Hafod y Gest.

Byddwn yn ddiolchgar pe baech yn anfon eich sylwadau a/neu lenwi'r holiadur sydd wedi’i
gynnwys yn y pecyn gwybodaeth a’i ddychwelyd i’r Rheolwr Ymgysylltu cyn 1 Gorffennaf
2011drwy e-bost: WynMeredyddHughes@gwynedd.gov.uk
neu ei bostio i’r cyfeiriad isod:

Wyn Meredydd Hughes,
Rheolwr Ymgysylltu,

Adran Gwasanaethau Cymdeithasol,
Cyngor Gwynedd
Swyddfa’r Cyngor,

Stryd y Jêl, Caernarfon,
Gwynedd, LL55 1SH

Diolch am gymryd rhan yn yr ymgynghoriad.
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RHAN  2

PROFFIL CARTREF

Cartref Preswyl Cofrestredig Hafod y Gest, Stryd Fawr,
Porthmadog, Gwynedd, LL49 9NU.

Rhif ffôn 01766 513484

Rheolwr Cofrestredig (dros dro): Sian W.Evans

Disgrifiad o’r adeilad

Adeiladwyd y cartref yn y 70au. Nid yw’n adeilad dull traddodiadol ond yn hytrach yn adeilad
a adeiladwyd gan ddefnyddio dull oedd yn defnyddio cydrannau wedi’u paratoi ymlaen llaw
oddi ar y safle.

Ym mis Mehefin 2009, comisiynwyd adroddiad cyfansawdd gan ymgynghorwyr arbenigol
annibynnol i edrych ar bob agwedd o’r adeiladwaith.

Mae crynodeb gweithredol yr adroddiad yn casglu fel a ganlyn:

“The steel structure and concrete panel cladding of the building is in good condition, with no
major issues of concern. The fabric is in poorer condition, with the flat roof requiring replacement
and windows and doors requiring a substantial overhaul or replacing. Less work is required
internally, although all the small maintenance items would collectively be more substantial. There
is still believed to be Asbestos residue in the ceiling spaces and its removal has not been costed.

The Mechanical & Electrical installation is dated and inefficient and requires substantial
replacement. The current configuration increases the potential of Legionella developing in the
water supply.

It is recommended that the Fire Risk assessment be reviewed for the building. Due to its age,
the building is poorly insulated and has single glazed windows. To follow the spirit of Gwynedd’s
Environmental Strategy the building should be refurbished with higher levels of insulation and
energy efficient measures introduced.”

Mae’r adroddiad yn manylu’r angen am wariant cyfalaf mewn tri chategori - materion cyflwr,
materion yn ymwneud â safonau cyfredol defnydd ynni, a materion yn ymwneud â’r Safonau
Gofynnol Cenedlaethol ar gyfer Cartrefi Gofal i Bobl Hŷn (Diwygiad 2004 - Llywodraeth
Cynulliad Cymru).

O ran cyflwr, mae’r adroddiad yn manylu fod angen gwariant o oddeutu £572,000 dros y deng
mlynedd nesaf. Yn ogystal, noda y dylid ymgymryd â £462,000 o’r gwaith hwn yn syth.
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O ran uwchraddio i safonau defnydd ynni cyfredol, mae’r adroddiad yn nodi fod angen gwariant
o £198,000.

O ran cyfarfod a gofynion y Safonau Gofynnol Cenedlaethol ar gyfer Cartrefi Gofal i Bobl Hŷn
(Diwygiad 2004 - Llywodraeth Cynulliad Cymru) y mae cartref Hafod y Gest yn cwrdd â rhan
helaeth o’r gofynion. Oherwydd bod cartref Hafod y Gest yn gartref preswyl gweithredol
ymhell cyn bod y rheoliadau hyn wedi dod i rym, nid yw’r disgwyliadau'r un fath a pe byddai’r
cartref yn cael ei adeiladu o’r newydd.

Y mae’r adroddiad yn nodi amcan gost fras o £1,320,000 er mwyn sicrhau adnoddau
ychwanegol ar gyfer y cartref fyddai’n cynnwys cyfleusterau en suite ac estyniad rhag bod y
nifer o ystafelloedd yn gostwng wedi eu gosod. Dylid nodi nad yw’r gwaith hwn yn waith
angenrheidiol ar hyn o bryd ond yn waith byddai’n gwneud y cartref yn un mwy deniadol ar
gyfer darpar breswylwyr yn y dyfodol.

Yn ychwanegol i’r uchod mae angen gwaith i fodloni gofynion yr asesiad risg tân ac mae angen
gwariant o £110,000 ar gyfer hyn.

Categori cofrestru/ grwpiau cleientiaid

Cartref gyda 30 o welyau preswyl ar gyfer Pobl Hŷn (65+) yw cartref Hafod y Gest. O’r 30
gwely, mae dau wely ar gyfer gofal ysbaid a chwe gwely ar gyfer pobl hŷn sy’n dioddef o
broblemau cof cymedrol. Darperir gwasanaeth dydd yn y cartref ar gyfer uchafswm o bedwar
defnyddiwr y dydd. Oherwydd yr angen i wneud gwaith adeiladu i fodloni rheolau tân ac i gadw
un uned o’r cartref yn wag ar gyfer hyn, nid oes unrhyw un wedi dod i fyw i’r cartref yn barhaol
ers mis Awst 2010.

Unrhyw fater sydd wedi ei godi gan Arolygaeth Gofal a Gwasanaethau
Cymdeithasol Cymru (AGGCC) nad yw’r gwasanaeth wedi ymateb iddo

Dim. Cafwyd yr arolwg diwethaf yng Ngorffennaf 2010 ac roedd yr adroddiad yn canmol safon
y gofal yn y cartref. Roedd yn cyfeirio at ddiffygion yn yr adeilad, cyfeirir at y rhain yn yr adran
“Disgrifiad o’r adeilad”

Nifer o staff a gyflogir

Cyflogir 20 aelod a staff parhaol (llawn a rhan amser) a 9 aelod o staff llanw.

Pe byddai unrhyw un am drafod ymhellach cyflwr yr adeilad neu angen mwy o
wybodaeth am gartref Hafod y Gest gellir gwneud hyn drwy gysylltu gyda’r Rheolwr
Ymgysylltu ar 01758704407 neu ei e-bostio ar WynMeredyddHughes @gwynedd.gov.uk
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ATODIAD 2

RHAI CWESTIYNAU POSIB Y GALL BUDD-DDEILIAID EU GOFYN YN
YSTOD YR YMGYNGHORIAD AR DDYFODOL CARTREF HAFOD Y GEST

1. Pe byddai penderfyniad yn cael ei wneud i gau cartref Hafod y Gest beth fydd
y trefniadau a wneir ar gyfer y preswylwyr sy’n byw yno ar hyn o bryd?

Byddai pob preswylydd yn derbyn asesiad unigol o’i anghenion ac yna byddai trafodaeth yn cael
ei chynnal ynglŷn â’r opsiwn gorau iddynt.

2. Pe byddai penderfyniad yn cael ei wneud i gau cartref Hafod y Gest beth fydd
yn digwydd i’r staff?

Gwneir pob ymdrech i sicrhau cyflogaeth arall i'r staff ond ni ellid gwarantu y bydd hyn yn bosib
ym mhob achos.

3. Pe byddai penderfyniad yn cael ei wneud i gau cartref Hafod y Gest ym mhle
fydd y rhai sy’n derbyn gofal ysbaid ar hyn o bryd yn derbyn eu gwasanaeth?

Mae gofal ysbaid yn rhan bwysig o’r gwasanaethau fydd ar gael er mwyn cefnogi unigolion a’u
gofalwyr i barhau i fyw yn eu cartrefi eu hunain. Byddai unrhyw ddatblygiad tai gofal ychwanegol
ym Mhorthmadog yn cynnwys adnodd ar gyfer gofal ysbaid.

4. Pe byddai penderfyniad yn cael ei wneud i gau cartref Hafod y Gest, ym mhle
fydd y rhai sydd yn derbyn gofal dydd yno yn derbyn ei gwasanaeth ac a fydd
y penderfyniad yn effeithio ar ddyfodol y Ganolfan Ddydd ym Mhorthmadog
sydd wedi’i lleoli ar yr un safle a chartref Hafod y Gest? 

Mae adolygiad yn cael ei gynnal ar hyn o bryd ar y ffordd orau i ymateb i anghenion gofal dydd
pobl hŷn ar draws y Sir. Mae’r adolygiad yn cynnwys defnyddwyr a darparwyr. Y bwriad fydd
sicrhau ein bod yn gallu cynnig gwasanaethau cynaliadwy sy’n gallu ymateb i wahanol anghenion
(o gyfleoedd gymdeithasu yn unig i ofal personol dwys er mwyn cefnogi gofalwyr). Rydym yn
ymwybodol nad oes defnydd digonol yn cael ei wneud o adnoddau fel canolfannau dydd, er
enghraifft, a bod rhaid i’r gwasanaeth yn gyffredinol fod yn fwy hyblyg er mwyn bodloni anghenion
gofalwyr. Mae’n anodd rhagweld yn union beth fydd canlyniad yr adolygiad a’r ymgynghoriad
ar hyn o bryd.

5. A oes cynlluniau i adeiladu cartref preswyl newydd ym Mhorthmadog?

Y bwriad yw adeiladu tai gofal ychwanegol tebyg i’r hyn sy’n cael ei ddatblygu ar hyn o bryd yn
y Bala.
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6. Pryd fyddwn yn gwybod os oes cynllun Tai Gofal Ychwanegol am gael ei
adeiladu ym Mhorthmadog? Beth fydd yr amserlen ar gyfer ei adeiladu?

Y bwriad yw gwneud hyn cyn gynted â phosib ond nid oes amserlen wedi’i llunio ar hyn o bryd.

7. Pe byddai penderfyniad yn cael ei wneud i gau cartref Hafod y Gest, a fydd
yn cael ei gadw ar agor hyd nes bod y Cynllun Tai Gofal Ychwanegol wedi
agor?

Pe byddai penderfyniad i gau cartref Hafod y Gest, yna'r opsiwn yw adeiladu tai gofal
ychwanegol ar y safle.  Os digwydd hyn yna ni fydd yn bosib cadw’r cartref ar agor.

8. Os fydd hyn yn digwydd, a fydd Cyngor Gwynedd yn gwario ar Hafod y Gest
i’w gynnal am y cyfnod hwn?

Petai’r cartref yn cael ei gadw ar agor bydd angen i'r Cyngor ystyried pa wariant sydd ei angen.

9. Pwy fydd yn gyfrifol am y Tai Gofal Ychwanegol a phwy fydd yn darparu’r
gofal?

Does dim penderfyniadau cadarn wedi’u gwneud ond mae’n debygol mai Cymdeithas Tai Eryri
fydd yn gyfrifol am ddatblygu adeilad y tai gofal ychwanegol.  Nid oes trafodaeth i ystyried y
darparwr gofal wedi digwydd hyd yma.

10. Pam na allwch wario’r arian fyddai ei angen i adeiladu’r Tai Gofal Ychwanegol
ar wella adeilad Hafod y Gest?

Tai Eryri fyddai’n adeiladu’r tai gofal ychwanegol ac nid y Cyngor fyddai berchen yr adeilad.  O
wario yn llawn ar y cartref, dim ond oes o oddeutu 20 mlynedd fyddai hynny yn ei gynnig tra
byddai tai gofal ychwanegol yn ddarpariaeth newydd ac yn para am gyfnod llawer hwy na hynny.
Yn ogystal, rhaid cofio y byddai angen symud y trigolion presennol os yr ymgymerir â gwariant
llawn ar yr adeilad presennol.

11. Ar ba safle fydd y cynllun yn cael ei adeiladu?

Oni bai fod safle arall yn cael ei adnabod y bwriad fyddai adeiladu ar safle Hafod y Gest.

12. Pe byddai penderfyniad yn cael ei wneud i gau cartref Hafod y Gest beth fydd
yn digwydd i’r adeilad a’r safle?

Heblaw am adeiladu tai gofal ychwanegol arno, nid oes ystyriaeth wedi’i rhoi i ddefnydd arall
hyd yma. Anogir sylwadau a syniadau gan fudd-ddeiliaid yn ystod y cyfnod ymgynghori.
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13. Pe byddai’r mwyafrif o’r rhai sy’n ymateb i’r ymgynghoriad yn datgan eu bod
am gadw cartref Hafod y Gest yn gartref preswyl a’u bod yn dymuno i’r
Cyngor wario arian i’w ddiogelu, a fydd y dymuniad hwn yn cael ei barchu?

Byddai hynny yn fater i'r Cyngor i’w ystyried a phenderfynu arno, wedi pwyso a mesur yr holl
dystiolaeth fydd ar gael pan ddaw’r amser cloriannu’r ymatebion i’r ymgynghoriad.
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