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Disgrifiad o'r gwasanaeth
Mae Cartref Gofal Glynderwen wedi'i gofrestru i ddarparu llety a gofal personol ar gyfer hyd 
at un ar ddeg o oedolion iau ag anabledd dysgu. Mae'r tŷ ar wahân mawr yn darparu llety i 
hyd at naw o bobl, ac mae'r 'Coach House' yn darparu llety i ddau berson yn y ddau fflat 
annibynnol, sydd wedi'u lleoli yng nghefn y prif dŷ.

Aston Care Ltd yw'r darparwr cofrestredig a'r unigolyn cyfrifol yw Mr Matrin Clayton. Mae 
rheolwr profiadol wedi'i chyflogi, sydd wedi'i chofrestru â Gofal Cymdeithasol Cymru.  

Crynodeb o'n canfyddiadau

1. Asesiad cyffredinol

Mae'r bobl yn byw mewn amgylchedd cartrefol, cadarnhaol, sydd wedi'i reoli'n dda, lle 
maent yn hapus ac yn teimlo eu bod yn perthyn. Caiff y bobl eu gweld fel unigolion a'u 
hannog i wneud dewisiadau gan staff sydd â dealltwriaeth dda o'u hanghenion a'r hyn sy'n 
bwysig iddynt. 

Gwelsom fod gan y bobl ffordd iach o fyw a'u bod yn cael eu hannog yn weithredol i 
ymgysylltu â'r gymuned ehangach, lle caiff risgiau eu rheoli'n briodol gan y staff.  Nodwyd 
gennym bod pob aelod o'r staff yn broffesiynol, wedi'u hyfforddi'n dda ac yn llawn 
cymhelliant. Cânt hefyd lefel dda o hyfforddiant a chefnogaeth gan dîm rheoli profiadol a 
chynhwysol.  

2. Gwelliannau

Mae cyfyngwyr wedi'u gosod ar yr holl ffenestri newydd yn y cartref. Gwnaed hyn o fewn 48 
awr o'r arolygiad diwethaf. Mae'r unigolyn cyfrifol bellach yn llunio adroddiadau rheolaidd fel 
rhan o'i broses sicrhau ansawdd. 

3. Gofynion ac argymhellion 

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



1. Llesiant 

Crynodeb

Mae'r bobl yn hapus, yn cael eu parchu ac yn cyfrannu at y penderfyniadau sy'n effeithio ar 
eu bywydau.
Gall y bobl fod yn dawel eu meddwl bod y gofal a'r gefnogaeth a ddarperir yn y cartref yn 
canolbwyntio ar eu cefnogi i gael a chynnal ffordd iach o fyw. 

Ein canfyddiadau

Mae'r bobl mor iach ac egnïol ag y gallant fod. Gwelsom fod y cartref yn cynnal prosesau 
cyfathrebu a chydberthnasau da â gweithwyr gofal cymdeithasol proffesiynol allanol. Roedd 
y nodiadau gofal yn dangos bod y bobl yn mynychu apwyntiadau rheolaidd â gweithwyr 
proffesiynol megis meddygon teulu, deintyddion a phodiatryddion. Gwelsom fod deiet a 
maeth y bobl yn cael eu monitro'n ofalus, a bod eu pwysau'n cael ei gofnodi'n wythnosol. 
Roedd y bwydlenni a thrafodaeth â'r cogydd yn dangos bod y bobl yn cael deiet amrywiol 
ac iach. Roedd y cogydd yn awyddus i nodi bod mwy o bwyslais yn cael ei roi ar sicrhau 
bod mwy o ffrwythau a llysiau ar gael yn ystod amseroedd bwyd.  Gwelsom fod y bobl yn 
cael dewis ble i fwyta'u prydau. Roedd yn rhan fwyaf o'r bobl yn hoffi bwyta yn yr ystafell 
fwyta gyda'r bobl eraill, gyda nifer lai yn dewis bwyta yn eu hystafelloedd. Dywedodd nifer o 
bobl sy'n byw yn y cartref eu bod yn hapus â'r bwyd. Roedd y cynlluniau gofal a'r nodiadau 
dyddiol yn dangos bod y bobl yn cael eu cefnogi i reoli eu gofal personol a chynnal safonau 
hylendid da. 

Gwelsom fod digon o weithgareddau ar gael i'r bobl yn y cartref ac yn y gymuned 
ehangach. Roedd ffotograffau ar yr hysbysfwrdd yn y dderbynfa yn dangos amrywiaeth o 
weithgareddau.  Roedd y cartref yn cyflogi cydlynydd gweithgareddau i gefnogi'r gweithwyr 
gofal i wneud amrywiaeth o weithgareddau gyda'r bobl. Serch hyn, roedd pob aelod o'r staff 
yn gyfrifol am gymryd rhan yn y gweithgareddau. Gwelsom un person yn gwneud pos jig-so 
a 
dau berson yn gwneud celf a chrefft gyda'r cydlynydd gweithgareddau. Roedd y ddau 
unigolyn i'w gweld yn mwynhau'r gweithgareddau. Dywedodd person arall wrthym ei fod yn 
mwynhau gofalu am ei gwningod. Yn ystod yr arolygiad, gwelwyd un person yn mynd allan 
i'r siop anifeiliaid anwes i brynu cyflenwadau ychwanegol.  Roedd nifer o'r bobl a oedd yn 
byw yn y cartref yn mwynhau mynd allan i'r gymuned leol. Roedd gan y cartref nifer o 
gerbydau a ddefnyddiwyd ar gyfer teithiau amrywiol.  Roedd y rhain yn cynnwys mynd i 
grŵp cymunedol lleol, ymweld â'r dafarn leol ac amrywiaeth eang o dripiau dydd. Roedd un 
person a oedd yn byw yn y cartref hefyd yn gwirfoddoli mewn siop elusen leol. Felly, mae'r 
bobl yn cael budd o gymryd rhan mewn amrywiol weithgareddau o'u dewis, yn ogystal â 
deiet iach a ffordd iach o fyw.  

Mae'r bobl yn cael budd o'r faith bod y staff yn deall meddyginiaeth ac yn gweithio'n ddiogel 
â hi. Roedd meddyginiaeth yn cael ei storio mewn ystafell benodol ar lawr gwaelod y prif 
dŷ. Er bod yr ystafell yn fach, roedd yn briodol ac yn cael ei chadw dan glo, ac roedd y 
tymheredd yn cael ei gofnodi'n ddyddiol. Roedd meddyginiaeth hefyd yn cael ei storio yn y 
ddau fflat, ond nid oedd modd i ni wirio hyn yn ystod yr arolygiad. Dim ond yr uwch 
weithwyr gofal a oedd yn rhoi meddyginiaeth. Roedd y matrics hyfforddiant staff yn dangos 
bod yr hyfforddiant ar feddyginiaeth yn gyfredol. Rhoddwyd trosolwg i ni o'r ffordd y caiff 
meddyginiaeth e rheoli yn y cartref gan uwch weithiwr gofal. Rhoddodd wybodaeth fanwl 



am y feddyginiaeth, amlder y broses weinyddu a'r cymorth a roddwyd i'r unigolyn gymryd ei 
feddyginiaeth. 

Gwelsom fod meddyginiaeth yn cael ei rheoli yn unol â chanllawiau NICE ar “Managing 
Medicines in Care Homes".    Gwnaethom edrych ar y polisi/gweithdrefn rheoli 
meddyginiaeth. Er ei fod/bod yn ddigonol, nid oedd yn cynnwys canllawiau clir ar 
weithdrefnau adrodd pe bai camgymeriad wrth weinyddu meddyginiaeth. Gwnaed 
argymhelliad felly, ac yn ddiweddarach, lluniodd y rheolwr siart lif yn dangos y broses 
adrodd. Roeddem o'r farn bod hyn yn briodol ar gyfer y gofynion. Yn ogystal, roeddem o'r 
farn y dylid cyflwyno gwiriadau cymhwysedd fel rhan o brosesau monitro ansawdd a 
goruchwylio'r staff. Felly, mae'r bobl yn cael budd o drefniadau addas ar gyfer storio a 
gweinyddu meddyginiaeth yn ddiogel. 



2. Gofal a Datblygiad

Crynodeb

Mae'r bobl yn cael eu cefnogi gan staff sydd wedi ymrwymo i hyrwyddo annibyniaeth. Mae'r 
bobl yn cael budd o wasanaeth sydd, drwy ymgynghori â'r unigolion, yn ystyried eu 
dymuniadau, eu dyheadau a'u hanghenion personol, ac ar yr un pryd yn sicrhau bod risgiau 
wedi'u lleihau i'r eithaf.    

Ein canfyddiadau

Mae'r bobl yn cael eu hamddiffyn rhag risgiau ac yn cael gofal a chymorth sy'n ystyried eu 
dymuniadau a'u dyheadau personol. Roedd y gwasanaeth wed cyflwyno system rheoli gofal 
electronig yn ddiweddar. Roedd y system hon yn storio'r holl ddogfennaeth rheoli gofal, a'r 
nodiadau dyddiol. Roedd y rheolwr a'r gweithwyr gofal yn siarad yn gadarnhaol am y 
system, yr oeddent yn teimlo ei bod yn eu galluogi i dreulio mwy o amser gyda'r bobl a 
oedd yn byw yn y cartref.  Gwelsom fod y cynlluniau gofal ac asesiadau risg yn fanwl ac 
wedi'u teilwra i anghenion yr unigolion dan sylw. Dywedodd perthynas wrthym “I am always 
consulted, and updated on any changes”.Gwelsom fod y risgiau wedi'u nodi'n glir a bod 
strategaethau atal ar waith. Gwelsom fod gan y gweithwyr iechyd wybodaeth fanwl am 
bawb a oedd yn byw yn y cartref. Roedd hyn yn cynnwys strategaethau ar gyfer rheoli 
unrhyw risgiau neu newidiadau mewn ymddygiad. Fodd bynnag, gwelsom y bu digwyddiad 
yn ddiweddar a oedd yn ymwneud ag uwch weithwyr gofal. Nodwyd gennym nad oedd 
canllawiau rheoli risg wedi'u dilyn. Trafodwyd hyn â'r rheolwr, a fyddai'n tynnu sylw pob 
aelod o'r staff unwaith eto at bwysigrwydd cadw at ganllawiau, a hynny cyn gynted â 
phosibl.  

Dywedodd y gweithwyr gofal wrthym eu bod yn defnyddio amrywiaeth o strategaethau i 
sicrhau bod cynlluniau gofal y bobl yn adlewyrchu eu dymuniadau. Gwnaed hyn drwy 
luniau, trafodaethau, iaith arwyddion sylfaenol, hanes blaenorol ac ymgynghori â 
pherthnasau. Fodd bynnag, roedd yn anodd gweld o'r ddogfennaeth a oedd y bobl wedi 
cyflawni'r nodau a nodwyd ar eu cyfer. Trafodwyd hyn â'r rheolwr, a fyddai'n sicrhau y 
cyfeirir yn glir at unrhyw nodau a nodwyd yn y cyfarfodydd adolygu a chynllunio gofal. 
Gwnaethom arsylwi'r staff yn trafod amrywiaeth o bynciau gyda phobl, yn cynnwys 
cynlluniau ar gyfer beth yr hoffent ei wneud yn ddiweddarach y diwrnod hwnnw. Gwelsom 
fod y niferoedd o staff yn briodol ar gyfer y bobl sy'n byw yn y cartref, ac roedd yn 
ymddangos bod y staff yn hyblyg o ran anghenion yr unigolion. Roedd un person yn 
awyddus i fynd gyda'r rheolwr ar neges yn y gymuned. Sylwodd y rheolwr bod y person 
wedi cyffroi a threfnodd iddo fynd gyda hi ar ei hymweliad. Dywedodd gweithiwr gofal 
iechyd a gofal cymdeithasol proffesiynol, “the staff appear very proactive in dealing with any 
issues that arise”. Mae hyn yn dangos bod gan y staff y sgiliau a'r hyder i wella llesiant y 
bobl. 

Caiff y bobl eu trin mewn ffordd gynnes a charedig gan staff sy'n dangos parch. Gwelsom 
ryngweithio da rhwng y gweithwyr gofal a'r bobl a oedd yn byw yn y cartref drwy gydol yr 
arolygiad. Roedd y gweithwyr gofal yn siarad yn annwyl pan ofynnwyd iddynt am yr 
unigolyn, ac yn portreadu'r bobl mewn ffordd gadarnhaol.  Roedd angen atgoffa un person 
a rhoi cymorth iddo gynnal a chadw ei ardal fyw. Clywsom y gweithwyr gofal yn rhoi 
anogaeth addfwyn i'r person. Gwnaethant hefyd roi canmoliaeth a chlod i'r person ar ôl iddo 



orffen y gwaith glanhau yn ddiweddarach y diwrnod hwnnw. Dywedodd un person a oedd 
yn byw yn y cartref, “staff are lovely, they take me out”, a dywedodd un arall “they look after 
me”. Dywedodd perthynas, “staff are absolutely excellent, and they always do their very 
best”.  Felly, mae'r bobl yn cael eu parchu fel unigolion ac mae'r staff yn cydnabod pwy 
ydynt ac yn eu gwerthfawrogi. 



3. Yr amgylchedd

Crynodeb

Mae llesiant y bobl yn cael ei wella drwy fyw mewn cartref sy'n ddiogel ac mewn cyflwr da, 
a lle mae'r bobl yn cael eu hannog i gwrdd yn breifat neu i ddod at ei gilydd fel cymuned. 

Ein canfyddiadau

Mae'r bobl yn cael eu cefnogi mewn amgylchedd diogel, sydd mewn cyflwr da, lle mae'r 
risgiau diangen wedi'u nodi, a'u dileu cymaint â phosibl. Wrth gyrraedd y cartref, gofynnwyd 
i ni gyflwyno'n hunain, dangos dogfennaeth adnabod personol a llofnodi'r llyfr ymwelwyr. 
Aeth y rheolwr cofrestredig â ni ar daith o gwmpas y cartref, y fflatiau a'r ardd gaeedig. 
Gwelsom fod y pob rhan o'r cartref wedi ei gynnal a'i gadw'n dda a gwelsom dystiolaeth o 
fuddsoddiad pellach.  Roedd hyn yn cynnwys ystafell ymolchi ychwanegol, drysau tân 
newydd ym mhob rhan o'r eiddo a rhaglen ailaddurno fanwl. Darparwyd rhaglen cynnal a 
chadw ac ailwampio yn ddiweddarach i gadarnhau hyn. 

Gwelsom gofnodlyfr cynnal a chadw, a dywedodd y staff wrthym yr ymdrinnir ag unrhyw 
faterion cynnal a chadw a nodwyd. Gwelsom fod gweithwyr proffesiynol allanol yn cynnal 
gwiriadau gwasanaeth rheolaidd. Roedd y rhain yn cynnwys gwiriadau nwy, trydan, dŵr a 
phrofion dyfeisiadau trydanol cludadwy. Gwiriwyd y tystysgrifau diogelwch a chanfod eu 
bod yn gyfredol. Gwelsom dystiolaeth o systemau gwaith diogel mewn perthynas â thân. 
Gwelsom weithdrefnau diogelwch tân manwl, a bod gan bawb a oedd yn byw yn y cartref 
gynllun personol ar gyfer gwagio'r adeilad mewn argyfwng. Roedd aelod profiadol o'r staff 
yn gyfrifol am gynnal profion ar y larymau tân a goruchwylio'r gweithdrefnau gwagio mewn 
argyfwng. Dywedodd y rheolwr wrthym fod y system yn effeithiol. Felly, gall y bobl fod yn 
hyderus bod y camau priodol wedi eu cymryd i'w diogelu rhag risg. 

Mae gan y bobl eu hystafelloedd preifat eu hunain ac ardaloedd cymunol lle gallant 
gymdeithasu. Roedd yr holl ardaloedd mewnol wedi cael eu haddurno i safon uchel, yn lân, 
yn ddymunol ac yn hawdd eu cyrraedd. Dangosodd y rheolwr nifer o ystafelloedd gwely 
unigol i ni. Roedd digon o le yn y rhain, ac roeddent wedi'u haddurno yn unol â chwaeth 
bersonol y person. Gwelsom fod gan y bobl ffotograffau o deulu a ffrindiau, a gwelwyd 
tystiolaeth o'u hoffterau a'u diddordebau unigol. Roedd hyn yn cynnwys posteri o James 
Bond a thystiolaeth o hoffter un person o feiciau modur. Roedd person arall yn hoff o'r lliw 
pinc. Gwelsom fod yr ystafell honno wedi'i haddurno'n binc i gyd, gan gynnwys y llenni a'r 
dillad gwely.  Pan ofynnwyd i berson a chanddo allu cyfyngedig i gyfathrebu ar lafar a oedd 
yn hoffi ei ystafell wely a'r cartref yn fwy cyffredinol, gwenodd a chodi ei fawd. Dywedodd 
person arall, “I love living here, it’s the best”.

Gwelsom gegin, ardal fwyta a lolfa fawr lle roedd y bobl yn mwynhau gwylio'r teledu a 
chymdeithas â'i gilydd. Hefyd, roedd ystafell grefft a synhwyraidd yn y prif adeilad. 
Gwelsom fod y rhain yn cael eu defnyddio'n aml ar gyfer amrywiaeth o weithgareddau grŵp 
ac unigol. Felly, mae amgylchedd ysgogol a hygyrch yn gwella cydberthnasau'r bobl. 



4. Arwain a Rheoli

Crynodeb

Mae'r bobl yn cael budd o fyw mewn cartref lle rhoddir blaenoriaeth i'w llesiant nhw a 
llesiant y staff. Mae'r staff yn cael eu harwain, eu cefnogi a'u hyfforddi'n dda.  

Ein canfyddiadau

Mae'r bobl ifanc yn byw mewn cartref sydd wedi'i gynnal a'i gadw'n dda. Yn ogystal, mae'r 
tîm rheoli yn cynnal ethos a diwylliant cadarnhaol lle mae'r bobl a'r staff yn teimlo eu bod yn 
cael eu gwerthfawrogi. Roedd y rheolwr wedi gweithio yn y cartref ers nifer sylweddol o 
flynyddoedd, ac wedi cyrraedd ei swydd drwy brofiad, hyfforddiant a chyfleoedd datblygu. 
Roedd yn cael ei chefnogi gan ddirprwy reolwr, a thri uwch weithiwr cymorth.  Dywedodd y 
rheolwr wrthym fod yr unigolyn cyfrifol, a oedd yn ymweld â'r cartref yn aml, yn rhoi “good 
support”  iddynt. Serch hyn, nid oedd unrhyw gofnod bod yr unigolyn cyfrifol wedi cynnal 
sesiynau goruchwylio ffurfiol. Trafodwyd hyn yn ddiweddarach fel rhan o'r broses adborth, a 
rhoddwyd sicrwydd y byddai hyn yn cael ei gyflwyno. Dywedwyd wrthym gan weithiwr 
iechyd a gofal cymdeithasol proffesiynol a oedd yn adnabod y cartref yn dda “the service is 
well managed and communicates very well with us”.

Nodwyd gennym bod yr holl wybodaeth a geisiwyd wedi'i darparu'n brydlon. Roedd yn 
ymddangos bod y rheolwr a'r uwch weithiwr gofal ar gael i'r staff a'r bobl drwy gydol yr 
arolygiad. Roedd yn teimlo bod amgylchedd cadarnhaol yn cael ei gynnal. Cadarnhawyd 
hyn yn ystod yr arolygiad.  Wrth drafod â'r gweithwyr gofal, cafwyd sylwadau yn cynnwys  
“management team are very good, on top of things”, “managers are lovely, it’s like a family”, 
“people are always put first” a “both the responsible individual and the manager have 
changed this place for the better”.Gwelsom y rheolwr yn helpu'r staff a'r bobl a oedd yn byw 
yn y cartref drwy gydol yr arolygiad.  Roedd y bobl a oedd yn byw yn y cartref yn 
ymddangos fel petaent wedi ymlacio ac yn hapus drwy gydol yr arolygiad. Gwelwyd eu bod 
yn gyfforddus â phob aelod o'r staff, ac yn cyfathrebu ac yn cymryd rhan mewn 
gweithgareddau yn rheolaidd.  Felly, mae'r staff a'r bobl yn cael budd o wasanaeth lle mae 
eu llesiant yn flaenoriaeth. 

Mae'r tîm rheoli yn darparu hyfforddiant a chymorth i'r staff mewn ffordd sy'n gwella 
canlyniadau i'r bobl. Gwnaethom arolygu ffeiliau tri aelod o'r staff a gweld bod prosesau 
recriwtio da yn cael eu cynnal. Roedd yr holl wybodaeth ofynnol yn cael ei storio'n briodol. 
Gwelsom fod pob aelod newydd o'r staff yn cael rhaglen sefydlu, ac roedd fframwaith 
sefydlu newydd Gofal Cymdeithasol Cymru ar waith. Fodd bynnag, nid oedd y gweithiwr 
gofal na'r rheolwr wedi llofnodi i gadarnhau bod un gweithiwr gofal wedi cwblhau'r rhaglen 
sefydlu. Gwelsom fod yr uwch aelodau o'r staff ar gael i'r gweithwyr gofal. Roedd 
cyfarfodydd goruchwylio rheolaidd yn cael eu cynnal, ac roedd arfarniadau'n cael eu 
trefnu'n flynyddol. Cynhaliwyd cyfarfodydd staff a phreswylwyr yn aml, ac roedd 
presenoldeb da ynddynt. 

Gwelsom bolisïau clir a gweithdrefnau i'r staff eu dilyn. Gwnaethom arolygu sampl o 
bolisïau gan gynnwys y polisïau meddyginiaeth, diogelu a chwynion. Roedd y rhain yn 
briodol ac yn cael eu hadolygu'n flynyddol. Gwelsom fod y broses gwynion ar gael yn 
hawdd i'r bobl a oedd yn byw yn y cartref, ac wedi'i darparu ar ffurf ddarluniadol. Roedd y 
tîm rheoli yn sicrhau bod gweithwyr gofal yn gallu manteisio ar hyfforddiant rheolaidd er 



mwyn sicrhau datblygiad proffesiynol parhaus.  Roedd pob aelod o'r staff wedi cwblhau'r 
holl hyfforddiant gorfodol neu wedi trefnu lle ar gwrs hyfforddi. Roedd nifer o'r gweithwyr 
gofal hefyd wedi mynychu hyfforddiant ychwanegol, a oedd yn cynnwys rheoli ymddygiad 
cadarnhaol, amddifadu o ryddid a'r ddeddf galluedd meddyliolac ymwybyddiaeth o 
awtistiaeth. Roedd y matrics hyfforddiant yn amlygu bod yr holl weithwyr gofal eraill yn 
cwblhau'r hyfforddiant uchod yn ystod y misoedd nesaf. Gwelsom fod gweithwyr gofal 
iechyd yn cael eu hannog ac yn cael y cyfle i ennill lefel 2 a 3 mewn iechyd a gofal 
cymdeithasol. Mae'r bobl felly yn cael budd o staff sydd â mynediad da i hyfforddiant, 
cefnogaeth a chyfleoedd datblygu. 



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

5.1Meysydd o ddiffyg cydymffurfio a nodwyd mewn arolygiadau blaenorol

Yn ystod yr arolygiad diwethaf, gwnaethom nodi nad oedd y cyfyngwyr gofynnol wedi 
cael eu gosod ar y ffenestri newydd. Yn ogystal, er bod yr unigolyn cyfrifol yn ymweld â'r 
cartref yn rheolaidd, nid oedd adroddiadau chwarterol yn cael eu darparu. Roedd camau 
wedi cael eu cymryd i fynd i'r afael â'r ddau faes hyn. 

5.2Argymhellion ar gyfer gwella

Rydym yn argymell y canlynol:

 Cofnodi / cadw tystiolaeth o unrhyw nodau a gyflawnir gan y bobl sy'n byw yn y 
cartref. 

 Ystyried ychwanegu dogfen ganllaw syml ar gamgymeriadau meddyginiaeth gan 
staff at y polisi rheoli meddyginiaeth.  Yn ogystal, cyflwyno mecanwaith ar gyfer 
gwirio cymhwysedd y staff wrth roi meddyginiaeth.  

 Cyflwyno goruchwyliaeth ffurfiol ac arfarniad blynyddol ar gyfer rheolwr y cartref. 
 Sicrhau bod y rheolwr yn llofnodi i gadarnhau rhaglenni sefydlu'r staff.  



6. Sut y gwnaethom gynnal yr arolygiad hwn

Roedd hwn yn arolygiad dirybudd llawn a gynhaliwyd fel rhan o'n rhaglen arolygu. 
Gwnaethom gynnal yr arolygiad ar 09 Tachwedd 2018 rhwng 09.30am. a 4.30pm. 

Defnyddiwyd y dulliau canlynol:

 Gwnaethom siarad â'r rheolwr gweithredol, y gweithwyr gofal a'r staff arlwyo;
 Gwnaethom siarad â thri pherson a oedd yn byw yn y cartref a'u perthnasau ac 

arsylwi ar ryngweithio rhwng y gweithwyr gofal a phedwar person arall; 
 Cawsom adborth gan weithiwr gofal cymdeithasol proffesiynol; 
 Gwnaethom edrych ar y datganiad o ddiben a'r canllaw i ddefnyddwyr y gwasanaeth;  
 Aethom ar daith o gwmpas y cartref a'r gerddi o'i amgylch;
 Gwnaethom archwilio ffeiliau tri aelod o'r staff (gan gynnwys cofnodion recriwtio a 

sefydlu, goruchwylio a hyfforddi);
 Gwnaethom archwilio ffeiliau tri unigolyn a oedd yn byw yn y cartref (gan gynnwys 

cynlluniau gofal/cymorth, dogfennau asesu risg a siartiau rhoi meddyginiaeth);
 Gwnaethom edrych ar gofnodion cynnal a chadw a thystysgrifau diogelwch a 
 Gwnaethom archwilio sampl o bolisïau a gweithdrefnau. 

Ceir gwybodaeth bellach am yr hyn rydym yn ei wneud ar ein gwefan: 
www.arolygiaethgofal.cymru

https://arolygiaethgofal.cymru/?_ga=2.86331160.1422753568.1543830569-1685431695.1543576436


Ynglŷn â'r gwasanaeth

Y math o ofal a ddarperir Gwasanaeth Cartref Gofal

Rheolwr/Rheolwyr Cofrestredig Jemma Clark
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Dyddiad arolygiad blaenorol 
Arolygiaeth Gofal Cymru

18/07/2017

Dyddiad yr ymweliad arolygu hwn 09/11/2018

Iaith weithredol y gwasanaeth Y ddwy

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:


