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Disgrifiad o'r gwasanaeth
Mae Garth yn gartref gofal bach yn Ninbych. Gofal Iechyd Meddwl (Clwyd) sy’n berchen ar 
y gwasanaeth ac mae wedi'i gofrestru i ofalu a rhoi cymorth i ddau o bobl o 18 i 64 mlwydd 
oed sydd ag anghenion iechyd meddwl (gweithredol). Mae'n un o grŵp o bedwar 
gwasanaeth 'cam-i-lawr' yn y gymuned. Mae person cyfrifol enwebedig ar gyfer y 
gwasanaeth a'r rheolwr cofrestredig yw Michaela Vallance. Roedd un person yn byw yn y 
cartref pan wnaethom ymweld.

Crynodeb o'n canfyddiadau ni

1. Asesiad cyffredinol
Mae'r gwasanaeth yn darparu safon dda o ofal i'r bobl sy'n derbyn gofal a chymorth 
ymatebol gan staff i wneud pethau drostynt eu hunain, ymadfer a datblygu eu sgiliau unigol 
eu hunain gymaint ag y maent eisiau. Mae gan bobl reolaeth a dewisiadau i ddewis i ba 
raddau y maent am ymgysylltu yn eu taith ymadfer eu hunain, ac mae staff sydd ganddynt 
berthnasau cadarnhaol â nhw yn gwrando arnynt ac yn parchu eu dymuniadau.

2. Gwelliannau
Mae gan y grŵp o bedwar gwasanaeth 'cam-i-lawr' ar wahân yn y gymuned a reolwyd gan 
reolwr cofrestredig cartref mwy bellach eu rheolwr neilltuedig eu hunain sydd wedi'i 
gofrestru ar gyfer pob un o'r gwasanaethau 'cam-i-lawr'. 

3. Gofynion ac argymhellion
Mae adran pump yr adroddiad hwn yn nodi ein hargymhellion i wella'r gwasanaeth 
ymhellach. Mae hyn yn cynnwys yr angen i gynnwys lle i bobl a staff lofnodi cofnodion 
gweithiwr allweddol ac ymgymryd ag ymarferion gadael yr adeilad mewn achos o dân yn 
ystod oriau anghymdeithasol pan na fydd staff yn y cartref.



 
1. Llesiant 

Crynodeb
Mae pobl yn fodlon ac yn hapus, maent yn gallu mynegi eu safbwyntiau a'u barn ac yn gallu 
gwneud pethau sydd o bwys iddynt. 

Ein canfyddiadau
Mae pobl yn fodlon ac yn hapus. Dywedodd y person y gwnaethom siarad ag ef ei fod yn 
fodlon yn byw'n Garth a'i fod eisiau parhau i fyw yn y cartref. Dywedodd wrthym ei fod yn 
hapus yn ei gwmni ei hunan a'i fod yn gwneud beth bynnag oedd ganddo ddiddordeb 
ynddo ac nad oedd yn diflasu. Gwelsom o'i amserlen gweithgaredd therapiwtig ei fod yn 
ymweld â'i ffrind arbennig, ffrind arall, a'u bod yn ei dderbyn i'w cartref. Dangosodd 
cofnodion o gofnodion gweithwyr allweddol misol fod gweithgareddau wedi'u trafod gyda 
nhw ond nad oeddent wedi dwyn ffrwyth gan nad oedd yr unigolyn yn ôl pob golwg yn dilyn 
yr awgrymiadau y cytunwyd arnynt. Gwelsom fod staff yn cofnodi yn y cofnodion gweithwyr 
allweddol eu bod yn cynnig amrywiaeth o wahanol weithgareddau ond fod y person yn 
dewis peidio â chymryd rhan. Byddai gwelliant i'r cofnodion gweithwyr allweddol yn 
cynnwys lle i bobl a'u staff lofnodi'r cofnod fel rhai cywir ac i ailedrych ar gyfarfodydd 
blaenorol gyda'u gweithiwr allweddol i dynnu sylw at y pethau a restrwyd nad oeddent o 
bwys i'r person neu a oedd angen trafodaeth neu gamau gweithredu pellach. Dylid gofyn 
am gyngor gyda thîm amlddisgyblaeth y person am sut mae ei helpu i fod yn fwy cymhellol. 
Dangosodd y cofnodion mai'r pethau a oedd o bwys i'r person oedd ymweliadau at neu gan 
ei ffrindiau a sgwrsio gyda nhw ar y ffôn. Roedd hefyd yn hoffi mynd i'r siopau, gwrando ar 
gerddoriaeth, gwylio'r teledu a gweld ei ffrind yr oedd yn ei weld neu’n siarad â nhw bob 
dydd. Gwelsom ei fod wedi bod ar wyliau gyda'i ffrind i ymweld â pherthnasau a'i fod yn 
cadw mewn cysylltiad â'i berthynas ei hun. Mae pobl yn fodlon ac yn hapus ac mae eu 
dymuniadau'n cael eu parchu gan staff sy'n eu cefnogi.

Mae pobl yn gallu gwireddu eu potensial ac mae eu hannibyniaeth yn cael ei huchafu. 
Roedd tystiolaeth yng nghynllun gofal y person sy’n canolbwyntio ar y person (CCP) eu bod 
yn cael eu hannog i ymgysylltu â gweithgareddau cymunedol a bod ganddynt ba gyfleoedd 
bynnag oedd ganddynt i gymdeithasu â phobl yn eu cymunedau. Gwnaethant ddweud 
wrthym eu bod yn siopa am eu bwyd eu hunain a'u bod wedyn yn ei goginio ar gyfer eu 
hunain a'u bod yn ymweld â'r meddyg teulu'n annibynnol os oeddent yn teimlo'r angen. 
Roeddent yn gweinyddu eu meddyginiaeth eu hunain gyda goruchwyliaeth staff ac 
roeddent yn ymweld â'r clinig lleol am eu pigiadau o feddyginiaeth. Gwnaethom glywed a 
gweld staff yn ymgysylltu ag yn sgwrsio â phobl. Byddai'n gwella cofnodion y gweithiwr 
allweddol pe bai sgyrsiau o'r fath yn cael eu dogfennu er mwyn i'r meysydd y mae pobl yn 
hoffi eu trafod cael eu codi gan eraill i adeiladu arnynt. Mae gan bobl sy'n byw yn Garth 
fywyd mor annibynnol ag y maent yn ei ddymuno a'i angen.

Mae pobl yn teimlo eu bod yn perthyn a bod ganddynt berthnasau cadarnhaol â staff a 
ffrindiau. Dywedodd y person sy’n byw yn y cartref wrthym ei fod yn gallu mynegi ei 
safbwyntiau a'i farn a'i fod yn siarad â staff os oedd ganddo unrhyw bryderon. Roedd yn 
adnabod yr eiriolwr annibynnol a oedd yn ymweld â'r cartref yn rheolaidd a dywedodd ei fod 
yn siarad â staff yn rheolaidd. Gwnaethom weld ei fod yn gyfforddus gyda'r staff oedd ar 
ddyletswydd pan oeddem ni yno, a gwelsom ni nhw'n sgwrsio â'i gilydd. Gwnaeth eu ffrind 
ymweld pan oeddem ni yno a buom yn siarad gyda'r ddau ohonynt. Gwnaethant ddweud 
wrthym am eu gwyliau gyda'i gilydd a pha mor bwysig yr oedd eu bod yn gallu treulio amser 



gyda'i gilydd Mae gan bobl sy'n byw'n Garth lais ac maent yn mynegi eu safbwyntiau a'u 
barn.

Yn gyffredinol, mae pobl yn hapus yn byw yn Garth ac yn dymuno parhau i fyw yn y cartref.



2. Gofal a Chymorth 

Crynodeb

Mae pobl yn derbyn y gofal cywir ar yr adeg gywir ac yn y ffordd maent am ei gael, ac yn 
cymryd rhan mewn penderfyniadau sy'n effeithio ar eu bywydau.

Ein canfyddiadau

Cefnogir pobl gan staff sydd wedi ymrwymo i'w galluogi a'u grymuso felly mae ganddynt 
gymaint o ddewis, annibyniaeth a rheolaeth dros eu bywydau â phosib. Gwelsom fod CCP 
person yn cael ei adolygu'n rheolaidd gyda nhw a'i fod yn cynnwys gwybodaeth gyfredol a 
ffotograffau diweddar. Gwelsom fod y person wedi arwyddo ei CCP a oedd yn cynnwys ei 
broffil un tudalen amdanynt a'i safbwyntiau ynglŷn â 'sut orau i’m cefnogi'. Roedd ei gynllun 
gofal wedi'i rannu i drefn amser y bore, noswaith, a nos, gwneud penderfyniadau a 
chymuned, bywyd, teulu a ffrindiau, a chynllun dysgu sgiliau. Cafodd gynlluniau'r dyfodol o 
gael swydd wirfoddoli sy'n talu ychydig a pherson newydd i rannu’r tŷ eu cofnodi yn yr 
arolygiad diwethaf y gwelsom. Nid oedd effaith cael anhwylder iechyd meddwl wedi cael ei 
drafod gydag ef yn ôl pob golwg, ac nid oedd yn hysbys a oedd wedi ymwneud â'r 
adroddiad cynnydd gofynnol er ei fod yn gallu dweud wrthym enw ei oruchwyliwr 
cymdeithasol a pha mor aml yr oedd yn ymweld. Mae gan bobl gynlluniau sy'n canolbwyntio 
ar yr unigolyn lle gallant nodi sut maent yn cael eu grymuso orau i gael cymaint o reolaeth 
yn eu bywydau â phosibl.

Cefnogir pobl i ddeall a gwneud dewisiadau ffordd o fyw iach gwybodus a manteisio ar 
gymorth. Gwelsom fod gan berson asesiadau risg ar gyfer hunan-weinyddu meddyginiaeth, 
iechyd meddwl, gorbryderon ynglŷn â phatrwm cwsg a mynychu'r clinig lleol bob pythefnos. 
Roedd tystiolaeth bod meddyginiaeth yn y cartref yn cael ei hadolygu'n rheolaidd ac mae 
presenoldeb pobl yng nghyfarfod tîm amlddisgyblaeth y darparwr yn cael ei gofnodi erbyn 
hyn ac yn ffeiliau gofal pobl. Roedd pobl wedi gweld yr optegydd ac roedd mynychu profion 
gwaed gyda neu heb gymorth yn cael ei gofnodi. Roedd cofnodion gweithwyr allweddol yn 
darparu tystiolaeth o drafodaeth reolaidd o effaith dewisiadau llai na iach ar bobl a gwelsom 
fod effaith ysmygu sigaréts yn cael ei drafod yn aml gyda chyngor yn cael ei roi ar roi'r 
gorau iddi. Roedd cofnodion gweithwyr allweddol yn darparu tystiolaeth o drafodaeth 
reolaidd o effaith dewisiadau llai na iach ar bobl a gwelsom fod effaith ysmygu sigaréts yn 
cael ei drafod yn aml gyda chyngor yn cael ei roi ar roi'r gorau iddi. Dywedodd person 
wrthym ei fod wedi ceisio defnyddio sigaréts electronig ond nad oeddent wedi gweithio, a 
dywedodd na wrth adnoddau rhoi'r gorau i ysmygu gan y GIG. Gwelsom hefyd fod staff 
wedi trafod gyda pherson effaith cael gormod o nosweithiau hwyr.  Mae pobl yn cael 
cefnogaeth ac anogaeth gan staff i arwain ffordd iachach o fyw.

At ei gilydd, mae pobl yn cymryd rhan yn y broses o wneud penderfyniadau am y 
gwasanaeth maent yn ei dderbyn a’r ffordd maent yn treulio eu hamser.



3. Yr Amgylchedd 

Crynodeb
Mae pobl yn byw mewn llety sy'n bodloni eu hanghenion ac yn eu cefnogi i fanteisio i'r 
eithaf ar eu hannibyniaeth. 

Ein canfyddiadau

Mae pobl yn teimlo eu bod wedi'u cynnwys, eu codi a'u gwerthfawrogi oherwydd eu bod yn 
cael eu cefnogi mewn amgylchedd personol sy'n briodol i anghenion yr unigolyn. Mae'r 
cartref yn groesawgar, cyfforddus, yn lân, ac yn gartrefol. Mae mewn cyflwr da o ran cynnal 
a chadw ag addurno a dywedodd person wrthym ei fod yn hoffi'r addurno newydd yn y 
gegin. Roedd ei ystafell wedi'i bersonoleiddio gyda lluniau a hoff eitemau eraill ac roedd 
ganddo ddwy gadair freichiau yn y ffenestr fae ble dywedodd y person ei fod yn hoffi 
gwylio'r byd yn mynd heibio. Dywedodd wrthym hefyd fod ganddo wely newydd a'i fod wedi 
cofnodi pa mor falch yr oedd gydag ef yn ei gofnod gweithwyr allweddol. Roedd yr 
argymhellion amgylcheddol a wnaed gan yr archwiliad mewnol y cynhaliodd y darparwr yn 
derbyn sylw, ond nid oedd y ffenestri drafftiog yn yr ystafell ymolchi y gwnaeth person a 
staff ddweud wrthym amdanynt wedi cael eu codi fel pryder. Roedd yr argymhellion 
amgylcheddol a wnaed gan yr archwiliad mewnol y cynhaliodd y darparwr yn derbyn sylw, 
ond nid oedd y ffenestri drafftiog yn yr ystafell ymolchi y gwnaeth person a staff ddweud 
wrthym amdanynt wedi cael eu codi fel pryder. Mae pobl yn mwynhau cartref eang a 
chyfforddus y gallant ei wneud yn un eu hunain.

Gofelir am y bobl mewn amgylchedd diogel, a glân. Mae hyn oherwydd bod gwiriadau 
iechyd a diogelwch rheolaidd yn cael eu cwblhau. Gwnaethom nodi, fodd bynnag, bod 
ymarferion tân ar y cyfan ddim ond yn cael eu cynnal yn y bore. Roedd hyn yn dilyn 
archwiliad gan y Gwasanaeth Tân ym Mai 2017 a mynegi pryder am y gweithdrefnau 
gwacáu pan nad oedd staff yn y cartref. Er bod yr argymhellion wedi'u cynnal a bod ffôn 
wedi'i osod yn ystafelloedd pobl a gallant adrodd y rhif, ni welsom dystiolaeth o 
gyfarwyddiadau i bobl sy'n byw yn y cartref a chynnal ymarferion tân rheolaidd pan nad 
oedd staff yn y cartref ar ôl 20:00. Rhaid rhoi sylw i hyn a chadw cofnodion. Gwelsom fod y 
gwasanaeth wedi cwblhau ei asesiad risg tân blynyddol a gwnaethom drafod yr hyfforddiant 
yr oeddent ei angen i wneud hyn gyda'r rheolwr cofrestredig. Dywedodd wrthym ei fod 
wedi'i hyfforddi fel swyddog tân ond nad oedd ganddo’r hyfforddiant penodol i wneud 
asesiad risg tân blynyddol. Rydym yn argymell bod y gwasanaeth yn ystyried a yw staff 
wedi'u hyfforddi'n ddigonol ac yn brofiadol i gwblhau asesiadau risg tân.

Ar y cyfan, mae pobl yn derbyn gofal mewn cartref dymunol sy'n diwallu eu hanghenion, yn 
eu galluogi i gael gymaint o annibyniaeth â phosibl, ac sy’n lân, yn gyfforddus, ag ar y cyfan 
yn ddiogel. Mae angen gwelliannau i fesur y risgiau gan dân yn effeithiol ac yn effeithlon.



4. Arweinyddiaeth a Rheolaeth 

Crynodeb

Mae pobl yn gwybod ac yn deall pa ofal, cymorth a chyfleoedd sydd ar gael iddynt. Mae 
ymrwymiad cryf a thystiolaeth o wthio am welliant parhaus gyda systemau tryloyw yn eu lle 
mewn perthynas â phobl sy'n defnyddio'r gwasanaeth ac adborth eu cynrychiolwyr yn cael 
ei geisio. Mae hwn, ynghyd â dysgu o gwynion, digwyddiadau ac arfer gorau yn cael eu 
defnyddio i asesu ansawdd y gwasanaeth sy'n cael ei ddarparu.

Ein canfyddiadau

Mae pobl sy'n byw yn Garth yn elwa o ddatganiad o ddiben sydd ar y cyfan yn eglur ac yn 
gynhwysfawr sy'n darparu darlun cywir o'r cartref a beth mae'r gwasanaeth yn ei gynnig. 
Roedd wedi cael ei adolygu'n ddiweddar i ymgorffori'r strwythur rheoli newydd a threfniadau 
ar wahân y rheolwr cofrestredig. Gwelsom ei fod wedi cael ei adolygu’n ddiweddar i 
gynnwys y newidiadau a argymhellwyd gan archwiliad blynyddol y mudiad a chytunodd y 
rheolwr cofrestredig i’w adolygu eto er mwyn egluro'r datganiad am weithiwr cymorth yn 
bod ar alwad. Gwnaethant hefyd nodi'r angen i gynnwys 'cynnig gweithredol' y cartref mewn 
perthynas â'r iaith Gymraeg a gwelsom o gofnodion cyfarfodydd staff fod hyn yn cael ei 
drafod yn barod. Mae canllaw i ddefnyddwyr gwasanaeth sy'n ddeunydd hawdd ei ddeall 
sy'n cynnwys ffotograffau o'r cartref a'r ardal gyfagos. Roedd y rheolwr cofrestredig yn 
bwriadu adolygu'r canllaw i ddefnyddwyr gwasanaeth gyda phobl sy'n byw yn y cartref er 
mwyn cynnwys unrhyw newidiadau i'r datganiad o ddiben. Gwybodaeth heb ei chynnwys yn 
y canllaw i ddefnyddwyr gwasanaeth; er enghraifft roedd crynodeb o'r adroddiad arolygu 
diwethaf ac amodau contract ar gael i bobl yn y pecynnau gwybodaeth yr oeddent wedi'u 
derbyn. Rydym yn argymell y dylai pob fersiwn o ddogfen gael ei dyddio'n glir a dylai 
newidiadau i gynnwys y pecynnau gwybodaeth gael eu dogfennu. Mae pobl sy'n byw yn y 
cartref yn derbyn gwybodaeth am y gwasanaeth y maent yn ei dderbyn ac yn elwa o'r ffaith 
ei fod mor gyfoes ag sy'n bosibl. Nid ydynt, fodd bynnag, yn elwa o 'gynnig gweithredol' y 
Gymraeg na bwriad y gwasanaeth i ddarparu gwasanaeth yn Gymraeg heb iddynt orfod 
gofyn.

Mae pobl yn elwa o wasanaeth lle mae llesiant staff yn cael blaenoriaeth, maen nhw'n cael 
eu harwain yn dda, eu cefnogi a'u hyfforddi'n dda. Gwelsom o'r tair ffeil staff y gwnaethant 
edrych arnynt fod y gwasanaeth yn dilyn gweithdrefnau recriwtio cadarn gyda thystiolaeth o 
hunaniaeth, hanes cyflogaeth, geirdaon a gwiriadau’r gwasanaeth datgelu a gwahardd yn 
cael eu cynnwys. Yn gyffredinol, roedd gan y staff sesiynau goruchwylio yn ôl yr amlder 
gofynnol er bod yr amserlen ar gyfer un person yn hen. Roedd nodiadau'r oruchwyliaeth yn 
dangos eu bod yn gyfuniad o drafodaethau'n ymwneud â chynnydd perfformiad, anghenion 
y bobl sy'n byw yn y cartref, hyfforddiant a datblygiad, a straen a phryderon personol. 
Roedd gan yr holl staff yn y cartref gymhwyster NVQ lefel dau neu’n uwch a chlywsom gan 
staff eu bod yn cael eu hannog i symud ymlaen i lefel uwch. Gwelsom fod gan y mwyafrif o 
staff arfarniad blynyddol o'u gwaith a gwnaethom drafod hyfforddiant gyda'r rheolwr 
cofrestredig. Mae pobl yn ddiogel oherwydd bod y staff sy'n eu cefnogi yn destun proses 
recriwtio gadarn ac yn cael eu goruchwylio'n briodol. 

Mae pobl sy'n derbyn gwasanaeth yn Garth yn derbyn cymorth gan dîm staff cefnogol mynd 
ati i gynyddu eu gwybodaeth broffesiynol, eu dealltwriaeth, a'u sgiliau. Gwelsom dystiolaeth 



o system hyfforddi weddol gynhwysfawr a oedd yn dechrau gyda phroses hyfforddiant 
sefydlu da a rhaglen hyfforddi reolaidd o bynciau gorfodol ac arbenigol gan gynnwys 
hyfforddiant gloywi mewn meysydd pwnc allweddol. Gwelsom dystiolaeth o system 
hyfforddi weddol gynhwysfawr a oedd yn dechrau gyda phroses hyfforddiant sefydlu da a 
rhaglen hyfforddi reolaidd o bynciau gorfodol ac arbenigol gan gynnwys hyfforddiant gloywi 
mewn meysydd pwnc allweddol. Canfuom, fodd bynnag, nad oedd hyfforddiant mewn 
cwblhau asesiadau risg tân yn effeithiol ac yn effeithlon yn amlwg. Canfuom hefyd nad 
oedd hyfforddiant mewn iechyd meddwl, yn arbennig ddeddfwriaeth a mentrau, wedi cael ei 
gynnwys yn y pynciau hyfforddiant craidd, a dim ond ychydig o hyfforddiant cyflwr penodol 
oedd ar gael fel pwnc arbenigol. Nid oedd staff yn gallu dweud wrthym am y fenter Mesur 
Iechyd Meddwl (Cymru) a beth oedd ar gael i bobl roedd iechyd meddwl yn effeithio arnynt. 
Fodd bynnag, roedd ganddynt rywfaint o wybodaeth gyfyngedig, ond berthnasol o 
ddarpariaethau allweddol  Deddf Iechyd Meddwl 1983 a Deddf Galluedd Meddyliol 2005. 
Canfuom hefyd nad oedd gan y staff ddigon o hyder wrth gefnogi pobl i feddwl am 
ddatblygu cynlluniau gofal diwedd oes a chynllunio am y dyfodol yn gyffredinol. Buasai 
gwelliannau i'r amserlen hyfforddiant yn elwa o ganolbwyntio’n neilltuol ar anghenion pob 
cartref. Gwelsom staff yn cyfarfod yn rheolaidd fel tîm a bod cofnodion cyfarfodydd yn 
sicrhau bod ganddynt yr wybodaeth ddiweddaraf am ddatblygiadau ac anghenion y bobl 
roeddent yn eu cefnogi. Dywedodd staff wrthym a chofnodi yn eu holiadur eu bod yn credu 
i'r arweinyddiaeth wella gyda chyflwyniad rheolwr cofrestredig ar wahân, a oedd yn eu 
helpu i ganolbwyntio ar y bobl yn y cartref. Mae pobl yn derbyn y gofal cywir ar yr adeg 
gywir yn y ffordd y maent am ei gael oherwydd bod gan y staff ffocws ar eu hanghenion 
penodol ym mhob cyfarfod gweithredol a chyfarfodydd trosglwyddo staff er mwyn sicrhau 
parhad mewn dull. Mae staff cymorth ar y cyfan wedi'u hyfforddi, eu cefnogi, a'u harwain yn 
dda.

Mae pobl yn derbyn gofal a chymorth o safon uchel gan wasanaeth sydd wedi ymrwymo i 
sicrhau ansawdd a gwelliant cyson. Roedd tystiolaeth fod rheolwyr wedi cwblhau archwiliad 
misol o safon y gofal roeddent yn ei ddarparu a chlywsom gan y rheolwr cofrestredig ei fod 
yn paratoi adroddiad sicrhau ansawdd blynyddol ar gyfer 2016-2017 a oedd yn cynnwys 
safbwyntiau'r bobl sy'n defnyddio'r gwasanaeth a gwelsom dystiolaeth yn ffeil gofal y 
person, ei fod wedi derbyn holiadur am safon y gofal. Gwelsom hefyd ganmoliaeth gan 
awdurdod lleoli am y cymorth a oedd yn cael ei roi i berson wrth ei symud yn ôl i ardal ei 
gartref. Roedd yn cynnwys meysydd sy'n destun rheoliadau er enghraifft, cwynion a 
digwyddiadau adroddadwy a gymerwyd o system gyfrifiadurol y darparwr. Gwelsom o 
adroddiadau  fod archwiliadau allanol ar ansawdd y gwasanaeth gan ddefnyddio 
gwasanaeth eirioli annibynnol, a chynllun ymwelwyr lleyg, yn dod yn rhan o'r gwasanaeth. 
Yn fewnol, roedd y gwasanaeth yn bwriadu defnyddio rheolwyr ac arweinwyr tîm o 
leoliadau gwasanaeth eraill i ymgymryd â'r archwiliadau misol i sicrhau mwy o wrthrychedd. 
Gall pobl fod yn hyderus fod y gwasanaeth a'r darparwr yn gosod safonau uchel ac yn 
gwella ei sicrwydd ansawdd.

At ei gilydd, mae pobl yn derbyn gofal a chymorth o ansawdd da gan wasanaeth lle maent 
yn rhan ohono a gellir eu sicrhau bod yr ymrwymiad i sicrhau ansawdd yn cael ei gynnal a'i 
wella. 



5. Gwelliannau y mae angen eu gwneud ac a argymhellir yn dilyn yr 
arolygiad hwn

5.1Meysydd o ddiffyg cydymffurfio a nodwyd mewn arolygiadau blaenorol
Dim

5.2  Meysydd o ddiffyg cydymffurfio a nodwyd yn yr arolygiad hwn
Dim

5.3  Argymhellion ar gyfer gwella

 Byddai nodiadau cyfarfodydd pobl sy'n byw yn y cartref yn elwa o le i staff a 
phobl sy'n defnyddio'r gwasanaeth lofnodi eu cytundeb. Dylid nodi unrhyw gamau 
a drafodir yn gywir, a chan bwy a phryd. Gellir gwneud gwaith dilynol ar y rhain 
mewn cyfarfodydd dilynol.

 Dylai strwythur cynlluniau CCP pobl sy'n byw yn y cartref gael ei adolygu er 
mwyn sicrhau bod y ffeiliau'n dal i fod yn hylaw i bobl sy'n defnyddio'r 
gwasanaeth a'u staff. 

 Dylid dangos yn eglur bod pobl yn cael eu cynnwys yn eu hadroddiadau cynnydd 
mewn perthynas â'u hiechyd meddwl.

 Dylai hanesion pobl gael eu dyddio pan gânt eu diwygio, a dylid gofyn i bobl 
lofnodi eu dogfennaeth CCP.

 Dylid rhestru asesiadau risg mewn CCP i osgoi asesiadau newydd yn cael eu 
methu.

 Dylai ymarferion tân gael eu hymarfer yn amlach ac yn ystod oriau 
anghymdeithasol pan nad oes unrhyw staff yn y cartref.

 Dylid rhoi sylw i'r ffenestri drafftiog yn yr ystafell ymolchi.
 Dylid adolygu pynciau hyfforddi gorfodol y darparwr yn ôl angen y lleoliad ac 

adolygu pynciau arbenigol i sicrhau eu bod yn diwallu anghenion penodol pobl. 
Dylai hyn gynnwys hyfforddiant iechyd meddwl, hyfforddiant cynllunio’r dyfodol, a 
chynlluniau gofal diwedd oes.

 Dylid rhoi ystyriaeth i ddarparu hyfforddiant priodol i'r staff perthnasol i'w galluogi i 
gwblhau asesiad risg tân blynyddol yn effeithiol ac yn effeithlon.

 Dylai'r datganiad o ddiben a'r canllaw i ddefnyddwyr gwasanaeth ar gyfer y 
cartref gael eu hadolygu ymhellach i egluro unrhyw ddatganiadau camarweiniol a 
nodi sefyllfa'r gwasanaeth o ran 'cynnig gweithredol' yr iaith Gymraeg.



6. Sut y gwnaethom gynnal yr arolygiad hwn
Gwnaeth dau arolygwr ymweld â'r cartref i wneud arolygiad llawn ddirybudd ar ddydd Iau 5 
Hydref 2017 rhwng 2:00pm a 5:40pm yn ystod yr wythnos yr oeddem yn gwneud 
arolygiadau dirybudd o wasanaethau 'cam-i-lawr' yn y  grŵp. Gwnaethom siarad â rheolwr 
cofrestredig pob cartref yn y grŵp a darparu adborth iddynt. I wneud yr arolygiad o Garth 
gwnaethom:

Gwnaethom dderbyn gwybodaeth y gofynnwyd amdani rhwng 5 Hydref 2017 a 19 Hydref 
2017 gan y rheolwr cofrestredig a'r arweinydd tîm. Gwnaethom adolygu'r ddogfennaeth ar 
gyfer y cartref gan gynnwys 

 Y datganiad o ddiben ar gyfer y cartref

 Cofnodion iechyd a diogelwch

 Cynlluniau gofal y person sy'n byw yn Garth 

 Ffeiliau tri aelod staff yn y grŵp o gartrefi

 Cofnodion tri chyfarfod tîm staff o'r tîm staff sy'n cefnogi'r grŵp o gartrefi.

 Cofnodion tri chyfarfod gweithwyr allweddol gyda'r person sy'n byw yn y cartref.

Gwnaethom siarad â'r bobl ganlynol

 Y person sy'n byw yn y cartref.

 Rheolwr cofrestredig pob cartref yn y grŵp.

 Pedwar aelod staff, gan gynnwys rheolwr tîm Garth a mynychu cyfarfod 
'trosglwyddo' staff o'r staff sy'n cefnogi'r grŵp o gartrefi.

 Eiriolwr ar gyfer pobl sy'n defnyddio'r gwasanaethau i gyd yn y grŵp o gartrefi.

Gwnaethom ddosbarthu holiadur i'r person sy'n byw'n Garth a'r wyth o staff sy'n darparu 
cymorth i bob cartref yn y grŵp. Gwnaethom dderbyn holiadur wedi'i gwblhau gan aelod o 
staff yn Garth. Gwnaethom hefyd ddosbarthu holiaduron ar y cyd Arolygiaeth Iechyd Cymru 
(AGIC) ac Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol (AGGCC) i staff a defnyddwyr 
gwasanaeth sy'n cael eu cynnal fel rhan o arolygiad thematig o wasanaethau iechyd 
meddwl cymunedol yng Nghymru.  

Ceir gwybodaeth bellach am yr hyn yr ydym yn ei wneud ar ein gwefan, www.aggcc.org.uk

http://www.cssiw.org.uk/


7. Ynglŷn â'r gwasanaeth

Y math o ofal a ddarperir Cartref Gofal i Oedolion – Iau 

Personau cofrestredig Gofal Iechyd Meddwl (Clwyd) Cyf

Rheolw(y)r Cofrestredig Michaela Vallance

Uchafswm y lleoedd a gofrestrwyd 2

Dyddiad arolygiad blaenorol AGGCC 6 Rhagfyr 2016

Dyddiadau’r yr ymweliadau arolygu 
hyn 

5 Hydref 2017

Iaith weithredol y gwasanaeth Saesneg

Ydy’r gwasanaeth hwn yn darparu 
‘cynnig gweithredol’ y Gymraeg?

Nid yw'r gwasanaeth eto'n darparu cynnig gweithredol y 
Gymraeg.

Gwybodaeth ychwanegol:


