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Disgrifiad o'r gwasanaeth
Dau eiddo ar bwys ei gilydd yn Ninbych yw Holland House a Holland Villas, a’r rhain gyda'i 
gilydd yw'r gwasanaeth a elwir yn Holland House. Mae wedi'i gofrestru i ddarparu gofal a 
chymorth i hyd at 11 o oedolion dros 18 mlwydd oed ag anghenion iechyd meddwl 
(gweithredol). Mae'n eiddo i Mental Health Care (Clwyd) Ltd ac mae ganddo berson cyfrifol 
a enwebwyd gan y cwmni. Y rheolwr cofrestredig yw Rachael Hannaby.

Crynodeb o'n canfyddiadau

1. Asesiad cyffredinol
Canfuom fod pobl yn cael gwasanaeth da sy’n datblygu yn Holland House ar y cyfan, lle 
mae'r tîm rheoli'n dangos cylchred barhaus o wella ansawdd. Mae pobl yn elwa ar ofal 
unigol, lle mae'r staff yn canolbwyntio ar yr hyn sydd orau iddynt. Sicrheir bod gan bobl lais, 
eu bod yn cymryd rhan mewn penderfyniadau ynghylch eu bywydau, a bod eu hawliau'n 
cael eu diogelu. 

2. Gwelliannau
Mae strwythur rheoli'r gwasanaeth wedi'i adolygu gan y darparwr a'i aildrefnu i fod yn rhan 
o gylch gwaith un rheolwr cofrestredig. Mae'r cartrefi ategol llai o faint yn y gymuned, a 
arferai fod yn rhan o drefniant Holland House, wedi dod o dan arweiniad rheolwr 
cofrestredig ar wahân. 

3. Gofynion ac argymhellion
Mae adran pump yr adroddiad hwn yn amlinellu ein hargymhellion i wella'r gwasanaeth a'r 
maes lle nad yw'r cartref gofal yn bodloni'r gofynion cyfreithiol. Y maes hwn yw'r angen i 
wella rheolaeth meddyginiaeth. Mae'r argymhellion yn cynnwys yr angen i wella cynlluniau 
â phobl ar gyfer diwallu eu hanghenion gofal diwedd oes a chyflawni eu dymuniadau 
diwedd oes. 



 
1. Llesiant 

Crynodeb
Mae'r bobl yn hapus, yn iach ac yn ddiogel ar y cyfan. Maen nhw'n gwybod ac yn deall pa 
ofal, cymorth cymdeithasol a chyfleoedd sydd ar gael iddynt ac maen nhw'n cael yr help 
sydd ei angen arnynt, pan fydd ei angen arnynt, ac yn y ffordd y maen nhw'n dymuno ei 
gael. Mae eu hawliau'n cael eu diogelu, mae ganddynt lais a dewis, ac mae ganddynt 
reolaeth dros wneud penderfyniadau ynghylch eu bywydau, cyn belled â phosibl.

Ein canfyddiadau

Mae pobl yn teimlo'u bod yn cael eu gwerthfawrogi oherwydd maen nhw'n cael gofal a 
chymorth atebol, a gwrandewir a gweithredir ar eu cyfathrebu llafar a di-eiriau. Roedd 
tystiolaeth o basportiau cyfathrebu gan bobl yn eu cofnodion gofal. Gwnaeth aelod o'r staff 
ddehongli'r hyn yr oedd person yn ei ddweud oherwydd nid oedd ei lleferydd yn glir a 
chawsom wybod nad oedd yn hoffi gwisgo'i blât deintyddol i'w gynorthwyo, er ei fod yn cael 
ei annog i wneud hynny. Gellid gwella'r pasportiau cyfathrebu trwy gael cymorth therapydd 
iaith a lleferydd, oherwydd roedd y pasport y gwnaethom ei weld ar gyfer un person yn 
canolbwyntio ar yr effaith yr oedd ei hwyl a'i iechyd meddwl yn ei chael ar ei leferydd, ac nid 
oedd yn ystyried ffactorau eraill megis ei iechyd deintyddol. Fodd bynnag, roedd y dulliau 
cyfathrebu aneiriol yr oeddent yn eu defnyddio yn gweithio'n dda oherwydd roeddent yn 
egluro beth oedd ymddygiadau aneiriol pobl a'r hyn yr oedd yn debygol o'i olygu i eraill. Yn 
ystod cyfarfod newid dwylo'r staff, gwelsom fod pob person a oedd yn byw yn y cartref yn 
cael ei drafod o ran yr hyn yr oedd wedi'i wneud, yr hyn yr oedd yn bwriadu ei wneud yn 
ddiweddarach a pha hwyl oedd arno. Dangosai hyn fod staff yn sylwi ar ba mor dda roedd 
pobl yn teimlo ac yn edrych am esboniadau ar gyfer y cyfathrebu aneiriol yr oedd pobl yn ei 
fynegi. Mae pobl yn gallu mynegi eu hunain a chael y gofal a'r cymorth sydd eu hangen 
arnynt pan fydd eu hangen arnynt.

Mae gan bobl berthynas dda â'r bobl maent yn byw gyda nhw a'r staff sy'n eu cefnogi. 
Gwelsom ryngweithiadau cadarnhaol rhwng y bobl a'r staff, gyda sgwrsio, gwenu a 
chellwair, a phawb yn cael sylw, waeth beth yr oeddent yn ei wneud. Gwelsom fod cynllunio 
sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn yn cael ei ymwreiddio yn y gwasanaeth bellach, ac mae 
tystiolaeth o adolygiadau misol sy'n cynnwys y person, er nad oedd pob un wedi'i lofnodi. 
Nodir y dyddiad y lluniwyd y cynllun sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn yn wreiddiol ac roedd 
dyddiadau adolygiadau'n glir. Yn y cynlluniau, roedd pobl wedi creu proffil un dudalen o'r 
hyn a oedd yn bwysig iddynt, beth yr oedd pobl yn ei hoffi amdanynt, a sut yr oedd yn well 
ganddynt gael eu cefnogi. Dywedodd pobl wrthym eu bod yn hoffi'r staff, a gwelsom eu bod 
wedi cofnodi yn eu cynllun sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn eu bod eisiau parhau i fyw yn 
Holland House. Dywedodd un unigolyn wrthym ei fod eisiau byw mewn byngalo mewn tref 
glan-y-môr gyfagos, a dywedodd un arall wrthym ei fod yn hapus i barhau i fyw lle yr oedd. 
Mae gan bobl gydberthynasau da ac mae tystiolaeth bod y bobl sy'n byw yn y cartref a'r 
staff sy'n eu cefnogi yn parchu ac yn ystyried ei gilydd.

Mae gan bobl ddewis yn y gweithgareddau y maen nhw'n eu gwneud. Mae ganddyn nhw 
bethau i edrych ymlaen atynt a chânt eu hannog i feddwl am wneud cynlluniau ar gyfer y 
dyfodol. Dywedodd person wrthym ei fod wedi bod ar wyliau gyda pherson arall sy'n byw yn 
y cartref a, chyda chymorth y staff, roedd eisoes wedi dechrau cynilo ar gyfer y flwyddyn 
nesaf. Roedd yn coginio pryd bwyd unwaith yr wythnos gyda chymorth y staff ac, er y 



gwnaethom weld cofnodion a oedd yn nodi nad oedd eisiau cymryd rhan mewn unrhyw 
leoliadau gwaith yn gyffredinol, roedd wedi nodi cwrs coginio bwyd Nadolig mewn canolfan 
leol, a oedd yn cyfuno'i ddiddordebau mewn gwyliau mawr fel y Pasg a Nos Galan Gaeaf, a 
dywedodd wrthym sut yr oedd yn bwriadu addurno'i ystafell ar gyfer Nos Galan Gaeaf. 
Gwelsom fod ei raglen gweithgarwch therapiwtig yn cynnwys pethau a oedd o ddiddordeb 
iddo, yn benodol ymweliadau i'r dafarn leol a chyda'i deulu. Roedd y staff yn cefnogi cyswllt 
â'i deulu a gwelsom fod y staff yn 'ceisio gwneud trefniadau iddo weld ei frawd’. Roedd 
amserlen gweithgarwch therapiwtig person arall wedi'i hadolygu er mwyn ymateb i'r hyn a 
ymddangosai fel diffyg ymhél mewn coginio ar ei ddiwrnodau dynodedig. Roedd y staff 
wedi trafod hyn gyda'r unigolyn mewn cyfarfod gweithiwr allweddol ac wedi newid y 
diwrnodau i adegau lle na fyddai mor flinedig. Dengys hyn fod y staff yn ymateb i anghenion 
newidiol pobl ac yn addasu eu cynlluniau gweithgarwch, gan gadw at eu diddordebau ar yr 
un pryd. Yn gyffredinol, gwelsom fod gan bobl y lefel o weithgarwch yr oedden nhw ei 
heisiau, gyda gwibdeithiau'n cael eu trefnu a digwyddiadau dathlu gyda'r staff a chyda'i 
gilydd. Roedd gan rai pobl gyfrifoldebau penodol yn y cartref, megis bwydo'r pysgod 
addurniadol, mynd â'r sbwriel allan, neu fwydo'r adar yn y tŷ adar. Fodd bynnag, cofnodwyd 
mewn dyddiaduron dyddiol a gwblhawyd gan staff i grynhoi diwrnod unigolyn ei fod yn 
'gartrefol' yn ei ystafell, a gallai fod yn fuddiol cael mwy o fanylion am ei ddiwrnod er mwyn 
nodi sut yr oedd yn ymhél â'r staff a'r gweithgareddau a oedd yn cael eu cynnig. Roedd 
cyfarfodydd tŷ misol yn ymdrin â'r pethau yr hoffai pobl eu gwneud a'u barn ar sut roedd y 
cartref yn gweithredu. Gwelsom fod y cyfarfodydd hyn yn hysbysu pobl am bobl a allai fod 
eisiau dod i fyw yn y cartref, a gwahoddwyd pobl er mwyn sicrhau eu bod yn teimlo'u bod 
yn cael eu croesawu. Byddai amserlenni gweithgarwch yn cael eu gwella trwy gynnwys 
cyfarfodydd tŷ pobl a'u cyfarfodydd arfaethedig â'u gweithwyr allweddol. 

Mae'r bobl sy'n byw yn Holland House wedi ymgartrefi ar y cyfan. Maen nhw'n ymwneud â 
rhediad y cartref ac yn cael eu hymgynghori ar yr hyn y maen nhw eisiau ei wneud. Roedd 
pobl a oedd wedi bod yn byw yn y cartref am rai blynyddoedd yn dymuno parhau i fyw yno. 



2. Gofal a Chymorth 

Crynodeb

Caiff pobl eu cefnogi gan staff sy'n ymrwymedig i alluogi a grymuso pobl i gael cymaint o 
ddewis, ymreolaeth a rheolaeth â phosibl yn eu bywydau. Maen nhw'n cael eu cefnogi i 
wneud dewisiadau gwybodus ac iachus ynghylch eu ffordd o fyw fel y gallant gael 
uchelgeisiau ar gyfer eu dyfodol. Gwneir atgyfeiriadau at weithwyr proffesiynol iechyd a 
gofal cymdeithasol perthnasol mewn modd amserol.

Ein canfyddiadau

Mae pobl yn ddiogel ac mor iach ag y gallant fod am eu bod yn derbyn gofal a chymorth 
rhagweithiol ac ataliol a rhagwelir eu hamrediad eang o anghenion. Mae arwyddion cynnar 
o atgwympo, poen ac afiechyd yn cael eu hadnabod a gweithredir arnynt. Roedd tystiolaeth 
fod gan y bobl sy'n byw yn y cartref gynllun gofal iechyd cyffredinol a oedd yn ymdrin â sut 
yr oedd pobl eisiau cael eu cefnogi gydag apwyntiadau sgrinio iechyd. Gwelsom fod y bobl 
sy'n byw yn y cartref yn cael eu cefnogi i fynd at eu meddyg teulu gyda'r staff pan oedd 
angen sylw ar eu hiechyd cyffredinol, ac roeddent yn cael gwiriad iechyd blynyddol gan eu 
meddyg teulu. Roedd yr adran ar iechyd a lles yn y cynllun sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn 
a welsom yn nodi'r mathau o symptomau y gallai person ei brofi. Gwelsom wedi'i gofnodi pa 
mor bwysig i'w iechyd meddwl oedd hi fod ganddo drefn arferol wedi'i strwythuro er mwyn 
atal ei gyflwr corfforol rhag gwaethygu. Roedd y cynllun sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn yn 
darparu tystiolaeth fod ei iechyd meddwl yn cael ei fonitro'n rheolaidd. Cynhaliwyd 
cyfarfodydd rheolaidd gyda thîm amlddisgyblaethol y darparwr, gyda chymorth gan y 
seiciatrydd, yn dibynnu ar statws ei iechyd meddwl a'i gynnydd. Mae'r bobl yn cael gofal 
rhagweithiol ac ataliol er mwyn sicrhau eu bod yn parhau i fod mor iach â phosibl.

Mae pobl yn gwella ac yn datblygu gan fod y cymorth yn rhagweithiol ac yn ymatebol ac yn 
cael ei gyflenwi yn y ffordd leiaf cyfyngol. Dangosodd tystiolaeth yn y cynlluniau sy'n 
canolbwyntio ar yr unigolyn fod anghenion pobl yn cael eu rhagweld, yn enwedig yn yr 
asesiadau risg, a oedd yn nodi sbardunau cynnar a chamau gweithredu ataliol i staff eu 
cymryd. Gwelsom fod y cynllun sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn ar gyfer un person yn nodi 
strategaethau ataliol, pwyntiau sbardun, mesurau rheoli ac amserlenni adolygu yn ei 
asesiadau risg. Ym mhroffil un dudalen y person, roedd wedi nodi'r bobl bwysig yn ei fywyd 
yn ôl eu trefn ac wedi tynnu llun coeden deuluol. Roedd ganddo ffrind arbennig mewn tref 
gyfagos, ac roedd yn ymweld ag ef bob wythnos. Dywedodd wrthym y gallai fynd allan pryd 
bynnag y mynno. Gan ei fod wedi cofnodi beth oedd yn ddiwrnod da a gwael iddo, roedd 
staff yn gallu beirniadu sut y gallai fod yn teimlo ac, yn ystod yr arolygiad, roeddent yn 
ymwybodol o sut y gallai ymateb i berson dieithr yn y cartref ac yn gallu cynghori'n unol â 
hynny. Roedd nodiadau o gyfarfod tîm amlddisgyblaethol a oedd yn cynnwys yr unigolyn, ei 
berthynas, ei glinigydd cyfrifol, goruchwyliwr cymdeithasol, nyrs gymunedol a staff gofal yn 
dangos eu bod yn mynd ati i fonitro cynnydd y person ers bod yn y cartref. Roedd y 
gwasanaeth yn gweithio gyda'r person i'w alluogi i gymryd ei feddyginiaeth ei hun yn y 
dyfodol. Mae pobl yn derbyn gofal rhagweithiol ac ymatebol sy'n ceisio'u cael i wneud 
cynnydd tuag at eu teithiau i wella. 

Caiff pobl eu cefnogi i ddeall a gwneud dewisiadau iach ynghylch eu ffordd o fyw. Mae pobl 
yn cael eu pwyso bob mis ac roedd un person wedi mynd ati o'i wirfodd i golli pwysau gan 
ddefnyddio cynllun colli pwysau wedi'i strwythuro. Roedd person arall ar gynllun a oedd â'r 



nod o leihau ei ddibyniaeth ar sigaréts, ac roedd wedi cael ei annog i fynd at y meddyg 
teulu gyda chymorth staff er mwyn adeiladu ar y cynllun cytunedig.  Gwelsom berson arall 
ar drefn debyg a oedd â chyflwr corfforol a oedd wedi'i ddiagnosio'n ddiweddar yn 
defnyddio ymarfer corff a gweithgareddau yn yr awyr agored i dynnu ei sylw er mwyn mynd 
i'r afael â'i ysmygu a'r angen i ddilyn ffordd fwy iach o fyw. Roedd ei ddibyniaeth ar 
ddiodydd llawn siwgr a melysion yn cael sylw gydag anogaeth a dewisiadau mwy iachus o'r 
fwydlen. Gwnaethom hefyd glywed gan y rheolwr, a oedd wedi trefnu cyfarfod â 
rhanddeiliaid allweddol i fynd i'r afael â deiet gwael person arall, a allai effeithio ar ei allu i 
ymdopi. Dywedodd y person wrthym ei fod yn fwy o 'arbenigwr' ar reoli ei gyflwr corfforol a'i 
fod yn gwybod beth oedd yn ei wneud. Caiff dewis ffordd iach o fyw ei hybu gan y cartref er 
mwyn sicrhau bod pobl yn cael eu cefnogi i barhau i fod mor iach ag y gallant fod.   

Mae'r staff yn ymrwymedig i alluogi a grymuso pobl i gael rheolaeth o'u bywydau, a 
gwelsom eu bod yn awgrymu bod pobl yn gwneud pethau eu hunain yn hytrach na'u 
gwneud drostynt. Gwelsom fod pobl yn cael eu hannog a'u cefnogi i gadw'u hystafelloedd 
yn lân ac yn daclus, ac maen nhw dim ond yn cael cymorth i olchi dillad a gwneud tasgau o 
amgylch y tŷ fel y bo angen. Gwelsom berson yn cwyno i'r staff nad oedd y set deledu'n 
tanio, ac atgoffodd yr aelod staff ef i'w ddatrys ei hunan trwy ofyn a oedd yn gwybod sut i'w 
wneud a chynnig dangos iddo. Dangosodd cofnodion person arall sut yr oeddent wedi 
galluogi person i ddechrau cerdded eto i'w hoff siopau heb gymorth, yn dilyn salwch a 
phryderon ynghylch ei ddiogelwch. Roedd y person wedi cofnodi, yn adran 'amdanaf i' yn ei 
gynllun sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn, 'Rydw i a'r staff yn ffyddiog y gallaf wneud hyn heb 
gymorth' ar ôl cael ei weld yn gwneud hynny. Nododd ei angen am gymorth mewn 
agweddau eraill oherwydd y tir, gan ei fod yn 'sigledig ar fy nhraed'. Roedd wedi cael ei 
gefnogi i ddechrau mynd i'r eglwys eto i gwrdd â'i ffrindiau ac i gymryd rhan yn y 
gwasanaeth heb gymorth staff. Caiff pobl eu cefnogi i reoli eu bywydau ac i wneud pethau 
ar eu pen eu hunain lle bynnag y bo'n bosibl. Maen nhw'n cael eu cefnogi i gael ffrindiau a 
rhwydweithiau gan fod gan y staff yr hyder a'r sgiliau i gefnogi penderfyniadau unigolion. 

Mae pobl yn gwybod sut i fynegi eu barn, safbwyntiau a'u pryderon. Roedd tystiolaeth o 
bryderon yn cael eu codi, a gwelsom fod y rhain yn cael eu cymryd o ddifrif ar bob adeg, 
waeth pa mor fechan yr oeddent yn ymddangos. Dywedodd pobl wrthym y byddent yn 
lleisio unrhyw bryderon oedd ganddynt, a gwnaethant nodi pwy y byddent yn mynd ato. 
Gwelsom lythyr gan berson a oedd yn arfer byw yn Holland House, a gwelsom ei fod wedi 
gwneud nifer o gwynion. Gwelsom fod pob un o'r cwynion hyn wedi'i hymchwilio'n briodol. 
Roedd wedi ysgrifennu at y cartref i fynegi ei 'werthfawrogiad anferth am yr holl amserau 
hapus ac i ddiolch am y sgiliau yr oedd wedi'u dysgu’. Gwelsom fod pryder wedi'i leisio gan 
staff ar ôl i berson ddweud wrthynt am yr hyn a oedd wedi digwydd gydag aelod o staff un 
bore. Ymchwiliwyd i hyn, a dygwyd y pryder ymlaen fel mater diogelu. Roedd y gwasanaeth 
yn mynd i'r afael â hwn yn drwyadl yn ystod yr arolygiad. Mae pobl yn derbyn gofal a 
chymorth gan staff sy'n cymryd eu problemau a'u pryderon o ddifrif ac sy'n cymryd camau i 
ddatrys materion iddynt. 

 
Mae pobl yn cael gofal rhagweithiol ac ymatebol o ansawdd da ar y cyfan, sy'n eu hannog 
ac yn eu galluogi. Nhw sy'n rheoli eu gofal ac maen nhw'n mynd ati i ddatblygu eu 
cynlluniau a'u hadolygu. Mae angen gwneud gwelliannau i fanylder y nodiadau dyddiol ar 
gyfer pobl.



3. Yr Amgylchedd 

Crynodeb

Caiff perthnasau pobl eu gwella gan amgylchedd sy'n eu hannog i gwrdd, naill ai'n 
gymunedol neu'n breifat, a lle y maen nhw'n teimlo'u bod yn cael eu cynnwys, lle y codir eu 
calonnau, a lle y cânt eu gwerthfawrogi yn eu man preifat eu hunain, sydd wedi'i bersonoli 
ac sy'n briodol i'w hanghenion ar y cyfan. Mae ganddynt fynediad i le diogel, dymunol a 
diddorol yn yr awyr agored.

Ein canfyddiadau

Mae pobl yn byw mewn llety sy'n diwallu eu hanghenion ac yn eu cefnogi i fanteisio i'r eithaf 
ar eu hannibyniaeth. Tri thŷ teras wedi'u cyfuno yw'r cartref ac, o'r tu allan, maen nhw'n 
edrych fel un cartref sy'n cydweddu â'r adeiladau cyfagos. Mae dau o'r tai yn ffurfio un 
cartref o'r enw Holland House, sy'n darparu llety ar gyfer hyd at wyth person, a Holland 
Villas yw enw'r llall, sy'n eiddo annibynnol ar gyfer hyd at dri pherson. Mae gan bob cartref 
ei lolfa/lolfeydd, ystafell fwyta/cegin a'i ystafelloedd ymolchi ei hun. Mae'r cartrefi'n rhannu 
gardd gefn derasog a meinciau gardd. Gwelsom bobl yn y cartrefi a'r tu allan, gyda 
chymorth staff a heb gymorth. Gwelsom dueddiad gan y bobl sy'n byw yn y cartref i 
anghofio cau a chloi'r drws blaen yn briodol. Clywsom fod y staff wedi ceisio mynd i'r afael â 
hyn, ond heb fawr o lwyddiant. Gwelsom bobl yn treulio amser yn eu hystafelloedd, mewn 
gwahanol lolfeydd neu yn yr ystafell fwyta, yn eistedd ac yn sgwrsio â'i gilydd neu â'r staff. 
Roedd pobl hefyd yn yr ardd, a oedd â llochesau ysmygu, meinciau, addurniadau i'r ardd a 
thŷ adar. Dywedodd person a oedd yn gymharol newydd i'r cartref ei fod wedi ymgartrefu'n 
dda ac roedd wedi cael tŷ adar bychan wedi'i adeiladu iddo yn yr ardd. Roedd person ar 
ymweliad 'pontio' â'r cartref yn eistedd ar y fainc yn y cefn yn ymhél ag eraill. Mae gan bobl 
ddigonedd o leoedd amrywiol a diddorol i ymlacio ac i dreulio cymaint neu gyn lleied o 
amser ag y dymunant â'i gilydd. 

Mae pobl yn derbyn gofal mewn amgylchedd diogel a chynnes sy'n cael ei gynnal a'i 
gadw'n dda.  Gwelsom fod y cartref yn cael ei gynnal a chadw a'i addurno'n dda, gyda 
Holland Villas yn arbennig yn adlewyrchiad o'r bobl a oedd yn byw yno. Roedd ganddynt 
luniau personol ac addurniadau wedi'u harddangos yn eu lolfa, ac roedd gan berson a 
ddangosodd ei ystafell i ni offer a gwrthrychau o amgylch ei ystafell a oedd yn adlewyrchu 
ei ddiddordebau a'i hobïau. Fe ddangosodd ei chwaraewr recordiau i ni a'r record finyl yr 
oedd newydd ei brynu. Er bod yr ystafell ychydig yn anhrefnus, roedd yn lân ac yn weddol 
daclus serch hynny. Gwnaethom nodi nad oedd y ffôn yn Holland Villas yn gweithio o hyd, 
er ei fod wedi'i adrodd i adran ystadau'r darparwr, ac roedd bwlch yn y plastr yng nghyntedd 
y dderbynfa a oedd angen sylw. Roedd y drysau tân a welwyd gennym yn glynu, a 
chawsom wybod gan y staff bod y rhain eisoes wedi cael sylw, ond roeddent yn glynu eto 
ac roedd hyn wedi'i adrodd i'r person cynnal a chadw. Gwelsom fod y gwasanaeth wedi 
ailgychwyn gwiriadau ystafell wythnosol gyda rhai pobl er mwyn sicrhau bod eu 
hystafelloedd yn cael eu cadw'n lân, oherwydd roedd archwiliad mewnol y darparwr wedi 



nodi mannau mewn ystafelloedd a oedd yn fudr ac achosion lle roedd angen dillad gwely 
newydd. Gwelsom fod yr ystafell fwyta yn Holland House wedi'i hailaddurno ac roedd y 
lliwiau a ddewiswyd gan bobl yn bywiogi ac yn goleuo'r ystafell yn sylweddol. Gwelsom 
hefyd berson a oedd yn byw yn y cartref yn rhoi sglein ar ffenestri'r drysau, gan gymryd 
balchder yn ei waith wrth wneud hynny. 

Gwelsom fod amrediad o wiriadau iechyd a diogelwch rheolaidd yn cael eu cwblhau, gan 
gynnwys diogelwch tân, er mwyn sicrhau bod y bobl yn byw mewn amgylchedd diogel. 
Fodd bynnag, gwelsom fod rhai o'r dogfennau'n parhau i gyfeirio at y cartrefi ategol llai o 
faint yn y gymuned a oedd o dan strwythur rheoli ar wahân a dim mwyach o dan gylch 
gwaith rheolaeth Holland House. Canfuom fod rhai o'r ffurflenni i gofnodi gwiriadau'n 
ddryslyd, oherwydd nid oedd amlder rhai o'r gwiriadau, er enghraifft y gwiriadau ar gloeon 
tân electronig, yn nodi pa mor aml yr oedd y darparwr angen iddynt gael eu cwblhau. Nid 
oedd rhai ffurflenni'n nodi a ddylent gael eu gwneud bob wythnos neu bob mis. Canfuom 
mai'r cofnod diwethaf o ymarfer tân ar ffeil oedd mis Awst 2015, a phan wnaethom 
gwestiynu hyn, cawsom wybod bod y person cynnal a chadw wrthi'n archifo gwybodaeth o'r 
ffeil iechyd a diogelwch er mwyn ei gwneud hi'n haws ei rheoli. Awgrymwn y dylid adolygu'r 
weithdrefn o ymarfer gadael yr adeilad ar frys, sef ymarfer tân, er mwyn sicrhau bod 
ymarfer tân yn cael ei gwblhau, gan gynnwys eu cynnal ar wahanol adegau ac yn fuan ar ôl 
i berson symud i mewn i'r cartref. Gwelsom fod cynlluniau personol ar gyfer gadael yr 
adeilad mewn argyfwng yn cael eu hadolygu bob mis, ac roedd un wedi'i adolygu i ystyried 
newid diweddar mewn meddyginiaeth person. Roedd yr asesiad risg tân blynyddol wedi'i 
adolygu ym mis Gorffennaf 2017, a gwnaeth y sawl a'i gwblhaodd, pan ofynnwyd iddo, 
ddweud wrthym fod ganddo gymhwyster NEBOSH (y Bwrdd Arholi Cenedlaethol ar gyfer 
Iechyd a Diogelwch Galwedigaethol) i wneud hynny. Gofalir am bobl mewn  amgylchedd 
diogel sydd wedi'i gynnal a'i gadw'n dda.

Yn gyffredinol, mae pobl yn teimlo'u bod yn cael eu cynnwys, eu hybu a'u gwerthfawrogi 
oherwydd maen nhw'n cael eu cefnogi mewn amgylchedd wedi'i bersonoli, sydd wedi'i 
gynnal a chadw'n dda. Maen nhw'n cael mynediad i le awyr agored diogel, dymunol a 
diddorol y gellir mynd ato'n hawdd. Mae lleoliad y cartref yn golygu y gall pobl ymweld â'r 
siopau, gwasanaethau a gweithgareddau lleol yn hawdd. 



4. Arweinyddiaeth a Rheolaeth 

Crynodeb

Mae’r bobl sy’n byw yn Holland House yn cael gofal a chymorth o ansawdd da gan 
wasanaeth sy’n gosod safonau uchel ac sy’n ymrwymedig i sicrhau ansawdd a gwella’n 
barhaus. Mae pobl yn gwybod ac yn deall y gofal, y cymorth a’r cyfleoedd sydd ar gael 
iddynt ac maen nhw’n gallu lleisio’u barn a chyfrannu at ddatblygiad a gwelliant eu 
gwasanaeth. 

Ein canfyddiadau

Mae pobl yn gwybod pa ofal, cymorth a chyfleoedd sydd ar gael iddynt yn Holland House 
oherwydd maen nhw’n cael datganiad o ddiben a chanllaw defnyddiwr gwasanaeth 
cynhwysfawr cyn a phan fyddant yn symud i mewn i’r cartref. Gwelsom y rhain yn cael eu 
paratoi ar gyfer person a oedd yn y cartref fel rhan o’i fwriad arfaethedig i symud i fyw yn y 
cartref, a chlywsom gan y rheolwr cofrestredig fod y person yn dechrau teimlo’n rhan o’r 
cartref ac wedi trefnu sesiwn bingo i bob un ohonynt y noson gynt. Gellid gwella’r datganiad 
o ddiben trwy gynnwys sefyllfa’r gwasanaeth o ran cynnig gweithredol y Gymraeg. Mae’n 
nodi bod nifer o’r staff yn gallu siarad ac ysgrifennu yn Gymraeg, ond nid yw’n nodi sut mae 
hyn yn mynd i weithio tuag at ddarparu’r cynnig gweithredol. Mae angen adolygu’r 
datganiad o ddiben er mwyn osgoi cyfeirio at wahanol wasanaeth a leolir yn rhywle arall. 
Mae gan bobl ‘becyn croeso’ yn eu hystafelloedd, sy’n cynnwys y dogfennau hyn yn ogystal 
â chopi o adroddiad arolygu diwethaf y cartref, fersiynau o’r daflen gwyno sy’n gyfeillgar i 
ddefnyddwyr, a manylion y gwasanaeth eirioli. Rhoddir gwybodaeth fanwl i bobl am y 
cartref, y gwasanaethau mae’n ei gynnig, a’r hawliau sydd ganddynt pan fyddant yn symud 
i mewn ac, eto, pan gaiff gwybodaeth ei hadolygu neu ei diwygio.

Mae pobl yn elwa ar ofal a chymorth sy’n ymrwymedig i ffyrdd newydd o weithio ac a gaiff 
ei lywio gan arferion gorau a gwaith ymchwil. Roedd cynlluniau sy’n canolbwyntio ar yr 
unigolyn yn cael eu defnyddio’n well er mwyn defnyddio dulliau gwahanol a oedd yn fwy 
penodol i gryfderau, anghenion a dyheadau pob unigolyn.  Roedd argaeledd ‘amser siarad’ 
i gefnogi pobl dim ond yn cael ei nodi fel yr oedd pobl ei angen neu ei eisiau. Roedd 
tystiolaeth fod y cynllun ymwelydd lleyg a ddatblygwyd gan y darparwr yn cael ei 
ddefnyddio a’i fod yn darparu gwiriad allanol defnyddiol o ansawdd y gwasanaeth. Roedd yr 
ymweliadau rheolaidd gan y gwasanaeth eiriolaeth annibynnol, waeth a oedd pobl yn gofyn 
iddo gyfrannu neu beidio, yn dechrau dangos buddion i’r bobl a oedd yn byw yn y cartref. 
Roedd y bobl a’u staff cymorth wedi dod yn gyfarwydd â’u gweld yno ac roedd eiriolwr yn 
mynd ati i weithredu ar ran person er mwyn diogelu ei hawliau. Roedd yr eiriolwr yn 
cynrychioli pobl mewn cyfarfodydd a oedd yn ymwneud ag asiantaethau eraill, gan 
gynnwys y cyfarfodydd hynny a oedd yn ymdrin â phroblemau diogelu. Gall pobl fod yn 
hyderus bod hwn yn wasanaeth sy’n croesawu syniadau newydd a ffyrdd newydd o weithio 
ac sy’n mynd ati i’w cynnwys yng ngweithrediad y cartref ac yn natblygiad y gwasanaeth.

Mae pobl yn cael gofal a chymorth o ansawdd da gan wasanaeth sy’n gosod safonau 
gwasanaeth uchel i’w hun ac sy’n ymrwymedig i sicrhau ansawdd a gwella’n barhaus. 
Gwelsom dystiolaeth o gynllun gweithredu’n cael ei lunio i fynd i’r afael â materion a 
godwyd gan archwiliad blynyddol y darparwr, a gynhelir dros ddau ddiwrnod ac sy’n ymdrin 
ag amrediad o feysydd, gan gynnwys ansawdd yr wybodaeth, ansawdd y gofal, ansawdd yr 
amgylchedd, ac ansawdd y staffio. Roedd tystiolaeth fod ffurflenni adrodd digwyddiadau a 



damweiniau yn cael eu mewnbynnu bob wythnos ar system gyfrifiadurol y darparwr, sy’n 
monitro amrediad o fesurau ansawdd, a dywedodd y rheolwr cofrestredig wrthym ei bod yn 
llunio adroddiad llywodraethu misol sy’n cynnwys adroddiadau ar ddiogelu, data ansawdd, 
cwynion, ac adroddiadau sy’n dadansoddi gwraidd problemau. Caiff y rhain eu trafod mewn 
cyfarfodydd llywodraethu misol er mwyn i reolwyr cartrefi eraill a weithredir gan y darparwr 
rannu a dadansoddi’r wybodaeth a dysgu o’i gilydd. Roedd tystiolaeth fod adroddiad 
ansawdd gofal blynyddol wedi’i gwblhau ar gyfer y cyfnod rhwng mis Mawrth 2016 a mis 
Mawrth 2017, a oedd yn defnyddio canlyniadau’r arolygon a gynhaliwyd gyda’r bobl sy’n 
defnyddio’r gwasanaeth, perthnasau, staff a rhanddeiliaid. Roedd manylion cwynion, 
ataliaethau, archwiliadau rheoli heintiau, adroddiadau ymweliadau monitro swyddog cyfrifol 
ac archwiliadau cydymffurfio â ffocws wedi’u cynnwys i roi sylw i’r gwasanaeth wrth symud 
ymlaen. Gellid gwella’r adroddiad blynyddol o ansawdd y gwasanaeth trwy roi mwy o 
bwyslais ar ddadansoddi tueddiadau’r wybodaeth ar system gyfrifiadurol y darparwr, er 
enghraifft, digwyddiadau, camgymeriadau meddyginiaeth, cwympiadau, a damweiniau sydd 
angen ein hysbysu amdanynt, er mwyn pennu lle y gallai fod angen cymryd camau 
gweithredu. Gellid gwella’r ‘ffordd ymlaen’ trwy nodi’r hyn yr oedd y gwasanaeth eisiau ei 
gyflawni mewn cynllun gweithredu a oedd yn nodi amcanion cyraeddadwy, amserol, 
mesuradwy, penodol, uchelgeisiol a synhwyrol (CAMPUS).  Mae’r gwasanaeth yn 
ymrwymedig i sicrhau ansawdd a gwelliant parhaus wrth gyflenwi gwasanaeth sy’n seiliedig 
ar yr egwyddor ‘sut bydd hyn o fudd i’r rheini a gefnogir gennym’.

Mae’r gwasanaeth yn dangos parodrwydd i fod yn atebol, a phan aiff rhywbeth o’i le, mae'n 
ymateb trwy siarad amdano a hysbysu pobl.  Roedd tystiolaeth fod y gwasanaeth yn 
cymryd camau gweithredu priodol mewn ymateb i unrhyw ddigwyddiad, ac ni wnaethom 
ddod o hyd i unrhyw dystiolaeth o ddigwyddiadau nad oeddem wedi cael ein hysbysu’n 
briodol amdanynt.  Gwnaethom gynnal archwiliad o weinyddiaeth meddyginiaeth yn ystod 
yr arolygiad.  Roedd y rheolwr wedi adrodd y digwyddiad i AGGCC a’r awdurdod lleol. . 
Amlygodd hyn rai meysydd allweddol, yn benodol y mecanweithiau ar gyfer adrodd 
camgymeriad, ym mholisi meddyginiaeth y cwmni ac yn y polisi meddyginiaeth gweithredol 
ar gyfer y cartref. Rhannwyd canfyddiadau’r dadansoddiad o wraidd problemau mewn 
cyfarfod diogelu oedolion sy’n agored i niwed â’r awdurdod lleol. Roedd ‘Gwasanaethau 
Pobl’ y darparwr yn mynd i’r afael â’r materion a godwyd yn y cyfarfod hwn. 

Gwnaeth yr archwiliad meddyginiaeth a gynhaliwyd gennym ddatgelu nifer o wendidau 
mewn polisi, gweithdrefnau, prosesau ac archwiliadau. Roedd y rhain yn cynnwys: 

 Roedd llofnodion y staff a allai weinyddu meddyginiaeth yn hen 
 Roedd bylchau mewn cofnodi tymheredd yr ystafell feddyginiaeth 
 Roedd bylchau mewn cofnodi tymheredd yr oergell feddyginiaeth
 Roedd bylchau mewn cofnodi tymheredd y dŵr wedi’i ddiheintio
 Roedd bylchau mewn cofnodi pryd roedd hufenau ac elïau lleddfol yn cael eu hagor 

a phryd roedd angen eu gwaredu
 Roedd gel cawod meddyginiaethol hen ar gyfer person yn y cabinet meddyginiaeth, 

ond roedd ei ddyddiad defnyddio wedi dod i ben ym mis Hydref 2016 – dywedwyd 
wrthym fod un yn ystafell y person a oedd yn cael ei ddefnyddio 

 Roedd dyddiad defnyddio gel cawod meddyginiaethol mewn ystafell person wedi 
dod i ben ym mis Chwefror 2017

 Nid oedd unrhyw dystiolaeth o gamau’n cael eu cymryd ynghylch yr anghydbwysedd 
mewn stoc meddyginiaeth person

 Nid oedd y camau gweithredu a nodwyd mewn asesiad risg cynhwysfawr ar ei gyfer 
na’r angen i gynnal gwiriad stoc wythnosol yn cael eu dilyn 



 Roedd meddyginiaeth tymor byr ar gyfer person nad oedd â dyddiad dechrau ac nid 
oedd unrhyw feintiau wedi’u cofnodi na dyddiad cofnodi i mewn 

Gwnaethom drafod y canfyddiadau hyn gyda’r rheolwr cofrestredig gan eu bod yn torri’r 
rheoliadau.  Fodd bynnag, nid oedd unrhyw dystiolaeth o effaith niweidiol ar bobl sy’n 
defnyddio’r gwasanaeth. Yn y dogfennau yr anfonodd y rheolwr atom ar 27 Hydref 2017, 
gwelwyd fod yr holl faterion a nodwyd gennym yn ystod yr archwiliad meddyginiaeth wedi 
cael sylw ac roedd y polisi meddyginiaeth gweithredol lleol ar gyfer y cartref wedi’i adolygu i 
gynnwys pobl sy’n cymryd eu meddyginiaeth eu hunain, pennau inswlin a ddychwelwyd a 
gwiriadau stoc. Fodd bynnag, nid oedd y siart llif i’w ddilyn er mwyn adrodd camgymeriadau 
meddyginiaethol na pholisi meddyginiaeth y cwmni wedi’i gwblhau o hyd ar adeg yr 
arolygiad. Pan aiff pethau o’u lle, gall pobl fod yn hyderus bod y gwasanaeth yn ddidwyll, yn 
onest ac yn dryloyw. Bydd yn gweithio gydag asiantaethau eraill i fynd i’r afael â materion 
ac yn cymryd camau gweithredu i sicrhau bod pobl yn ddiogel.  

Mae pobl yn elwa ar wasanaeth lle mae llesiant staff yn derbyn blaenoriaeth ac mae staff 
yn cael eu harwain, eu cefnogi a'u hyfforddi'n dda. Roedd tystiolaeth yn y tair ffeil staff y 
gwnaethom eu gwirio eu bod wedi cael eu rhoi trwy broses recriwtio gadarn. Cawsom 
wybod gan y rheolwr cofrestredig fod tystiolaeth ddogfennol, nad oedd yn y ffeiliau, yn cael 
ei chadw ym mhrif swyddfa’r darparwr. Roedd y cynllun gweithredu a luniwyd mewn ymateb 
i archwiliad blynyddol y darparwr yn cynnwys yr angen i sicrhau bod yr holl ddogfennau 
recriwtio’n cael eu cadw yn y cartref, gyda’r dyddiad cwblhau 1 Medi 2017 wedi’i nodi. 
Dengys y bylchau a ganfuom yn yr wybodaeth mewn un ffeil nad oedd hyn wedi’i gwblhau, 
a dylid adolygu hyn. Gwelsom mewn tair ffeil staff eu bod wedi cael sesiynau goruchwylio 
bob yn ail fis, fel sy’n ofynnol. Fodd bynnag, nid oedd y cofnod goruchwylio staff ar gyfer 
mis Medi 2017 a roddwyd i ni’n nodi bod yr holl staff yn cael eu goruchwylio i’r amlder 
gofynnol o gyfarfodydd bob deufis, a dim ond pedwar o’r 21 aelod o staff oedd heb gael 
sesiwn oruchwylio ym mis Medi 2017. Roedd y rhain wedi’u trefnu ar gyfer y mis i ddod. 
Roedd y tair ffeil y gwnaethom edrych arnynt yn dangos bod y mwyafrif o’r staff cymwys yn 
cael arfarniad blynyddol o’u perfformiad. Roedd problem wedi codi o ran cofnodi’r 
arfarniadau blynyddol, a datryswyd hyn trwy gwblhau arfarniadau newydd ar gyfer pob 
aelod o staff a oedd wedi’i gyflogi am fwy na 12 mis yn ystod mis Awst 2017. Roedd un 
aelod o’r staff ar goll o’r rhestr, a gwelsom fod un person wedi cwblhau mwy na 70% o’r 
arfarniadau. Ni wnaethom weld tystiolaeth fod y rheolwr cofrestredig yn edrych ar y 
cofnodion goruchwylio ac arfarnu, a byddem yn argymell ei bod yn archwilio amlder ac 
ansawdd cofnodion o’r fath. Gall pobl fod yn hyderus bod y staff sy’n eu cefnogi’n mynd 
trwy brosesau recriwtio da, yn cael eu goruchwylio’n rheolaidd, a bod eu perfformiad 
cyffredinol yn cael ei werthuso’n flynyddol.

Yn gyffredinol, mae gan y gwasanaeth ddull rhagweithiol o ddysgu a datblygu staff ac 
mae’n sicrhau bod hyfforddiant yn berthnasol i anghenion unigol y bobl y mae’n gofalu 
amdanynt. Roedd y matrics hyfforddi gorfodol ar gyfer y gwasanaeth yn dangos bod y 
pynciau yr ymdriniwyd â nhw’n cynnwys diogelwch tân, cymorth cyntaf, diogelu, hylendid 
bwyd, a rheoli ymddygiad ymosodol gwirioneddol a phosibl (MAPA), y Ddeddf Galluedd 
Meddyliol a’r Trefniadau Diogelu rhag colli Niwed (DoLS). Roedd y dystiolaeth yn dangos 
bod y gwasanaeth wedi llwyddo i gydymffurfio â 90% o hyfforddiant gorfodol y darparwr yn 
gyffredinol. Mae 50% o’r staff wedi cwblhau hyfforddiant mewn maes pwnc newydd, sef 
cadw cofnodion cywir ac amddiffynadwy (ARDK).  Mae’r hyfforddiant arall a gwblhawyd gan 
staff yn cynnwys ymwybyddiaeth o feddyginiaeth, cymorth ymddygiad cadarnhaol, cynllunio 
sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn, ymwybyddiaeth o iechyd meddwl ac anableddau dysgu, 
awtistiaeth ac anhwylder personoliaeth. Gwnaethom ofyn i’r staff mewn cyfarfod newid 



dwylo y gwnaethom ei fynychu beth yr oedden nhw’n ei wybod am ddeddfwriaeth iechyd 
meddwl ac adrannau allweddol, a chanfuom fod ganddynt rywfaint o wybodaeth am y 
Ddeddf Iechyd Meddwl ond dim gwybodaeth am Fesur Iechyd Meddwl (Cymru) a’r hawliau 
yr oedd yn ei roi i ‘ddefnyddwyr’ presennol a blaenorol gwasanaethau iechyd meddwl mewn 
gofal sylfaenol ac yn y gymuned. Roedd tystiolaeth fod y gwasanaeth wedi llunio tabl o brif 
adrannau'r Ddeddf Iechyd Meddwl er mwyn cynorthwyo staff. Nid oedd hwn yn cynnwys 
Mesur Iechyd Meddwl (Cymru) 2010. Gwnaethom drafod hyn gyda'r rheolwr cofrestredig, 
ac argymhellwn adolygiad o'r hyfforddiant i staff er mwyn sicrhau ei fod yn parhau i fod yn 
berthnasol ac yn gyfredol i anghenion y bobl sy'n cael gwasanaeth. Mae sesiynau 
ymsefydlu staff wedi rhoi'r wybodaeth, y sgiliau a'r ddealltwriaeth sydd eu hangen arnynt i 
gefnogi lles pobl yn effeithiol. Fodd bynnag, mae angen adolygu'r hyfforddiant i ddiwallu 
anghenion penodol y bobl sy'n cael eu cefnogi er mwyn sicrhau ei fod yn 'addas i'r diben’.

Mae llesiant y staff yn flaenoriaeth i arweinwyr a rheolwyr gyda buddsoddiad a chymorth yn 
cael eu darparu. Mae'r darparwr wedi datblygu cynllun gwobrwyo staff, a chlywsom gan y 
rheolwr cofrestredig fod dau aelod o staff Holland House wedi'u henwebu i gael gwobrau 
seren Mental Health Care (y rhiant-gwmni), ar ôl iddyn nhw a phobl ar wyliau gael 
canmoliaeth gan berchennog gwesty am eu hymddygiad rhagorol a'u cwrteisi da. Mae'r 
darparwr wedi ailstrwythuro trefniadau rheoli'r gwasanaethau yn Ninbych er mwyn darparu 
mwy o gymorth rheoli ar gyfer y gwasanaethau, ac roedd cyrsiau hyfforddi gorfodol newydd 
wedi'u cyflwyno. Gwelsom fod gan y mwyafrif o'r staff gymhwyster cydnabyddedig mewn 
iechyd a gofal cymdeithasol, a chlywsom gan y rheolwr cofrestredig ei fod wedi annog staff 
i gwblhau hyfforddiant er mwyn ennill cymhwyster neu gyflawni lefel uwch mewn 
cymhwyster yr oeddent wedi'u hennill eisoes. Dywedodd y staff wrthym mai hyn oedd yr 
achos. Dywedodd y staff wrthym yn eu holiaduron mai 'tîm Holland yw'r gorau heb os nac 
oni bai' a bydd y staff 'yn dod i mewn ar ddiwrnod nad ydynt yn gweithio weithiau er mwyn 
sicrhau bod gan y defnyddwyr gwasanaeth fywydau bodlon'. Nododd aelod arall o staff yn 
ei holiadur eu bod yn 'dîm staff caredig a gofalgar sydd eisiau helpu', a nododd aelod arall 
o'r staff mai y pethau gorau am y cartref oedd 'gweithio fel tîm' a 'diwallu anghenion y 
preswylwyr'. Fodd bynnag, safbwyntiau cymysg a gafwyd o ran diwylliant y cartref, gydag 
un person yn cofnodi yn ei holiadur fod ganddo berthynas dda gyda rhai o'r rheolwyr, ond 
'nid yw'n hawdd cael cymorth gan staff uwch bob tro', ac un aelod o'r staff yn mynegi pryder 
ynghylch a oedd digon o gymorth i staff yn ystod y nos. Caiff staff eu gwerthfawrogi a'u 
cefnogi. Maen nhw'n cael cyfarwyddiadau clir a chaiff eu potensial eu datblygu a'u hannog.

Ar y cyfan, mae pobl yn cael gofal o ansawdd da gan wasanaeth atebol sy'n ymrwymedig i 
sicrhau ansawdd a gwelliannau parhaus. Maen nhw'n cael yr holl wybodaeth sydd ei 
hangen arnynt. Maen nhw'n gallu mynegi eu barn ac yn cael budd o staff sy'n cael eu 
cefnogi a'u hyfforddi'n dda.



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

5.1   Meysydd o ddiffyg cydymffurfio a nodwyd mewn arolygiadau blaenorol

Dim 

5.2   Meysydd o ddiffyg cydymffurfio a nodwyd yn yr arolygiad hwn

Canfuom wendidau a chamgymeriadau mewn gweinyddu meddyginiaeth, nad oedd yn 
bodloni rhwymedigaethau cyfreithiol y cartref o ran Rheoliad 13 (2). Fodd bynnag, nid 
ydym wedi cyflwyno hysbysiad o ddiffyg cydymffurfio y tro hwn am nad oedd unrhyw 
dystiolaeth fod unrhyw berson sy'n derbyn gwasanaeth wedi cael ei niweidio o 
ganlyniad i hyn. Gwnaethom drafod y mater hwn gyda'r rheolwr cofrestredig a gwelsom 
gamau gweithredu'n cael eu cymryd ar unwaith, gyda newidiadau tymor canolig yn cael 
eu gwneud i'r polisi meddyginiaeth a'r prosesau a gwblhawyd, a bwriadwyd gwneud 
mwy o welliannau. Rydym yn disgwyl i'r gwasanaeth ddarparu tystiolaeth i ni o'r 
gwelliannau a wnaed. 

5.3   Argymhellion ar gyfer gwella
 Byddai'r datganiad o ddiben yn elwa ar gynnwys gwybodaeth am sut mae'r 

gwasanaeth yn bwriadu gweithio tuag at gynnig gweithredol y Gymraeg, a dylid ei 
adolygu er mwyn osgoi defnyddio enw gwasanaeth cofrestredig a leolwyd yn rhywle 
arall.

 Dylid adolygu'r canllaw i ddefnyddwyr gwasanaeth a, lle y'i diwygiwyd, dylid rhoi 
copïau newydd i'r bobl sy'n byw yn y cartref ac i AGGCC.

 Dylid adolygu'r ffordd y cofnodir mewn dyddiaduron dyddiol er mwyn osgoi 
defnyddio'r ymadrodd 'yn gartrefol yn ei ystafell' heb unrhyw eglurhad pellach.

 Dylid ystyried cynnwys cyfarfodydd tŷ a chyfarfodydd â gweithiwr allweddol person 
mewn cynllunydd gweithgareddau person, a chynnwys 'amser siarad' rheolaidd yng 
nghynllunydd gweithgareddau person pan fo hyn yn rhan o gynllun sy'n canolbwyntio 
ar yr unigolyn rhywun.

 Dylid gwahodd pobl i lofnodi'r adolygiadau o'u cynllun sy'n canolbwyntio ar yr 
unigolyn, neu o leiaf yn ystod adolygiad blynyddol, ac ystyried sut y gellir archifo rhai 
o'r dogfennau mewn cynllun sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn heb golli cyd-destun eu 
taith a'r cerrig milltir a gyflawnwyd.

 Dylid adolygu'r pynciau hyfforddi ar gyfer staff er mwyn sicrhau eu bod yn parhau i 
fod yn gyfredol, yn cynnwys y ddeddfwriaeth ddiweddaraf, ac yn parhau i ddarparu 
hyfforddiant er mwyn diwallu anghenion pobl. Dylai hyn gynnwys hyfforddiant mewn 
cynllunio diwedd oes er mwyn galluogi staff i ddatblygu cynlluniau diwedd oes â 
phobl.



 Dylid cynnwys dadansoddiad o dueddiadau sydd wedi'i gofnodi ar system 
gyfrifiadurol y darparwr yn yr adolygiad ansawdd gofal blynyddol, a sicrhau bod 
unrhyw batrymau sy'n ymddangos yn cael sylw.

 Dylid cynnwys cynllun gweithredu yn adolygiad blynyddol y gwasanaeth o ansawdd 
y gofal yn lle 'y ffordd ymlaen'.

 Dylid adolygu'r ymarferion tân yn y cartref ac ystyried eu cynnal ar adegau 
anghymdeithasol a phan fydd pobl newydd yn symud i mewn i'r cartref. 

 Dylai'r rheolwr cofrestredig gofnodi pan fydd wedi archwilio'r cofnodion gweinyddu 
meddyginiaeth, goruchwylio staff ac arfarnu staff.



6. Sut y gwnaethom gynnal yr arolygiad hwn
Gwnaeth dau arolygydd ymweld â'r cartref ar 3 Hydref 2017 rhwng 10.05am a 5.50pm i 
gwblhau arolygiad llawn o'r gwasanaeth. Gwnaeth un arolygydd ymweld â'r lle i siarad â 
dau o'r bobl a oedd yn byw yn y cartref rhwng 2.05pm a 4.55pm, a gwnaethom ddarparu 
adborth cychwynnol i'r rheolwr cofrestredig a'i rheolwr gweithredol ar 16 Hydref 2017 rhwng 
10am a 11.30am. Gwnaethom dderbyn gwybodaeth gan y rheolwr cofrestredig am y 
newidiadau a oedd wedi'u gwneud i weithdrefn feddyginiaeth y cartref ar 27 Hydref 2017. 
Cynhaliwyd yr arolygiad trwy wneud y pethau canlynol:

Gwnaethom edrych ar y dogfennau a oedd yn ymwneud â'r cartref: 
 Y datganiad o ddiben (fersiwn 3, dyddiedig 3 Awst 2017)
 Y canllaw i ddefnyddwyr gwasanaeth 
 Adroddiad archwilio mewnol y darparwr ar gyfer y cartref, dyddiedig 11 Awst 2017 
 Cynllun gweithredu'r rheolwr cofrestredig, dyddiedig 2 Hydref 2017  
 Y weithdrefn weithredol leol ar gyfer storio a gweinyddu meddyginiaethau'n ddiogel, 

dyddiedig Awst 2017 
Gwelsom: 

 Ffeiliau gofal pedwar unigolyn sy'n byw yn y cartref
 Tri chofnod staff 
 Cofnodion goruchwylio staff
 Cofnodion hyfforddiant staff
 Y cofnod arfarnu staff blynyddol 
 Y matrics hyfforddiant gorfodol ac arbenigol i staff 
 Y tri chyfarfod tîm staff diwethaf 
 Y tri chyfarfod tŷ diwethaf ar gyfer y bobl sy'n byw yn y cartref

Gwnaethom siarad â'r bobl ganlynol:
 Y tîm staff ar gyfer y cartref yn ystod y cyfarfod newid dwylo ac yn unigol yn ystod 

ein hamser yn y cartref 
 Tri pherson sy'n defnyddio'r gwasanaeth yn breifat  
 Y chwech o bobl a oedd yn byw yn y cartref, wrth iddynt baratoi i fynd neu 

ddychwelyd o deithiau allan a gweithgareddau, yn ogystal â pherson a oedd yn 
paratoi i symud i mewn 

Gwnaethom ddosbarthu holiaduron i chwe pherson sy'n byw yn y cartref a'r holl staff. 
Derbyniwyd holiaduron wedi'u cwblhau gan saith aelod o staff y cartref.

Gwnaethom hefyd ddosbarthu holiaduron fel rhan o arolygiad thematig ar y cyd o Dimau 
Iechyd Meddwl Cymunedol gan AGGCC ac Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru. Gwnaethom 
ofyn i'r staff gwblhau holiadur gofalwyr, a gwnaethom siarad â phobl yn y cartref ynghylch 
cwblhau'r holiaduron i ddefnyddwyr gwasanaethau fel rhan o'r arolwg hwn.

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



Ynglŷn â'r gwasanaeth

Y math o ofal a ddarperir Cartref gofal i oedolion – Iau 

Person cofrestredig Mental Health Care (Clwyd) Ltd

Rheolwr cofrestredig Rachael Hannaby

Uchafswm y lleoedd a gofrestrwyd 11

Dyddiad arolygiad blaenorol AGGCC 1 Rhagfyr 2016

Dyddiad yr ymweliad arolygu hwn 3 Hydref 2017

Iaith weithredol y gwasanaeth Saesneg

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

Nid yw'r gwasanaeth ar hyn o bryd yn darparu cynnig 
gweithredol y Gymraeg

Gwybodaeth ychwanegol:


