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Disgrifiad o'r gwasanaeth
Mae Danybryn wedi'i leoli yn un o faestrefi Caerdydd, yn agos at siopau ac amwynderau 
lleol gyda chysylltiadau trafnidiaeth da. Mae Danybryn yn darparu gofal personol a gofal 
nyrsio i hyd at 30 o bobl sydd ag anabledd dysgu, anabledd corfforol neu anghenion iechyd 
meddwl. 
Caiff y cartref ei redeg gan Leonard Cheshire Disability sydd wedi enwebu Glyn Meredith 
yn Unigolyn Cyfrifol, ac mae ganddo gyfrifoldeb cyffredinol am y gwasanaeth. Mae rheolwr 
addas wedi'i gyflogi sydd wedi'i gofrestru â Gofal Cymdeithasol Cymru ac sy'n rhedeg y 
cartref o ddydd i ddydd. 

Crynodeb o'n canfyddiadau

1. Asesiad cyffredinol

Mae'r bobl i'w gweld yn cael gofal da ac maent yn hapus gyda'r gwasanaeth a gânt. Caiff y 
bobl eu cefnogi fel unigolion a chânt eu hannog i gyflawni eu canlyniadau llesiant. Mae'r 
staff yn hapus yn eu gwaith ac yn canmol y rheolwyr yn fawr. Caiff y staff eu recriwtio'n 
ddiogel, a chânt eu cefnogi'n dda, ond nodwyd rhai diffygion bychan o ran hyfforddiant staff. 
Caiff y bobl ofal mewn amgylchedd diogel, cynnes a glân sy'n diwallu eu hanghenion, ond 
byddai'n werth gwneud rhywfaint o waith addurno cosmetig mewn mannau. 

2. Gwelliannau

 Caiff y staff eu goruchwylio'n rheolaidd bellach yn unol â'r amserlenni a bennir yn y 
rheoliadau

 Caiff tymheredd yr oergell meddyginiaeth ei wirio a'i gofnodi'n ddyddiol 
 Roedd drysau pob ystafell storio a golchfa wedi'u cloi 
 Roedd cynllun gofal penodol gan bob preswylydd ag anghenion ymddygiadol neu 

emosiynol er mwyn cofnodi'r anghenion hyn a'r ffyrdd gorau i'w diwallu 
 Mae'r gwasanaeth yn rhoi gwybod i AGC am ddigwyddiadau arwyddocaol yn unol â 

rheoliad 60. 

3. Gofynion ac argymhellion 

Mae adran pump o'r adroddiad hwn yn nodi ein hargymhellion er mwyn gwella'r 
gwasanaeth a'r meysydd lle nad yw'r cartref gofal yn bodloni gofynion cyfreithiol. Mae'r 
rhain yn cynnwys y canlynol:

 Yr Amgylchedd
 Clychau galw
 Diogelu
 Hyfforddiant staff
 Cynlluniau gofal 
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1. Llesiant 

Ein canfyddiadau

Gellir rhoi sicrwydd i'r bobl y caiff eu hamgylchiadau unigol eu hystyried. 
Gwelsom dystiolaeth bod y bobl yn cael eu trin fel unigolion gan y staff, a oedd â 
dealltwriaeth glir o'u hanghenion. Roedd y ddogfennaeth gofal yn canolbwyntio ar yr 
unigolyn, ac yn nodi dewisiadau personol, hoff bethau a chas bethau'r unigolyn a oedd yn 
cael gofal yn glir, ond gwnaethom argymell y dylai'r bobl (lle y bo'n bosibl) lofnodi'r 
cynlluniau er mwyn dangos mewnbwn yr unigolyn. Roedd bwydlenni yn y cartref yn cael eu 
llunio ar y cyd â'r bobl sy'n defnyddio'r gwasanaeth a'u cynrychiolwyr. Roedd y bwydlenni 
yn amrywio, ac yn cynnwys dewis bob amser. 
Gwelsom fod arferion yn y cartref yn unigol, gyda rhai pobl yn cael cymorth llawn ac eraill 
yn cael eu hannog i fod mor annibynnol â phosibl. Roedd y bobl yn cael eu cefnogi i gymryd 
rhan mewn gweithgareddau cymdeithasol priodol o'u dewis, ac roeddent yn gwneud y 
pethau a oedd yn bwysig iddynt. Roedd y bobl yn cael gofal mewn ystafelloedd sengl gyda 
chyfleusterau en-suite, ac yn cael eu hannog i bersonoli eu hystafelloedd er mwyn eu 
gwneud yn fwy cyfforddus a chartrefol. 
Down i'r casgliad bod y bobl yn cael eu cefnogi i gael rheolaeth dros eu bywydau. 

Gellir rhoi sicrwydd i'r bobl eu bod yn cael y gofal sydd ei angen arnynt yn ddi-oed. 
Roedd y cynlluniau gofal yn drylwyr, yn gadarn, ac yn cynnwys yr holl wybodaeth ofynnol 
mewn perthynas â'r unigolyn a oedd yn cael y gofal. Roedd y ffeiliau'n cael eu hadolygu'n 
rheolaidd a'u diweddaru yn ôl yr angen, ac roeddent yn cynnwys arweiniad clir ar y ffordd y 
dylid gofalu am y bobl. Roedd atgyfeiriadau'n cael eu gwneud i asiantaethau allanol yn ddi-
oed. 
Roedd y lefelau staffio yn briodol i ddiwallu anghenion y bobl sy'n defnyddio'r gwasanaeth, 
ac roedd gan y staff ddealltwriaeth dda o anghenion y bobl yr oeddent yn gofalu amdanynt. 
Ond, gwelsom fod y staff yn cymryd amser i ymateb i glychau galw ar adegau. Gwnaethom 
edrych ar y prosesau storio a rhoi meddyginiaeth a gwelsom eu bod yn ddiogel ac yn 
gadarn. 
Gwnaethom siarad â'r rheolwr a'r arweinwyr clinigol ac roeddem yn fodlon bod gwybodaeth 
dda am y gwasanaeth ganddynt a'u bod yn ymrwymedig i ddarparu gwasanaeth o ansawdd 
uchel. Mae Danybryn yn destun proses sicrhau ansawdd cadarn ac mae'r Unigolyn Cyfrifol 
yn ymweld â'r cartref yn rheolaidd er mwyn sicrhau bod gofal o ansawdd yn cael ei 
ddarparu bob amser. 
Down i'r casgliad bod anghenion corfforol ac emosiynol y bobl yn cael eu diwallu'n briodol. 

Gellir rhoi sicrwydd i'r bobl eu bod yn ddiogel. 
Roedd y bobl yn cael gofal mewn amgylchedd addas a oedd yn glir o beryglon ac a oedd â 
chyfarpar i gynnal diogelwch ac annibyniaeth. 
Gwelsom fod y rhan fwyaf o'r staff wedi cael hyfforddiant ar ddiogelu oedolion a bod polisi 
diogelu ar waith. Gwelsom dystiolaeth bod Danybryn yn ymgynghori â thîm diogelu'r 
Awdurdod Lleol ac yn gwneud atgyfeiriadau diogelu lle y bo'n briodol. Gwelsom fod 
atgyfeiriadau diogelu'n cael eu storio'n ganolog a'u harchwilio'n rheolaidd, ond nid oedd 
canlyniadau’n cael eu cofnodi bob amser. Gwelsom fod polisïau a gweithdrefnau priodol ar 
waith gan y cartref i sicrhau bod y cartref yn rhedeg yn ddidrafferth a bod y bobl yn teimlo'n 
hyderus o ran y tîm rheoli. 
Down i'r casgliad bod y bobl yn cael eu hamddiffyn rhag camdriniaeth ac esgeulustod.
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2. Gofal a Chymorth 

Ein canfyddiadau

Mae'r bobl yn cael eu cefnogi i leisio barn. 
Roedd y bobl yn cael eu hannog i fod mor annibynnol â phosibl gan y staff a oedd â 
dealltwriaeth dda o'u hanghenion ac a oedd yn darparu gofal ag urddas a pharch. Gwelsom 
fod y bobl yn dilyn eu harferion personol eu hunain, gan ddewis pryd i godi yn y bore, pryd i 
fynd i'r gwely yn y nos a sut roeddent yn treulio eu hamser yn ystod y dydd. Roedd y bobl 
yn siarad yn gadarnhaol am fyw yn Danybryn. Dywedodd un unigolyn, "I love it here, I have 
the best room in the home and I’m never leaving”. Roedd yr holl ddogfennaeth gofal a 
welsom yn canolbwyntio ar yr unigolyn ac roedd wedi'i theilwra i'r unigolyn a oedd yn cael y 
gofal, gan gofnodi hoff bethau a chas bethau'r bobl yn glir. Ond, gwelsom nad oedd rhai o'r 
ffeiliau wedi cael eu llofnodi gan yr unigolyn a oedd yn cael y gofal, felly gwnaethom 
gynghori y dylai'r bobl (lle y bo'n bosibl) lofnodi eu cynlluniau personol, neu dylai'r staff 
wneud cofnod os bydd yr unigolyn yn gwrthod gwneud hynny.  
Roeddem yn bresennol yn ystod amser cinio yn Danybryn, a gwelsom fod y bobl yn rhydd i 
fwyta eu pryd bwyd ble bynnag yr oeddent am wneud hynny. Roedd rhai o'r bobl yn bwyta 
yn eu hystafelloedd, ac roedd rhai yn dewis bwyta yn yr ystafell fwyta. Gwelsom y staff yn 
helpu'r bobl a oedd yn llai abl yn unol â'u hanghenion. Roedd y bobl yn cael cynnig dewis o 
ran yr hyn yr oeddent yn ei fwyta ac yn ei yfed, a dywedodd y cogydd â chyfrifoldeb wrthym 
fod dewisiadau pellach ar gael bob amser. Gwnaethom siarad am amser hir â'r cogydd a 
oedd â dealltwriaeth dda o ddeietau wedi'u haddasu a dywedodd wrthym fod y staff bob 
amser yn dweud wrth y gegin am unrhyw newidiadau deietegol. 
Down i'r casgliad bod y bobl yn cael eu hannog i gael ymreolaeth. 

Gellir rhoi sicrwydd i'r bobl eu bod yn cael gofal mor gynnar â phosibl. 
Gwelsom fod lefelau staffio yn Danybryn yn ddigonol i ddiwallu anghenion y bobl sy'n 
defnyddio'r gwasanaeth, a'u bod yn unol â'r rhai a nodir yn y datganiad o ddiben. 
Gwnaethom edrych ar yr arferion yn y cartref a gwelsom fod y staff yn darparu gofal â 
thosturi a gwybodaeth glir am anghenion y bobl yr oeddent yn gofalu amdanynt. Gwelsom 
fod cydberthnasau da gan y staff â'r bobl, a bod llawer o chwerthin a thynnu coes yn y 
cartref. Mae system clychau galw ar waith gan Danybryn i bobl eu canu i gael help, ond 
gwelsom fod y staff yn cymryd hyd at wyth munud i ymateb i'r clychau yn y prynhawn. 
Gwnaethom drafod hyn â'r rheolwr, a ddywedodd weithiau fod angen dau aelod o'r staff, ac 
felly maent yn gadael i'r gloch ganu nes bod dau aelod o'r staff ar gael, ond bod yr unigolyn 
a oedd yn canu'r gloch mewn cysylltiad â'r staff. Fodd bynnag, gwnaeth y rheolwr dderbyn 
ein pryderon a dywedodd y byddai'n mynd i'r afael â hyn cyn gynted â phosibl. 
Gwnaethom edrych ar ffeiliau gofal chwe unigolyn sy'n defnyddio'r gwasanaeth a gwelsom 
eu bod yn fanwl, yn gadarn ac yn adlewyrchu'r unigolyn sy'n cael gofal. Gwelsom fod 
cynlluniau personol yn cael eu hadolygu'n rheolaidd a'u diweddaru pan fo angen. Gwelsom 
fod atgyfeiriadau'n cael eu gwneud i asiantaethau allanol a bod unrhyw arweiniad neu 
argymhellion yn cael eu hadlewyrchu yn y cynllun personol a'u dilyn yn briodol. 
Gwnaethom edrych ar y prosesau meddyginiaeth yn y cartref a gwelsom eu bod yn ddiogel 
ac yn gadarn. Roedd meddyginiaeth y bobl yn cael ei storio yn eu hystafelloedd eu hunain 
ac yn cael ei rhoi yn ôl y gofyn. Gwnaethom archwilio detholiad o gyffuriau a reolir a 
gwelsom fod eu nifer yn cyfateb i'r nifer a gofnodwyd yn y llyfr. Roedd Danybryn yn 
defnyddio system Cofnodi Rhoi Meddyginiaeth Electronig (EMAR) i gofnodi'r feddyginiaeth 
a roddwyd, a oedd yn cynnwys llun o'r unigolyn a oedd yn cael y feddyginiaeth. Roedd y 
cofnod wedi'i gwblhau'n gywir ac nid oedd unrhyw fylchau; roedd effeithiau 
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meddyginiaethau yn ôl yr angen (PRN) wedi'u cofnodi'n llawn. Dywedodd y nyrs â 
chyfrifoldeb wrthym fod yr EMAR yn lleihau'r risg o gamgymeriadau wrth roi meddyginiaeth, 
gan fod y system yn rhoi gwybod i'r staff pan na roddwyd meddyginiaeth, ac na fyddai'n 
gadael i'r staff lofnodi am unrhyw feddyginiaeth na ddylid ei rhoi.
Down i'r casgliad bod llesiant y bobl yn cael ei hybu gan y gofal y maent yn ei gael.

Gellir rhoi sicrwydd i'r bobl y caiff eu hanghenion cymdeithasol a hamdden eu diwallu.
Roedd Danybryn yn cyflogi chwe chydlynydd gweithgareddau a oedd yn trefnu 
gweithgareddau, teithiau a digwyddiadau dros gyfnod o saith diwrnod. Gwelsom rota 
gweithgareddau yn cael ei arddangos a oedd yn cynnwys amrywiaeth o weithgareddau a 
oedd yn cael eu cynnig, gan gynnwys canu, sesiynau pampro a gweithgareddau cerddorol. 
Yn ystod yr arolygiad gwelsom bobl yn cymryd rhan mewn prynhawn ffilmiau. Roedd pobl 
yn mwynhau treulio amser yn yr ystafell weithgareddau, ac roedd pobl eraill yn mynd allan 
gyda'u teuluoedd neu'n treulio amser yn eu hystafelloedd eu hunain. Roeddem yn gallu 
gweld yng nghynlluniau personol y bobl bod eu dewisiadau cymdeithasol yn cael eu 
cofnodi'n glir a bod cymorth yn cael ei roi er mwyn sicrhau bod y bobl yn gwneud y pethau a 
oedd yn bwysig iddynt. Dywedodd un unigolyn y gwnaethom siarad ag ef wrthym, “I love to 
go shopping and I am always able to go. I go whenever I want to”.
Down i'r casgliad bod y bobl yn cael eu hannog i wneud pethau sy'n bwysig iddynt. 
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3. Yr Amgylchedd 

Ein canfyddiadau

Gellir rhoi sicrwydd i'r bobl eu bod yn byw mewn amgylchedd sy'n diwallu eu hanghenion.
Mae Danybryn wedi'i osod dros ddau lawr gyda lifft ar waith er mwyn i'r bobl allu mynd i 
ardaloedd eraill o'r cartref yn ddiogel. Gwelsom fod yr amgylchedd yn gynnes, yn 
groesawgar ac yn gartrefol, ond gwnaethom nodi y byddai'n werth gwneud rhywfaint o 
waith addurno cosmetig yn rhai o'r ardaloedd cymunedol. Rhoddwyd sicrwydd i ni fod 
rhaglen ailaddurno yn mynd rhagddi yn y cartref ar hyn o bryd. 
Roedd ardaloedd cymunedol mawr yn Danybryn, gan gynnwys lolfeydd, ardaloedd bwyta, 
ystafell therapi ac ystafell weithgareddau, a oedd yn galluogi'r bobl i dreulio amser gyda'i 
gilydd a chroesawu ymwelwyr pan oeddent am wneud hynny. Roedd digon o ystafelloedd 
ymolchi a thoiledau ar gael i'r bobl yn y cartref, ac roeddent yn lân ac yn cynnwys y cyfarpar 
priodol i gynnal diogelwch ac annibyniaeth y bobl. Ond, gwnaethom nodi bod rhywfaint o 
lanast yn un o'r toiledau, a bod tywelion llaw yn rhydd yn lle cael eu cadw mewn 
cynhwysyddion dan sêl er mwyn hybu dulliau rheoli heintiau. Roedd y bobl yn cael gofal 
mewn ystafelloedd sengl en-suite, ac yn cael eu hannog i wneud yr ystafelloedd mor 
bersonol â phosibl. Gwelsom nifer o'r ystafelloedd yn ystod yr arolygiad, a gwelsom eu bod 
yn lân, yn gynnes ac yn bersonol i'r unigolyn a oedd yn byw yn yr ystafell. 
Down i'r casgliad bod y bobl yn byw mewn cartref sy'n hybu eu llesiant.

Mae'r bobl yn byw mewn amgylchedd diogel. 
Wrth gyrraedd, gwelsom fod y prif ddrws ar agor, ond roedd derbynnydd ar waith a oedd yn 
sicrhau mai dim ond pobl awdurdodedig a oedd yn mynd i mewn i'r adeilad. Gofynnwyd i ni 
am ein manylion adnabod ac i ni lofnodi'r llyfr ymwelwyr cyn i ni gael caniatâd i ddod i 
mewn. Gwelsom fod canllawiau a lloriau priodol ar gyfer y bobl a oedd yn defnyddio 
cadeiriau olwyn a chymhorthion cerdded yn y cartref. Roedd y cartref yn dwt ac yn daclus, 
ond gwnaethom nodi bod y staff yn gwefru batris y cyfarpar yn y coridorau. Gwnaethom 
nodi bod hyn yn achosi perygl baglu oherwydd y ceblau, a rhoddwyd gwybod i ni y byddai'r 
staff yn dechrau gwefru'r batris mewn lle mwy diogel ar unwaith. 
Gwelsom fod cyfyngwyr priodol ar yr holl ffenestri, a bod yr holl gemegion niweidiol yn cael 
eu cadw dan glo yn ddiogel. Roedd Cynllun Personol Gadael mewn Argyfwng (PEEP) ar 
waith ar gyfer pob preswylydd, sef cynllun yn nodi'r ffordd y dylid sicrhau bod pobl yn 
gadael yr adeilad mewn argyfwng neu dân. Gwnaethom edrych ar y cofnodion cynnal a 
chadw, a gwelsom fod y profion diogelwch nwy a thrydan yn gyfredol a bod yr holl gyfarpar 
priodol wedi cael ei wasanaethu'n briodol. Gwelsom fod y cyfarpar yr oedd ei angen ar yr 
holl breswylwyr er mwyn cynnal eu diogelwch a'u hannibyniaeth ar gael iddynt bob amser. 
Down i'r casgliad bod diogelwch y bobl yn cael ei gynnal yn yr amgylchedd. 



Adroddiad terfynol heb ei 
gyhoeddi

4. Arwain a Rheoli 

Ein canfyddiadau

Mae’r bobl yn cael budd o’r trefniadau arwain a rheoli. 
Roedd rheolwr sydd wedi'i gofrestru â Gofal Cymdeithasol Cymru a dau ddirprwy reolwr a 
oedd yn gweithredu fel arweinwyr clinigol y gwasanaeth. Gwnaethom siarad am amser hir 
rheolwr a'r dirprwy reolwyr yn ystod yr arolygiad, a oedd yn dangos brwdfrydedd dros y 
gwaith o ddarparu gwasanaeth da i'r bobl a oedd yn byw yn Danybryn, ac ymrwymiad i 
hynny. Ni wnaethom siarad â'r Unigolyn Cyfrifol yn ystod yr arolygiad, ond dywedodd y 
rheolwr wrthym fod yr Unigolyn Cyfrifol yn gefnogol iawn, ac yn ymweld â'r gwasanaeth yn 
rheolaidd ac yn cwblhau ymweliadau rheoleiddio yn unol â'r rheoliadau. Gwelsom fod 
gwaith monitro priodol o ran sicrhau ansawdd y gwasanaeth wedi cael ei wneud a'i lunio 
mewn adroddiadau, gyda chamau gweithredu clir i'w gwneud o fewn amserlenni a nodwyd. 
Roedd yr aelodau o'r staff y gwnaethom siarad â nhw'n canmol y tîm rheoli, a dywedodd un 
unigolyn, “the manager and deputies are amazing, this is such a nice place to work”. 
Dywedodd aelod arall o'r staff, “the manager wouldn’t ask us to do anything they wouldn’t 
do themselves, and that goes a long way with the staff”. Dywedodd aelod o'r teulu y 
gwnaethom siarad ag ef wrthym, “I’ve never needed to make a complaint, but I could 
approach the manager if I needed to”. 
Gwnaethom edrych ar ddetholiad o bolisïau a gweithdrefnau yn y cartref a gwelsom eu bod 
yn drylwyr ac yn gadarn, ond gwnaethom argymell y dylid cynnwys manylion y tîm diogelu 
lleol yn y polisi diogelu. Gwelsom dystiolaeth bod ceisiadau am Drefniadau Diogelu wrth 
Amddifadu o Ryddid (DoLS), atgyfeiriadau diogelu a hysbysiadau rheoleiddio yn cael eu 
cyflwyno'n briodol a oedd yn dangos bod y cartref yn deall ei ofynion cyfreithiol ac yn eu 
bodloni. Fodd bynnag, gwnaethom argymell y dylid cofnodi canlyniad pob atgyfeiriad 
diogelu a wneir. 
Down i'r casgliad bod yr arweinyddiaeth a'r rheolaeth yn effeithiol.

Gellir rhoi sicrwydd i'r bobl eu bod yn cael eu cefnogi gan bobl sy'n cael eu recriwtio'n 
ddiogel. 
Gwnaethom edrych ar ddetholiad o ffeiliau personél y staff a gwelsom eu bod yn cynnwys 
yr holl wybodaeth ofynnol gan gynnwys manylion adnabod a hanes cyflogaeth llawn. 
Gwelsom fod gwiriadau cyn cyflogi gan gynnwys geirdaon a thystysgrifau'r Gwasanaeth 
Datgelu a Gwahardd (DBS) yn cael eu cwblhau cyn i swydd gael ei chynnig. Mae'r 
gwiriadau hyn yn bwysig gan eu bod yn pennu addasrwydd unigolyn i weithio gyda phobl 
sy'n agored i niwed. Gwelsom fod system ar waith a oedd yn sicrhau bod tystysgrifau DBS 
yn cael eu hadnewyddu bob tair blynedd. 
Gwnaethom edrych ar fatrics hyfforddiant y staff a gwelsom fod angen i nifer bach o staff 
gwblhau hyfforddiant. Rhoddwyd sicrwydd i ni y byddai'r staff yn cwblhau hyfforddiant 
gloywi cyn gynted â phosibl, ac y byddai hyfforddiant ym meysydd codi a chario, tagu a 
diogelu yn cael blaenoriaeth. 
Gwnaethom edrych ar y matrics goruchwylio a gwelsom fod yr holl staff yn cael eu 
goruchwylio'n rheolaidd, sy'n bwysig gan fod hyn yn cynnig cyfle i drafod unrhyw faterion o 
ran ymarfer mewn lleoliad ffurfiol sy'n cael ei gofnodi. Dywedodd yr aelodau o'r staff y 
gwnaethom siarad â nhw wrthym eu bod yn teimlo eu bod yn cael eu cefnogi'n dda a'u bod 
yn hyderus y gallent fynd at y rheolwr neu'r dirprwy reolwyr ag unrhyw faterion a allai godi. 
Down i'r casgliad bod y staff yn cael eu cefnogi'n dda ac yn cael hyfforddiant, ond mae 
angen gwneud rhai mân welliannau o ran hyfforddiant staff. 
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5. Gwelliannau sydd eu hangen ac a argymhellir yn dilyn yr arolygiad 
hwn

5.1 Meysydd o ddiffyg cydymffurfio a nodwyd mewn arolygiadau blaenorol

Rheoliad 21 (1) – rhaid i’r darparwr gwasanaeth sicrhau y darperir gofal a chymorth 
mewn ffordd sy’n amddiffyn, yn hybu ac yn cynnal diogelwch a llesiant unigolion.  – 
Mae'r gwasanaeth hwn bellach yn cydymffurfio'n llawn â'r rheoliad hwn.

5.2 Argymhellion ar gyfer gwella

 Gwneud gwaith adnewyddu i'r amgylchedd mewn ardaloedd cymunedol 
 Ymateb i glychau galw yn gyflym bob amser 
 Cynnwys manylion y tîm diogelu lleol yn y polisi diogelu 
 Cynnwys canlyniad mewn atgyfeiriadau diogelu
 Sicrhau bod hyfforddiant staff yn gyfredol 
 Sicrhau bod y bobl yn llofnodi cynlluniau gofal ac adolygiadau 
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6. Sut  y gwnaethom gynnal yr arolygiad hwn 

Roedd hwn yn arolygiad llawn a gwblhawyd fel rhan o'n rhaglen arolygu flynyddol. 
Gwnaethom ymweld â'r gwasanaeth yn ddirybudd ar 6 Chwefror 2020, gan gyrraedd am 
09:45am a gadael am 16:45. 

Ystyriwyd y rheoliadau canlynol fel rhan o'r arolygiad:

 Rheoliadau Gwasanaethau Rheoleiddiedig (Darparwyr Gwasanaethau ac Unigolion 
Cyfrifol) (Cymru) 2017.

Defnyddiwyd y dulliau canlynol:

 Taith o gwmpas yr adeilad 
 Trafodaeth â'r rheolwr
 Trafodaeth â'r ddau ddirprwy reolwr 
 Arsylwi ar arferion yn y cartref
 Arsylwi ar brosesau rhoi meddyginiaeth 
 Edrych ar ddetholiad o bolisïau a gweithdrefnau 
 Trafodaeth ag aelodau o deuluoedd a oedd yn ymweld 
 Trafodaeth â phedwar preswylydd 
 Trafodaeth â chwe aelod o'r staff
 Edrych ar ffeiliau chwe phreswylydd
 Edrych ar ffeiliau personél chwe aelod o'r staff
 Edrych ar y matrics hyfforddiant a'r matrics goruchwylio 
 Edrych ar y gwaith papur cynnal a chadw 
 Edrych ar y wybodaeth a ddelir gan AGC gan gynnwys hysbysiadau, y datganiad o 

ddiben a'r adroddiad arolygu diwethaf. 

Ceir rhagor o wybodaeth am yr hyn rydym yn ei wneud ar ein gwefan: 
www.arolygiaethgofal.cymru

https://arolygiaethgofal.cymru/
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Ynglŷn â'r gwasanaeth

Y math o ofal a ddarperir Gwasanaeth Cartref Gofal

Darparwr y Gwasanaeth Leonard Cheshire Disability

Unigolyn Cyfrifol Glyn Meredith

Uchafswm y lleoedd a gofrestrwyd 30

Dyddiad arolygiad blaenorol 
Arolygiaeth Gofal Cymru

01/11/2018

Dyddiad yr ymweliad arolygu hwn 06/02/2020

Iaith weithredol y gwasanaeth Y ddwy

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

Ydy 

Gwybodaeth Ychwanegol:

Mae hwn yn wasanaeth sy'n darparu'r 'Cynnig Rhagweithiol' ar gyfer y Gymraeg. Caiff hyn ei nodi yn 
ei Ddatganiad o Ddiben.

Dyddiad Cyhoeddi 28/05/2020


