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Disgrifiad o'r gwasanaeth
Mae Cartref Gofal Greenhill yn darparu gofal personol a llety i hyd at 22 o bobl dros 18 oed. Mae 
hyn yn cynnwys pobl sy'n byw gyda dementia. Mae'r darparwr, Shaw Healthcare (Group) Limited 
wedi'i gofrestru ag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC). Mae wedi enwebu Mr Peter John Jeremy 
Nixey i'w gynrychioli fel yr unigolyn cyfrifol. Ar adeg yr arolygiad, roedd Mr Nixey yn absennol o'i 
rôl. Mae rheolwr wedi'i benodi sydd â chyfrifoldeb am weithrediad beunyddiol y cartref ac sydd 
wedi'i gofrestru â Gofal Cymdeithasol Cymru, (GCC). 

Crynodeb o'n canfyddiadau

1. Asesiad cyffredinol

Roedd y bobl a oedd yn byw yn Greenhill i'w gweld yn hapus ac yn fodlon eu byd. 
Dywedwyd wrthym eu bod yn mwynhau byw yn y cartref gofal a'u bod yn cael eu cefnogi 
gan dîm sefydlog, gofalgar ac ymroddedig o weithwyr gofal. Caiff y bobl gyfleoedd i wneud 
pethau y mae ganddynt ddiddordeb ynddynt. Mae cynlluniau personol ar waith ond mae 
angen eu gwella er mwyn sicrhau eu bod yn adlewyrchu anghenion y bobl yn llawn a'r 
ffordd y cânt eu cefnogi i gyflawni eu canlyniadau personol. Mae'r amgylchedd yn galluogi'r 
bobl a all wneud hynny i symud yn rhydd o gwmpas y cartref a'r gerddi. Byddai'n fuddiol 
ailaddurno rhai ardaloedd ac ystyried pobl sy'n byw gyda dementia er mwyn eu helpu i 
gyfeiriadu er enghraifft. Mae'r rheolwyr i'w gweld yn y cartref ac yn ymgynghori â'r bobl am 
ansawdd y gwasanaeth fel y gallant barhau i ddatblygu a gwella'r gwasanaeth er budd y 
bobl sy'n byw ac yn gweithio yno. 

2. Gwelliannau

Hwn oedd arolygiad cyntaf y gwasanaeth ers i'r darparwr newydd gael ei gofrestru o dan Ddeddf 
Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016 (RISCA). 

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'r gofynion cyfreithiol. Mae'r 
rhain yn cynnwys y canlynol: 

 Cynlluniau personol ac asesiadau risg 
 Polisi a Gweithdrefnau
 Iechyd a Diogelwch 
 Yr Amgylchedd
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1. Llesiant 

Ein canfyddiadau

Gall y bobl ddewis beth i'w wneud o ddydd i ddydd. Dywedodd y bobl y gwnaethom siarad â 
nhw fod y staff yn parchu eu dymuniadau mewn llawer o ffyrdd, gan gynnwys aros yn eu 
hystafelloedd gwely os oeddent am wneud hynny. Dywedodd un person fod ganddo ei holl 
eiddo personol a'r pethau a oedd yn bwysig iddo gan gynnwys ffôn i'w helpu i gadw mewn 
cysylltiad â'i ffrindiau a'i deulu. Roedd yr amgylchedd ar un lefel, a oedd yn galluogi'r bobl a 
oedd yn gallu symud yn rhydd i wneud hynny o gwmpas y cartref. Byddai rhai gwelliannau 
i'r amgylchedd yn helpu'r bobl sy'n byw gyda dementia i fod yn fwy annibynnol gan gynnwys 
arwyddion cliriach ar ddrysau i'w helpu â chyfeiriadedd. Roedd y bobl yn croesawu 
ymwelwyr drwy gydol y dydd a gwelwyd rhai yn mynd allan am ginio gyda'u teuluoedd. 
Roedd y rheolwr a'r staff yn ymwybodol o anghenion diwylliannol ac ieithyddol y bobl. Nid 
oedd neb a oedd yn byw yn y cartref gofal yn siarad Cymraeg ond roedd rhai arwyddion o 
gwmpas y cartref yn ddwyieithog. Roedd y rheolwr wedi mynychu cwrs yn ddiweddar er 
mwyn helpu i wella darpariaeth Gymraeg y gwasanaeth ar gyfer y bobl a oedd am ei chael, 
ond roedd yn cydnabod bod angen datblygu'r ddarpariaeth hon ymhellach. Roedd 
gwybodaeth ar gael i'r bobl i'w helpu i benderfynu a oeddent am symud i mewn i'r cartref 
gofal. Dywedodd y bobl wrthym eu bod yn gwybod sut i godi pryder os bydd angen iddynt 
a'u bod yn hyderus y byddent yn cael ymateb cadarnhaol. Gofynnwyd am farn y bobl am y 
gwasanaeth ond byddai cyflwyno cyfarfodydd preswylwyr/perthnasau yn cynyddu'r 
cyfleoedd sydd ar gael i'r bobl rannu eu syniadau er mwyn gwella'r gwasanaeth. Caiff 
hunaniaeth unigol y bobl ei chydnabod a'i pharchu. 

Mae'r bobl yn gwneud pethau y maent yn eu mwynhau ac sydd o ddiddordeb iddynt, a 
chaiff eu llesiant corfforol, meddyliol ac emosiynol eu hybu. Roedd y bobl yn cael eu cefnogi 
gan dîm sefydlog o staff a oedd yn dangos eu bod yn adnabod y bobl yn dda. Fe'u clywsom 
yn cynnig sicrwydd tyner pan oedd y bobl yn dod yn bryderus ac roeddent yn gallu dweud 
wrthym am bethau a oedd yn bwysig i'r bobl i'w helpu gyda'u llesiant meddyliol. Er 
enghraifft, roedd gan un person a oedd yn byw yn y cartref ei gi gydag ef a gwelsom fod y 
ci'n bwysig iawn iddo. Roedd cerddoriaeth yn bwysig i berson arall. Gwelsom fod ganddo 
gyfarpar yn ei ystafell a oedd yn galluogi iddo wrando ar gerddoriaeth pryd bynnag roedd 
am wneud hynny.  Gwelsom y bobl yn mwynhau cwis yn y brif lolfa ac fe'u clywsom yn 
gofyn am gael chwarae mwy o gemau gan eu bod yn mwynhau.  Roedd ffilm glasurol ar y 
teledu yn y prynhawn. Roedd cofnodion yn dangos bod y bobl yn cael cyfleoedd i ymuno â 
gwasanaethau capel, cael trin a phaentio eu hewinedd a'u bod wedi mwynhau 
gweithgareddau diweddar a drefnwyd dros gyfnod y Nadolig. Dywedodd y rheolwr wrthym 
fod cynlluniau ar waith er mwyn gwella'r rhaglen weithgareddau i'r bobl ac i edrych ar ffyrdd 
o gofnodi sut roedd y bobl wedi cyflawni eu canlyniadau personol. Roedd y bobl yn cael eu 
cefnogi i fynd allan i'r gymuned ond roedd yn rhaid cynllunio hyn gan ddibynnu ar argaeledd 
y staff. Caiff y bobl gyfleoedd i fod yn weithgar yn unol â'u hoffterau, eu diddordebau a'u 
galluoedd. 
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2. Gofal a Chymorth 

Ein canfyddiadau

Mae'r staff yn gwybod sut i ofalu am y bobl y maent yn eu cefnogi ond mae angen gwella 
cynlluniau personol. Roedd y staff y gwnaethom siarad â nhw yn gyfarwydd ag anghenion y 
bobl a sut roeddent am gael eu cefnogi. Roedd y bobl a'r ymwelwyr y gwnaethom siarad â 
nhw yn canmol y gofal a'r cymorth roedd y staff yn eu darparu a dywedodd aelodau o'u 
teuluoedd eu bod bob amser yn cael gwybod am unrhyw newidiadau i anghenion gofal eu 
perthnasau. Roedd y staff yn ymateb pan oedd angen cymorth ar y bobl gan gynnwys y 
bobl a oedd yn eu hystafelloedd gwely. Roeddent yn garedig ac yn sylwgar. Roedd y bobl 
yn ymddangos eu bod wedi ymlacio ac yn fodlon eu byd. Nid oedd y cynlluniau personol a 
adolygwyd bob amser yn adlewyrchu anghenion penodol y bobl a sut y byddai'r rhain yn 
cael eu diwallu. Nid oedd unrhyw gynlluniau personol ar waith er mwyn helpu'r bobl i reoli 
eu hiechyd meddwl na'u llesiant emosiynol er y nodwyd bod angen gwneud hyn. Nid oedd 
unrhyw dystiolaeth i ddangos bod y bobl yn rhan o'r broses o gynllunio ac adolygu eu gofal 
a'u cymorth na'r canlyniadau roeddent am eu cyflawni. Yn dilyn ein hymweliad, 
cadarnhaodd y rheolwr fod rhai cynlluniau personol wedi cael eu diweddaru. Roeddem yn 
ymwybodol bod pob cynllun personol wedi cael ei ailysgrifennu gan fod y darparwr wedi 
newid. Dywedodd yr unigolyn cyfrifol dros dro wrthym fod y gwaith hwn yn mynd rhagddo er 
mwyn sicrhau bod cynlluniau'n adlewyrchu anghenion gofal a chymorth y bobl yn gywir. 
Byddwn yn ystyried hyn yn yr arolygiad nesaf. Gwelsom fod anghenion y bobl wedi cael eu 
hasesu cyn iddynt ddod i'r cartref gofal er mwyn sicrhau y gellid eu diwallu ond nid oedd 
unrhyw bolisi ar gyfer derbyn a dechrau gwasanaeth, a oedd yn cefnogi'r broses dderbyn. 
Roedd dewisiadau'r bobl, gan gynnwys bwyd, ffordd o fyw a diddordebau yn cael eu 
cofnodi fel bod y staff yn gwybod beth oedd yn bwysig iddynt. Dangosodd y cofnodion fod y 
bobl yn cael eu cefnogi i weld gweithwyr gofal iechyd proffesiynol lle bo angen a bod eu 
meddyginiaethau'n cael eu hadolygu'n rheolaidd gan y meddyg teulu. Gwnaethom adolygu'r ffordd 
roedd meddyginiaethau'n cael eu rheoli a gwelsom fod systemau boddhaol ar waith i sicrhau bod y 
bobl yn cael eu meddyginiaethau fel y'u rhagnodwyd. Mae'r staff yn adnabod y bobl y maent yn eu 
cefnogi'n dda, ond mae angen gwneud gwelliannau i'r cynlluniau personol er mwyn sicrhau y caiff 
anghenion gofal a chymorth y bobl eu diwallu'n llawn. 

Mae systemau ar waith i gadw'r bobl mor ddiogel â phosibl. Dywedodd yr aelodau o'r staff y 
gwnaethom siarad â nhw wrthym eu bod wedi cael hyfforddiant ar ddiogelu. Cadarnhawyd 
hyn yn y cofnodion a adolygwyd gennym. Cadarnhaodd y staff eu bod yn ymwybodol o'r 
polisi diogelu a'u bod yn gwybod yr hyn y dylent ei wneud pe bai ganddynt unrhyw bryderon 
am ddiogelwch y bobl.  Roedd Trefniadau Diogelu wrth Amddifadu o Ryddid (DoLS) yn cael 
eu rhoi ar waith pan oedd eu hangen, (er mwyn sicrhau nad oedd rhyddid y bobl yn cael ei 
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gyfyngu'n amhriodol), ac roedd systemau ar waith i wneud cais i adolygu/adnewyddu 
awdurdodiadau cyn iddynt ddod i ben. Roedd gan y rheolwr ddealltwriaeth dda o'r broses 
hon a dywedodd wrthym fod hyfforddiant wedi'i gynllunio ar gyfer pob aelod o'r staff. Nid 
oedd gwybodaeth DoLS yn cael ei chadw ar y ffeiliau personol er mwyn sicrhau bod y staff 
yn gwybod sut i reoli unrhyw gyfyngiadau. Cawsom ein sicrhau gan y rheolwr y bydd yn 
mynd i'r afael â hyn.  Mae'r bobl mor ddiogel ag y gallant fod. 

3. Yr Amgylchedd 

Ein canfyddiadau

Mae'r bobl yn byw mewn cartref sy'n diwallu eu hanghenion ar y cyfan. Mae angen gwneud 
rhai gwelliannau i'r amgylchedd. Roedd y cartref yn lân, yn daclus, a heb unrhyw arogleuon. 
Gwelsom dystiolaeth yr ymgynghorwyd â'r bobl ynglŷn â sut roeddent am osod eu hystafell 
ac roedd yr ystafelloedd hynny a welwyd gennym wedi'u personoli yn unol â'u chwaeth a'u 
dewisiadau. Dywedodd y bobl y gwnaethom siarad â nhw fod ganddynt bopeth sydd ei 
angen arnynt yn eu hystafelloedd gwely er mwyn bod yn gyfforddus. Roedd mannau 
cymunedol yn galluogi'r bobl i gymdeithasu neu dreulio amser tawel ar eu pen eu hunain. 
Roedd ardal gaffi lle gallai'r bobl a/neu eu perthnasau ac ymwelwyr gwrdd a gwneud diod 
i'w hunain, ac ystafell trin gwallt ar wahân. Gwnaethom drafod ffyrdd o wella'r amgylchedd 
ar gyfer pobl sy'n byw â dementia, gan gynnwys personoli drysau ystafelloedd gwely (roedd 
rhai wedi'u personoli), a gwneud arwyddion o gwmpas y cartref yn gliriach er mwyn gwella 
cyfeiriadedd. Gellid ailaddurno rhai o waliau'r coridorau yn ardaloedd yr ystafelloedd gwely 
ac roedd angen newid rhai o'r carpedi. Dywedodd y rheolwr wrthym fod angen cwblhau 
gwaith yn un o'r ystafelloedd cawod a gwelsom yr ystafell honno.  Yn dilyn ein hymweliad, 
dywedodd yr unigolyn cyfrifol dros dro wrthym fod carped newydd wedi cael ei archebu, 
bod cynllun cynnal a chadw ac adnewyddu ar waith yn ogystal â rhaglen ar gyfer ailaddurno 
a chynlluniau i gwblhau'r gwaith yn y gawod. Roedd ardal awyr agored ar gael i'r bobl ac 
roedd yn ddiogel. Mae'r bobl yn gallu treulio amser lle bynnag y dymunant ond byddai 
gwneud gwelliannau i'r amgylchedd yn gwella llesiant y bobl sy'n byw gyda dementia. 

Mae systemau ar waith i reoli trefniadau iechyd a diogelwch. Roedd y cofnodion yn dangos bod 
gwiriadau rheolaidd yn cael eu cynnal o amgylchedd a chyfarpar y cartref, gan gynnwys cyfarpar 
diogelwch tân, er nad oedd amlder rhai gwiriadau'n unol â pholisi'r darparwr. Trafodwyd hyn â'r 
rheolwr. Dangosodd y cofnodion fod y staff wedi cwblhau hyfforddiant diogelwch tân a bod 
ymarferion tân yn cael eu cynnal er mwyn sicrhau eu bod yn gwybod beth i'w wneud mewn 
argyfwng. Nid oedd y darparwr presennol wedi cynnal asesiad risg tân, a dywedodd y rheolwr 
wrthym fod newidiadau wedi cael eu gwneud i'r adeilad ers i'r asesiad risg diwethaf gael ei gwblhau. 
Tynnwyd sylw'r unigolyn cyfrifol at hyn a ddywedodd wrthym y byddai ymgynghorwyr diogelwch 
tân y darparwr yn ymdrin â'r mater hwn ar frys. Roedd systemau ar waith i fynd i'r afael ag unrhyw 
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faterion amgylcheddol y gallai'r swyddog cynnal a chadw fynd i'r afael â nhw. Mae'r systemau yn 
nodi risgiau i iechyd a diogelwch y bobl, ac yn eu dileu cyhyd ag y bo'n bosibl, ond mae angen 
gwella'r ffordd y caiff y gwaith o reoli risgiau tân ei oruchwylio. 
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4. Arwain a Rheoli 

Ein canfyddiadau

Caiff gwybodaeth am y gwasanaeth ei darparu. Roedd y Datganiad o Ddiben a'r canllaw i'r 
gwasanaeth ar gael i'r bobl er mwyn iddynt wybod yr hyn y gallent ei ddisgwyl gan y gwasanaeth. 
Dywedodd y rheolwr wrthym y gallai dogfennau allweddol fod ar gael yn Gymraeg ar gais. Roedd 
polisi'n cynnwys gwybodaeth am sut y gallai'r bobl wneud cwyn os oeddent am wneud hynny. 
Roedd y bobl y gwnaethom siarad â nhw, y perthnasau a'r staff, yn ymwybodol o sut i godi unrhyw 
faterion ac roeddent yn hyderus y byddent yn cael eu clywed. Dywedodd y staff wrthym fod 
ganddynt rifau cyswllt yr uwch-reolwyr os nad oedd rheolwr y cartref ar gael. Roedd polisïau a 
gweithdrefnau ar waith i gefnogi'r gwaith o redeg y cartref. Mae gwybodaeth am y gwasanaeth ar 
gael i'r bobl i'w galluogi i gael dealltwriaeth glir o'r hyn y gallant ei ddisgwyl ganddo. 

Mae systemau ar waith i fonitro, adolygu a gwella ansawdd y gwasanaeth y mae'r bobl yn 
ei gael. Dywedodd y rheolwr wrthym fod yr unigolyn cyfrifol dros dro wedi ymweld â'r 
cartref. Gwelsom dystiolaeth o hyn. Dywedodd y rheolwr a'r staff fod aelodau o dîm rheoli 
Shaw Healthcare, gan gynnwys y swyddog ansawdd, yn ymweld â'r cartref yn rheolaidd a'u 
bod yn teimlo eu bod yn cael eu cefnogi'n dda iawn. Cynhaliodd y darparwr archwiliad 
cydymffurfiaeth llawn ar 17 Medi 2019. Ni chwblhawyd yr holl gamau gweithredu 
angenrheidiol o fewn yr amserlenni a nodwyd ond gwelsom dystiolaeth bod y rheolwr yn 
gweithio tuag at wneud hynny. Cwblhawyd archwiliadau rheolaidd o'r gwasanaeth gan 
gynnwys meddyginiaeth a damweiniau/digwyddiadau. Cynhaliwyd cyfarfodydd staff ac 
roedd cyfarfodydd preswylwyr/perthnasau wedi cael eu cynllunio. Gofynnwyd am farn y 
bobl a oedd yn byw yn y cartref gofal, eu teuluoedd/cynrychiolwyr a'r staff, drwy holiaduron 
ac roeddent yn gadarnhaol am y gwasanaeth.  Roedd adroddiad ar gael yn dangos bod 
ansawdd y gofal a'r cymorth wedi cael ei adolygu ers i'r gwasanaeth gofrestru o dan 
RISCA. Mae'r bobl yn cael budd o wasanaeth sydd â systemau sicrhau ansawdd ar waith 
sy'n dangos ymrwymiad y darparwr i barhau i adolygu a gwella'r gwasanaeth. 

Caiff y bobl eu cefnogi gan staff sydd wedi'u hyfforddi a'u harwain yn dda. Yn ddieithriad, 
dywedodd y staff wrthym eu bod yn teimlo eu bod yn cael eu cefnogi'n dda gan y rheolwr yr 
oeddent yn gallu mynd ato unrhyw bryd. Roeddent yn gadarnhaol am weithio yn y cartref 
gofal a dywedodd y rhai hynny y gwnaethom siarad â nhw bod ysbryd tîm da a bod y bobl 
yn gweithio'n dda gyda'i gilydd. Gwelsom hyn yn ystod ein hymweliad. Dywedwyd wrthym 
fod cyfleoedd hyfforddiant yn dda a'u bod yn cael cyfarfodydd un i un â'u rheolwr llinell yn 
rheolaidd. Roedd y ddogfennaeth a welwyd yn cadarnhau hyn. Dywedodd y rheolwr wrthym 
fod hyfforddiant yn cael ei ddarparu'n barhaus a bod mwy wedi'i gynllunio yn ystod yr 
ychydig fisoedd nesaf. Gwnaethom edrych ar ddwy ffeil recriwtio a oedd yn cynnwys 
gwybodaeth sy'n ofynnol yn ôl y gyfraith. Fodd bynnag, nid oedd y gweithwyr gofal wedi 
dechrau cyfnod sefydlu a gynlluniwyd a oedd yn briodol i'w rôl fel sy'n ofynnol gan Gofal 
Cymdeithasol Cymru. Aeth y rheolwr i'r afael â hyn yn ystod yr arolygiad. Caiff llesiant y 
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bobl ei wella gan eu bod yn cael eu cefnogi gan staff llawn cymhelliant a gaiff eu cefnogi'n 
dda gan y rheolwr. 

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

Yn ystod yr arolygiad hwn, gwnaethom gynghori Shaw Health Care Limited fod angen 
gwneud gwelliannau mewn perthynas â'r canlynol er mwyn bodloni'r gofynion cyfreithiol 
yn llawn. 

 Rheoliad 15 (1) (a), (b), (c), (6). Mae'n rhaid i'r cynlluniau personol ddarparu 
canllaw clir ac adeiladol i'r staff am yr unigolyn, ei anghenion gofal a chymorth a'r 
canlyniadau yr hoffai eu cyflawni. Dylai'r bobl, lle y bo'n bosibl, gael eu cynnwys 
yn y gwaith o gynllunio eu gofal a'u cymorth. 

Nid ydym wedi rhoi hysbysiad diffyg cydymffurfio y tro hwn am nad oedd unrhyw effaith 
uniongyrchol na sylweddol ar y bobl sy'n defnyddio'r gwasanaeth. Rydym yn disgwyl i'r 
darparwr cofrestredig gymryd camau i unioni hyn ac edrychir ar y mater eto yn yr 
arolygiad nesaf. 

 

5.1  Meysydd o ddiffyg cydymffurfio a nodwyd mewn arolygiadau blaenorol

Dyma arolygiad cyntaf y gwasanaeth ers i'r darparwr newydd gael ei ailgofrestru o dan Ddeddf 
Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016.

5.2  Argymhellion ar gyfer gwella

 Dylid cadw gwybodaeth DoLS ar ffeiliau personol unigolion fel bod y staff yn gallu 
cael gafael ar y wybodaeth ac unrhyw gyfyngiadau sydd ar waith. 

 Dylid datblygu polisi sy'n adlewyrchu'r broses derbyn a dechrau gwasanaeth er 
mwyn i'r staff ei ddilyn. 

 Dylai aelodau newydd o'r staff ddechrau cyfnod sefydlu a gynlluniwyd sy'n briodol 
i'w rôl fel sy'n ofynnol gan Gofal Cymdeithasol Cymru pan fyddant yn dechrau eu 
cyflogaeth. 

 Mae'n rhaid i gynllun fod ar waith er mwyn sicrhau y caiff y cyfleusterau eu cynnal 
a'u cadw'n ddigonol a bod y dodrefn mewn cyflwr da. Roedd angen gwneud 
gwelliannau i'r amgylchedd er mwyn cefnogi'r bobl sy'n byw â dementia yn well.

 Mae'n rhaid i'r asesiad o'r risg o dân fod yn berthnasol i'r darparwr presennol ac 
adlewyrchu'r amgylchedd yn gywir. 
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6. Sut y gwnaethom gynnal yr arolygiad hwn 

Cynhaliwyd yr arolygiad hwn fel rhan o'n rhaglen arolygu.  Gwnaethom gynnal un ymweliad 
dirybudd â'r cartref gofal ar 03 Ionawr 2020 rhwng 9:10 a.m. a 6:20 p.m. 

Ystyriwyd y rheoliadau canlynol fel rhan o'r arolygiad hwn:

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

Defnyddiwyd y dulliau canlynol:

 Gwnaethom siarad â phedwar person sy'n byw yn y cartref, y rheolwr a chwe aelod 
o'r staff. 

 Gwnaethom siarad ag un perthynas.
 Gwnaethom edrych ar amrywiaeth eang o gofnodion. Roedd y rhain yn cynnwys 

cofnodion recriwtio a hyfforddi staff a thri chofnod gofal. 
 Gwnaethom adolygu'r Datganiad o Ddiben a'i gymharu â'r gwasanaeth a welsom ar 

waith. Mae'r Datganiad o Ddiben yn pennu'r weledigaeth ar gyfer y gwasanaeth ac 
yn dangos y ffordd y bydd y gwasanaeth yn hyrwyddo'r canlyniadau gorau posibl i'r 
bobl y mae'n gofalu amdanynt.

 Gwnaethom ddefnyddio'r Fframwaith Arsylwi Byr ar gyfer Arolygu (SOFI2). Mae 
adnodd SOFI yn galluogi arolygwyr i arsylwi ar ofal a'i gofnodi er mwyn ein helpu i 
ddeall profiadau'r bobl na allant gyfathrebu â ni.

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

http://www.arolygiaethgofal.cymru/
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Ynglŷn â'r gwasanaeth

Y math o ofal a ddarperir Gwasanaeth Cartref Gofal

Darparwr y Gwasanaeth Shaw healthcare (Group) Limited

Gwasanaeth Cofrestredig Cartref Preswyl Greenhill 

Unigolyn cyfrifol Mr Peter John Jeremy Nixey 
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Dyddiad arolygiad blaenorol 
Arolygiaeth Gofal Cymru Dyma arolygiad cyntaf y gwasanaeth ers i'r darparwr 

newydd gael ei ailgofrestru o dan Ddeddf Rheoleiddio ac 
Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016.

Dyddiad yr ymweliad Arolygu hwn 03/01/2020

Iaith weithredol y gwasanaeth Saesneg

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

Mae'r darparwr yn gweithio tuag at ddarparu'r "cynnig 
rhagweithiol" ar gyfer y Gymraeg fel sy'n ofynnol o dan 
Strategaeth Llywodraeth Cymru "Mwy na geiriau 2016-
2019". 

Gwybodaeth Ychwanegol:

Dyddiad Cyhoeddi 19/02/2020


