
 Adroddiad Arolygu ar gyfer
Llanfair Grange

Llanfair Hill
Llandovery
SA20 0YF

 

Dyddiad yr arolygiad wedi'i gwblhau 
02/11/2021



Llywodraeth Cymru © Hawlfraint y Goron 2021.
Cewch ddefnyddio ac ailddefnyddio’r wybodaeth sydd yn y cyhoeddiad hwn (ac eithrio logos) yn ddi-dâl mewn 
unrhyw fformat neu gyfrwng, o dan delerau Trwydded Agored y Llywodraeth. Gallwch weld Trwydded Agored y 
Llywodraeth ar wefan yr Archifau Gwladol, neu gallwch ysgrifennu at The Information Policy Team, The National 
Archives, Kew, London, TW9 4DU, neu anfon e-bost at: psi@nationalarchives.gsi.gov.uk. Rhaid i chi atgynhyrchu 
ein deunydd yn fanwl gywir, a pheidio â’i ddefnyddio mewn cyd-destun camarweiniol.

mailto:psi@nationalarchives.gsi.gov.uk


Ynglŷn â Llanfair Grange
Y math o ofal a ddarpeir Gwasanaeth cartref gofal

Adults Without Nursing
Darparwr Cofrestredig Parkmore Healthcare Ltd

Uchafswm y lleoedd cofrestredig 34

Laith weithredol y gwasanaeth Y ddwy iaith

Dyddiad arolygiad blaenorol 
Arolygiaeth Gofal Cymru 

 Llawlyfr Mewnosod

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

Gweithio Tuag At

Crynodeb



Llesiant 



Gofal a Chymorth 



Yr Amgylchedd 



Arweinyddiaeth a Rheolaeth 





Rydym yn ymateb i ddiffyg cydymffurfiaeth â'r rheoliadau pan gaiff canlyniadau gwael i 
bobl, a / neu risg i'w llesiant eu nodi drwy gyhoeddi Hysbysiad(au) Gweithredu â 
Blaenoriaeth.

Mae'n rhaid i'r darparwr gymryd camau ar unwaith i fynd i'r afael â hyn a gwneud 
gwelliannau. Os bydd darparwyr yn methu â chymryd camau gweithredu erbyn y dyddiad 
targed, gallwn uwchgyfeirio'r mater at Banel Gwella a Gorfodi.  

Hysbysiad Gweithredu â Blaenoriaeth

Rheoliad Crynodeb Statws

Dd/G Ni nodwyd unrhyw ddiffyg cydymffurfio o'r math 
hwn yn yr arolygiad

Dd/G

Pan rydym yn canfod achos o ddiffyg cydymffurfio â'r rheoliadau ond nad oes unrhyw risg 
uniongyrchol na sylweddol i'r bobl sy'n defnyddio'r gwasanaeth, rydym yn eu hamlygu fel 
Meysydd i'w Gwella. 

Rydym yn disgwyl i'r darparwr weithredu er mwyn unioni hyn, a byddwn yn ei ystyried eto 
yn ystod yr arolygiad nesaf. Os bydd y darparwyr wedi methu â chyflawni'r gwelliannau 
angenrheidiol, byddwn yn uwchgyfeirio'r mater drwy gyhoeddi Hysbysiad Gweithredu â 
Blaenoriaeth.

Meysydd I’w Gwella

Crynodeb o'r achos o ddiffyg cydymffurfio

Statws Ystyr pob un

Newydd Nodwyd y diffyg cydymffurfio hwn yn yr arolygiad.

Wedi ei adolygu Adolygwyd cydymffurfiaeth yn yr adolygiad hwn ond ni chafodd ei 
chyflawni. Mae'r dyddiad targed ar gyfer cydymffurfio yn y dyfodol a 
chaiff ei brofi yn ystod yr arolygiad nesaf.

Heb ei gyflawni Profwyd cydymffurfiaeth yn yr adolygiad hwn ond ni chafodd ei 
chyflawni.

Wedi ei gyflawni Profwyd cydymffurfiaeth yn yr adolygiad hwn ac fe’i cyflawnwyd.



Rheoliad Crynodeb Statws

Dd/G Ni nodwyd unrhyw ddiffyg cydymffurfio o'r math 
hwn yn yr arolygiad

Dd/G
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