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Disgrifiad o'r gwasanaeth

Crynodeb o'n canfyddiadau

Mae Cartref Gofal Brynhelyg ym mhentref Bynea, ger tref Llanelli, ac mae wedi'i gofrestru i 
ddarparu gofal personol a llety i hyd at 25 o bobl hŷn. 

Ovalbeech Ltd sy'n berchen ar y cartref. Mr Shanavas Rahim yw'r unigolyn cyfrifol, ac mae 
rheolwr cofrestredig wedi'i chyflogi sy'n gyfrifol am reoli'r cartref o ddydd i ddydd. 

1. Asesiad cyffredinol

Mae'r bobl yn cael gwasanaeth da, ac roedd yr adborth a roddwyd gan y bobl sy'n byw yn y 
cartref a'u perthnasau yn cefnogi ein canfyddiadau. Gwelsom fod y bobl wedi'u gosod wrth 
wraidd y gwasanaeth, a bod y staff profiadol, proffesiynol a gofalgar yn nodi eu hanghenion 
gofal a chymorth yn glir ac yn gweithredu arnynt. 

Gall y bobl fod yn hyderus y caiff y cartref ei reoli'n dda gan reolwr ac unigolyn cyfrifol 
agored a brwdfrydig. Ar y cyfan, mae'r bobl yn byw mewn llety o ansawdd da, ond mae 
angen rhoi sylw i'r lloriau mewn rhai rhannau o'r cartref. Mae Brynhelyg yn rhoi amgylchedd 
diogel a chynnes i'r bobl, lle caiff eu hannibyniaeth ei chynnal ac maent yn hapus yno. 

2. Gwelliannau

 Mae'r cartref yn gwneud cynnydd da tuag at ddarparu'r Cynnig Rhagweithiol ar gyfer 
y Gymraeg. 

3. Gofynion ac argymhellion 

Mae adran pump o'r adroddiad hwn yn nodi'r camau gweithredu y mae angen i'r darparwr 
gwasanaeth eu cymryd er mwyn sicrhau ei fod yn bodloni'r gofynion cyfreithiol, ac 
argymhellion i wella ansawdd y gwasanaeth a ddarperir i'r bobl sy'n byw yn y cartref.
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1. Llesiant 

Ein canfyddiadau

Mae'r staff yn gwrando ar farn a dewisiadau'r bobl. Gwelsom fod Polisi Cwynion y sefydliad 
yn cael ei arddangos yn y cartref, a chadarnhaodd y bobl y gwnaethom siarad â nhw eu 
bod yn teimlo eu bod yn gallu codi pryderon ac y byddai'r staff yn ymdrin â nhw. Dywedodd 
y perthnasau y gwnaethom siarad â nhw hefyd eu bod yn gallu siarad â'r staff neu'r rheolwr 
ar unrhyw adeg i drafod unrhyw bryderon. Gwelsom fod y bobl a/neu eu cynrychiolwyr yn 
cymryd rhan weithredol yn eu gofal, a'u bod yn gallu cyfathrebu yn Gymraeg ac yn 
Saesneg. Gwelsom wybodaeth a hysbysiadau dwyieithog wedi'u harddangos ym mhob 
rhan o'r cartref. Gwelsom fod ystafelloedd gwely'r bobl wedi'u personoli yn unol â'u dewis. 
Mae gan y bobl reolaeth dros yr hyn sy'n bwysig iddynt. 

Mae'r bobl yn ddiogel ac yn cael eu hamddiffyn rhag niwed. Roedd y gweithwyr gofal yn 
gwybod sut i adnabod arwyddion niwed ac roeddent wedi cael hyfforddiant diogelu er mwyn 
eu paratoi'n well. Yn gyffredinol, roedd yr amgylchedd yn diogelu unigolion. Fodd bynnag, 
byddai cael lloriau newydd mewn rhai mannau yn helpu i wella hyn. Roedd yr holl wiriadau 
angenrheidiol yn cael eu cynnal er mwyn sicrhau bod y cyfarpar a'r cyfleusterau a 
ddefnyddir yn sicrhau diogelwch y bobl sy'n eu defnyddio. Caiff y bobl eu hamddiffyn rhag 
camdriniaeth. Fodd bynnag, byddai newid y lloriau yn helpu i leihau'r risg o niwed.

Mae gan y darparwr systemau cadarn ar waith i gasglu barn y bobl ac i ystyried ffyrdd o 
wella'r gwasanaeth. Mae'r cartref yn lân, yn gynnes ac yn teimlo'n gartrefol, ac nid oes 
arogleuon drwg yno. Dylid gwella'r arwyddion yn y cartref er mwyn diwallu anghenion y bobl 
sy'n byw gyda dementia fel eu bod yn gallu canfod eu ffordd o amgylch y cartref yn well.  
Yn gyffredinol, mae'r bobl yn byw mewn cartref sy'n cyfrannu at eu llesiant. 

Mae'r bobl yn hapus ac yn cael gofal da. Gwelsom y bobl yn rhyngweithio'n gadarnhaol â'i 
gilydd, yn ogystal â'r gweithwyr gofal a oedd yn cefnogi'r bobl mewn modd gofalgar a 
sensitif. Roedd gan y gweithwyr gofal wybodaeth dda am yr unigolion yr oeddent yn gofalu 
amdanynt, ac roedd y bobl yn cael cyfleoedd i gael cymorth un i un yn ystod prydau bwyd 
pan oedd angen. Gwelsom hefyd fod cymorth meddygol a nyrsio'n cael ei drefnu pan oedd 
angen. Caiff anghenion y bobl eu diwallu, ac mae hynny'n cyfrannu at eu llesiant. 



Tudalen 3

Adroddiad terfynol heb ei 
gyhoeddi

2. Gofal a Chymorth 

Ein canfyddiadau

Darperir gofal a chymorth gan staff profiadol sy'n meddu ar ddealltwriaeth dda o anghenion 
y bobl y maent yn gofalu amdanynt. Rhannodd y gweithwyr gofal y gwnaethom siarad â 
nhw ddigon o fanylion am y bobl roeddent yn gweithredu fel gweithwyr gofal allweddol ar eu 
cyfer, gan gynnwys cyflwr meddygol, teulu a ffrindiau a hanes eu gyrfaoedd. Roedd pob 
gweithiwr gofal y gwnaethom siarad ag ef yn frwdfrydig am roi gofal a gweithio yn y cartref.  
Dywedodd un gweithiwr gofal wrthym, “we take the pressure off the family being carers so 
they can go back to being a husband/wife/son or daughter.” 

Roedd pob un o'r gweithwyr gofal y gwnaethom siarad â nhw yn deall eu rolau o ran 
diogelu unigolion ac roeddent yn glir ynghylch rhoi gwybod am unrhyw bryderon i'r rheolwr 
neu uwch-aelod o'r staff ar ddyletswydd. Dywedodd y rheolwr wrthym fod trosiant y staff yn 
isel, gan hyrwyddo parhad o ran gofal a chymorth.

Roedd y cofnodion gofal y gwnaethom eu darllen yn rhoi darlun da o'r unigolyn a'i 
anghenion gofal penodol. Gwelsom fod y bobl wedi llofnodi i gadarnhau eu bod wedi darllen 
cynnwys eu cynllun gofal a'u bod yn cytuno ag ef lle roeddent yn gallu gwneud hynny. 
Roedd y cofnodion gofal a'r asesiadau risg yn fanwl ac yn cael eu hadolygu'n rheolaidd. 
Gwelsom fod cynlluniau gofal wedi cael diweddaru wrth i anghenion y bobl newid. Ond, 
gwelsom hefyd ei bod yn anodd dilyn y cofnodion gofal ar adegau gan fod cymaint o 
wybodaeth ynddynt.  Gwnaethom drafod hyn â'r rheolwr ac awgrymu y dylid archifo 
gwybodaeth nad yw'n gyfredol, gan sicrhau ei bod ar gael pe bai angen. 

Gwelsom un unigolyn yn cynhyrfu rywfaint, am ei fod eisiau mynd adref. Treuliodd un o'r 
gweithwyr gofal amser â'r unigolyn, gan ddefnyddio amrywiaeth o dechnegau er mwyn 
helpu i'w gysuro. Gwelsom fod yr unigolyn wedi mynd yn llai gofidus, a gadawodd i'r 
gweithiwr gofal ei dywys i'r ystafell fwyta yn barod i gael ei ginio. 

Gwelsom un unigolyn yn cael ei symud o gadair olwyn i gadair freichiau. Gwnaeth y 
gweithwyr gofal symud yr unigolyn a delio ag ef mewn modd diogel. Gwnaethom holi un o'r 
gweithwyr gofal, a ddywedodd wrthym pa fath o sling a ddefnyddiwyd a maint y sling. 
Gwnaethom edrych ar gofnodion gofal yr unigolyn dan sylw, ac roeddent yn gyson â'r 
wybodaeth a gawsom gan y gweithiwr gofal. 

Down i'r casgliad bod gan y gweithwyr gofal ddealltwriaeth dda o anghenion unigol y bobl a 
sut i'w diwallu. 

Mae anghenion penodol y bobl o ran gofal a chymorth yn cael eu diwallu. Gwelsom fod yr 
ymweliadau gan weithwyr iechyd a gofal cymdeithasol proffesiynol â'r bobl sy'n byw yn y 
cartref yn cael eu cofnodi yng nghofnodion gofal y bobl. Gwnaethom nodi bod meddygon 
teulu, ffisiotherapyddion, therapyddion galwedigaethol a deietegwyr wedi bod yn ymwneud 
â'r bobl neu'n ymwneud â nhw ar hyn o bryd. Dywedodd un perthynas wrthym “The home is 
fantastic! I’ve visited at all different times of the day and the care and attention is always the 
same, brilliant”. Gwnaethom hefyd ddarllen sut roedd trefniadau gofal un unigolyn wedi cael 
eu newid ar ôl iddo fynd yn sâl. 
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Gwelsom fod y bobl yr oedd angen help arnynt i fwyta ac yfed yn cael "protective time", a 
oedd yn rhoi amser i weithwyr gofal eu cefnogi wrth fwyta eu prydau bwyd, heb fod neb yn 
mynd â'u sylw na tharfu arnynt. 

Drwy wneud hynny, gwelsom nad oedd y bobl yn cael eu rhuthro wrth fwyta, bod y cymorth 
o safon dda, a bod y bobl yn cael profiad bwyta pleserus a dymunol. Wrth arsylwi yn ystod 
amser cinio, gwelsom fod y bobl yn cael dewis o ran opsiynau bwyd, a bod dewisiadau 
unigol ar gael yn rhwydd ac yn cael eu darparu. 

Gwnaethom gynnal archwiliad o feddyginiaethau ac edrych ar y cofnodion, a'r trefniadau ar 
gyfer storio a rhoi meddyginiaeth, gan gynnwys meddyginiaeth a reolir. Gwelsom fod 
meddyginiaeth yn cael ei storio, ei chofnodi a'i rhoi yn briodol ac yn ddiogel. Gwnaethom 
drafod dulliau cudd o roi meddyginiaeth a phreswylwyr sy'n cymryd eu meddyginiaeth eu 
hunain â'r rheolwr ac uwch-weithiwr gofal. Gwelsom gynllun gofal a oedd yn nodi sut y dylid 
rhoi meddyginiaeth gudd i un unigolyn. 

Mae hyn yn dangos bod anghenion iechyd a gofal unigol y bobl yn cael eu diwallu. 
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3. Yr Amgylchedd 

Ein canfyddiadau

Mae'r bobl yn byw mewn amgylchedd diogel. Wrth gyrraedd a gadael y cartref, roedd gofyn 
i ni lofnodi'r llyfr ymwelwyr. Roedd systemau diogelwch â bysellbad ar y drysau a 
chyfyngwyr ar y ffenestri ar y llawr cyntaf. Edrychodd un o'r gweithwyr gofal ar ein manylion 
adnabod wrth i ni gyrraedd y cartref. 

Gwelwyd bod cordiau tynnu mewn argyfwng yn hongion yn rhydd ac o fewn cyrraedd yn y 
toiledau cymunedol, yr ystafelloedd ymolchi a'r ystafelloedd gwely unigol. Gwnaethom 
actifadu larwm argyfwng yn un o'r ystafelloedd gwely, a gwnaeth gweithiwr gofal ymateb 
iddo yn brydlon. 

Yn ystod trafodaethau â'r unigolyn cynnal a chadw, dangosodd gofnodion i ni yr oedd yn eu 
cadw sy'n dangos bod larymau tân, drysau tân a goleuadau argyfwng yn cael eu gwirio yn 
rheolaidd. Dywedodd wrthym hefyd fod y lifft wedi cael ei gwasanaethu yn ddiweddar. Fodd 
bynnag, nid oedd y gwasanaeth wedi cael y dystysgrif newydd ar adeg yr arolygiad. 
Gwelsom hefyd fod y gwelyau'n cael eu gwirio bob mis a bod y cwpwrdd Rheoliadau Rheoli 
Sylweddau Peryglus i Iechyd (COSHH) yn cael ei gadw ar glo pan nad oedd yn cael ei 
ddefnyddio. Cadarnhaodd y glanhawr ei fod wedi cael hyfforddiant iechyd a diogelwch, a 
dangosodd wybodaeth dda am sut i ddefnyddio cemegau yn ddiogel a'r cynhyrchion 
glanhau gwahanol yr oedd yn eu defnyddio.

Gwelsom fod cyfarpar symud a chodi a chario'n cael ei wasanaethu'n rheolaidd a bod y 
slingiau mewn cyflwr da. Dywedwyd wrthym fod teclyn codi newydd ar gyfer y bath wedi 
cael ei archebu ac roedd disgwyl y byddai'n cyrraedd ym mis Rhagfyr. Gwnaethom hefyd 
gadarnhau bod yr offer diffodd tân ym mhob rhan o'r cartref wedi cael eu gwasanaethu o 
fewn yr amserlenni gofynnol. Gwnaeth gwaith archwilio cofnodion hyfforddiant y cartref 
ddangos bod y gweithwyr gofal wedi cael hyfforddiant symud a chodi a chario a hyfforddiant 
diogelwch tân. Cafodd hyn ei gadarnhau yn ystod trafodaethau â gweithwyr gofal a thrwy 
ddarllen matrics hyfforddiant y cartref.
 
Mae hyn yn dangos bod y bobl yn byw mewn amgylchedd sy'n eu helpu i fod yn ddiogel, a 
bod cyfarpar ar gael iddynt sy'n helpu iddynt wneud hynny hefyd. 

Yn gyffredinol, mae'r bobl yn byw mewn cartref cyfforddus sy'n lân ac yn gartrefol, gydag 
amgylchedd sydd wedi'i bersonoli. Yn ystod ein taith o amgylch y cartref, gwelsom fod 
ystafelloedd gwely'r bobl wedi cael eu personoli â darnau bach o ddodrefn, dillad gwely, 
lluniau, paentiadau ac addurniadau, lle roeddent wedi dewis gwneud hynny. Gwelsom fod 
angen gosod lloriau newydd mewn rhai rhannau o'r cartref. Roedd angen gwella rhai o'r 
ystafelloedd ymolchi cymunedol er mwyn eu gwneud yn fwy cartrefol ac yn fwy croesawgar 
i'r bobl eu defnyddio. Gwelsom fod y cartref yn lân a heb unrhyw arogleuon drwg. 

Gwelsom fod amrywiaeth o wahanol arwyddion a hysbysiadau yn cael eu defnyddio yn y 
cartref. Nid oedd y rhain yn gwbl briodol bob amser, a gallent wneud i'r bob sy'n byw gyda 
dementia fynd ar goll a'u drysu o bosibl. Gwnaethom drafod yr arwyddion â'r rheolwr a'r 
unigolyn cyfrifol, ac maent wedi rhoi sicrwydd i ni y byddant yn mynd i'r afael â'r materion a 
godwyd gennym. 
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Gallwn ddod i'r casgliad bod y bobl, yn gyffredinol, yn byw mewn amgylchedd dymunol a 
glân sy'n adlewyrchu eu dewisiadau unigol. 
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4. Arwain a Rheoli 

Ein canfyddiadau

Gall y bobl weld tystiolaeth bod y rheolwyr yn goruchwylio'r gwasanaeth. Gwnaethom 
gyfarfod â'r unigolyn cyfrifol yn ystod yr arolygiad, a ddangosodd ei fod yn ymroddedig i'r 
cartref ac i'r gwaith o wella'r gwasanaeth yn barhaus. Gwnaethom ddarllen tri o 
adroddiadau'r Darparwr Cofrestredig a luniwyd gan yr unigolyn cyfrifol yn ystod mis 
Chwefror, mis Mai a mis Awst 2019 er mwyn bodloni gofynion Rheoliad 73. Roedd yr 
adroddiadau'n cynnwys manylion am bob ymweliad ac unrhyw gamau yr oedd angen 
gwneud gwaith dilynol yn eu cylch. Roedd y rheolwr yn siarad yn frwdfrydig am sicrhau bod 
y bobl sy'n byw yn y cartref yn cael gofal da, gan ddweud bod ganddi gydberthynas 
broffesiynol dda iawn â'r unigolyn cyfrifol ac yn teimlo ei fod yn ei chefnogi'n dda hefyd.

Gwnaethom ddarllen y Canllaw i Ddefnyddwyr y Gwasanaeth a'r Datganiad o Ddiben, a 
oedd yn adlewyrchu'r gwasanaeth a ddarperir yn gywir. 

Dywedodd un unigolyn a oedd yn byw yn y cartref wrthym, "I can talk to the manager and 
ask her anything”. Dywedodd un o'r perthnasau wrthym, “The manager and the team are 
amazing; I can speak to any one of them if I have a worry. The responsible individual is also 
very good and he cares; I know as I have seen him chatting with residents”. Dywedodd y 
gweithwyr gofal wrthym hefyd eu bod yn mwynhau gweithio yn y cartref ac yn teimlo eu bod 
yn cael eu cefnogi'n dda gan y rheolwr a'r unigolyn cyfrifol: “we are given the time to do 
what we need to do” a “this is a good team we are well supported by the management and 
we support each other too”.

Felly gall y bobl fod yn dawel eu meddwl bod y gwasanaeth yn cael ei oruchwylio gan 
reolwr ac unigolyn cyfrifol sy'n ymroddedig i wella'r gwasanaeth yn barhaus. 

Gall y bobl fod yn hyderus bod y gweithwyr gofal wedi mynd drwy broses recriwtio gadarn, 
eu bod yn cael eu cefnogi'n dda a'u bod yn cael hyfforddiant sy'n eu galluogi i gyflawni eu 
rolau. Gwnaethom edrych ar ffeiliau personél pedwar gweithiwr gofal, a oedd yn dangos 
bod yr holl wiriadau a chliriadau gofynnol wedi'u cynnal, a bod yr holl wybodaeth ofynnol 
wedi'i chasglu ac yn cael ei chadw yn y ffeiliau. Gwnaethom hefyd edrych ar y cofnodion 
goruchwylio ar gyfer y pedwar gweithiwr gofal, a gwelsom eu bod yn cael eu goruchwylio ac 
yn cael arfarniad blynyddol o fewn yr amserlenni gofynnol. 

Gwnaethom edrych ar gofnodion hyfforddiant y gweithwyr gofal a gwelsom eu bod yn cael 
amrywiaeth o hyfforddiant gorfodol a phenodol, gan gynnwys hyfforddiant ar y canlynol: 

• gofal sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn;
• diogelu oedolion sy'n agored i niwed;
• diogelwch tân; 
• codi a chario; 
• rheoli heintiau; 
• Rheoliadau Rheoli Sylweddau Peryglus i Iechyd;
• iechyd a diogelwch; 
• cymorth cyntaf; 
• dementia; 
• hylendid bwyd; 
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• meddyginiaeth. 

Cadarnhaodd y gweithwyr gofal y gwnaethom siarad â nhw eu bod wedi mynychu 
hyfforddiant yn rheolaidd, ac roedd ganddynt ddealltwriaeth dda o hanes personol ac 
anghenion penodol y bobl yr oeddent yn eu cefnogi a'r ffordd orau o ddiwallu'r rhain. 

Dywedodd y gweithwyr gofal y gwnaethom siarad â nhw eu bod yn mwynhau gweithio yn y 
cartref ac yn gwerthfawrogi'r cymorth roeddent yn ei gael gan y rheolwr gan ddweud: “I 
have been here for many years and seen many changes for the good”, “It’s a great place to 
work – I feel valued working here”.  

Gellir casglu bod y bobl yn cael budd o staff sydd wedi cael hyfforddiant da, sy'n gymwys ac 
wedi'u cefnogi yn eu gwaith. 
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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

Dim

Hwn oedd yr arolygiad cyntaf ers i'r gwasanaeth ailgofrestru o dan Ddeddf 
Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016 (RISCA).
 

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

Dim

5.3  Argymhellion ar gyfer gwella
Dyma'r meysydd i'w gwella a argymhellir er mwyn hyrwyddo canlyniadau cadarnhaol 
i'r bobl: 

 Gosod lloriau newydd mewn rhai rhannau o'r cartref. 

 Gwella'r ystafelloedd ymolchi cymunedol. 

 Gwella'r arwyddion yn y cartref.

 Archifo hen gofnodion gofal. 
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6. Sut y gwnaethom gynnal yr arolygiad hwn 

Roedd hwn yn arolygiad llawn a gynhaliwyd fel rhan o'n rhaglen arolygu. Gwnaethom 
ymweld â'r cartref yn ddirybudd ar 27 Tachwedd 2019 rhwng 8:30am a 3:45pm. 

Defnyddiwyd y methodolegau canlynol:

• Gwnaethom siarad â saith unigolyn sy'n byw yn y cartref

• Gwnaethom siarad â thri pherthynas 

• Gwnaethom arsylwi ar y rhyngweithio rhwng y gweithwyr gofal a'r bobl sy'n byw yn y 
cartref. Gwnaethom ddefnyddio'r Fframwaith Arsylwi Byr ar gyfer Arolygu (SOFI). 
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.

• Gwnaethom edrych ar bedair ffeil achos.

• Gwnaethom edrych ar weithdrefn gwyno'r gwasanaeth.

• Gwnaethom edrych ar y trefniadau ar gyfer cofnodi, trin a rhoi meddyginiaeth yn 
ddiogel gan gynnwys cyffuriau rheoledig. 

• Gwnaethom siarad â chwe gweithiwr gofal a thri aelod o'r staff ategol. 

• Gwnaethom siarad â'r rheolwr cofrestredig a'r unigolyn cyfrifol.

• Gwnaethom edrych ar ffeiliau a chofnodion goruchwylio pedwar gweithiwr gofal. 

• Gwnaethom edrych ar y matrics hyfforddiant staff. 

• Gwnaethom edrych ar y Datganiad o Ddiben a'r Canllaw i Ddefnyddwyr y 
Gwasanaeth.

• Gwnaethom edrych ar adroddiadau Rheoliad 73 a luniwyd gan yr unigolyn cyfrifol. 

• Cawsom ein tywys o amgylch y cartref a'r tir. 

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

http://arolygiaethgofal.cymru/


Adroddiad terfynol heb ei 
gyhoeddi

Ynglŷn â'r gwasanaeth

Y math o ofal a ddarperir Gwasanaeth Cartref Gofal

Darparwr y Gwasanaeth Ovalbeech Limited

Rheolwr Sharon Grobbelaar
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Dyddiad arolygiad blaenorol 
Arolygiaeth Gofal Cymru

02/02/2018

Dyddiad yr ymweliad arolygu hwn 27/11/2019

Iaith weithredol y gwasanaeth Y ddwy

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

Mae'r gwasanaeth yn gweithio tuag at ddarparu'r 
cynnig rhagweithiol 

Gwybodaeth Ychwanegol:

Dyddiad Cyhoeddi 20/02/2020



Adroddiad terfynol heb ei 
gyhoeddi

Nid oedd gan unrhyw gofnodion diffyg cydymffurfio statws Agored.


