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Crynodeb

Ynglŷn â'r gwasanaeth 
Mae Allied Healthcare wedi'i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru i roi gofal cartref a 
chymorth i bobl yn eu cartrefi eu hunain. Mae'r brif swyddfa ar ystâd ddiwydiannol, ychydig 
filltiroedd y tu allan i dref Caerfyrddin. 

Nestor Primecare Services Limited yw darparwr y gwasanaeth. Tracy Thompson yw'r 
rheolwr, sy'n gyfrifol am redeg y gwasanaeth o ddydd i ddydd. Dechreuodd ei rôl yn y 
cwmni ychydig cyn adeg yr arolygiad. Mae'r cwmni wedi penodi unigolyn cyfrifol.

Pa fath o arolygiad a gynhaliwyd?
Gwnaethom ni, Arolygiaeth Gofal Cymru, gynnal arolygiad sylfaenol dirybudd, wedi'i 
drefnu er mwyn ystyried tair thema ansawdd; ansawdd bywyd, ansawdd y staffio ac 
ansawdd arwain a rheoli.

Roedd ein methodoleg yn cynnwys:

 Siarad â saith unigolyn sy'n defnyddio'r gwasanaeth;
 Ymweld â phedwar unigolyn sy'n defnyddio'r gwasanaeth;
 Siarad â'r rheolwyr;
 Siarad â'r staff gofal;
 Siarad â'r staff sy'n gweithio yn y swyddfa'n bennaf;
 Archwilio saith ffeil gofal;
 Archwilio ffeiliau chwe aelod o'r staff;
 Archwilio amrywiaeth o bolisïau, gweithdrefnau a dogfennaeth sy'n ymwneud â 

rhedeg y busnes.

Beth mae’r gwasanaeth yn ei wneud yn dda? 
Ni nodwyd unrhyw feysydd sylweddol o arfer da a oedd a oedd yn rhagori ar y Rheoliadau 
a'r Safonau Gofynnol Cenedlaethol.

Beth sydd wedi gwella ers yr arolygiad diwethaf? 
Yn ystod yr arolygiad blaenorol, nodwyd nad oedd y person cofrestredig yn cydymffurfio â 
Rheoliad 16(1)(e) am nad oedd pobl yn derbyn gofal parhaus bob amser. Yn ystod yr 
arolygiad hwn, roedd y person cofrestredig bellach yn cydymffurfio â Rheoliad 16(1)(e) am 
fod y bobl wedi dweud, ac am fod cofnodion yn dangos, bod pobl yn derbyn gofal parhaus 
bob cyfle posibl.  

Yn ystod yr arolygiad blaenorol, nodwyd nad oedd y person cofrestredig yn cydymffurfio â 
Rheoliad 13(a)(b) nac (c) am fod staff gofal wedi ymweld â phobl yn hwyr ac wedi methu 
ag ymweld â phobl ar adegau pan oedd ymweliad wedi'i drefnu a phan oedd y bobl yn 
disgwyl iddynt wneud hynny. Yn ystod yr arolygiad hwn, roedd y person cofrestredig 
bellach yn cydymffurfio â Rheoliad 13(a)(b) ac (c) am fod y bobl wedi dweud, ac am fod 
cofnodion yn dangos, nad oedd staff gofal, ar y cyfan, yn ymweld â phobl yn hwyr ac nad 



oedd ymweliadau'n cael eu colli.  

Beth sydd angen ei wneud i wella’r gwasanaeth? 
Er bod rhywfaint o dystiolaeth bod y sefydliad yn ymgynghori â'r bobl ynghylch ansawdd y 
gwasanaeth y maent yn ei gael, ac er bod adroddiad ansawdd blynyddol yn cael ei 
ddarparu sy'n cwmpasu'r sefydliad cyfan, nid oedd unrhyw adroddiad ansawdd blynyddol 
a oedd yn ymwneud â'r gwasanaeth sy'n cael ei ddarparu gan y swyddfa yng 
Nghaerfyrddin, fel sy'n ofynnol gan Reoliad 23(3). 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. Rhaid i'r darparwr cofrestredig gymryd camau i unioni hyn, a 
chaiff y mater ei ystyried eto yn yr arolygiad nesaf.

Argymhellion ar gyfer gwella:

 Argymhellir archwilio cofnodion dyddiol er mwyn sicrhau eu bod yn cael eu llofnodi 
a'u dyddio a bod amseroedd yr ymweliadau wedi'u nodi'n glir.

 Argymhellir cadw copi o gynlluniau gofal unigol yng nghartrefi'r bobl eu hunain er 
mwyn sicrhau y gall staff gofal gyfeirio atynt a sicrhau bod y bobl yn gwybod pa ofal 
y gallant ddisgwyl ei dderbyn. 



Ansawdd Bywyd

Ar y cyfan, mae'r bobl sy'n defnyddio'r gwasanaeth yn fodlon ar y gofal a'r cymorth sy'n 
cael eu rhoi gan yr asiantaeth. Mae'r bobl yn ymwybodol o'r gofal y dylent fod yn ei 
dderbyn ac, ar y cyfan, maent yn teimlo eu bod yn cael eu cynnwys wrth wneud 
penderfyniadau ynghylch eu gofal.

Mae cynlluniau gofal yn adlewyrchu anghenion asesedig y bobl. Gwnaethom archwilio 
ffeiliau gofal chwe unigolyn sy'n defnyddio'r asiantaeth. Roedd y rhain yn cynnwys 
cynlluniau gofal, asesiadau risg a nodiadau dyddiol y gweithwyr cymorth. Datblygwyd 
cynlluniau gofal i ddiwallu'r anghenion a nodwyd, ac roedd y staff y gwnaethom siarad â 
nhw yn gallu trafod anghenion penodol unigolion. Roedd cynlluniau gofal yn nodi'r gofal 
a'r cymorth sydd eu hangen ar y bobl ac unrhyw feysydd lle maent am barhau i fod yn 
annibynnol. Roedd cofnodion dyddiol yn cynnwys manylion y tasgau a gwblhawyd gan y 
staff, ac roeddent yn seiliedig ar dasgau'n bennaf. Fodd bynnag, roedd amseroedd 
penodol yr ymweliadau a llofnod y staff wedi'u gadael allan sawl gwaith. Argymhellir 
archwilio cofnodion dyddiol er mwyn nodi'r materion hyn a mynd i'r afael â nhw.

Gall y bobl fod yn hyderus y byddant yn cael eu cefnogi i aros yn iach ac mor ddiogel â 
phosibl. Mae hyn am ein bod wedi gweld asesiadau risg a oedd yn nodi'r ffordd y byddai 
risgiau a nodwyd o ran rheoli meddyginiaethau, iechyd croen ac anghenion symudedd, 
er enghraifft, yn cael eu rheoli. Dangosodd cofnodion fod y staff yn cael hyfforddiant ar 
roi meddyginiaethau, ac roedd polisi ar gael i'w ddilyn er mwyn sicrhau eu bod yn rhoi 
meddyginiaethau'n ddiogel. Roedd y rheolwr yn asesu cymhwysedd yn y maes hwn yn 
rheolaidd.

Yn ystod yr arolygiad blaenorol, nodwyd nad oedd y person cofrestredig yn cydymffurfio 
â Rheoliad 16(1)(e). Yn ystod yr arolygiad hwn, dywedodd y bobl y gwnaethom siarad â 
nhw, yn ogystal â'u perthnasau, fod pobl fel arfer yn derbyn gofal gan staff y maent yn eu 
hadnabod, staff y maent yn teimlo'n gyfforddus yn eu cwmni a staff sy'n eu hadnabod. Yn 
ôl y bobl, roedd cydberthynas dda wedi datblygu rhyngddyn nhw a'u gweithwyr gofal. 
Dywedodd un person, "We have a laugh but the care gets done better that way" a 
dywedodd person arall, "the carers are great, I don’t know how we would manage without 
them". Dywedodd y bobl wrthym eu bod yn cael rota o staff gofal a fyddai'n rhoi eu gofal 
iddynt ac, ar y cyfan, roedd y rota'n cael ei dilyn. Felly, gallant ddatblygu cydberthnasau a 
dod i adnabod eu gweithwyr gofal yn dda. Dywedodd un perthynas wrthym, "we 
generally know who is coming to the house and they are very familiar with us and with 
our routines. It works well". Cadarnhaodd y staff y gwnaethom siarad â nhw eu bod yn 
cael eu rota o ymweliadau gofal ac, hyd y gellir, nad oedd yn newid o gwbl. Felly, roedd y 
person cofrestredig yn cydymffurfio â'r Rheoliad hwn.

Yn ystod yr arolygiad blaenorol, nodwyd nad oedd y person cofrestredig yn cydymffurfio 
â Rheoliad 13(a)(b) nac (c) am fod staff gofal wedi ymweld â phobl yn hwyr ac wedi 
methu ag ymweld â phobl ar adegau pan oedd ymweliad wedi'i drefnu a phan oedd y 
bobl yn disgwyl iddynt wneud hynny. Yn ystod yr arolygiad hwn, cawsom wybod gan y 
bobl sy'n defnyddio'r gwasanaeth, aelodau o'u teuluoedd a staff gofal bod nifer yr 
ymweliadau hwyr wedi lleihau'n sylweddol ac nad oedd unrhyw ymweliadau wedi'u colli. 
Gwelwyd tystiolaeth o hyn hefyd yn yr Hysbysiadau Rheoliad 26 a gyflwynwyd i swyddfa 
Arolygiaeth Gofal Cymru. Disgrifiodd y rheolwr system newydd o roi gwybod i'r staff am 



unrhyw bobl ychwanegol y mae gofyn iddynt ymweld â nhw, sy'n ychwanegu'r ymweliad 
ychwanegol at eu rota ar eu ffôn symudol ac sy'n anfon rhybudd atynt i'w gydnabod. 
Felly, mae'r person cofrestredig yn cydymffurfio â'r Rheoliad hwn.
 



Ansawdd y Staffio

Ar y cyfan, mae'r bobl yn fodlon ar agwedd ac ymddygiad y staff gofal a'u gwybodaeth 
am eu hanghenion gofal.

Gall y bobl sy'n defnyddio'r gwasanaeth ddisgwyl derbyn gofal gan weithwyr gofal sydd 
wedi cael hyfforddiant perthnasol. Mae'r staff yn cael hyfforddiant sefydlu dros gyfnod o 
dri diwrnod. Dywedodd y staff y gwnaethom siarad â nhw fod hyn yn magu eu 
dealltwriaeth o'u rôl a'r hyn a ddisgwylir ganddynt. Roedd disgwyl i staff gofal newydd 
gysgodi staff mwy profiadol, a oedd yn sicrhau bod y bobl yn adnabod y staff newydd cyn 
iddynt ddechrau gweithio eu sifftiau eu hunain. Dywedwyd wrthym fod yn rhaid i'r staff 
gwblhau cyfnod prawf o dri mis, a oedd yn cynnwys hapwiriadau ar ôl tair a chwe 
wythnos. Gallai'r cyfnod hwn gael ei ymestyn ymhellach os oes angen. Dangosodd y 
matrics hyfforddiant fod y gweithwyr gofal wedi cael hyfforddiant gorfodol mewn meysydd 
diogelu oedolion a phlant sy'n agored i niwed, rhoi meddyginiaethau, cymorth cyntaf, 
gweithdrefnau symud a thrin, diogelwch tân, iechyd a diogelwch a rheoli heintiau. Yn 
ogystal, rhoddwyd hyfforddiant yn ymwneud ag anghenion penodol unigolion, er 
enghraifft, gofalu am bobl â dementia a diabetes. Roedd gwiriadau cymhwysedd yn cael 
eu cynnal er mwyn sicrhau y gallai'r staff roi'r hyfforddiant roeddent wedi'i gael ar waith, 
er enghraifft, rhoi meddyginiaethau. Dywedwyd wrthym fod y staff gofal yn cael eu 
cefnogi i ennill cymhwyster a gydnabyddir yn genedlaethol mewn gofal, a chafodd hyn ei 
gadarnhau gan y staff y gwnaethom siarad â nhw. Felly, mae'r bobl yn cael eu cefnogi 
gan staff sydd wedi cael hyfforddiant i ddiwallu eu hanghenion yn effeithiol.   

Gall y bobl sy'n defnyddio'r gwasanaeth fwynhau derbyn gofal gan staff ymroddedig sy'n 
cael eu gwerthfawrogi gan y rheolwyr ac sydd am wneud cyfraniad cadarnhaol i fywydau 
pobl. Dywedodd un aelod o'r staff wrthym, "I love my work and feel supported by the 
management and by my colleagues". Disgrifiodd aelod arall o'r staff y ffordd y cafodd 
ddyrchafiad o fewn y sefydliad a'r cymorth a'r gefnogaeth a gafodd gan y rheolwyr a 
chydweithwyr i gael y dyrchafiad hwnnw. Dywedodd y staff y gwnaethom siarad â nhw 
eu bod yn teimlo bod y tîm o reolwyr yn hawdd mynd ato a bod y rheolwyr yn eu cefnogi 
ac yn ymateb i'w galwadau neu eu negeseuon yn amserol.

Gall y bobl fod yn dawel eu meddwl bod y staff gofal yn addas i weithio gyda phobl sy'n 
agored i niwed. Roedd y ffeiliau a archwiliwyd yn dangos bod prosesau recriwtio ar waith 
ac yn cael eu dilyn. Roedd dau eirda perthnasol wedi'u casglu ac roedd gwiriadau'r 
Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd wedi'u cwblhau. Rhoddwyd llawlyfr staff i'r staff, a 
oedd yn cynnwys gwybodaeth am y cod ymarfer, polisïau'r cwmni a llwybrau cyfathrebu 
yn yr asiantaeth. Roedd hyn yn sicrhau bod y gweithwyr gofal yn deall yr angen i barchu 
ffiniau proffesiynol yn llawn tra byddant yn gwneud eu gwaith.  



Ansawdd Arwain a Rheoli

Mae'r strwythur rheoli yn yr asiantaeth wedi'i atgyfnerthu ers yr arolygiad blaenorol. Er 
bod yr asiantaeth yn gweithredu o'r swyddfa gofrestredig yng Nghaerfyrddin o hyd, 
agorwyd swyddfa ar wahân i gwmpasu ardal Sir Benfro. Penodwyd rheolwr ar gyfer y 
swyddfa hon. Mae'r swyddfa hon yn aros i gael ei chofrestru gydag Arolygiaeth Gofal 
Cymru o hyd, ac mae'r rheolwr yn aros i gael ei gofrestru â Gofal Cymdeithasol Cymru o 
hyd.   

Roedd rhai trefniadau llywodraethu cadarn ar waith. Er enghraifft, dywedwyd wrthym fod 
system monitro ymweliadau gyfrifiadurol yn cael ei defnyddio i neilltuo staff gofal. Mae'r 
system yn gofyn i'r staff nodi amser dechrau a gorffen ymweliadau, ac mae'n rhoi 
gwybod i staff y swyddfa os bydd staff gofal yn hwyr yn ymweld ag unigolion, sy'n eu 
galluogi i roi gwybod iddynt a gwneud trefniadau amgen yn ôl yr angen. Mae'r system 
fonitro hon yn galluogi'r rheolwyr i weld hyd ymweliadau. Dywedodd y bobl, eu 
perthnasau a'r staff wrthym fod llai o ymweliadau wedi'u colli, ac os oedd cynllun gofal 
unigolyn yn nodi bod angen dau ofalwr, roedd dau ofalwr yn cael eu hanfon bob amser. 
Os oedd gofalwr yn hwyr, byddai'r tîm monitro canolog yn rhoi gwybod i'r rheolwr lleol, a 
fyddai'n cadarnhau'r rhesymau pam roedd y gofalwr yn hwyr. 

Roedd tystiolaeth bod y rheolwyr yn cynnal hapwiriadau er mwyn monitro ansawdd y 
gwaith a wneir gan y staff, a hefyd i geisio barn y bobl a'u perthnasau. Cadarnhaodd y 
bobl fod gwiriadau o'r fath wedi'u cynnal, ac roedd cofnodion yn ategu hyn. Roedd hyn yn 
golygu bod y rheolwyr yn gallu monitro a sicrhau bod y staff gofal yn cyflawni eu 
dyletswyddau i safon uchel. Er bod adroddiad sicrhau ansawdd yn cael ei lunio bob 
blwyddyn ar gyfer y sefydliad cyfan, nid oeddem yn gallu dod o hyd i dystiolaeth bod 
adroddiad wedi'i lunio yn dilyn adolygiad blynyddol o'r swyddfa yng Nghaerfyrddin, yn 
unol â Rheoliad 23. 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. 
Fodd bynnag, rhaid i'r darparwr cofrestredig gymryd camau i unioni hyn, a chaiff y mater 
ei ystyried eto yn yr arolygiad nesaf.   

Roedd ffeiliau'r staff yn dangos eu bod yn cael eu goruchwylio a'u harfarnu'n rheolaidd. 
Roedd y broses oruchwylio'n cynnwys cymysgedd o gyfarfodydd un i un, llenwi holiadur 
goruchwylio ac arsylwi ar y gofal a roddir yng nghartrefi pobl. Cadarnhaodd y staff y 
gwnaethom siarad â nhw fod y sesiynau hyn yn cael eu cynnal a'u bod yn eu galluogi i 
drafod ymarfer, materion personol a materion yn ymwneud â hyfforddiant.

Edrychwyd ar y cofnodion gofal yng nghartrefi'r bobl y gwnaethom ymweld â nhw ac yn y 
swyddfa gofrestredig. Er bod cofnodion dyddiol yn cael eu cynnal yng nghartrefi'r bobl eu 
hunain, ni wnaethom ddod o hyd i'r cynllun gofal mewn unrhyw un o'r tri chartref y 
gwnaethom ymweld â nhw. Nid oedd y bobl sy'n defnyddio'r gwasanaeth yn gallu dod o 
hyd i'w cynlluniau gofal, a dywedodd aelod o deulu un person nad oedd wedi cael un. 
Dylai copi o gynlluniau gofal unigol, a oedd wedi'u cadw a'u harchwilio yn y brif swyddfa 
gofrestredig, gael ei gadw yng nghartrefi'r bobl eu hunain er mwyn sicrhau y gall staff 
gofal gyfeirio atynt a sicrhau bod y bobl yn gwybod pa ofal y gallant ddisgwyl ei dderbyn. 



Ansawdd yr Amgylchedd

Nid yw hyn yn thema sy'n berthnasol i asiantaethau gofal cartref, ond gwnaethom nodi 
bod y swyddfa'n lân ac yn rhydd o unrhyw beryglon. 

Roedd cegin i'w defnyddio gan y staff i baratoi diodydd a bwyd. Roedd ystafell 
hyfforddiant ac ystafell gyfarfod fechan hefyd lle gallai'r staff gyfarfod yn breifat.

Roedd gwybodaeth am y bobl a'r staff yn cael ei storio mewn ffeiliau dan glo er mwyn 
cynnal diogelwch a chyfrinachedd, ac roedd gwybodaeth electronig wedi'i diogelu â 
chyfrinair.

Roedd lleoedd parcio ar gael y tu allan i'r swyddfa.

Gwelsom fod asesiadau'n cael eu cynnal i gadarnhau bod yr eiddo yn ddiogel i staff fynd 
i mewn iddo a gweithio ynddo.



Sut rydym yn arolygu gwasanaethau ac yn cyflwyno adroddiadau arnynt 
Rydym yn cynnal dau fath o arolygiad: sylfaenol a phwyslais penodol. Mae'r ddau yn 
ystyried profiad y bobl sy'n defnyddio'r gwasanaethau.

 Mae arolygiadau sylfaenol yn asesu a oes cyfiawnhad dros gofrestru gwasanaeth ac a 
yw amodau’r cofrestriad yn briodol. Ar gyfer mwyafrif y gwasanaethau, rydym yn cynnal 
yr arolygiadau hyn bob tair blynedd. Mae gwarchodwyr plant cofrestredig, gofal y tu 
allan i’r ysgol, gofal sesiynol, meithrinfeydd a darpariaeth mynediad agored, ar y llaw 
arall, yn derbyn arolygiad bob pedair blynedd. 

Ar adeg yr arolygiadau hyn, byddwn yn sicrhau bod gan y gwasanaeth Ddatganiad o 
Ddiben eglur ac effeithiol a bod y gwasanaeth yn cyflawni’r ymrwymiadau a nodir yn ei 
Ddatganiad o Ddiben. Wrth asesu p'un a oes cyfiawnhad dros gofrestriad, bydd 
arolygwyr yn sicrhau bod y gwasanaeth yn gallu dangos hanes o gydymffurfio â’r 
rheoliadau. 

 Mae arolygiadau sydd â phwyslais penodol yn ystyried profiad y bobl sy’n defnyddio’r 
gwasanaethau a byddwn yn edrych ar p'un a yw’r lleoliad yn cydymffurfio â’r rheoliadau 
pan nodir canlyniadau gwael ar gyfer y bobl sy’n defnyddio’r gwasanaethau. Rydym yn 
cynnal yr arolygiadau hyn rhwng arolygiadau sylfaenol. Bydd arolygiadau sydd â 
phwyslais penodol bob amser yn ystyried ansawdd bywyd y bobl sy’n defnyddio’r 
gwasanaethau a byddant o bosibl yn edrych ar feysydd eraill. 

Gall arolygiadau sylfaenol ac arolygiadau sydd â phwyslais penodol fod yn rhai sydd wedi’u 
trefnu neu gael eu cynnal mewn ymateb i bryderon.

Mae arolygwyr yn defnyddio amrywiaeth o ddulliau i gasglu gwybodaeth yn ystod 
arolygiadau, a all gynnwys;

 Siarad â phobl sy’n defnyddio’r gwasanaethau a’u cynrychiolwyr
 Siarad â’r staff a’r rheolwr
 Edrych ar ddogfennau
 Arsylwi ar yr amgylchedd a’r rhyngweithio rhwng y staff a’r bobl
 Edrych ar sylwadau a wnaed mewn holiaduron a ddychwelwyd gan bobl sy’n defnyddio 

gwasanaethau, y staff, a gweithwyr iechyd a gofal cymdeithasol proffesiynol

Rydym yn arolygu ac yn nodi ein canfyddiadau dan ‘Themâu Ansawdd’. Cyfeirir at y rhai 
hynny sy’n berthnasol i bob math o wasanaeth yn ein hadroddiadau arolygu. 

Ceir gwybodaeth bellach am yr hyn rydym yn ei wneud yn ein taflen ‘Gwella Gofal a 
Gwasanaethau Cymdeithasol yng Nghymru’. Gallwch lawrlwytho hon o’n gwefan, Gwella 
Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol yng Nghymru, neu gallwch gysylltu â ni i ofyn i ni 
anfon copi atoch.
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