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Cwmgelli Lodge Ltd
Y math o ofal a ddarperir Gwasanaeth Cartref Gofal

Gofal a Nyrsio i Oedolion
Darparwr Cofrestredig Cwm Gelli Care Limited

Lleoedd cofrestredig 24

Iaith y gwasanaeth Y ddwy

Arolygiad blaenorol Arolygiaeth Gofal 
Cymru

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

Mae hwn yn wasanaeth sy'n darparu'r ‘Cynnig 
Rhagweithiol’ ar gyfer y Gymraeg. Mae'n darparu 
gwasanaeth sy'n rhagweld, yn nodi ac yn diwallu 
anghenion y Gymraeg ac anghenion diwylliannol pobl 
sy'n defnyddio'r gwasanaeth, neu a all ei ddefnyddio.  

Crynodeb

Cartref Gofal gyda gwasanaethau nyrsio yw Cwmgelli Lodge, ac mae lle yno i ddarparu 
llety i hyd at 24 o breswylwyr.  Paula Lewis yw'r unigolyn cyfrifol, sy'n atebol am y 
gwasanaeth yn gyffredinol. Mae rheolwr sy'n meddu ar y profiad a'r cymwysterau priodol yn 
goruchwylio'r gwaith o redeg y gwasanaeth o ddydd i ddydd. Mae wedi'i chofrestru â Gofal 
Cymdeithasol Cymru.

 Cymerodd y darparwr presennol dros y gwaith o redeg y gwasanaeth ym mis Hydref 2020. 
Ers hynny, mae gwelliannau wedi cael eu gwneud i drefniadau arwain a rheoli'r gwasanaeth 
yn ogystal ag ansawdd y gofal. Mae'r bobl a'u perthnasau yn fodlon ar y gwasanaeth y 
maent yn ei gael ac yn canmol y staff gofal a'r tîm rheoli. Mae cynnydd wedi bod yn nifer yr 
aelodau o'r staff yn gadael ac aelodau newydd yn dechrau ers i'r darparwr presennol 
gymryd drosodd, ond mae'r staff yn canmol y safonau sy'n cael eu rhoi ar waith. Mae'r staff 
yn cael hyfforddiant a sesiynau goruchwylio yn rheolaidd, ac yn cael eu cefnogi a'u hannog 
i wella eu sgiliau ac i symud ymlaen yn eu gyrfaoedd os byddant yn dewis gwneud hynny. 

Mae'r staff yn deall anghenion y bobl y maent yn eu cefnogi a rhoddir y gofal mewn modd 
caredig a thosturiol. Caiff y bobl eu hannog i gymryd rhan mewn gweithgareddau sy'n 
bwysig iddynt ac sydd o ddiddordeb iddynt. 

Mae'r amgylchedd yn lân, yn gynnes ac yn groesawgar. Mae cynlluniau wedi'u gwneud i 
adnewyddu Cwmgelli Lodge, a fydd yn gwella'r amgylchedd ymhellach yn ogystal â 
phrofiad y bobl sy'n byw yno.





Llesiant 

Caiff amgylchiadau unigol y bobl eu hystyried. Gwelsom fod cynlluniau personol y bobl 
yn fanwl ac yn ymwneud â nhw yn benodol, gan roi cyfarwyddyd clir i'r staff gofal ar sut i 
gefnogi pob unigolyn orau. Caiff dewisiadau'r bobl eu cofnodi a'u hystyried. Nid oedd 
pob cynllun personol wedi cael ei adolygu mor aml ag y dylent fod wedi cael eu gwneud; 
rydym yn disgwyl i'r darparwr gymryd camau i fynd i'r afael â hyn, a byddwn yn ystyried y 
mater yn ystod ein harolygiad nesaf.

Gall y bobl gael ymreolaeth dros eu bywydau eu hunain gymaint â phosibl. Mae'r bobl yn 
cael dewis o ran lle y byddant yn treulio eu hamser, ac mae gweithgareddau ar gael yn 
hawdd. Mae'r bobl yn mwynhau eu profiad yn ystod prydau bwyd, ac mae dewis da o 
fwydydd a byrbrydau ar gael iddynt. Mae'r staff nyrsio a'r uwch-staff gofal yn hyderus yn 
eu rolau ac yn gwneud atgyfeiriadau i weithwyr proffesiynol allanol yn brydlon yn ôl yr 
angen. Caiff pob unigolyn ei ystafell ei hun, ac mae'r ystafelloedd gwely yn gynnes, yn 
lân ac wedi'u personoli yn unol â chwaeth pob unigolyn. 

Caiff y bobl eu trin ag urddas a pharch. Caiff y bobl eu cefnogi i gynnal eu 
hymddangosiad personol ac mae pob preswylydd yn lân ac yn cael gofal da. Mae'r staff 
yn rhoi gofal personol mewn modd urddasol pan fydd ei angen, a chaiff cynhyrchion 
anymataliaeth eu cadw o'r golwg. Mae'r ddogfennaeth gofal yn tynnu sylw at yr hyn y 
mae'r bobl y gallu ei wneud drostynt eu hunain ac mae'r staff yn annog y bobl i fod mor 
annibynnol â phosibl. Mae'r staff yn cefnogi'r bobl mewn modd caredig a thosturiol, gan 
ddangos hwyliau da. Yn ystod yr ymweliad, gwelsom aelodau o'r staff yn eistedd gyda'r 
preswylwyr, yn eu hannog i gyfrannu at sgyrsiau ac i ymuno â gweithgareddau. 

Gellir rhoi sicrwydd i'r bobl eu bod yn cael eu hamddiffyn rhag niwed a chamdriniaeth. 
Mae'r staff wedi cael hyfforddiant ar ddiogelu oedolion sy'n wynebu risg o gael eu cam-
drin ac yn deall sut i roi gwybod am unrhyw achos a amheuir o gamdriniaeth. Mae'r 
cartref yn ddiogel a chaiff ymwelwyr sy'n cyrraedd yr adeilad eu monitro. Mae Cwmgelli 
Lodge yn daclus ac yn ddiogel rhag peryglon cymaint ag y bo'n ymarferol bosibl. Mae 
lifft ar gael i'r bobl ei ddefnyddio i fynd i wahanol loriau'r adeilad yn ddiogel ac mae 
cyfarpar ar waith, megis canllawiau cydio, i sicrhau diogelwch y bobl.



Gofal a Chymorth 

Mae'r bobl yn cael y gofal a'r cymorth sydd eu hangen arnynt, pan fo eu hangen arnynt. 
Gwelsom fod digon o staff ar ddyletswydd drwy gydol ein hymweliad i roi cymorth i'r bobl 
pan fo ei angen arnynt. Mae'r staff yn sgwrsio â'r bobl ac yn eu cefnogi mewn modd 
cynnes a thosturiol. Mae'r staff yn cefnogi ei gilydd ac yn mynd ati i gyflawni eu 
dyletswyddau heb ruthro. Dywedodd yr aelodau o'r staff y gwnaethom siarad â nhw bod 
digon o staff ar ddyletswydd bob amser. 

Mae ffeiliau'r preswylwyr yn cynnwys yr holl wybodaeth sy'n ofynnol gan gynnwys 
asesiadau risg a chynlluniau gofal personol. Mae'r rhain yn adlewyrchu'r unigolyn sy'n 
cael y gofal, a gwneir atgyfeiriadau i weithwyr proffesiynol allanol yn ôl yr angen. Caiff 
unrhyw ganllawiau neu wybodaeth eu cynnwys mewn cynlluniau personol a chânt eu 
dilyn yn gywir.  Mae therapydd galwedigaethol cynorthwyol llawn amser wedi'i gyflogi 
gan y cartref sy'n adrodd i therapydd galwedigaethol cymwysedig yn wythnosol i sicrhau 
bod y bobl yn cael y gofal iawn o ystyried eu hanghenion. Mae tîm ffisiotherapi y 
darparwr ei hun hefyd yn cynnal ymweliadau ac adolygiadau rheolaidd. Gellir rhoi 
sicrwydd i'r bobl eu bod yn cael dewis ac ymreolaeth dros eu bywydau. Mae cynlluniau 
gofal personol yn tynnu sylw at ddewisiadau'r bobl ynghyd â'u hoff bethau a'u cas 
bethau. Yn ystod yr ymweliad, roedd yn amlwg inni fod y staff yn deall anghenion a 
dewisiadau'r bobl. Gwelsom fod rhai o'r bobl yn dewis cymryd rhan mewn 
gweithgareddau, a bod eraill yn dewis treulio eu hamser yn gwneud pethau eraill o'u 
dewis, gan gynnwys sgwrsio â'r staff neu wylio'r teledu yn eu hystafelloedd. Mae'r bwrdd 
yn yr ystafell fwyta yn dangos y fwydlen am y diwrnod, a'r dewis o brydau bwyd sydd ar 
gael. Dywedwyd wrthym fod y cartref wedi bod yn defnyddio technoleg i roi cyfle i'r bobl 
gadw mewn cysylltiad â'u teuluoedd yn ystod y pandemig. Gwnaethom siarad â rhai 
aelodau o'r teuluoedd ar ôl ein hymweliad a chawsom adborth cadarnhaol am y ffordd y 
mae Cwmgelli Lodge yn gofalu am eu hanwyliaid. Ymysg y sylwadau a gafwyd o 
berthnasau'r preswylwyr roedd: 

 “The home have been marvellous, they keep in touch with me and provide weekly 
updates of how he is doing. I am really happy with the service and pleased he has 
settled in so well” (Mae'r cartref wedi bod yn wych. Mae'r staff yn cadw mewn 
cysylltiad â mi ac yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i mi bob wythnos am sut mae'n 
ei wneud. Rwy'n fodlon iawn ar y gwasanaeth ac yn falch ei fod wedi setlo mor 
dda yno) 

 “I enjoy visiting on weekends when I can and he always looks well looked after, 
clean and tidy”  (Rwy'n mwynhau ymweld ar y penwythnos pan fyddaf yn gallu, ac 
mae bob amser yn edrych fel petai'n cael gofal da, ac yn ymddangos yn lân ac yn 
daclus)  

 “The new activities coordinator is excellent. Mum has a named Nurse, who is 
really on the ball, she keeps me informed of everything I need to know and 
always has information to hand when I ask a question” (Mae'r cydgysylltydd 
gweithgareddau newydd yn wych. Mae Nyrs benodol gan mam, ac mae'n gwybod 



ei phethau. Mae'n rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i mi am bopeth y dylwn ei wybod, 
a phan rwyf am ofyn cwestiwn, mae'r wybodaeth wrth law ganddi bob amser) 

Dywedodd rhai o'r perthnasau wrthym fod y trefniadau ar gyfer ymweliadau wedi bod yn 
rhwystredig ar adegau yn ystod y pandemig, ond mae'n debyg bod y problemau hynny 
wedi'u datrys bellach. 



Yr Amgylchedd 

Gellir rhoi sicrwydd i'r bobl eu bod yn byw mewn amgylchedd sy'n diwallu eu hanghenion 
ac yn hybu eu llesiant. Mae Cwmgelli Lodge yn gynnes ac yn groesawgar, ac nid oes 
unrhyw arogleuon drwg. Mae'r cartref yn lân ac yn daclus. Mae mesurau glanhau 
ychwanegol ar waith o ganlyniad i'r pandemig. Mae cyfarpar diogelu personol (PPE) a 
hylif diheintio dwylo ar gael yn hawdd ym mhob rhan o'r cartref. Mae'r gweithdrefnau atal 
a rheoli heintiau yn dda. Mae ystafell wisgo benodol gan y staff sy'n cynnwys 
cyfleusterau a loceri ar gyfer eu heiddo personol. Mae ardal gardd awyr agored y gall 
pobl sy'n defnyddio cymhorthion cerdded fynd iddi. Roedd y preswylwyr wedi plannu 
blodau yn y gwelyau blodau uchel. Mae adeilad allanol mawr a adeiladwyd yn un pwrpas 
sydd wedi'i addurno'n chwaethus, gyda llwybr cerdded dan do sy'n mynd i'r prif adeilad. 
Defnyddir yr adeilad hwn ar gyfer partis a dathliadau, a'r enw arno yw ‘the cwtch’. Mae 
nenfydau uchel yn llawr cyntaf yr adeilad, gyda ffenestri yn y to sy'n sicrhau bod yr 
ystafelloedd yn cael llawer o olau naturiol. Mae ardal balconi dymunol sy'n edrych dros 
yr ardd gefn ac sydd â nifer o blanhigion mewn potiau, sy'n cael eu cadw'n dda. 

Mae'r cartref wedi cael sgôr o 5 seren gan yr Asiantaeth Safonau Bwyd, sef y sgôr uchaf 
posibl, sy'n golygu bod safonau hylendid y gegin yn dda iawn ac yn cydymffurfio â'r 
gyfraith. Mae'r ystafelloedd gwely yn gynnes, yn lân ac wedi'u personoli i chwaeth pob 
preswylydd. 

Caiff y bobl fudd o amgylchedd glân a diogel. Wrth gyrraedd, gwelsom fod y prif ddrws 
ar glo, a gofynnwyd i ni am ein manylion adnabod ac i ni lofnodi'r llyfr ymwelwyr cyn i ni 
gael caniatâd i ddod i mewn. Mae cyfyngwyr ar y ffenestri, a chaiff cemegion niweidiol 
eu storio'n ddiogel. Nid oedd y drysau'n arwain at ystafelloedd cyfarpar technoleg 
gwybodaeth y cartref ar glo; rhoddodd yr unigolyn cyfrifol sicrwydd i ni y byddai'r cloeon 
yn cael eu newid i wneud yn siŵr bod y drysau hyn yn cloi pan gânt eu cau. Gwnaethom 
edrych ar y ffeil cynnal a chadw a gwelsom fod yr holl gyfarpar y gellir ei wasanaethu 
wedi cael ei wasanaethu er mwyn sicrhau ei fod yn ddiogel. Caiff y larymau tân eu 
profi'n rheolaidd yn y cartref ac mae'r staff wedi cael hyfforddiant ar ddiogelwch tân. Mae 
Cynllun Personol Gadael mewn Argyfwng (PEEP) gan bob unigolyn, sy'n bwysig am ei 
fod yn rhoi arweiniad i'r staff ar sut i wagio'r adeilad mewn argyfwng. 



Arwain a Rheoli 

Mae’r bobl yn cael budd o’r trefniadau arwain a rheoli effeithiol. Mae'r model gofal wedi'i 
ddogfennu yn y datganiad o ddiben, sy'n adlewyrchu'r dull gweithredu a ddefnyddir yn 
ymarferol. Cawsom dystiolaeth o hyn drwy edrych ar gynlluniau personol y bobl, trafod 
gofal a chymorth y bobl â nhw ac â'u perthnasau a sgwrsio â'r staff gofal. Dywedodd 
perthnasau'r bobl wrthym fod agwedd broffesiynol y tîm rheoli a'i ffordd gadarnhaol o 
gyfathrebu wedi gwneud argraff dda arnynt.

Mae'r unigolyn cyfrifol wedi cynnal gwiriadau sicrhau ansawdd rheolaidd i wneud yn siŵr 
bod y gwasanaeth yn cydymffurfio'n llawn. Mae'r adroddiadau hyn yn gynhwysfawr, ac 
yn nodi'n glir y meysydd o'r gwasanaeth y mae angen eu gwella yn ogystal â dathlu 
llwyddiannau'r cartref. Caiff atgyfeiriadau i'r tîm Diogelu lleol eu gwneud yn amserol, ac 
mae'r darparwr yn mynd ati i gymryd rhan mewn prosesau i sicrhau y caiff y bobl eu 
cadw'n ddiogel ac na chânt eu niweidio. Anfonir hysbysiadau at Arolygiaeth Gofal Cymru 
(AGC) yn brydlon, ac mae'r darparwr yn agored ac yn dryloyw yn ei drafodaethau â'r 
rheoleiddiwr. Mae'r darparwr yn cael budd o unigolyn cyfrifol profiadol a gwybodus, sy'n 
cael ei chefnogi gan dîm uwch-reolwyr medrus a galluog, sydd hefyd yn cefnogi rheolwr 
y cartref. 

Gwelsom fod y ffeiliau personél yn drefnus ar y cyfan, ond nad oedd hanes cyflogaeth 
llawn ar gael ar gyfer pob aelod o'r staff. Rydym yn disgwyl i'r darparwr gymryd camau i 
fynd i'r afael â hyn, a byddwn yn ystyried y mater yn ystod yr arolygiad nesaf. Caiff y 
staff sesiynau goruchwylio rheolaidd â'u rheolwr llinell. Mae'r gefnogaeth un-i-un hon yn 
rhoi cyfle i aelodau o'r staff drafod unrhyw bryderon neu anghenion hyfforddiant a allai 
fod ganddynt, ac i'w rheolwr llinell roi adborth ar eu perfformiad yn y gwaith. Caiff y staff 
gyfle i fynychu cyfarfodydd tîm rheolaidd er mwyn trafod y ffordd y caiff y gwasanaeth ei 
redeg a chyfrannu unrhyw syniadau a allai fod ganddynt. Dywedodd y staff wrthym eu 
bod yn teimlo eu bod yn cael eu gwerthfawrogi a'u cefnogi'n dda yn eu dyletswyddau, ac 
er bod newidiadau yn y staff wedi bod yn heriol ar adegau, bod hyder ganddynt yn y tîm 
rheoli, a'u bod yn croesawu'r newidiadau sy'n cael eu rhoi ar waith. Gwelsom fod 
trefniadau hyfforddiant a datblygiad y staff yn gyfredol. Mae'r staff yn cael hyfforddiant 
mewn amrywiaeth o feysydd allweddol i sicrhau bod yr hyder a'r wybodaeth ganddynt i 
roi cymorth diogel sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn. 



Y meysydd i'w gwella a'r camau a nodwyd yn yr arolygiad blaenorol neu ers hynny. 
Wedi'i gyflawni 

Y meysydd i'w gwella a'r camau a nodwyd yn yr arolygiad blaenorol neu ers hynny. 
Heb ei gyflawni

Dim

Meysydd lle y mae angen gweithredu â blaenoriaeth

Dim

Meysydd lle y mae angen gwneud gwelliannau

Sicrhau bod cynlluniau personol yn gyfredol ac yn cael eu 
hadolygu'n rheolaidd

Rheoliad 16 

Sicrhau addasrwydd y staff drwy gadw gwybodaeth lawn a 
boddhaol am eu hanes cyflogaeth blaenorol. 

Rheoliad 35(2)(d) 

Mae angen gwella'r maes/meysydd a nodir uchod, ond nid ydym wedi cyflwyno hysbysiad 
gweithredu â blaenoriaeth ar yr achlysur hwn. Mae hyn am nad oes unrhyw risg 
uniongyrchol na sylweddol i'r bobl sy'n defnyddio'r gwasanaeth. Rydym yn disgwyl i'r 
darparwr cofrestredig gymryd camau i unioni hyn, a chaiff y mater ei ystyried eto yn ystod yr 
arolygiad nesaf. 



Dyddiad Cyhoeddi 05/07/2021


