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Iaith y gwasanaeth Cymraeg a Saesneg

Arolygiad diwethaf gan Arolygiaeth Gofal 
Cymru Dyma oedd yr arolygiad cyntaf yn dilyn cofrestriad.

A yw hwn yn wasanaeth Dechrau’n Deg? Nac ydy

A yw'r gwasanaeth hwn yn darparu’r 
Cynnig Rhagweithiol o ran y Gymraeg?

Mae'r gwasanaeth yn gweithio tuag at ddarparu cynnig 
gweithredol y Gymraeg ac mae'n bwriadu dod yn 
wasanaeth dwyieithog neu mae'n dangos ymdrech 
sylweddol i hyrwyddo defnydd o'r Gymraeg a’i diwylliant.



Crynodeb 

Mae'r lleoliad hwn yn canolbwyntio ar y plentyn ac yn rhoi pwyslais cryf ar blant yn rheoli eu 
chwarae eu hunain. Mae’r plant wedi ymgartrefu ac maent yn hapus. Maent yn cael rhai 
cyfleoedd i fod yn annibynnol a datblygu eu sgiliau trwy amrediad o brofiadau chwarae. 
Mae'r plant yn meithrin cydberthnasau agos â staff gofal a phlant eraill, sydd yn gwneud 
iddynt deimlo'n saff a diogel. 

Mae gan y staff gofal y cymwysterau addas. Mae ganddynt ddealltwriaeth dda o sut i gadw'r 
plant yn ddiogel ac yn iach. Mae’r staff gofal yn gweithredu polisïau a gweithdrefnau yn 
gymharol dda mewn perthynas â COVID-19. Maent yn cynllunio rhai gweithgareddau, a 
threfnu adnoddau, sy'n ysgogi a thanio dychymyg y plant. 

Mae'r bobl sy'n rhedeg y lleoliad hwn yn sicrhau bod yr amgylchedd yn ddiogel. Mae'r 
cyfleusterau sydd ar gael i blant yn lân ac yn hygyrch. Mae'r amgylchedd awyr agored a 
dan do yn fawr ac mae adnoddau unigol ar gael  yn ystod pandemig COVID-19. 

Mae'r gwaith o arwain a rheoli’r lleoliad yn foddhaol. Mae ganddynt bolisïau a 
gweithdrefnau ar waith ac maent yn deall eu cyfrifoldebau i amddiffyn plant. Maent yn 
bodloni’r gymhareb staff a phlant drwy'r amser.  Mae’r gwiriadau recriwtio staff yn 
cydymffurfio â'r rheoliadau ac mae cyfleoedd datblygu staff addas ar waith. Maent wedi 
datblygu partneriaethau da iawn â'r rhieni.



Llesiant

Mae’r plant yn teimlo'n hyderus i wneud dewisiadau a phenderfyniadau drostynt eu hunain. 
Maent yn dewis gweithgareddau'n rhydd ac yn gwneud dewisiadau am yr hyn a gânt i’w 
fwyta a lle maent yn bwyta ar amseroedd byrbrydau. Mae llais y plant yn gryf ac mae'r staff 
gofal yn gwrando arnynt. Er enghraifft, pan fydd y plant yn gofyn am fwy o fara, gwrandewir 
ar eu ceisiadau. 

Mae'r plant yn hapus, wedi ymgartrefu ac yn teimlo'n ddiogel. Maent yn dangos 
cydberthnasau agos â’r staff gofal sy'n gweithio'n agos gyda nhw. Enghraifft dda o hyn 
oedd pan oedd plant yn chwerthin wrth i aelod o staff chwarae cylchynnau hwla gyda nhw; 
gofynnodd plentyn arall yn hyderus i aelod o staff arddangos ei waith celf ar y bwrdd 
arddangos. Mae'r plant yn gwenu wrth i staff gofal eu canmol am roi trefn ar adnoddau, 
cwblhau gweithgareddau crefft a thacluso. 

Mae rhyngweithio'r plant yn gadarnhaol. Maent yn gwrando ar staff gofal sy'n gofyn iddynt 
rannu'r cymeriadau a cherbydau chwarae plastig yn ystod amser chwarae rhydd. Mae'r 
plant yn cymryd rhan mewn gweithgareddau o'u dewis. Er enghraifft, roeddent wedi ymgolli 
mewn chwarae byd bach ac roeddent yn cydweithredu ag eraill. Yn ystod chwarae rhydd, 
roedd y plant yn defnyddio'r consolau llaw fel ffonau, gan gynnal sgyrsiau â’i gilydd. Mae'r 
plant yn gwneud ffrindiau da ac yn datblygu hunan-barch da yn yr hyn maent yn ei wneud. 
Mae'r plant yn cydweithio wrth gymryd rhan mewn gweithgareddau chwarae rôl, gan ofyn 
i'w gilydd pwy sydd am gael hufen iâ a chymryd eu tro wrth iddynt ddychmygu rhoi hufen iâ 
i'r llall. 

Dywedodd y staff wrthym fod y plant yn gwneud ymarfer corff rheolaidd ac yn cael awyr 
iach rheolaidd. Fodd bynnag, ni wnaethom weld y plant yn mynd y tu allan yn ystod yr 
ymweliad gan fod y tywydd yn anffafriol. Mae'r plant hefyd yn mwynhau gweithgareddau 
annibynnol lle maent yn cymryd rhan mewn gweithgareddau lliwio a chrefftau. Mae'r plant 
yn datblygu eu sgiliau annibyniaeth sy'n briodol i'w hoedran, eu cam a'u gallu. Mae’r plant 
yn mynd i'r ardal doiledau'n annibynnol.  



Gofal a Datblygiad

Mae'r staff gofal yn cadw'r plant yn ddiogel ac yn iach mewn ffordd foddhaol. Maent yn dilyn 
gweithdrefnau arfer digonol yn ystod pandemig COVID-19. Mae’r staff gofal a phlant yn 
gweithio mewn swigod cymorth. Mae'r staff yn effeithiol o ran glanhau teganau ac 
adnoddau, er enghraifft, roedd staff gofal yn glanhau'r consol llaw rhwng plant. Nid yw'r 
staff sy'n paratoi bwyd i'r plant yn gwisgo cyfarpar diogelu personol priodol, megis menig a 
ffedogau. Mae'r holl staff gofal yn gwisgo gorchuddion wyneb drwy'r amser ac yn annog y 
plant i ddefnyddio hylif gwrthfacterol i lanhau eu dwylo cyn amseroedd bwyd. Mae’r staff 
gofal yn effeithiol wrth sicrhau bod y plant yn ddiogel ac yn bresennol bob amser, er 
enghraifft, mae’r staff gofal yn cofnodi enwau’r plant ar ffurflen wedi'i harddangos wrth 
iddynt adael y neuadd i fynd i’r toiledau. 

Mae'r staff gofal yn mynychu hyfforddiant diogelu ac amddiffyn plant rheolaidd ac yn deall 
eu cyfrifoldebau i amddiffyn plant. Maent yn dangos dealltwriaeth o senarios amddiffyn 
plant a diogelu posibl a allai godi. Mae nifer ddigonol o staff gofal wedi cael hyfforddiant 
cymorth cyntaf pediatrig a hylendid bwyd cyfredol. Mae'r staff gofal yn cofnodi 
digwyddiadau, damweiniau ac anafau presennol. Fodd bynnag, nid yw'r staff gofal bob 
amser yn gofyn am lofnodion rhieni a gwarchodwyr pan fydd plentyn wedi anafu.

Mae’r rhyngweithio rhwng y staff gofal a’r plant yn gadarnhaol iawn. Maent yn dangos 
caredigrwydd a gofal i blant unigol. Gwnaethom glywed staff gofal yn dweud geiriau 
cefnogol ac yn canmol y plant am eu cyflawniadau wrth gymryd rhan mewn gweithgaredd 
Lego. “Wyt ti’n gwybod beth? Mae hynny yn anhygoel.” Mae’r staff gofal yn gweithredu 
strategaethau ymddygiad cadarnhaol yn dda iawn ac maent yn sensitif i anghenion plant 
unigol. Maent yn annog y plant i gymryd tro ar y gêm cyfrifiadur a chydag adnoddau 
amrywiol. “Gwnewch yn siŵr eich bod yn rhannu.” Mae'r staff gofal yn hyrwyddo defnyddio 
moesau da trwy gydol y sesiwn. 

Mae'r staff gofal yn adnabod y plant yn dda iawn ac yn darparu ystod briodol o 
weithgareddau chwarae i’r blant. Nid ydynt yn cynllunio gweithgareddau wythnosol gan eu 
bod yn gweithredu dull dewis chwarae rhydd, dan do ac yn yr awyr agored.  



Yr Amgylchedd

Mae gan y bobl sy'n rhedeg y lleoliad fesurau boddhaol ar waith i sicrhau bod yr 
amgylchedd yn ddiogel ac yn saff. Mae'r drysau mynediad yn cael eu cloi; felly, nid oes gan 
ymwelwyr fynediad at y gwasanaeth ar unwaith. Wrth gyrraedd, mae ymwelwyr yn 
mewngofnodi wrth fynedfa'r lleoliad. Mae gan y bobl sy'n rhedeg y lleoliad fesurau boddhaol 
ar waith yn ystod pandemig COVID-19. Er enghraifft, maent yn darparu hylif diheintio dwylo 
wrth y fynedfa. Mae gan y bobl sy'n rhedeg y lleoliad asesiadau risg priodol ar waith, sy'n 
cwmpasu bob maes ac yn benodol i COVID-19 hefyd. Mae eu harferion atal a rheoli 
heintiau yn lleihau risgiau i iechyd a diogelwch plant yn ystod COVID-19. Mae'r bobl sy'n 
rhedeg y lleoliad yn sicrhau bod y safle a'r adnoddau a ddefnyddir gan y plant yn lân. Mae'r 
bobl sy'n rhedeg y lleoliad wedi gweithredu arferion da, er enghraifft, glanhau teganau ac 
adnoddau bob dydd ynghyd â glanhau ychwanegol yn ystod y sesiwn. Mae asesiadau risg 
dyddiol ar waith; fodd bynnag, roedd y cofnod a ddiweddaraf wedi'i ddyddio ym mis Medi 
2021. Nid yw'r bobl sy'n rhedeg y gwasanaeth yn sicrhau bod ymarferion tân rheolaidd yn 
cael eu cynnal. Gwnaethom edrych ar waith papur sy'n dangos bod gwiriadau cynnal a 
chadw cyffredinol yn gyfredol. Gwnaethom edrych ar y blwch cymorth cyntaf a daethom o 
hyd i rai eitemau sydd wedi dod i ben neu sydd angen eu hadnewyddu. Fodd bynnag, yn 
ystod y broses arolygu, prynodd yr arweinydd flwch cymorth cyntaf newydd.

Mae'r amgylchedd yn addas, yn hygyrch ac wedi'i gynnal a'i gadw'n dda. Mae ardal dan do 
fawr wedi'i hawyru'n dda lle gall plant fwyta a chwarae. Mae'r cyfleusterau toiled yn addas 
ac yn ystyried preifatrwydd ac urddas y plant. 

Mae'r bobl sy'n rhedeg y lleoliad hwn yn rhoi amrediad da o gyfleoedd chwarae sy'n addas 
ar gyfer yr ystodau oedran y gofelir amdanynt. Mae ystod o ddeunyddiau celf a chrefft, 
teganau adeiladu, adnoddau chwarae byd bach ynghyd â gemau fideo a systemau llaw y 
gall pob plentyn eu defnyddio. Mae’r ardaloedd yn yr awyr agored yn ddiogel ac yn fawr a 
cheir maes chwarae mawr i bob oedran. Dywedodd y bobl sy'n rhedeg y lleoliad wrthym fod 
gan y plant fynediad at beli, batiau, gemau awyr agored a chylchynnau hwla pan fyddant yn 
mynd i'r ardal awyr agored. 

 



Arweinyddiaeth a Rheolaeth

Mae gan y bobl sy'n rhedeg y lleoliad weledigaeth glir ar gyfer y gwasanaeth y maent yn ei 
ddarparu. Cafodd y datganiad o ddiben ei ddiweddaru yn ystod yr arolygiad er mwyn gwir 
adlewyrchu'r gwasanaeth a gynigir.   Maent yn sicrhau bod y rhan fwyaf o’r mesurau 
diogelu ar waith ac mae asesiad risg COVID-19 wedi'i ymgorffori yn y gwaith o redeg y 
lleoliad er mwyn cadw'r plant yn ddiogel. Mae gan y bobl sy'n rhedeg y lleoliad bolisïau a 
gweithdrefnau ar waith. Fodd bynnag, yn ystod yr ymweliad arolygu, canfuom nad oedd y 
rhain wir yn adlewyrchu'r gwasanaeth gan eu bod yn cyfeirio at feithrinfa. Roedd angen 
diweddaru'r polisi diogelu er mwyn cyfeirio at ‘Gweithdrefn Diogelu Cymru Gyfan.’   Roedd y 
polisi cwynion yn cyfeirio at reolwr y feithrinfa yn lle’r unigolyn cofrestredig neu’r unigolyn â 
gofal y clwb. Nid oedd polisi TGCh ar waith, fodd bynnag, mae’r plant yn cael mynediad at 
gonsolau a gemau fideo yn y clwb ar ôl ysgol. Yn ystod y broses arolygu, gwnaeth yr 
arweinydd ddiweddaru polisïau a gweithdrefnau er mwyn adlewyrchu'r gwasanaeth a 
gynigir yn unol ag arferion cyfredol. Maent yn cadw'r holl gofnodion mewn perthynas â 
chontractau'r plant a'u hoffterau; fodd bynnag, roedd rhai o'r contractau a welwyd yn cyfeirio 
at feithrinfa. Mae gan y lleoliad yr holl ffurflenni caniatâd priodol gan rieni. Mae gan y 
gwasanaeth dystysgrifau cyfredol megis yswiriant atebolrwydd cyhoeddus. Mae gan y 
lleoliad gofnodion presenoldeb cywir o bryd mae'r plant a'r staff yn cyrraedd ac yn gadael. 
Mae'r bobl sy'n rhedeg y lleoliad hwn yn gweithio tuag at ddarparu cynnig gweithredol y 
Gymraeg.

Mae’r bobl sy'n rhedeg y lleoliad hwn yn cyflogi staff sydd â'r cymwysterau addas. Maent yn 
cynnal cymarebau staffio uchel er mwyn diwallu anghenion y plant.

Mae'r bobl sy'n rhedeg y lleoliad yn sicrhau bod holl wiriadau addasrwydd y staff ar waith. 
Maent yn sicrhau bod digon o staff gofal sydd â sgiliau cymorth cyntaf pediatrig cyfredol. 
Mae’r bobl sy'n rhedeg y lleoliad yn cefnogi staff gofal mewn modd effeithiol o ran deall eu 
rolau a'u cyfrifoldebau, ac mae arferion presennol yn cael eu hadolygu trwy gyfarfodydd a 
sgyrsiau. Gwnaeth y staff gadarnhau bod y bobl sy'n rhedeg y lleoliad yn eu cefnogi'n dda 
iawn ac maent yn teimlo'n hyderus i fynd atynt am gyngor neu gymorth ar unrhyw bryd. 
Mae'r holl staff yn hirsefydlog ac felly yn adnabod y plant yn dda iawn ac yn gweithio'n dda 
fel tîm. Mae'r staff yn canmol eu harweinwyr ac yn dweud wrthym eu bod yn mwynhau bod 
yn rhan o’r tîm. Mae'r staff yn derbyn sesiynau goruchwylio ac arfarniadau rheolaidd; fodd 
bynnag, nid yw'r rhain bob amser yn benodol i'w rôl yn y clwb. At ei gilydd, mae'r rhain yn 
eu caniatáu i gynllunio eu datblygiad eu hunain a gweithredu newidiadau cadarnhaol i'r 
gwasanaeth a'r gofal maent yn ei ddarparu. 

Mae gan y bobl sy'n rhedeg y lleoliad hwn ddull digonol o adolygu'r gwasanaeth. Maent 
wedi cwblhau adolygiad ansawdd gofal; fodd bynnag, nid yw'r adolygiad yn cynnwys barn y 
plant, y rhieni na’r staff gofal. Gwnaethom edrych ar holiaduron a gwblhawyd gan blant a 
rhieni yn ystod y broses arolygu.  

Mae’r partneriaethau â’r rhieni yn dda. Mae’r rhieni'n teimlo eu bod yn cael gwybodaeth dda 
am bolisïau a gweithdrefnau.  Mae'r rhieni'n fodlon iawn ar y gofal a ddarperir gan staff 



gofal y lleoliad. Maent yn teimlo fel eu bod yn cael eu cefnogi gan y staff gofal yn y 
gwasanaeth. “Mae'r unigolyn â gofal yn wych. Mae ei pherthynas â'r plant yn ardderchog. 
Mae'r holl staff yn dda gyda chyfathrebu; Byddwn yn eu hargymell i unrhyw un.”

 



Argymhellion i fodloni'r Safonau Gofynnol Cenedlaethol 

A1. Casglu llofnodion gan rieni ar gyfer anafiadau presennol. 

A2 Sicrhau bod ymarferion tân yn cael eu cynnal yn rheolaidd 

A3: Sicrhau bod asesiadau risg dyddiol yn cael eu cwblhau

A4: Ymgymryd â sesiynau goruchwylio ac arfarniadau blynyddol sy'n benodol ar gyfer y rôl

A5: Gwella arferion hylendid i gynnwys cyfarpar diogelu personol priodol wrth drin bwyd a 
gweithredu gweithdrefnau golchi dwylo effeithiol. 

A6: Ystyried mabwysiadu polisi TGCh i gwmpasu defnyddio dyfeisiau llaw, gemau fideo a 
chonsolau. 

A7: Cynnwys barn y staff, y plant a'r rhieni yn yr adolygiad o ansawdd gofal.



Rydym yn ymateb i ddiffyg cydymffurfio â rheoliadau pan fo canlyniadau gwael ar gyfer 
pobl, a/neu risg i lesiant pobl, yn cael eu nodi drwy ddyroddi Hysbysiad(au) Gweithredu â 
Blaenoriaeth. 

Mae'n rhaid i'r darparwr gymryd camau brys i fynd i'r afael â hyn a gwneud gwelliannau. 
Pan fydd darparwyr yn methu â chymryd camau blaenoriaeth erbyn y dyddiad targed, 
mae'n bosibl y byddwn yn uwchgyfeirio'r mater i Banel Gwelliant a Gorfodi. 

Hysbysiad(au) Gweithredu â Blaenoriaeth

Rheoliad Crynodeb Statws

Amherthnasol Ni nodwyd unrhyw ddiffyg cydymffurfio o'r 
math hwn yn yr arolygiad hwn.

Amherthnasol

Pan fyddwn yn dod o hyd i achos o ddiffyg cydymffurfio â rheoliadau ond ni nodir unrhyw 
risg uniongyrchol neu sylweddol ar gyfer pobl sy'n defnyddio'r gwasanaeth, rydym yn 
amlygu'r rhain fel Meysydd i'w Gwella. 

Rydym yn disgwyl y bydd y darparwr yn cymryd camau i gywiro hyn a byddwn yn mynd ar 
drywydd y camau hyn yn yr arolygiad nesaf. Pan fo'r darparwr wedi methu gwneud y 
gwelliannau angenrheidiol, byddwn yn uwchgyfeirio'r mater drwy ddyroddi Hysbysiad 
Gweithredu â Blaenoriaeth.

Maes/Meysydd i'w Gwella

Crynodeb o Ddiffyg Cydymffurfio 

Statws Beth mae pob un yn ei olygu

Newydd Nodwyd y diffyg cydymffurfio hwn yn yr arolygiad hwn.

Adolygwyd Adolygwyd cydymffurfedd yn yr arolygiad hwn ac ni chafodd ei gyflawni. 
Mae'r dyddiad targed ar gyfer cydymffurfedd yn y dyfodol a bydd yn cael 
ei brofi yn yr arolygiad nesaf.

Heb ei gyflawni Profwyd cydymffurfedd yn yr arolygiad hwn ac ni chafodd ei gyflawni. 

Cyflawnwyd Profwyd cydymffurfedd yn yr arolygiad hwn ac fe’i cyflawnwyd.



Rheoliad Crynodeb Statws

Amherthnasol Ni nodwyd unrhyw ddiffyg cydymffurfio o'r 
math hwn yn yr arolygiad hwn.

Amherthnasol



Sgoriau Beth mae'r sgoriau'n eu golygu

Rhagorol Mae'r rhain yn wasanaethau sy'n ymroddedig i welliannau parhaus, 
ac sydd â nifer o gryfderau, gan gynnwys enghreifftiau arwyddocaol 
o arferion ac arloesi blaenllaw o fewn y sector. Mae'r gwasanaethau 
hyn yn darparu gofal a chymorth o ansawdd uchel, ac maent yn 
gallu dangos eu bod yn gwneud cyfraniad cryf i wella lles plant.

Da Mae'r rhain yn wasanaethau sydd â llawer o gryfderau, a dim 
meysydd pwysig sydd angen gwelliant arwyddocaol. Maent yn 
rhagori ar ofynion sylfaenol yn gyson, yn darparu canlyniadau 
cadarnhaol i blant, ac yn hyrwyddo eu lles mewn modd gweithredol. 

Boddhaol Mae'r rhain yn wasanaethau lle mae eu cryfderau'n gorbwyso eu 
meysydd i'w gwella. Maent yn ddiogel ac yn bodloni gofynion 
sylfaenol, ond mae angen gwelliannau i hyrwyddo lles ac i wella 
canlyniadau i blant.

Gwael Mae'r rhain yn wasanaethau lle mae’r meysydd pwysig i'w gwella yn 
gorbwyso'r cryfderau, a lle mae  enghreifftiau arwyddocaol o ddiffyg 
cydymffurfio sy'n cael effaith negyddol ar les y plant. Pan fydd 
gwasanaethau'n wael, byddwn yn cymryd camau gweithredu ac yn 
cyflwyno hysbysiad o ddiffyg cydymffurfio.

Dyddiad cyhoeddi 21/12/2021'


