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Iaith y gwasanaeth 
 
 

Y ddwy iaith 

Arolygiad diwethaf gan Arolygiaeth 
Gofal Cymru 
 

 
5 Chwefror 2019 

A yw hwn yn wasanaeth Dechrau’n 
Deg?  
 
 

 

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

Mae'r gwasanaeth yn gweithio tuag at ddarparu 
'Cynnig Rhagweithiol' o ran y Gymraeg ac yn 
bwriadu dod yn lleoliad dwyieithog neu’n arddangos 
ymdrech sylweddol i hyrwyddo defnydd o'r Gymraeg 
a'i diwylliant. 

 

 

  



 
 

 
 

Llesiant Da 

Gofal a Datblygiad  Boddhaol 

Yr Amgylchedd  Boddhaol 

Arweinyddiaeth a Rheolaeth  Boddhaol 

Am fwy o wybodaeth ar sgoriau, gweler diwedd yr adroddiad hwn 
 

Crynodeb  
 
 
Mae'r plant yn ymgartrefu'n dda ac maent yn hapus ac yn mwynhau mynychu'r lleoliad. 

Maent yn cael hwyl yn chwarae gyda'u ffrindiau ac yn datblygu cydberthnasau agos gyda’r 

staff. Mae dewisiadau helaeth gan y plant ac maent yn dod yn annibynnol. Maent yn 

teimlo’n ddiogel ac yn cael cyfleoedd i ddatblygu sgiliau gwahanol. 

 

Mae staff yn cadw plant yn ddiogel ac yn iach. Maent yn ymateb i anghenion y plant ac yn 

cyflwyno gofal cynnes a meithringar. Mae’r staff yn cynllunio gweithgareddau addas sydd o 

ddiddordeb i'r plant. Maent yn cadw cofnodion digonol o gynnydd a datblygiad y plant.  

Mae'r staff yn adnabod y plant yn dda ac yn gweithio mewn partneriaeth â'r rhieni i 

gynllunio ar gyfer eu hanghenion unigol.  

 

Mae'r amgylchedd yn lân, yn groesawgar, ac wedi'i drefnu'n dda. Mae'r staff yn dilyn 

gweithdrefnau i sicrhau bod yr amgylchedd yn ddiogel ac yn addas, gan gwblhau asesiadau 

risg a gwiriadau dyddiol. Mae amrywiaeth briodol o deganau, adnoddau ac offer yn 

hyrwyddo dysgu a datblygiad y plant.   

 

Mae gan y bobl sy'n gyfrifol am y lleoliad ddealltwriaeth foddhaol o'r rheoliadau a’r Safonau 

Gofynnol Cenedlaethol. Maent yn cynnig cymorth i'r staff yn eu rolau ac wedi ymrwymo i 

wella arferion er budd y plant. Gwnaeth y rhieni y gwnaethom siarad â hwy ganmol y gofal y 

mae eu plant yn ei dderbyn. 

 
 

  



 
 

 
 

Llesiant Da 

 

Mae'r plant yn cael eu hannog i siarad a mynegi eu hunain. Mae eu holl geisiadau i 

gyfathrebu yn cael eu gwerthfawrogi.  Er enghraifft, gwelsom fabi yn gwichian yn gyffrous 

wrth chwarae. Ymatebodd aelod o'r staff yn gynnes trwy ddweud, ‘Wyt ti'n ceisio siarad â 

ni?’ Mae'r plant yn gwneud dewisiadau a phenderfyniadau; mae hyn yn gwneud iddynt 

deimlo eu bod yn cael eu gwerthfawrogi ac yn gwella eu hunan-barch. Maent yn symud o 

amgylch eu hystafelloedd chwarae yn hyderus, gan ddewis y teganau y maent eisiau 

chwarae â nhw. 

 

Mae’r plant yn gwahanu'n dda oddi wrth eu rhieni/gofalwyr. Maent yn datblygu 

cydberthnasau cynnes gyda staff. Gwelsom un plentyn yn codi ei freichiau er mwyn 

cofleidio wrth iddo ddechrau teimlo'n flinedig, gan ymgartrefu'n hapus ar lun aelod staff ar 

gyfer cael ei fwydo â photel. Mae'r plant yn gyfarwydd ag arferion y lleoliad, sydd yn 

gwneud iddynt deimlo'n saff a diogel. Maent yn gwrando’n dda yn ystod amser stori ac yn 

gwybod bod y gweithgaredd hwn yn golygu bod cinio bron yn barod. Mae'r plant yn aros 

mewn rhes yn dawel wrth baratoi i olchi eu dwylo cyn amseroedd bwyd.  

 

Mae'r plant yn dechrau meithrin cyfeillgarwch yn unol â’u hoedran a cham datblygu. Maent 

yn chwarae yn hapus gyda'i gilydd ac ochr yn ochr â'i gilydd. Gwelsom blant yn rhannu 

gofodau ac adnoddau'n dda wrth chwarae wrth y bwrdd dŵr yn troi dŵr disglair â llwyau 

pren. Mae'r plant yn garedig ac yn ystyriol o'u ffrindiau. Pan oedd un plentyn ifanc wedi 

cynhyrfu, gwnaeth un arall gropian tuag ato, gan ymestyn ei law mewn ymgais i'w gysuro.  

  

Mae'r plant yn mwynhau eu chwarae a'u dysgu. Mae ganddynt ddiddordeb yn y 

gweithgareddau sydd ar gael ac yn canolbwyntio ar yr hyn y maent yn ei wneud am gyfnod 

priodol o amser. Er enghraifft, gwelsom fabanod yn gwenu ac yn preblan wrth iddynt 

chwarae ag amrywiaeth o siglwyr cartref. Roedd y plant hŷn yn mwynhau chwarae yn y 

gornel gartref, yn esgus eu bod yn golchi dillad ac yn gwneud prydau ar gyfer eu ffrindiau 

ac aelodau'r staff.  

 

Mae'r plant yn datblygu'n dda ac yn hyderus ac yn chwilfrydig. Ni chyffrowyd gan ein 

presenoldeb, gan ddod atom yn aml er mwyn dangos eu teganau inni a’u rhannu. Mae'r 

gweithgareddau a ddarperir yn hyrwyddo'u dysgu cyffredinol. Mae’r plant yn dysgu sgiliau 

hunangymorth, sy’n eu paratoi ar gyfer mynychu’r ysgol. Maent yn golchi eu dwylo yn 

annibynnol ac yn helpu i dacluso'r teganau ac adnoddau yn ystod amser tacluso. Mae plant 

yn mwynhau amseroedd byrbrydau/prydau cymdeithasol, yn bwydo eu hunain, ac yn siarad 

yn hapus â'u ffrindiau a'r staff.  

 

 

 

  



 
 

 
 

Gofal a Datblygiad   Boddhaol 

 

Yn gyffredinol, mae'r staff yn deall sut i gadw plant yn ddiogel ac yn iach. Maent yn 

gweithredu polisïau a gweithdrefnau yn llwyddiannus er mwyn helpu i gadw pawb yn 

ddiogel yn ystod y pandemig COVID-19. Mae hyn yn cynnwys mwy o olchi dwylo, 

glanhau’n amlach, ac yn caniatáu ymwelwyr hanfodol i'r adeilad yn unig. Roedd y staff y 

gwnaethom siarad â nhw yn ymwybodol o'u rôl mewn diogelu plant. Maent yn cydnabod 

arwyddion a symptomau camdriniaeth ac yn gwybod i adrodd unrhyw bryderon i'r rheolwr. 

Fodd bynnag, nid yw'r holl staff yn ymwybodol o'u cyfrifoldeb unigol i adrodd pryderon i'r 

bwrdd diogelu lleol. Mae cofnodion damweiniau wedi'u cwblhau'n dda, ond nid yw staff yn 

monitro'r cofnodion hyn yn gyson i nodi risgiau posibl yn yr amgylchedd.  Mae'r staff yn 

cynnig ystod o fyrbrydau iach i'r plant ac mae cogydd yn paratoi amrywiaeth o brydau 

cartref. Gwelsom blant yn mwynhau amrywiaeth o ffrwythau yn ystod amser byrbryd a 

phastai datws stwnsh a llysiau am ginio. Mae gan y plant fynediad i ddŵr yfed bob amser 

yn ystod y dydd. Mae'r staff yn darparu cyfleoedd i'r plant fod yn egnïol a chael awyr iach, 

gyda mynediad dyddiol i'r ardal chwarae yn yr awyr agored.  

  

Mae'r staff yn gofalu am y plant mewn ffordd garedig ac amyneddgar. Mae ganddynt 

ddealltwriaeth gadarn o ddatblygiad plant a'i effaith ar ymddygiad plant. Mae polisi rheoli 

ymddygiad cadarnhaol addas ar waith. Fodd bynnag, nid yw'r polisi hwn yn adlewyrchu 

newidiadau i'r aelod arweiniol o staff sy'n gyfrifol am reoli ymddygiad, gan nad yw un aelod 

o staff a enwir yn gweithio yn y lleoliad bellach. Mae staff yn gweithredu'r polisi rheoli 

ymddygiad yn dda, gan ddefnyddio llawer o iaith gadarnhaol a chanmoliaeth, sy'n gwella 

llesiant y plant. Maent yn cynnig esboniadau syml a chlir ac yn defnyddio dulliau tynnu sylw 

i helpu i gyfeirio’r plant at ymddygiad cadarnhaol. Er enghraifft, pan oedd un plentyn yn 

ansefydlog yn ystod amser stori, anogodd aelod o staff iddo ymuno â hi a’i helpu i dacluso. 

Mae'r staff yn esiamplau da bob amser, gan ryngweithio'n ystyriol â'i gilydd a'r plant.  

 

Mae gan staff ddealltwriaeth addas o anghenion a galluoedd unigol y plant. Maent yn 

cynllunio amrywiaeth briodol o weithgareddau sydd o ddiddordeb i'r plant. Mae staff yn 

cynllunio ar gyfer ystod o ddigwyddiadau, ac ar gyfer dathliadau fel Diwali, Hanukah a Dydd 

Gŵyl Sant Andreas. Clywsom blant a staff yn sgwrsio'n gyffrous am y parti pyjama a 

gynlluniwyd ar gyfer y diwrnod nesaf i godi arian ar gyfer Plant mewn Angen.  Dywedodd y 

staff wrthym eu bod yn gwerthuso gweithgareddau er mwyn llywio cynllunio yn y dyfodol, 

ond roedd y dystiolaeth ysgrifenedig o’r broses werthuso yn anghyson ar draws y lleoliad.  

Mae'r staff yn arsylwi chwarae a dysgu'r plant yn rheolaidd er mwyn olrhain eu cynnydd.  

Mae cofnodion arsylwadau yn fyr weithiau ac nid ydynt yn nodi'r camau nesaf yn natblygiad 

a dysgu'r plant bob amser.  

 

 

 



 
 

 
 

Yr Amgylchedd Boddhaol 

 

Mae'r amgylchedd yn saff, yn ddiogel ac yn lân ac yn darparu digon o le i'r plant ddysgu a 

chwarae ynddo. Mae asesiadau risg boddhaol ar waith ar gyfer y lleoliad ac wrth hebrwng 

plant yn ôl ac ymlaen i’r ysgol. Yn ogystal â hyn, mae staff yn cwblhau gwiriadau diogelwch 

dyddiol ym mhob rhan o'r lleoliad.  Mae peiriannau diheintio dwylo ar y waliau y tu allan i 

bob ystafell yn sicrhau bod staff yn cynnal hylendid dwylo da. Mae rotâu glanhau yn dangos 

trefniadau glanhau rheolaidd a chyson.  Mae'r cofrestri ar gyfer y plant a'r staff sy'n gofalu 

amdanynt wedi'u cwblhau. Mae'r staff yn sicrhau mynediad awdurdodedig i'r lleoliad yn unig 

ac yn cadw cofnod o unrhyw ymwelwyr. Cynhelir gwiriadau cynnal a chadw ar gyfer yr 

adeilad a'r offer yn rheolaidd. Cynhelir ymarferion tân rheolaidd i sicrhau bod y staff a'r plant 

yn ymwybodol o sut i adael yr adeilad yn ddiogel. 

 

Caiff yr amgylchedd ei gynnal a’i gadw'n dda ac mae'n darparu ardal sy'n hawdd i blant ei 

defnyddio ac sy'n groesawgar i'r plant ac ymwelwyr. Mae pedair ystafell chwarae, sydd 

wedi'u trefnu i ddiwallu anghenion plant o oedrannau amrywiol. Yn ystod yr arolygiad, dwy 

o'r ystafelloedd hyn yn unig oedd yn cael eu defnyddio o ganlyniad i'r niferoedd isel o blant 

sy'n mynychu'r lleoliad ar hyn o bryd.  Mae arddangosfeydd dwyieithog deniadol yn yr 

ystafelloedd chwarae a'r ardaloedd cymunol yn hyrwyddo ymwybyddiaeth y plant o'r 

Gymraeg ac yn dathlu eu cyflawniadau. Mae'r ystafell fwyta yn darparu man hamddenol i'r 

plant fwynhau eu hamseroedd bwyta cymdeithasol. Mae hysbysfyrddau'n dangos 

gwybodaeth am ofynion deietegol y plant yn glir ac mae arddangosfeydd ar y waliau o waith 

celf y plant mewn fframiau yn gwella'r ystafell hon ymhellach. Caiff y plant fynediad i ardal 

chwarae awyr agored ddiogel. Mae gwelliannau a wnaed i'r ardal hon ers yr arolygiad 

diwethaf yn cynnwys disodli'r borfa â glaswellt artiffisial i greu ardal chwarae pob tywydd a 

gosod cyfarpar dringo mawr a wnaed o bren ar ffurf llong môr-leidr. Ceir cyfleoedd addas i'r 

plant ddatblygu eu sgiliau corfforol yn yr awyr agored ond adnoddau cyfyngedig i wella 

dysgu'r plant mewn meysydd eraill, fel datblygiad creadigol ac ymwybyddiaeth o'u 

hamgylchedd naturiol.  

 

Mae'r adnoddau yn addas i oedran y plant ac mewn cyflwr rhesymol. Fodd bynnag, 

gwelsom ychydig iawn o adnoddau naturiol ac amlddiwylliannol. Mae gan y lleoliad 

ddodrefn ac adnoddau addas i gefnogi annibyniaeth y plant. Er enghraifft, unedau storio ar 

daldra plant, byrddau a chadeiriau maint plant, a bachau cotiau unigol ar gyfer eu heiddo. 

Mae babanod yn cael cyntun yn eu crud unigol eu hunain yn yr ystafell gysgu, sydd wedi'i 

haddurno'n ddeniadol.  Mae nifer priodol o doiledau plant a chyfleusterau newid cewynnau 

ar gael. Mae'r ardaloedd hyn yn lân ac yn ffres. Mae sebon hylifol a thywelion papur sy'n 

hawdd eu cyrchu yn ystafell ymolchi'r plant.  

 



 
 

 
 

Arwain a Rheolaeth Boddhaol 

 

Mae'r bobl sy'n gyfrifol am y lleoliad yn ei reoli i safon foddhaol. Maent wedi gwneud 

rhywfaint o gynnydd wrth weithredu'r argymhellion a wnaed yn ystod yr arolygiad diwethaf. 

Mae'r polisïau a gweithdrefnau gofynnol ar waith ac mae'r rhan fwyaf ohonynt yn cynnwys 

gwybodaeth berthnasol. Nid yw'r polisi diogelu'n cynnwys gwybodaeth am y ddyletswydd 

Prevent (i amddiffyn plant rhag y risg o gael eu radicaleiddio). Mae'r argymhelliad hwn heb 

ei weithredu o'r arolygiad blaenorol. Mae'r datganiad o ddiben yn cynnwys yr holl 

wybodaeth y mae ei hangen ar rieni i wneud penderfyniad gwybodus ynglŷn â defnyddio'r 

lleoliad. Yn gyffredinol, mae ganddynt weithdrefnau da ar waith sy’n rhoi sylw i'r rheoliadau 

a'r safonau gofynnol i sicrhau bod y lleoliad yn rhedeg yn llyfn. 

 

Mae'r bobl sy'n gyfrifol am y lleoliad yn cynnal gwiriadau perthnasol i sicrhau bod yr holl 

staff yn addas i weithio gyda phlant. Mae'r staff yn derbyn cyfarfodydd goruchwylio unigol 

rheolaidd sy'n roi'r cyfle iddynt fyfyrio ar eu cryfderau a thrafod unrhyw anghenion hyfforddi. 

Mae gan y rhan fwyaf o staff yr hyfforddiant gorfodol cyfredol, fel cymorth cyntaf. Disgwylir i 

nifer o staff adnewyddu eu hyfforddiant diogelu ac maent wedi'u cofrestru ar gyfer cyrsiau. 

Mae digonedd o staff cymwysedig a phrofiadol i sicrhau bod y plant yn derbyn gofal da bob 

amser.   

 

Mae'r bobl sy'n gyfrifol am y lleoliad yn cynllunio’n briodol ar gyfer gwella. Mae systemau ar 

waith i fonitro ansawdd y gofal a ddarperir. Mae adroddiad ansawdd gofal yn cael ei 

gwblhau. Mae'r adroddiad yn nodi cryfderau a meysydd i'w gwella ond nid yw'n adlewyrchu 

barn rhieni, staff a phlant yn glir.  Mae yna bolisi cwyno ar waith. Fodd bynnag, nid yw'r 

polisi yn cynnwys gwybodaeth reoleiddiol yn esbonio sut yr ymdrinnir â chwyn sy'n cael ei 

thrin gan asiantaeth allanol, neu wybodaeth ynghylch sut y gall plant hŷn godi cwyn.  

 

Mae staff yn rhannu gwybodaeth gyda rhieni yn ddyddiol. Mae rhieni plant iau yn derbyn 

cofnod ysgrifenedig o ddiwrnod eu plentyn ac mae rhieni plant hŷn yn derbyn adborth ar 

lafar ar ddiwedd pob sesiwn eu plentyn. Dywedodd y rhieni y gwnaethom siarad â nhw eu 

bod yn hapus gyda'r lleoliad, gan nodi bod y lleoliad wedi bod yn gefnogol wrth fynd i'r afael 

ag anghenion unigol eu plant.   

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Argymhellion i fodloni’r Safonau Gofynnol Cenedlaethol 

 

A1. Sicrhau bod staff yn derbyn eu hyfforddiant diogelu diweddaraf ac yn ymwybodol o'u 
cyfrifoldeb unigol i adrodd pryderon i'r bwrdd diogelu lleol.  
 
A2. Adolygu cofnodion damweiniau yn gyson i nodi patrymau/risgiau sy'n dod i'r amlwg. 
 
A3. Cofnodi gwerthusiadau o weithgareddau plant yn gyson a sicrhau bod cofnodion 
arsylwadau'n cynnwys camau nesaf y plant wrth ddatblygu. 
 
A4. Parhau i ddatblygu'r ardal chwarae yn yr awyr agored a chyrchu rhagor o adnoddau 
naturiol ac amlddiwylliannol.  
 
A5. Adolygu a diweddaru polisïau. 
 
A6. Sicrhau bod yr adroddiad ansawdd gofal yn adlewyrchu barn rheini, staff a phlant yn 
glir.  
 

 

 

 



 
 

 

 

 
 
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 

29 (3) (a) Roedd yr unigolyn cyfrifol wedi methu sicrhau bod 
staff yn derbyn sesiynau goruchwylio rheolaidd a/neu 
arfarniadau blynyddol. 

Cyflawnwyd 

 
 
 
Pan fyddwn yn dod o hyd i achosion o ddiffyg cydymffurfio â rheoliadau ond na 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 

Crynodeb o Ddiffyg Cydymffurfio  

Statws Ystyr pob un 

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.  

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

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



 
 

 

gwelliannau angenrheidiol, byddwn yn uwchgyfeirio'r mater drwy ddyroddi Hysbysiad 

Gweithredu â Blaenoriaeth.  

Maes/Meysydd i'w Gwella 

Rheoliad Crynodeb Statws 

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

Amherthnasol 

 
  



 
 

 

Sgoriau Ystyr y sgoriau 

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 gorfodi ac yn 

cyflwyno hysbysiad o ddiffyg cydymffurfio. 

 
Dyddiad cyhoeddi 05/01/2022 

 
 
 
 
 


