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Disgrifiad o'r gwasanaeth 

Cafodd Cynllun Chwarae’r Aman ei gofrestru yn 2013 ac mae wedi'i leoli yn y clwb rygbi yn 

Rhydaman. Mae Menter Bro Dinefwr yn darparu'r gwasanaeth, ac yn cynnig gofal yn ystod 

gwyliau'r haf drwy gyfrwng y Gymraeg ar gyfer hyd at 24 o blant. Yr unigolion cyfrifol yw 

Lynette Cherry a Linda Morris, a Nadia Morgan Cresci oedd y person â gofal ar ddiwrnod yr 

arolygiad. 

 

 

Crynodeb o'n canfyddiadau 

 

1. Asesiad cyffredinol 

Mae'r plant yng Nghynllun Chwarae’r Aman yn hapus ac yn mwynhau'r gweithgareddau 

sydd ar gael iddynt. Maent yn profi ystod eang o weithgareddau sydd wedi'u cynllunio ar eu 

cyfer y tu mewn ac yn yr awyr agored. Gofelir am blant gan dîm o staff profiadol a 

chyfarwydd sy'n sicrhau eu bod yn cael eu cadw'n ddiogel.  Mae'r amgylchedd yn caniatáu 

digon o gyfleoedd ar gyfer gweithgareddau y tu allan ac mae'r arweinwyr yn sicrhau bod yr 

adeilad yn gymharol lân a thaclus. Mae'r arweinyddiaeth yn cael ei threfnu’n dda ac mae'r 

holl staff wedi mynychu hyfforddiant gorfodol.  

 

2. Gwelliannau 

Yn ystod yr arolygiad, gwnaeth yr unigolyn cyfrifol ddarparu: 

 

 cadarnhad o'r holl ddogfennau gofynnol mewn ffeiliau staff, gan gynnwys dau eirda a 

CV a 

 chopïau o dystysgrifau hyfforddiant cymorth cyntaf ac amddiffyn plant i'r holl staff. 

 

3. Gofynion ac argymhellion 

Gwnaethom argymell y dylai'r darparwr: 

 

 sicrhau bod asesiad risg yn cael ei gynnal mewn perthynas â diogelwch yr ystafell 

pan fod y drws yn cael ei gadw heb ei gloi; 

 darparu ardal lle gall y plant gael amseroedd tawel; a 

 darparu polisi ffôn symudol, sy'n gosod canllawiau clir ynghylch defnyddio ffonau 

symudol personol yn ystod yr oriau pan fo'r clwb ar agor.   
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1.  Llesiant 

Crynodeb 

Gwrandewir ar y plant yn y gwasanaeth ac maen nhw'n siarad ac yn mynegi eu hunain yn 

hyderus. Maent wedi setlo’n dda ac yn mwynhau'r gweithgareddau sydd ar gael iddynt. 

Maen nhw'n chwarae'n dda gyda'i gilydd, gan gymryd eu tro a rhannu adnoddau.  

 

Ein canfyddiadau 

1.1 I ba raddau y mae gan blant lais? 

Gwrandewir ar y plant ac maent yn hyderus wrth gyfathrebu eu hanghenion. Clywir eu 

lleisiau ac maen nhw'n gwybod â phwy i siarad ag ef os oes ganddynt bryderon. 

Gwnaeth y plant fynegi eu barn i'r staff mewn ffordd hyderus ac roeddent yn gwybod y 

byddent yn gwrando arnynt. Gwelsom blant yn penderfynu pa gemau yr oeddent am eu 

chwarae yn yr awyr agored ac fe wnaethant gytuno ar bêl droed a rownderi ar ôl y ras 

rwystrau. Gwnaed hyn drwy pawb yn rhoi llaw i fyny i bleidleisio, a'r opsiwn mwyaf 

poblogaidd yn ennill. Roedd gan y plant ddewis i beidio â chymryd rhan os nad oeddent yn 

dymuno gwneud hynny, er na ddewisodd neb i beidio â chwarae. Pan oeddent nôl tu fewn, 

gwnaeth grŵp o blant chwarae gêm gan ddefnyddio’r parasiwt mawr tra bod cwpl o blant yn 

chwarae gêm fwrdd ac eraill yn creu 'bandiau gwŷdd' wrth wylio’n hamddenol y grŵp gyda'r 

parasiwt. Gwnaeth plentyn ddweud wrthym mewn modd cyffrous ei bod wedi gofyn i aelod 

o staff os gallent wylio ffilm ar ôl cinio, a chytunodd hi. Gwnaethom gwblhau holiaduron 

gyda grŵp o blant ac fe wnaethant ddweud wrthym eu bod yn gwybod pwy i siarad â nhw 

os oeddent yn anhapus neu'n drist. 

Mae llais clir gan blant. 

 

1.2 I ba raddau mae'r plant yn teimlo'n ddiogel, yn hapus, a'u bod yn cael eu 

gwerthfawrogi? 

Mae'r plant yn ddiogel, yn hapus ac wedi setlo yn y gwasanaeth. 

Roedd plant yn derbyn gofal gan staff a oedd yn gyfarwydd iddynt am eu bod yn gweithio 

mewn ysgolion lleol ac roedd hyn yn helpu'r plant i deimlo'n ddiogel ac wedi setlo yn y 

gwasanaeth. Dywedodd plant wrthym eu bod yn teimlo'n ddiogel yn y gwasanaeth ac fe'u 

clywsom yn trafod eu teimladau ag aelodau o'r staff pan oeddent yn anhapus wrth chwarae 

yn yr awyr agored ac am gael coflaid ar gyfer sicrwydd. Roedd plant yn dangos mwynhad a 

chyffro pan oeddent yn gwneud y ras rwystrau, gan weiddi anogaeth ar aelodau eu tîm.  

Roedd y plant wedi setlo'n dda, yn hapus, ac yn mwynhau chwarae gyda'u ffrindiau. 
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1.3 Pa mor dda mae plant yn rhyngweithio?  

Mae'r plant yn rhyngweithio'n dda, maent yn gwrtais, ac maent yn cydnabod yr angen i 

helpu plant iau. 

Gwelsom blant yn chwarae yn hapus gyda'i gilydd mewn grwpiau bychain; er enghraifft, ar 

ôl i ni gyrraedd, roedd grŵp o blant yn creu awyrennau allan o bapur ac yn eu taflu at ei 

gilydd ar draws yr ystafell. Yn ystod y ras rwystrau, gwnaeth y plant hŷn helpu'r plant iau, 

gan ddal eu dwylo a chynnig anogaeth ofalgar wrth wneud tasgau megis defnyddio'r 

cylchyn hwla. Clywsom blant yn trafod nad oeddent yn meddwl eu bod wedi ennill y gêm 

ond 'fe wnaethom ein gorau, yn do?' Gofynnodd plentyn hŷn i un o'r plant iau a oedd yn 

iawn ar ôl cwympo drosodd ar y cae, ac fe roddodd ei law yn ysgafn ar ei ysgwydd. 

Gwelsom blant yn cymryd eu tro yn ystod gemau bwrdd, ac yn atgoffa ei gilydd ynghylch tro 

pwy oedd hi nesaf. Clywsom blant yn dweud ‘os gwelwch yn dda’ a ‘diolch’ drwy gydol y 

sesiwn. 

Mae plant yn rhyngweithio'n gadarnhaol iawn yn y gwasanaeth hwn. 

 

1.4 I ba raddau mae plant yn mwynhau eu chwarae a’u dysgu? 

Mae plant yn mwynhau’r amrywiaeth eang o brofiadau chwarae a dysgu sydd ar gael 

iddynt.  

Gwelsom blant yn chwarae gyda theganau a gweithgareddau gwahanol a gynlluniwyd ar eu 

cyfer. Dywedodd y plant wrthym eu bod wedi mwynhau’r gweithdy drymiau yn benodol a'u 

bod yn edrych ymlaen at ymweliad oedd ar y gweill â’r llyfrgell leol i wylio ffilm. Roedd rhai 

plant yn dewis chwarae ar eu pen eu hunain neu gyda ffrind tra bod eraill yn chwarae mewn 

grwpiau mwy o faint. Roedd sgrechian dros bob man a phobl yn gweiddi anogaeth yn ystod 

y ras rwystrau ac roedd plant yn chwerthin wrth i'r staff ymuno gyda'r timau. 

Mae plant yn mwynhau eu chwarae a'u dysgu yn fawr iawn.  

 

1.5 Pa mor dda mae'r plant yn datblygu, yn dysgu ac yn dod yn annibynnol?  

Mae plant yn datblygu eu sgiliau ac yn annibynnol. 

Gwelsom fod plant yn datblygu eu sgiliau am eu bod yn cymryd rhan mewn amrywiaeth o 

weithgareddau a oedd yn hyrwyddo eu sgiliau corfforol a chymdeithasol, gan gymryd rhan, 

er enghraifft, mewn gemau tîm megis pêl-droed, tennis, rownderi a rasys rwystrau. Roedd y 

plant yn cyfrifo pwyntiau'r timau ar ôl pob digwyddiad ac yn helpu’r plant iau i gyfrif hefyd. 

Roedd y plant yn defnyddio'r tŷ bach yn annibynnol ac yn ymolchi eu dwylo wedi hynny a 

chyn cael pryd bwyd. Roedd y plant yn gallu helpu eu hunain i'r diodydd o'u bagiau. Roedd 

rhai o'r plant iau yn gofyn am gymorth wrth agor eitemau a oedd yn eu bocsys bwyd.  

Mae plant yn profi amrywiaeth dda o weithgareddau sy’n hyrwyddo eu datblygiad a'u 

hannibyniaeth. 

 



 

 
  Tudalen 4 

2. Gofal a Datblygiad 

Crynodeb 

Mae'r staff yn ymateb i anghenion y plant yn dda. Maent yn rhoi anogaeth briodol ac yn 

hwyluso eu dysgu a'u mwynhad trwy wrando ar yr hyn y mae'r plant ei eisiau a darparu 

adnoddau sy'n ehangu eu chwarae. 

  

Ein canfyddiadau 

2.1  Pa mor dda mae ymarferwyr yn cadw plant yn ddiogel ac yn iach? 

Mae staff wedi ymrwymo i gadw plant yn ddiogel ac yn iach ac yn sicrhau eu bod yn cael 

digon o gyfleoedd i wneud gweithgareddau corfforol. Maent yn dilyn y polisïau a'r 

gweithdrefnau diogelwch perthnasol. 

Gwelsom fod gan staff ddealltwriaeth dda o weithdrefnau amddiffyn plant gan ddangos wrth 

drafod dealltwriaeth o bolisi'r gwasanaeth a pha gamau y byddent yn eu cymryd pe bai 

datgeliad. Roedd y staff yn sicrhau bod y plant yn ymolchi eu dwylo ar ôl iddynt chwarae yn 

yr awyr agored ac ar ôl iddynt ddefnyddio'r toiled. Roedd pwyslais mawr yn cael ei roi ar 

yfed digon o ddŵr oherwydd y tywydd poeth ac roedd staff yn sicrhau bod y plant yn yfed 

diodydd o'u poteli yn rheolaidd ac yn gwisgo eu hetiau haul. Roedd un plentyn a oedd heb 

botel ddiod ac fe aeth aelod o staff tu mewn i nôl cwpan mawr o ddŵr iddo. Yn ystod amser 

bwyd, gwnaeth y staff atgoffa'r plant i fwyta eu brechdanau cyn unrhyw felysion a allai fod 

ganddynt. Gwelsom fod llyfr damweiniau ar gael er nad oedd unrhyw gofnodion ynddo 

oherwydd nad oedd unrhyw ddamweiniau wedi digwydd. Roedd cyswllt rheolaidd rhwng y 

staff a'r rhieni neu'r unigolyn cyfrifol yn cael ei gynnal drwy ffonau symudol personol y staff. 

Mae'r staff yn ymroddedig i gadw'r plant yn ddiogel ac yn iach. 

 

2.2   Pa mor dda mae ymarferwyr yn rheoli’r rhyngweithio? 

Mae'r staff yn adnabod y plant yn dda, maent yn gyson ac yn ofalgar yn eu hymagwedd, ac 

maent yn ymateb i anghenion y plant. 

Roedd y staff yn esiamplau da ac yn cymryd rhan yn y ras rwystrau gyda'r plant. 

Gwnaethant ganmol y plant am wneud gweithgareddau gwahanol a gwnaethant roi cymorth 

i'r plant iau. Gwelsom aelod o staff yn canmol plentyn a oedd yn defnyddio bat a phêl yn 

dda, a dywedodd nad oedd erioed wedi gwneud hyn o'r blaen. Roedd y staff yn sicrhau bod 

y plant yn cael eu cadw'n brysur gyda gweithgareddau a oedd o ddiddordeb iddynt a, thrwy 

gydol y diwrnod, fe wnaethant ddangos diddordeb yn yr hyn roedd y plant yn ei wneud.  

Roedd y staff yn rhoi amser i'r plant ac yn ystyried eu barn.  Roedd y staff yn eistedd ochr 

yn ochr â grwpiau o blant wrth iddynt dynnu lluniau neu greu dyluniau gyda bandiau gwŷdd. 

Gwnaethant sgwrsio â'r plant wrth iddynt chwarae gerllaw. Clywsom gryn dipyn o anogaeth 

ac roedd staff yn glir ynghylch eu disgwyliadau, ac yn atgoffa'r plant ynghylch beth fyddai'n 

digwydd nesaf. 

Roedd y staff yn rheoli'r rhyngweithiadau mewn ffordd gadarnhaol.  
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2.3 Pa mor dda mae ymarferwyr yn hybu chwarae, dysgu a datblygiad plant, ac yn   

diwallu eu hanghenion unigol? 

Mae'r staff yn darparu amgylchedd magwrol a gofalgar yn ogystal â gofal ymatebol.  

Canfuom fod staff yn ofalgar ac yn gariadus tuag at y plant, yn enwedig gyda'r plant iau, a 

oedd eisiau mwy o gofleidiau a sicrwydd. Roedd y staff yn hyrwyddo datblygiad y plant 

drwy sicrhau detholiad eang o gyfleoedd chwarae, gwahodd ymwelwyr i'r gwasanaeth, a 

threfnu ymweliadau oddi ar y lleoliad. Roedd y rhain yn cynnwys ymweliadau gan yr heddlu, 

swyddog diogelwch ar y ffyrdd a’r frigâd dân, a gweithdai jiwdo, drymiau a threfnu blodau. 

Roedd yr holl staff yn siarad Cymraeg ac yn annog y plant i siarad Cymraeg yn ystod eu 

chwarae. Clywsom staff yn esbonio rheolau'r gêm yn glir ac mewn ffordd a oedd yn 

ddealladwy i'r holl blant. Roedd y staff yn gwybod anghenion y plant ac roedd ganddynt 

wybodaeth am bethau fel alergeddau wedi'i rhestru ar gyfer pob diwrnod fel bod yr holl staff 

yn glir ynghylch anghenion unigol. 

Mae'r staff yn hyrwyddo chwarae a datblygiad y plant yn effeithiol.  
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3. Yr Amgylchedd 

 

Crynodeb 

Mae arweinwyr yn sicrhau bod yr amgylchedd yn ddiogel ac yn addas ar y cyfan i'r plant. 

Mae'r gwasanaeth yn cael ei gynnal mewn ystafell ddigwyddiadau ar lawr cyntaf clwb rygbi 

ac mae asesiadau risg yn cael eu cwblhau bob dydd. Mae casgliad o deganau ar gael ar 

gyfer yr oedrannau gwahanol ac mae gan y plant fynediad at gae rygbi mawr o flaen yr 

adeilad.  

 

Ein canfyddiadau 

3.1 Pa mor dda mae arweinwyr yn sicrhau diogelwch yr amgylchedd? 

Mae plant yn derbyn gofal mewn amgylchedd diogel, sy'n gymharol lân. Mae'r arweinwyr 

wedi cynnal asesiad risg ar yr adeilad. 

Roedd y prif ddrws i'r adeilad heb ei gloi, a gofynnwyd i ni am wybodaeth adnabod ar ôl i ni 

gyrraedd. Roedd y drws yn parhau i fod ar gau ond heb ei gloi tra oedd y plant y tu mewn 

ac fe gafodd ei gadw ar agor pan oedd y plant yn chwarae yn yr awyr agored er mwyn 

iddynt gael mynediad hawdd at y cyfleusterau toiled. Wrth gyrraedd a gadael, gwnaethom 

lofnodi'r llyfr ymwelwyr, ac roedd y staff yn arsylwi a chyfrif nifer y plant yn gyson. 

Cynhaliwyd ymarfer tân yn ystod wythnos gyntaf y gwasanaeth a dywedodd arweinwyr 

wrthym y byddent yn eu cynnal bob wythnos o hynny ymlaen. Roedd y grisiau a oedd yn 

arwain at lawr gwaelod yr adeilad wedi cael eu rhwystro i atal y plant rhag cael mynediad 

atynt. 

Mae arweinwyr yn sicrhau bod diogelwch yr amgylchedd yn derbyn sylw cytbwys ac sy’n 

realistig ar gyfer y lleoliad.  

 

3.2 Pa mor dda mae arweinwyr yn sicrhau addasrwydd yr amgylchedd? 

Mae'r arweinwyr yn sicrhau bod gan y plant ddigon o le a chyfleusterau i fodloni eu 

hanghenion. 

Ar y cyfan, roedd yr adeilad yn lân ac roedd nifer digonol o fyrddau a chadeiriau i'r plant 

wneud eu gweithgareddau. Roedd lle helaeth yn yr ystafell ac roedd hwn yn caniatáu i’r 

plant wneud gweithgareddau megis gemau parasiwt, dawnsio a gwylio ffilmiau. Roedd yr 

arweinwyr wedi gwneud y defnydd gorau posibl o'r gofod a oedd ganddynt. Roedd gan y 

plant fynediad at gae rygbi mawr, a oedd wedi'i leoli i'r tu blaen o'r adeilad, a chynhaliwyd 

asesiad risg cyn iddo gael ei ddefnyddio oherwydd roedd gan y cyhoedd fynediad ato yn 

ystod oriau agor y gwasanaeth. 

Ar y cyfan, mae'r gwasanaeth yn addas i blant. 
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3.3 Pa mor dda mae arweinwyr yn sicrhau ansawdd yr adnoddau a’r offer? 

Mae arweinwyr yn sicrhau bod gan bob plentyn fynediad at amrywiaeth o offer ac 

adnoddau. 

Gwelsom fod y teganau'n lân ac mewn cyflwr da. Roedd teganau newydd wedi cael eu 

prynu ar gyfer y gwasanaeth ac roedd y mwyafrif ohonynt yn addas ar gyfer pob oedran. 

Fodd bynnag, gwnaethom drafod yr angen am fwy o adnoddau ar gyfer y plant iau. 

Gwelsom fandiau gwŷdd, dillad gwisgo i fyny, papur a phensiliau lliw, gemau bwrdd, Lego, 

peli mawr a bach, ac amrywiaeth o offer ar gyfer chwarae yn yr awyr agored gan gynnwys 

beiciau cydbwysedd. 

Mae arweinwyr yn sicrhau bod yr adnoddau a'r offer o ansawdd da.  
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4. Arweinyddiaeth a Rheolaeth 

Crynodeb 

Mae'r arweinwyr ar gael er mwyn cynnig cefnogaeth i staff ac i'r personau â gofal. Maent yn 

cadw’r cofnodion a'r dogfennau gofynnol a rhoddwyd sylw prydlon i feysydd i'w gwella yn 

ystod yr arolygiad. Mae gan arweinwyr berthynas dda â'r plant, y rhieni a'r staff. 

 

Ein canfyddiadau 

4.1 Pa mor effeithiol yw'r arweinyddiaeth? 

Mae'r arweinwyr yn cydymffurfio â'r rheoliadau ac yn bodloni'r Safonau Gofynnol 

Cenedlaethol. 

Roedd y datganiad o ddiben yn glir ac yn cynnwys yr wybodaeth ofynnol i fodloni'r 

rheoliadau. Roedd y polisïau wedi cael eu hadolygu cyn i'r clwb ddechrau eleni ac wedi cael 

eu rhannu â rhieni, y staff a'r plant. Roedd yr arweinwyr yn cadw cofnodion yn dangos 

amseroedd presenoldeb y staff a'r plant ac roedd ganddynt gynlluniau wrth gefn pe bai 

salwch gan aelod o staff. Gwnaethom edrych ar sampl o ffurflenni cofrestru'r plant a gweld 

eu bod yn gyflawn ac wedi'u llofnodi gan ofalwyr / rhieni.  

Mae’r arweinyddiaeth yn gadarn yn y gwasanaeth hwn. 

 

4.2 Pa mor effeithiol yw'r gwaith o hunanwerthuso a chynllunio ar gyfer gwella? 

Mae gan arweinwyr system ar waith i werthuso'r gwasanaeth a chynllunio ar gyfer 

gwelliannau. 

Gwelsom fod adolygiad ar ansawdd y gofal wedi cael ei gwblhau yn dilyn clwb haf y 

llynedd. Roedd arweinwyr yn casglu adborth gan rieni, plant a staff ac roeddent wedi 

paratoi holiaduron ar gyfer yr adolygiad eleni.  

Mae'r arweinwyr yn effeithiol wrth hunanwerthuso a chynllunio ar gyfer gwelliant.  

 

4.3 Pa mor effeithiol mae ymarferwyr, y staff ac adnoddau eraill yn cael eu rheoli? 

Mae gan yr arweinwyr staff profiadol sy'n gweithio yn y gwasanaeth ac mae rhai ohonynt 

wedi gweithio yno ers blynyddoedd lawer. Mae'r staff yn ymwybodol o'u rolau o fewn y 

gwasanaeth ac yn gwybod pwy sy'n gyfrifol. 

Gwnaethom adolygu ffeiliau'r staff a chanfod eu bod wedi diweddaru eu hyfforddiant mewn 

cymorth cyntaf, amddiffyn plant a diogelwch bwyd. Ni welsom y rhain yn ystod ein 

hymweliad, ond cawsant eu hanfon atom yn brydlon cyn diwedd y broses arolygu. 

Gwelsom dystysgrif yswiriant atebolrwydd cyhoeddus ddilys. Dywedodd staff wrthym eu 

bod yn teimlo eu bod yn cael eu cefnogi gan yr unigolyn cyfrifol, a oedd yn ymweld â'r 

gwasanaeth yn rheolaidd. Dywedodd arweinwyr wrthym y byddai'r holl staff yn derbyn 
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goruchwyliaeth ar ddiwedd y pedair wythnos o wasanaeth er mwyn nodi unrhyw broblemau 

a gweld beth oedd wedi gweithio’n dda. 

Mae'r arweinwyr yn drefnus ac yn rhoi cymorth llawn i'r staff wrth iddynt gynnal y 

gwasanaeth. 

 

4.4 Pa mor effeithiol yw partneriaethau? 

Mae'r arweinwyr wedi sefydlu cysylltiadau cryf o fewn y gymuned a dywedodd y rhieni y 

gwnaethom siarad â nhw eu bod yn hapus â'r gofal yr oedd eu plant yn ei dderbyn. 

Roedd arweinwyr yn rhannu'r wybodaeth am ofal y plentyn ar lafar ar ddiwedd y dydd 

gyda'r rhieni. Roedd y staff a oedd yn gweithio yn y gwasanaeth hefyd yn gweithio mewn 

ysgolion lleol a dywedodd rhieni wrthym fod hyn yn fantais fawr, yn enwedig ar gyfer 

unrhyw blant newydd. Mae gan yr arweinwyr bartneriaethau da â'r gymuned am eu bod yn 

sicrhau bod cyfraniad rheolaidd gan weithwyr proffesiynol sy’n ymweld, fel yr heddlu, y 

frigâd dân a swyddog datblygu chwaraeon yr awdurdod lleol. 

Mae gan yr arweinwyr bartneriaethau cadarnhaol gyda rhieni, ysgolion lleol a'r gymuned. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
  Tudalen 10 

5. Gwelliannau y mae angen eu gwneud ac a argymhellir yn dilyn yr 

arolygiad hwn 

 

5.1 Meysydd o ddiffyg cydymffurfio a nodwyd mewn arolygiadau blaenorol 

Dim 

5.2 Meysydd o ddiffyg cydymffurfio a nodwyd yn yr arolygiad hwn 

Dim 

5.3 Argymhellion ar gyfer gwella 

Gwnaethom argymell y dylai'r unigolyn cyfrifol: 

 ddarparu ardal lle gall y plant dreulio amser tawel; 

 sicrhau bod asesiad risg yn cael ei gynnal ar gyfer diogelwch yr ystafell pan fod y 

drws yn cael ei gadw heb ei gloi; a 

 llunio polisi ffôn symudol sy'n amlinellu canllawiau clir ynghylch defnyddio ffonau 

symudol personol yn ystod oriau agor y clwb.   

 



 

 
  Tudalen 11 

6. Sut y gwnaethom gynnal yr arolygiad hwn 

Cynhaliwyd ymweliad dirybudd â'r gwasanaeth gan un arolygydd ar 25 Gorffennaf 2017 am 

gyfanswm o bedair awr. 

 Gwnaethom arsylwi ar y plant a'r gofal roeddent yn ei dderbyn. 

 Gwnaethom siarad â'r staff a chyda nifer o'r plant. 

 Gwnaethom ddarllen y pedwar holiadur plant wedi'u cwblhau. 

 Gwnaethom edrych ar amrywiaeth eang o gofnodion gan gynnwys ffeiliau staff a 

phlant, cofrestri, contractau, y datganiad o ddiben, cofnodion damweiniau, a 

pholisïau a gweithdrefnau'r clwb. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ceir gwybodaeth bellach am yr hyn yr ydym yn ei wneud ar ein gwefan, www.aggcc.org.uk 

 
 

http://www.cssiw.org.uk/


 

 
 

Ynglŷn â'r gwasanaeth  

Y math o ofal a ddarperir 
 
 

Gofal dydd plant 
Gofal y tu allan i oriau ysgol 

Unigolion cyfrifol Linda Morris 
Lynette Cherry 
 

Personau â gofal Nadia Morgan-Cresci 
Angharad Jones 
Laura Davies 
Linda Morris 
 

Uchafswm y lleoedd a gofrestrwyd 
 
 

24 

Ystod oedran y plant 
 
 

3 – 11 oed 

Oriau agor 
 
 

Dydd Mawrth, dydd Iau a dydd Gwener 
8.30am – 5.30pm 24 Gorffennaf 2017 nes 18 Awst 
2017 

Iaith weithredol y gwasanaeth 
 
 

Cymraeg 

Dyddiad arolygiad blaenorol AGGCC 
 
 

31 Gorffennaf 2014 

Dyddiad yr ymweliad arolygu hwn 
 
 

25 Gorffennaf 2017 

Ydy hwn yn wasanaeth Dechrau’n 
Deg? 
 
 

Nac ydy 

Ydy'r gwasanaeth yn darparu addysg y 
Blynyddoedd Cynnar ar gyfer plant tair 
a phedair oed? 

Nac ydy 

Ydy’r gwasanaeth hwn yn darparu 
cynnig gweithredol y Gymraeg? 
 

Mae'r gwasanaeth hwn yn darparu cynnig 
gweithredol y Gymraeg. Mae'n darparu gwasanaeth 
sy'n rhagweld, yn nodi ac yn diwallu anghenion y 
bobl sy'n defnyddio'r gwasanaeth, neu a allai 
ddefnyddio'r gwasanaeth, o ran y Gymraeg a'i 
diwylliant. 

Gwybodaeth ychwanegol: 
 
 
 

 
 


