
 Adroddiad Arolygu Gofal Plant ar gyfer
Cylch Meithrin Cefneithin a Gorslas

Park Pavilion
Cross Hands

Llanelli
SA14 6SU

This report is also available in English

Mae'r adroddiad hwn hefyd ar gael yn Saesneg

 Dyddiad Cwblhau'r Arolygiad
14/11/2019



Llywodraeth Cymru © Hawlfraint y Goron 2020. 
Cewch ddefnyddio ac ailddefnyddio’r wybodaeth sydd yn y cyhoeddiad hwn (ac eithrio'r logos) yn ddi-
dâl, mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, o dan delerau’r Drwydded Llywodraeth Agored. Gallwch weld y 
Drwydded Llywodraeth Agored ar wefan yr Archifau Gwladol, neu gallwch ysgrifennu at The 
Information Policy Team, The National Archives, Kew, London, TW9 4DU, neu anfon e-bost at: 
psi@nationalarchives.gsi.gov.uk 
Rhaid i chi atgynhyrchu ein deunydd yn fanwl gywir a pheidio â’i ddefnyddio mewn cyd-destun 
camarweiniol.

mailto:psi@nationalarchives.gsi.gov.uk


Tudalen 1

Graddau Yr hyn y mae'r graddau yn ei olygu

Rhagorol Dyma wasanaethau sy'n ymrwymedig i welliant parhaus ac sydd â 
llawer o gryfderau, gan gynnwys enghreifftiau arwyddocaol o ymarfer 
ac arloesi sy'n arwain y sector. Mae'r gwasanaethau hyn yn darparu 
gofal a chymorth o ansawdd uchel a gallant ddangos eu bod yn 
gwneud cyfraniad cadarn tuag at wella llesiant plant.

Da Dyma wasanaethau sydd â chryfderau a heb unrhyw feysydd pwysig 
sydd angen eu gwella'n sylweddol. Maent yn rhagori ar y gofynion 
sylfaenol yn gyson, gan sicrhau canlyniadau cadarnhaol i blant a hybu 
eu llesiant yn rhagweithiol. 

Digonol Dyma wasanaethau lle mae mwy o gryfderau na meysydd i'w gwella. 
Maent yn ddiogel ac yn bodloni'r gofynion sylfaenol ond mae angen 
gwelliannau er mwyn hybu llesiant a gwella canlyniadau i blant.

Gwael Dyma wasanaethau lle mae mwy o feysydd pwysig i'w gwella na 
chryfderau ac mae enghreifftiau arwyddocaol o ddiffyg cydymffurfio 
sy'n effeithio'n negyddol ar lesiant plant. Lle mae gwasanaethau'n 
wael, byddwn yn cymryd camau gorfodi ac yn cyflwyno hysbysiad 
diffyg cydymffurfio.
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Disgrifiad o'r gwasanaeth
Mae Cylch Meithrin Cefneithin a Gorslas yn darparu gwasanaeth gofal dydd llawn i 
uchafswm o 19 o blant. Maent yn gweithredu o gaban ym Mharc Cross Hands. Mae ar agor 
rhwng 8.45am a 2.45pm o ddydd Llun i ddydd Gwener yn ystod y tymor yn unig. Mae'r gofal 
yn cael ei ddarparu drwy gyfrwng y Gymraeg. Angharad Campbell yw'r person cofrestredig 
yn ogystal â'r person â chyfrifoldeb. 

Crynodeb
Thema Gradd
Llesiant Da

Gofal a Datblygiad Digonol

Yr Amgylchedd Digonol

Arwain a Rheoli Digonol

1. Asesiad cyffredinol
Mae'r plant yn llawn egni ac yn mwynhau eu chwarae a'u dysgu. Maent yn mwynhau'r 
gweithgareddau sydd ar gael iddynt. Mae'r staff yn ofalgar ac yn garedig â'r plant. Fodd 
bynnag, mae angen gwneud gwelliannau er mwyn sicrhau bod pob aelod o'r staff yn 
hyderus gyda'r gweithdrefnau amddiffyn plant. Mae'r broses o gadw cofnodion yn anghyson 
ac nid yw pob dogfen allweddol ar gael ar bob adeg. 

2. Gwelliannau
Dyfarnwyd gradd ragorol i'r gwasanaeth gan Estyn yn 2017.

3. Gofynion ac argymhellion 

Rydym wedi cynghori'r unigolyn cofrestredig bod angen gwneud gwelliannau mewn 
perthynas â threfniadau amddiffyn plant (rheoliad 22) er mwyn bodloni'r gofynion cyfreithiol 
yn llawn. Nid oes hysbysiad wedi'i gyflwyno y tro hwn, gan nad oedd unrhyw effaith 
uniongyrchol na sylweddol ar y plant sy'n defnyddio'r gwasanaeth. Rydym yn disgwyl i'r 
unigolyn cyfrifol gymryd camau i unioni hyn, a chaiff y mater ei ystyried eto yn ystod yr 
arolygiad nesaf.

Gwnaethom argymhellion mewn perthynas ag arwain a rheoli. Mae'r rhain wedi'u rhestru 
yng nghefn yr adroddiad.
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1. Llesiant Da
Crynodeb 

Mae llesiant y plant yn dda, Mae gan y plant lais cryf a gallant ddewis ble yr hoffent 
chwarae. Maent yn dewis sut, ac ym mha ardal, i dreulio eu hamser, ac yn cymryd rhan 
mewn amrywiaeth fach o weithgareddau. Mae'r plant yn rhyngweithio ag eraill yn 
gadarnhaol ar y cyfan, ac maent yn gwneud cynnydd da ac yn dod yn fwyfwy annibynnol.

Ein canfyddiadau

Mae gan y plant lais cryf am eu bod yn dewis sut a ble i dreulio eu hamser. Roedd y plant 
yn symud yn rhydd rhwng yr ychydig weithgareddau a oedd wedi'u gosod ar eu cyfer dan 
do. Maent yn mynegi eu hunain ac yn siarad yn hyderus. Gwnaeth bron pob plentyn eistedd 
mewn cylch ar gyfer amser stori a chân. Fodd bynnag, nid oedd rhai am wneud hynny, a 
gwnaethant chwarae gyda thegan gerllaw. Roedd un plentyn yn gallu cael ei gôt ymlaen 
pan ofynnwyd iddo a oedd am ei dynnu. 

Mae'r plant yn teimlo'n gartrefol ac yn ymdopi'n dda â bod ar wahân i'w rhieni am eu bod yn 
gyfarwydd â'u hamgylchedd a threfn y diwrnod. Roedd bron pob plentyn yn sgwrsio'n 
rhwydd ag eraill. Gwnaethant sgwrsio â ni ac ymhlith ei gilydd wrth iddynt chwarae. Roedd 
pob plentyn yn symud o gwmpas yn hyderus, a oedd yn dangos eu bod yn teimlo'n 
gyfforddus yn eu hamgylchedd ac yng nghwmni'r staff.

Mae'r plant yn rhyngweithio'n gadarnhaol ac yn dechrau dangos empathi. Er enghraifft, 
gofynnodd un plentyn i'w doli, "are you cold? Here, take this" cyn lapio'r ddoli mewn 
blanced.  Mae'r plant yn dechrau deall sut i rannu a chyd-chwarae. Roedd angen atgoffa 
rhai o'r plant i beidio â thaflu gliter at ei gilydd. Pan oedd hi'n amser tacluso, roedd y plant 
yn atgoffa ei gilydd bod angen iddynt roi'r gorau i chwarae am ei bod hi'n amser tacluso. 

Roedd y rhan fwyaf o'r plant yn llawn cymhelliant ac yn ymddiddori yn eu chwarae. 
Gwnaethant chwerthin wrth afael yn y gliter gyda'u dwylo a'i wasgaru o uchder. Gwnaeth y 
plant ymuno â'r sesiwn ganu ac roeddent yn gyfarwydd â chaneuon y Nadolig. Roedd rhai 
o'r plant wedi treulio cyfnod sylweddol wrth y bwrdd sialc, gan ddarlunio patrymau. 

Yn gyffredinol, mae'r plant yn gwneud cynnydd da am eu bod yn cymryd rhan mewn 
amrywiaeth o weithgareddau sy'n eu galluogi i ddatblygu sgiliau ac maent yn dod yn fwyfwy 
annibynnol. Gwnaeth y plant gyfrif i 12, enwi siapiau 2d ac adnabod eu henwau ar gefn y 
cadeiriau. Roedd y plant yn dangos eu bod yn gallu cyflawni tasgau eu hunain wrth iddynt 
ddefnyddio'r toiled a golchi eu dwylo yn annibynnol. Yn ystod amser byrbryd, gwelwyd y 
plant yn helpu eu hunain i gwpanau a phlatiau ac yn arllwys diod o ddŵr neu laeth eu 
hunain. 
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2. Gofal a Datblygiad Digonol

Crynodeb

Ar y cyfan, roedd y staff yn cadw'r plant yn ddiogel ac yn iach mewn awyrgylch gofalgar. Maent yn 
rheoli rhyngweithio mewn ffordd ddigynnwrf ac maent yn fodelau rôl da, gan ddefnyddio 
strategaethau cadarnhaol. Mae'r staff yn hybu dysgu'r plant drwy chwarae yn ddigonol, gan ddarparu 
rhai gweithgareddau ysgogol a diwallu anghenion unigol y plant.

Ein canfyddiadau

Ar y cyfan, mae'r arweinwyr yn sicrhau bod y staff yn dilyn polisïau a gweithdrefnau. Roedd 
gan y rhan fwyaf o'r staff gymwysterau cymorth cyntaf cyfredol ac roedd ffurflenni 
damweiniau yn dangos eu bod wedi ymdrin â digwyddiadau'n briodol. Roedd yr arweinydd 
yn darparu byrbrydau a diodydd iach megis ffrwythau, tost, dŵr neu laeth. Caiff ymarferion 
tân eu cynnal bob tymor a'u cofnodi. Roedd y rhan fwyaf o'r staff wedi cwblhau hyfforddiant 
diogelu. Fodd bynnag, pan roddwyd sefyllfaoedd iddynt, nid oeddent yn sicr am 
weithdrefnau'r gwasanaeth i'w dilyn na'r asiantaethau perthnasol i gysylltu â nhw os oedd 
ganddynt bryderon am amddiffyn unrhyw blentyn. Roedd y rhan fwyaf o'r staff yn rhoi 
gweithdrefnau glanhau a hylendid priodol ar waith megis diheintio byrddau, golchi eu dwylo 
cyn amser byrbryd a golchi wynebau'r plant. 

Mae'r staff yn rheoli rhyngweithio'r plant yn gadarnhaol, gan helpu'r plant i gydweithio a 
dysgu sgiliau cymdeithasol. Roeddent yn eistedd gyda'r plant yn ystod amser byrbryd ac 
amser cinio, gan sgwrsio a chynnig help pan fo angen. Roedd y staff yn cyfarch y plant yn 
llawen wrth iddynt gyrraedd a chynnig cwtsh a sicrwydd i'r rhai hynny a oedd yn ofidus. 
Roedd y staff yn pwysleisio pwysigrwydd bod yn garedig i'w gilydd a gwnaethant ofyn i'r 
plant beidio â thaflu gliter at ei gilydd. Mae'r staff yn parchu preifatrwydd ac urddas y plant 
yn effeithiol ac maent yn newid cewynnau mewn ffordd ddisylw.   

Mae'r staff yn diwallu anghenion unigol yn effeithiol gan eu bod yn adnabod y plant yn dda. 
Roeddent yn darparu awyrgylch magwrus a gofalgar ac roeddent yn rhoi gofal ymatebol am 
eu bod yn gwybod manylion am y plant yr oedd y rhieni wedi'u rhannu ac yn gweithredu 
arnynt. Er enghraifft, roedd rhai o'r plant wedi meithrin cydberthnasau i aelodau penodol o'r 
staff. Pan oedd angen cymorth ar y plant i ddefnyddio'r toiled, roedd y staff yn sicrhau bod 
aelod penodol o'r staff yno i leddfu ar unrhyw bryder. Roedd y staff yn hybu datblygiad pob 
plentyn drwy gynllunio a darparu profiadau chwarae a dysgu da. Roeddent yn hyrwyddo'r 
Gymraeg yn effeithiol gan fod y plant yn deall yr hyn a oedd yn cael ei ddweud ac yn 
ymateb yn Gymraeg.
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3. Yr Amgylchedd Digonol

Crynodeb

Mae'r amgylchedd yn fawr ac yn ddiogel. Mae ansawdd ac amrywiaeth yr adnoddau yn sylfaenol. 
Yn gyffredinol, mae'r arweinwyr yn darparu amgylchedd glân a diogel, ac mae asesiadau risg yn 
sicrhau bod pob ymarferydd yn gwybod sut i gadw'r plant yn ddiogel. Maent yn sicrhau bod y plant 
yn cael eu goruchwylio'n dda, a hynny dan do ac yn yr awyr agored.

Ein canfyddiadau

Mae'r arweinwyr yn sicrhau bod yr amgylchedd yn ddiogel ac maent yn goruchwylio'r plant 
yn dda.  Roedd y brif fynedfa ar glo ac roedd y staff yn cadarnhau pwy oedd ymwelwyr cyn 
gofyn iddynt lofnodi'r cofnod ymwelwyr. Mae'r arweinwyr yn gallu defnyddio'r cyrtiau tennis, 
sydd wedi'u lleoli yn y parc cyhoeddus, ar gyfer chwarae yn yr awyr agored a 
gweithgareddau.  Roedd y staff yn cofnodi eu hamseroedd cyrraedd a gadael eu hunain a 
rhai'r plant yn ddyddiol. Nid oedd pob ardal dan do yn rhydd o beryglon. Roedd uwchben y 
cypyrddau ac ardal y gegin yn storio tomenni o waith papur ac adnoddau. Cawsom 
gadarnhad gan yr arweinwyr bod yr ardaloedd hyn wedi'u clirio yn dilyn ein hymweliad. 
Roedd tystysgrif gwiriad diogelwch y system wresogi ar gael a gwelsom hefyd dystiolaeth 
bod yr holl eitemau trydanol wedi cael prawf PAT. Nid yw'r gwasanaeth wedi cael ei 
adolygu gan yr asiantaeth safonau bwyd ac nid oedd yn ymwybodol a oedd yr asiantaeth 
yn gwybod bod y gwasanaeth yn weithredol. 

Roedd yr arweinwyr yn darparu amgylchedd mawr i'r plant sy'n addas ar eu cyfer. Roedd 
rhai o'r ardaloedd chwarae a dysgu wedi'u gosod ar lefel taldra'r plant er mwyn iddynt eu 
defnyddio'n hawdd. Roedd yr adnoddau hefyd yn cael eu storio ar lefel taldra'r plant ond nid 
oeddent yn mynd atynt yn wirfoddol, heblaw am yr hyn yr oedd wedi'i osod yn barod ar eu 
cyfer. Roedd y plant yn defnyddio cadeiriau, byrddau a dodrefn maint plant dan do. Roedd 
lluniau o'r plant a'u gwaith yn cael eu harddangos mewn modd deniadol. 

Mae'r arweinwyr yn sicrhau bod gan y plant ddewis o adnoddau chwarae a dysgu ysgogol o 
ansawdd da. Roedd digon o weithgareddau a theganau ar gael er mwyn sicrhau bod gan y 
plant ddewis diddorol. Roedd yr holl deganau a gemau yn lân, yn gweithio'n dda ac yn cael 
eu storio mewn blychau wedi'u labelu ar lefel taldra'r plant. Roedd y cyfarpar a'r dodrefn yn 
addas ar gyfer oedrannau'r plant sy'n mynychu'r cylch meithrin. 
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4. Arwain a Rheoli Digonol
Crynodeb

Mae'r arweinyddiaeth yn sylfaenol ar y cyfan. Nid yw'r person â chyfrifoldeb / person cofrestredig 
yn sicrhau y caiff y cofnodion eu cwblhau a'u bod ar gael bob amser. Mae polisïau a gweithdrefnau 
yn cael eu hadolygu'n gyson. Mae proses hunanwerthuso'n dangos y caiff meysydd i'w gwella eu 
nodi ac y caiff cynlluniau eu llunio er mwyn symud ymlaen. Mae gan y gwasanaeth dîm o aelodau 
hirsefydlog o staff sy'n mwynhau eu rolau. Mae'r arweinwyr yn sicrhau eu bod yn cael hyfforddiant 
parhaus. Mae partneriaethau â'r rhieni a'r gymuned leol yn effeithiol ac yn gweithio er budd y plant 
a'u teuluoedd.

Ein canfyddiadau

Mae gan yr arweinwyr weledigaeth sylfaenol ar gyfer y gwasanaeth, ac maent yn ei rhannu ag eraill. 
Mae ganddynt ychydig o wybodaeth am eu cyfrifoldebau rheoliadol, er na chaiff hyn ei gynnal ac o 
ganlyniad, nid yw safon uchel y gofal a'r addysg a nodir mewn arolygiadau diweddar i'w gweld ar 
hyn o bryd. Roedd ymarfer brwdfrydig ym mhob rhan o'r gwasanaeth ac roedd y staff hirsefydledig 
yn gweithio'n dda fel tîm. Mae'r Datganiad o Ddiben yn gywir ar y cyfan ac yn adlewyrchu'n gywir 
yr hyn y mae'r gwasanaeth yn ei gynnig. 

Mae'r arweinwyr wedi llunio adolygiad o ansawdd y gofal cyfredol ac wedi ystyried barn y rhieni, y 
plant a'r staff. Mae'r arweinydd wedi sicrhau bod yr holl argymhellion a'r gofynion a wnaed yn yr 
arolygiad diwethaf wedi cael eu bodloni, ac o ganlyniad, roedd ffeiliau unigol y staff yn gyflawn ac 
roedd sesiynau goruchwylio rheolaidd bellach yn cael eu cynnal. Mae gan bob aelod o'r staff 
gymwysterau perthnasol ac maent wedi cwblhau hyfforddiant gorfodol. Gwnaethom edrych ar 
ffeiliau'r plant ac nid yw'r holl waith papur yn cael ei gwblhau cyn i'r plant ddechrau yn y 
gwasanaeth. Nid oedd caniatâd y rhieni i ddefnyddio lluniau o'r plant ar gyfryngau cymdeithasol yn 
glir ac nid oedd yn esbonio a fydd y lluniau'n cael eu rhannu ar grŵp preifat neu un sy'n agored i'r 
cyhoedd. Roedd yr arweinydd yn deall pwysigrwydd hyn a chadarnhaodd fod yr holl waith papur yn 
gyflawn cyn diwedd yr arolygiad. 

Dywedodd yr arweinwyr wrthym eu bod wedi meithrin partneriaethau da â'r rhieni a'r gymuned. 
Mae'r arweinwyr yn trefnu ymweliadau â'r gymuned, er enghraifft, cynhelir disgos a chyngherddau 
yn y neuadd leol lle caiff y rhieni a'u teuluoedd wahoddiad. Maent yn mynd â'r plant am dro i'r parc 
a'r llyfrgell leol ac i'r cartref gofal cyfagos. Caiff ymwelwyr wahoddiad i ddod i siarad â'r plant. 
Maent yn cynnwys yr heddlu, nyrs, doctor, deintydd a phostmyn. Dywedodd y rhieni/gwarchodwyr 
wrthym fod yr arweinwyr a'r staff yn adnabod y plant yn dda iawn, a'u bod yn cadw mewn cysywllt 
rheolaidd o ran digwyddiadau a gynhelir yn y gwasanaeth neu mewn perthynas â'u plentyn.
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5. Gwelliannau sydd eu hangen ac a argymhellir yn dilyn yr arolygiad 
hwn

5.1   Meysydd o ddiffyg cydymffurfio a nodwyd mewn arolygiadau blaenorol
Dim

5.2   Argymhellion ar gyfer gwella

Gwnaethom argymell y dylai'r person cofrestredig sicrhau:

 bod yr asiantaeth safonau bwyd yn ymwybodol bod y gwasanaeth yn weithredol
 bod y staff yn cadw eu ffonau symudol personol yn ardal y gegin bob amser
 bod y rhieni yn deall yr union fanylion wrth roi caniatâd i'r gwasanaeth ddefnyddio 

lluniau o'r plant ar gyfryngau cymdeithasol.
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6. Sut y gwnaethom gynnal yr arolygiad hwn 
Roedd hwn yn arolygiad llawn a gynhaliwyd fel rhan o'n rhaglen arferol o arolygiadau. 
Cynhaliodd dau arolygydd un ymweliad lle rhoddwyd rhybudd â'r gwasanaeth ar 14 
Tachwedd 2019 am gyfanswm o bedair awr a hanner. Fel rhan o'r arolygiad gwnaethom y 
canlynol:

 arsylwi ar y plant a'r gofal a roddwyd iddynt gan y staff;
 siarad â'r arweinydd, y staff, y plant, y rhieni a'r gofalwyr;
 edrych ar sampl o ddogfennaeth yn cynnwys cofrestrau'r staff a'r plant, 

ffeiliau'r staff, asesiadau risg, cofnodion damweiniau; 
 edrych ar y safle y tu mewn a'r tu allan.

Ceir rhagor o wybodaeth am yr hyn rydym yn ei wneud ar ein gwefan: 
www.arolygiaethgofal.cymru

http://www.arolygiaethgofal.cymru/


7. Ynglŷn â'r gwasanaeth

Y math o ofal a ddarperir Gofal Dydd Plant
Gofal Dydd Llawn

Person Cofrestredig Angharad Campbell

Person â chyfrifoldeb Angharad Campbell

Uchafswm y lleoedd a gofrestrwyd 19

Ystod oedran y plant 2 – 4 oed

Oriau agor Dydd Llun i ddydd Gwener 8.45am i 2.45pm

Iaith weithredol y gwasanaeth Cymraeg

Dyddiad arolygiad blaenorol 
Arolygiaeth Gofal Cymru

31 Ionawr 2017

Dyddiad yr ymweliad arolygu hwn 14 Tachwedd 2019

A yw hwn yn wasanaeth Dechrau’n 
Deg? 

Nac ydy

A yw’r gwasanaeth yn darparu addysg 
blynyddoedd cynnar ar gyfer plant tair 
a phedair oed?

Ydy 

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.

Gwybodaeth Ychwanegol:

Dyddiad Cyhoeddi 14/02/2020


