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1: Datganiad o Ddiben      Mehefin 2021 

 

Mae'r datganiad hwn yn amlinellu'r gwasanaethau y gall plant, rhieni / gofalwyr a'r 

gymuned eu disgwyl gan ein Clwb, a'r gwerthoedd sy'n llywio ein gwaith: 

 

Sefydlwyd Caban Y Faenol ym mis Mawrth 1999. Rydym yn darparu gofal brecwast, ôl-ysgol 

a gwyliau ac hefyd gofal dydd i blant sy'n mynychu'r dosbarth meithrin neu blant sy'n 

mynychu sesiwn bore yn Ysgol Feithrin Penrhosgarnedd sydd wedi'i leoli yn Y Ganolfan, 

Penrhosgarnedd. Rydym yn derbyn plant o ysgolion eraill yn ystod y tymor ac amser 

gwyliau. 

Rydym wedi cofrestru fel Gofal Dydd Llawn i 56 o blant rhwng 2 a 11 oed, ond gallwn hefyd 

dderbyn plant hyd at flwyddyn 7 (12 oed) os bydd y niferoedd yn caniatáu. Mae Caban Y 

Faenol wedi'i gofrestru a'i reoleiddio gan AGC ac fe'i harchwilir bob dwy flynedd. Daethom 

yn Gwmni Cyfyngedig trwy Warant yn 2013. 

Rydym wedi ein lleoli ar dir yr ysgol gan ddefnyddio dau ‘Portokabins’ sy'n cael eu cysylltu 

gyda'i gilydd gan storfa ac ystafell gotiau. Gelwir yr ystafelloedd yn ystafelloedd Iau ac 

ystafell Babanod.  Rydym ar agor 7:30am-9am ar gyfer Clwb Brecwast . Yna, byddwn yn agor 

eto am 11:20 er mwyn casglu plant o'r ysgol ac yna'r plant o'r Ysgol Feithrin am 11:55 am 

(Rydym yn defnyddio'r Ystafell Iau a Babanod rhwng 11:20 a 6pm). Am 3 bydd y plant 

babanod yn dod  ac yna am 3:30   bydd y plant hŷn yn mynychu. Pan fyddwn ni'n llawn 

cynhwysedd yn y clwb ar ôl ysgol, rydym yn defnyddio ystafell ddosbarth derbyn yn yr ysgol. 

Yn ystod y clwb Gwyliau 8 am-6pm (7:30/7:45 ar gais) rydym yn defnyddio'r Ystafelloedd Iau 

a Babanod drwy'r dydd.  

Mewn argyfwng, gallwn ddefnyddio neuadd yr ysgol. 

Nod ein Clwb yw: 

• Darparu amgylchedd hapus, diogel, cynnes ac ysgogol i bob plentyn chwarae, dysgu a 

datblygu'n rhydd. 

 

• Helpu plant i ddatblygu cyfrifoldeb drostynt eu hunain a'u gweithredoedd ac i ddod yn 

unigolion cymwys, hyderus, annibynnol a chydweithredol. 

 

• Annog plant i ddatblygu agwedd a pharch gadarnhaol tuag at eu hunain ac eraill. 

 

• Hyrwyddo perthynas gadarnhaol gyda rhieni / gofalwyr gan weithio mewn partneriaeth 

 

• Cynnig gwasanaethau cynhwysol sy'n hygyrch i bob plentyn yn y gymuned. 

 



• Sicrhau bod ein gwasanaethau'n cael eu monitro a'u gwerthuso'n rheolaidd er mwyn 

sicrhau bod y Clwb yn parhau i ddiwallu anghenion plant a rhieni / gofalwyr. 

 

 

Mae ein Clwb wedi ymrwymo i ddiwallu anghenion rhieni a gofalwyr trwy: 

• Wrando ac ymateb i'w barn a'u pryderon. 

 

• Rhoi gwybod iddynt am ein polisïau a'n gweithdrefnau, gan gynnwys amseroedd agor, 

ffioedd a thaliadau, a rhaglenni gweithgareddau. 

 

• Rhannu a thrafod cyflawniadau, profiadau, cynnydd a chyfeillgarwch eu plentyn, ynghyd 

ag unrhyw anawsterau a allai godi. 

 

Mae ein Clwb wedi ymrwymo i ddarparu: 

• Gofal a gweithgareddau sy'n rhoi'r anghenion a'r plant diogelwch yn gyntaf. 

 

• Rhaglen o weithgareddau sy'n ddiddorol, yn ysgogol ac yn hwyl. 

 

• Gweithgareddau sy'n hyrwyddo datblygiad cymdeithasol, corfforol, moesol a deallusol pob 

plentyn. 

 

• Mynediad at amrywiaeth o gyfleusterau ac offer dan amodau diogel a goruchwyliaeth. 

 

• Staff sydd â phrofiad, wedi'i hyfforddi'n dda ac wedi eu cefnogi'n briodol. 

 

• Gwasanaethau sy'n bodloni amodau Deddf Plant 1989 a'r holl ddeddfwriaeth gofal plant 

berthnasol arall, lle bynnag y maent yn berthnasol. 

 

• Amgylchedd lle nad yw plentyn yn cael ei fwlio neu sy'n dioddef gwahaniaethu mewn 

unrhyw ffurf. 

 

Yr hyn a gynigiwn  

Ein nod yw darparu ystod eang o weithgareddau, gan gynnwys coginio syml, celf, crefft, 

gemau bwrdd, darllen, chwarae dychmygol, adeiladu, chwaraeon a llawer mwy. Yn ystod eu 

cyfnod yn y clwb mae plant yn dewis, gydag arweiniad, weithgareddau sy'n gweddu orau 

iddynt. Mae gweithgareddau ar gyfer y plant sy'n mynychu yn ystod y dydd yn dilyn yr 



egwyddorion a nodir yn y Cyfnod Sylfaen. Mae'r plant sy'n mynychu ar ôl ysgol ac yn ystod 

staff y clwb gwyliau yn dilyn yr Egwyddorion Gwaith Chwarae wrth drefnu gweithgareddau. 

Darperir byrbryd a diod bob dydd; fodd bynnag, ni fwriedir i hyn gymryd lle prif bryd y 

gallai'r plentyn ei dderbyn gartref. Bydd hwn yn cael ei baratoi ar y safle, gan ddefnyddio 

cynhwysion ffres ac yn dilyn fframwaith y rheoliadau Iechyd a Diogelwch. Caiff gofynion 

dietegol unigol a dewisiadau rhieni eu bodloni lle bynnag y bo modd. Rydym yn cydnabod 

pwysigrwydd maeth iach i blant sy'n cael eu darparu mewn lleoliad teuluol tawel a 

chyfeillgar. Efallai y byddwn yn argymell bod pecyn iâ yn cael ei roi ym mlwch cinio eich 

plentyn neu y rhoddir y bwydydd angenrheidiol i staff i'w rhoi yn yr oergell. Bydd pob 

plentyn yn eistedd wrth fyrddau a chyn belled ag y bo modd, ar yr un pryd. O bryd i'w gilydd 

efallai y byddwn yn cael picnic y tu allan 

Mae Caban Y Faenol yn lleoliad dwyieithog (Cymraeg / Saesneg) 

Staffio 

Mae Caban Y Faenol yn cyflogi tîm o weithwyr chwarae, dan arweiniad rheolwr, Morfudd 

Roberts, sy'n cael ei gynorthwyo gan gynorthwy-ydd, Emma Jones. Mae ein holl staff yn 

weithwyr chwarae neu famau profiadol a chymwys ac mae ein cymarebau yn cyd-fynd â 

safonau gofynnol CIW. Mae'n ofynnol i staff gael hyfforddiant parhaus ac fe'u hanogir i wella 

eu cymwysterau a'u datblygiad eu gwybodaeth. Mae recriwtio staff yn unol â'r safonau 

gofynnol ac mae pob aelod o staff wedi gwella gwiriadau'r heddlu gan y Gwasanaeth 

Gwahardd Datgelu (DBS). Rydym yn sicrhau cymhareb oo leiaf un aelod o staff ar gyfer pob 

wyth plentyn sy'n 3-8 oed, un aelod o staff ar gyfer deg plentyn 8-12 oed a chymhareb o 1: 4 

ar gyfer plant 2½ oed, sy'n mynychu'r clwb. 

 

Sefydliad 

Mae Caban Y Faenol yn cael ei redeg gan rieni yn unig, sy'n gwirfoddoli eu hamser. Nid yw'r 

ysgol yn ei rhedeg. Mae'r pwyllgor rheoli yn cyfarfod yn rheolaidd ac yn gyfrifol amCyflogi 

staff                              Trafod a chymeradwyo polisiau                                      Cyllid 

Yn ogystal, mae'r person cofrestredig (cadeirydd y pwyllgor fel arfer) yn gyfrifol am sicrhau 

bod holl ofynion y CIW yn cael eu bodloni. Mae aelodau unigol o'r pwyllgor yn ymgymryd â 

rolau gwahanol fel goruchwylio Iechyd a Diogelwch neu faterion staffio fel gweithdrefnau 

disgyblu ac arfarniadau. 

Mae cefnogaeth rhieni yn hanfodol i redeg y clwb. Heb y pwyllgor a gwaith ei aelodau, ni 

fyddai'r clwb yn bodoli.Mae rhestr o swyddogion cyfredol ar ddiwedd y llawlyfr hwn. 

 

 



Polisïau a gweithdrefnau 

Mae'r clwb yn gweithredu o dan nifer o bolisïau a gweithdrefnau, ac mae rhestr o'r rhain yn 

ymddangos ar ddiwedd y llawlyfr hwn.  Cedwir copïau yn y clwb ac maent ar gael ar eich 

cais. Adolygir polisïau'n flynyddol. Os bydd unrhyw newidiadau, fe'ch hysbysir. 

Rheoliad Diogelu data cyffredinol 

Rydym yn cymryd eich preifatrwydd a'ch gwybodaeth bersonol o ddifrif, a bydd y 

wybodaeth a ddarperir gennych ar y ffurflen gofrestru yn cael ei storio mewn man diogel ac 

yn cael ei ddal am o leiaf 7 mlynedd (neu cyhyd ag y bo'n ofynnol yn unol â gofynion 

cyfreithiol) Mae gennych hawl i gael wybodaeth a gedwir amdanoch chi/eich plentyn drwy 

gysylltu â cabansupervisor@live.co.uk. Efallai y byddwn hefyd yn rhannu eich gwybodaeth 

gyda sefydliadau eraill fel ysgol Y Faenol, CIW, gwasanaethau cymdeithasol, yr heddlu yn 

unol â'n polisïau diogelu data a chyfrinachedd. 

 

Mynediad 

Mae Caban Y Faenol yn hygyrch i blant a theuluoedd o bob rhan o'n cymuned leol. Trefnir 

mynediad i'r clwb gan y goruchwyliwr a defnyddir system rhestrau aros. Gweithredir y 

rhestr aros ar sail y cyntaf i'r felin gaiff falu, ac eithrio brodyr a chwiorydd sydd â 

blaenoriaeth ar gyfer yr un diwrnod (au) â brawd neu chwaer sydd eisoes yn mynychu 

.Mae angen ffurflen gofrestru wedi'i llenwi ar gyfer pob plentyn sy'n mynychu. Mae'r 

ffurflen hon yn cynnwys gwybodaeth am eich plentyn ac mae'n gyfrinachol. 

Mae angen ailgofrestru ar ddiwedd tymor yr haf. Ni fydd lleoedd yn cael eu cadw ar agor i 

blant oni bai bod ffurflen gofrestru newydd wedi'i chwblhau. Rhaid llenwi a dychwelyd 

ffurflenni cofrestru newydd a'u dychwelyd erbyn diwedd mis Medi bob blwyddyn. 

Talu ffioedd  

 Mae ffioedd yn daladwy i'r goruchwyliwr yn unol â'n polisi talu ffioedd. Rydym yn derbyn 

arian parod, sieciau, BACS, taliadau cerdyn neu Dalebau Gofal Plant. Dylai sieciau fod yn 

daladwy i Caban Y Faenol CYF. 

Telir ffioedd am fis ymlaen llaw yn seiliedig ar faint o sesiynau rydych chi wedi archebu 

eich plentyn i Caban 

Codir ffioedd am bob sesiwn, gan gynnwys pan fydd eich plentyn yn sâl. Cyfeiriwch at y 

polisi talu ffioedd am eithriadau. Os rhoddir rhybudd erbyn 9am o'r bore cyntaf o 

absenoldeb yna codir ffi hanner y sesiwn 



.Ni chodir tâl am wyliau banc. Codir tâl am y diwrnodau gwyliau ar ddiwrnodau hyfforddi 

ysgolion. Ni chodir tâl arnoch os na fydd eich plentyn yn mynychu yn ystod y gwyliau neu 

ddyddiau hyfforddi ysgol. 

Os bydd eich plentyn i ffwrdd ar wyliau a rhoddir 4 wythnos o rybudd, yna codir hanner y ffi 

am y sesiynau er mwyn cadw lle eich plenty 

Dylid talu am clwb gwyliau yn syth wedi’r gwylaiu orffen. Ni bydd taliad gyda rhybudd o 24 

awr os yw y plenty yn  absenol. 

Bydd peidio â thalu am fwy na mis yn golygu y caiff eich lle ei derfynu. Byddwn yn mynd ar 

drywydd dyledion sy'n ddyledus 

Mae Caban Y Faenol yn fenter ddi-elw ac mae'n hunan-ariannu yn gyfan gwbl; ein nod yw 

cadw ein ffioedd mor isel â phosibl, tra'n parhau i godi digon o incwm i dalu am ein costau 

rhedeg. Sicrhewch y telir ffioedd yn brydlon. 

 

Ffioedd Presennol ac Oriau Agor: 

Oriau a ffioedd yn ystod y tymor 

:Clwb Brecwast: 7:30 am gyda brecwast £ 4.50  

 7:45 am gyda brecwast £ 3.80   

 8 a.m gyda brecwast £ 3.00                          

  8.30am heb frecwast £ 2.10 

Gofal Dydd: 11.20 / 12am - 3pm £ 12.60 

11.20 / 12am - 6pm £ 20.50  

Clwb bach: 3pm - 3.30pm £ 2.10 

Clwb ar ôl ysgol: 3pm - 6pm £ 8.95 (£ 8.15 2il blentyn) 

Clwb gwyliau: diwrnod llawn 8am - 6 pm £ 21.00 

¾ diwrnod 8 am-3.30pm £ 15.75                      

 hanner sesiwn 8 am-1pm / 1pm - 6pm £ 10.50 

Agoriad cynnar 7:45 am (£ 1.05 yn ychwanegol) neu 7:30 am (£ 2.10 yn ychwanegol) trwy 

drefniant ymlaen llaw 

 



Newidiadau i ddyddiau a chanslo eich lle 

Rhaid rhoi rhybudd o derfynu un mis neu newidiadau mewn presenoldeb.  

Codir ffioedd ar y gyfradd lawn os na roddir rhybudd.  Cyfeiriwch at ein Polisi Talu Ffioedd 

Dylid gwneud ceisiadau am newidiadau i ddyddiau i'r goruchwyliwr a dylid eu lletya lle bo 

hynny'n bosibl. 

Newidiadau dros dro 

Cofiwch fod angen i ni wybod os na fydd eich plentyn (neu blant) yn mynychu Caban Y 

Faenol am unrhyw reswm. Hyd yn oed os ydych chi wedi hysbysu'r ysgol, mae angen i ni 

wybod o hyd 

.Mewn achosion o salwch neu argyfwng pan na ellir rhoi rhybudd, ffoniwch cyn gynted ag y 

gallwch. Mae manylion cyswllt ar ddiwedd y llyfryn hwn. 

Sefydlu 

Gwahoddir y plentyn a'r rhieni / gofalwyr i ddod i weld y clwb cyn diwrnod cyntaf y plentyn; 

mae'r clwb yn annog y presenoldeb cyntaf i beidio â bod yn fwy na hanner sesiwn. Ni chodir 

tâl. 

Yn gynnar ym mhresenoldeb cyntaf pob plentyn, neilltuir amser byr ar gyfer cyfnod 

“sefydlu”. Yn ystod y cyfnod hwn bydd aelod o staff yn amlinellu rheolau ac arferion y clwb 

(gan gynnwys amser prydau bwyd, casglu, cyfarfodydd plant). 

Fel arfer bydd plentyn arall yn cael ei ddyrannu i weithredu fel mentor y plentyn newydd ar 

gyfer yr ychydig sesiynau cyntaf. 

 

Cyrraedd ac ymadael   

Mae copi o'n Gweithdrefn Casglu ar gael gan y goruchwyliwr. 

Cymerir cofrestr ar ddechrau pob sesiwn a defnyddir taflen arwyddo allan. Sicrhewch fod 

hyn yn cael ei gwblhau ar gyfer pob plentyn a gesglir. 

Mae plant sy'n cael eu casglu o'r Ysgol Feithrin yn cael eu cerdded i Caban gan aelod o staff 

ac mae'r plant sy'n mynychu'r dosbarth meithrin hefyd yn cael eu casglu gan aelod o 

staff.Mae plant sydd yn y Babanod yn cael eu casglu gan aelod o staff ac yn cael eu cludo i'r 

Caban.  Mae plant iau yn cerdded ar eu pen eu hunain i Caban. 

Dim ond oedolyn a enwir y gellir ei gasglu. 



Mae'r clwb yn gorffen am 6:00 pm, os cewch eich oedi am ba reswm bynnag, ffoniwch y 

clwb i roi gwybod i ni. Codir tâl hwyr o £ 25 os caiff plant eu casglu ar ôl 6:10 pm. Mae hyn 

i dalu am gost dau aelod o staff yn aros gyda'ch plentyn. 

Amddiffyn Plant 

Rydym yn bwriadu creu amgylchedd lle mae plant yn ddiogel rhag cael eu cam-drin a lle yr 

ymatebir yn brydlon ac yn briodol i unrhyw amheuaeth o gam-drin. Ein nod yw cydymffurfio 

â gweithdrefnau amddiffyn plant lleol a chenedlaethol a sicrhau bod yr holl staff wedi'u 

hyfforddi'n briodol. Mae ein polisi amddiffyn plant llawn ar gael ar gais. 

Cyfleoedd Cyfartal 

Mae Caban Y Faenol wedi ymrwymo i gyfle cyfartal fel y nodir yn ei bolisi cyfle cyfartal. 

Mae'r strategaethau a ddefnyddir i wireddu'r nod hwn yn cynnwys: 

• Mae adeiladau a ddefnyddir gan y clwb yn darparu lefel uchel o hygyrchedd i'r gymuned 

yn gyffredinol. 

• Mae'r bwydlenni'n cynnwys amrywiaeth ddigonol i ddarparu ar gyfer cymysgedd 

diwylliannol plant y clwb 

.• Gweithgareddau sy'n adlewyrchu'r gymuned amrywiol yr ydym yn rhan ohoni. 

Anghenion arbennig 

Bydd y Clwb yn gwneud pob ymdrech i dderbyn a chroesawu unrhyw blentyn ag anghenion 

arbennig. Byddwn yn gweithio ar y cyd â rhieni / gofalwyr a gweithwyr proffesiynol 

perthnasol i ddiwallu anghenion penodol y plentyn. 

Mae ein rhaglen hyfforddi staff yn cynnwys elfennau penodol sy'n ymwneud â phlant ag 

anghenion arbennig. 

Byddwn yn ymdrechu i ddarparu ar gyfer pob plentyn o bob gallu, ond mae'r pwyllgor yn 

ymwybodol o gyfyngiadau'r clwb. Asesir pob achos yn unigol ac asesir risg i sicrhau 

diogelwch pawb. 

Gwybodaeth Gyffredinol 

Ymddygiad 

Mae plant a staff wedi creu rheolau ar gyfer ymddygiad yn y clwb. Mae'r rhain yn cael eu 

harddangos i'r plant eu gweld. 

Mae'r clwb hefyd yn gweithredu polisi ymddygiad, a grynhoir yma: 

Disgwylir i blant barchu ei gilydd, staff ac ymwelwyr. 



Bydd staff yn annog awyrgylch o ofal ac ystyriaeth rhwng holl aelodau'r clwb gan gynnwys 

plant, staff ac ymwelwyr. 

Nod Caban Y Faenol yw annog ymddygiad priodol trwy: ganmoliaeth am ymddygiad da; 

pwyslais ar chwarae a rhannu cydweithredol; siarad â phlant gyda'r cwrteisi a ddisgwyliwn 

ganddynt ac ymgysylltu â phlant mewn gweithgareddau 

Ni fydd Caban Y Faenol yn goddef oddi wrth unrhyw aelod: bwlio; ymddygiad ymosodol, 

gwrthdrawiadol neu fygythiol; ymddygiad y bwriedir iddo arwain at wrthdaro. 

Mae gan y clwb weithdrefnau ar gyfer delio ag ymddygiad annerbyniol. Yn achos trais neu 

ymddygiad sy'n peri perygl uniongyrchol mae angen casglu plentyn yn uniongyrchol; fel cosb 

eithaf, gall y plentyn gael ei eithrio o'r clwb. Mae Caban Y Faenol yn cydnabod y gall 

ymddygiad gwael ddigwydd o bryd i'w gilydd am resymau nad ydynt bob amser yn amlwg, 

neu o ganlyniad i anghenion arbennig. I. Bydd yn ymdrechu i fod yn hyblyg er mwyn darparu 

ar gyfer achosion o'r fath. 

Salwch 

Ni allwn ofalu am blant sy'n sâl. Os bydd eich plentyn yn sâl tra yn ein gofal byddwn yn 

cysylltu â chi. Cyfeiriwch at ein Polisi Gofalu am Blant Salwch. 

Rhowch wybod i'r goruchwyliwr am unrhyw salwch heintus y mae'ch plentyn yn ei 

gontractio. Os yw'ch plentyn wedi cael salwch a / neu ddolur rhydd, peidiwch ag anfon ef / 

hi i'r clwb am 48 awr ar ôl i'r salwch ddod i ben.  

 Damweiniau a Chymorth Cyntaf 

Cymerir pob rhagofal i sicrhau diogelwch y plant bob amser ac mae'r clwb wedi'i yswirio'n 

llawn. Mae ein holl staff wedi'u hyfforddi mewn cymorth cyntaf ac mae pecyn cymorth 

cyntaf yn cael ei gadw yn yr adeilad. Rydym yn gweithredu trefn damweiniau ac mae 

ymarferion tân yn cael eu cynnal yn rheolaidd. Cyfeiriwch at ein Polisi Cymorth Cyntaf.   

Meddyginiaeth 

Rhowch wybod i'r goruchwyliwr os yw'ch plentyn yn cymryd meddyginiaeth ragnodedig. 

Siaradwch â'r goruchwyliwr os oes angen rhoi meddyginiaeth yn ystod amser clwb. 

Cyfeiriwch at ein polisi Gweinyddu Meddyginiaethau 

Tripiau’r clwb 

Weithiau, bydd cyfle i blant sy'n mynychu'r Clwb fynd ar deithiau. Pan fydd gwibdaith wedi'i 

chynllunio, bydd rhieni / gofalwyr yn cael eu hysbysu ymlaen llaw ac yn cael gwybod yn 

ysgrifenedig. Bydd angen llenwi caniatâd rhieni wrth roi gwybodaeth benodol. Bydd gan 

deithiau gymhareb staff i blentyn uwch, a bydd y Rheolwr yn cynnal asesiad risg o'r daith ac 

yn cadw ffôn symudol gyda hi bob amser. 



Bwyta'n iach 

Ein nod yw meithrin ac annog diddordeb mewn bwyta'n iach ymhlith y plant. Bydd pob 

plentyn yn cael cynnig byrbryd iach wrth gyrraedd y Clwb. Bydd pob diod yn laeth neu 

hanner llaeth braster. 

Dillad wedi eu baeddu Damweiniau Newid / Toiledau 

Bwriad Caban Y Faenol yw derbyn plant o 2½ oed ac felly dylai'r plentyn fod wedi ei 

hyfforddi fel toiled er y gall rhai plant ifanc fod yn gweithio tuag at ymataliad llawn, neu 

gallant barhau i fod yn anymataliol am gyfnod hir oherwydd bod ganddynt cyflwr meddygol 

penodedig. Efallai na fydd eraill eto wedi cyflawni'r cam hwn yn eu datblygiad.Fodd bynnag, 

mae angen i ni gynllunio ar gyfer hyn os bydd yr angen yn codi. 

• rydym yn darparu ffedogau a menig tafladwy, mat newid, bagiau cewynnau a 

chyfleusterau golchi dwylo priodol. Wedi'i baeddu Bydd pantiau yn cael eu rinsio a'u lapio 

ddwywaith a'u rhoi i'r rhiant ar ddiwedd y dydd 

• Bydd yr ardal newid, sydd wedi'i lleoli yn nhoiledau'r merched, yn cael ei glanhau ar ôl ei 

defnyddio. 

• Bydd dŵr cynnes a sebon hylifol ar gael i olchi dwylo cyn gynted ag y bydd y dasg wedi'i 

chwblhau. 

• Bydd tyweli papur ar gael i sychu dwylo. 

Gweithdrefnau ar gyfer gofal personol 

Ar gyfer unrhyw blentyn y mae angen ei newid yn rheolaidd, cytunir ar gynllun gofal 

personol gyda'r rhieni. Gweler y polisi perthnasol 

 

Y drefn gwyno 

Caiff Caban Y Faenol ei redeg ar gyfer yr Aelodau.  Rydym yn gwerthfawrogi eich barn. Os 

oes gennych unrhyw ymholiadau, sylwadau neu os oes angen i chi drafod unrhyw faterion 

yn ymwneud â'ch plentyn, mae croeso i chi siarad â'r goruchwylydd, neu aelod o'r Pwyllgor 

Rheoli. 

Bydd cwynion llafar yn cael eu cyflwyno yng nghyfarfod nesaf y Pwyllgor i'w trafod a'u 

gweithredu.  Gellir dod â'r gŵyn i'r cyfarfod gan yr achwynydd neu gynrychiolydd.  Gall y 

Pwyllgor drefnu cyfarfodydd ar wahân, os gofynnir am hynny. 

Pob cwyn ysgrifenedig Wil yn cael ei gydnabod o fewn pum diwrnod gwaith o dderbyn y 

gŵyn a bydd ymateb ysgrifenedig llawn yn cael ei wneud ar ôl cyfarfod nesaf y pwyllgor. Os 

yw hyn yn hirach na mis byddwch yn cael eich hysbysu neu rhag ofn bod y mater yn cael ei 



ystyried yn ddifrifol iawn gellir galw cyfarfod cyffredin ychwanegolMae copi llawn o'n trefn 

gwyno a'n polisi ar gael ar gais. 

 

CIW (corff rheoleiddio) 

Swyddfa Ranbarthol Gogledd CymruSwyddfeydd y Llywodraeth, 

Sarn Mynach 

,Cyffordd Llandudno, 

 LL31 9RZ 

 

 

Addewid i Rieni / Gofalwyr 

• Rydym yn gwerthfawrogi ein perthynas â rhieni / gofalwyr ac rydym wedi ymrwymo i 

weithio mewn partneriaeth â chi i ddarparu chwarae a gofal o'r radd flaenaf i'ch plant. 

Byddwn yn: 

• eich croesawu bob amser i drafod ein gwaith, cael sgwrs neu gymryd rhan yn ein 

gweithgareddau; 

• eich hysbysu o amserau agor, ffioedd a thaliadau, rhaglenni gweithgareddau, bwydlenni a 

gweithdrefnau;  

• bod yn gyson a dibynadwy i'ch galluogi i gynllunio gyda hyder a thawelwch meddwl; 

• rhannu a thrafod cyflawniadau, profiadau, cynnydd a chyfeillgarwch eich plentyn; 

• gofynnwch am eich caniatâd ar gyfer gwibdeithiau a digwyddiadau arbennig; 

• gwrando ar eich barn a'ch pryderon i sicrhau ein bod yn parhau i ddiwallu eich anghenion. 

 

Gwybodaeth Cyswllt 

Caban Y Faenol, Ysgol Y Faenol, Penrhosgarnedd, Bangor, Gwynedd, LL57 2NN 

Ffôn: 01248 361272 Symudol 07436289657 

e-bost: cabansupervisor@live.co.uk          Facebook: Caban Bangor 

 

mailto:cabansupervisor@live.co.uk


Staff 

Rheolwr:  Morfudd Roberts 

Rheolwr Cynorthwyol : Emma Jones 

Gweithwyr Chwarae:   Emma Hughes,  Sarah Jones , Clara Owen,  Jo Taylor , Carol Camilleri  , 

Tania Thompson,  Lisa Francis ,Nia Brace, Erin Roberts,  Emma Louise Hughes , Julie Williams 

Staff ychwanegol Clwb Gwylaiu Sioned Francis, Cadi Willims,Karen Roberts  

 

Bwrdd Cyfarwyddwyr 

 Julia Roberts, Katy Haselgrove,Morfudd Roberts, Hannah Jones  

 

Pwyllgor Rheoli 

Cadeirydd Hannah Jones  

`Trysorydd Morfudd Roberts 

Ysgrifennydd Sian Ishmael Jones  

Aelodau:   Joanna Thomas (Pennaeth), Julia Roberts, Emma Jones, AmandaHall, Clare 

Hodgkinson, a Katy Haselgrove 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2: Staffio 

Mae ein Clwb wedi ymrwymo i roi lles gorau y plant, gofal a datblygiad yng nghanol pob mater staffio. 

• Bydd y Rheolwr yn trefnu cyfarfodydd staff rheolaidd lle gall yr holl staff drafod a chyfrannu mewn modd 

cadarnhaol. Dylai'r Rheolwr annog staff i gyfrannu at ddatblygiad ac ansawdd y rhaglen o weithgareddau a 

ddarperir. 

• Disgwylir i'r aelodau o staff ymgymryd â hwy eu hunain bob amser mewn modd proffesiynol, cwrtais, 

defnyddiol, cynnes ac yn gyson. 

• Disgwylir i aelodau'r staff ddangos gwybodaeth a dealltwriaeth o faterion aml-ddiwylliannol ac ymrwymiad i 

drîn pob plentyn fel unigolion a chyda parch a pharch cyfartal. 

• Bydd aelodau'r staff mewn gwisg briodol ac yn drwysiadus ar gyfer gweithio gyda phlant a chydag 

ymwybyddiaeth o faterion iechyd a diogelwch. 

• Rhaid cadw ffonau symudol personol yn y storfa yn ystod oriau gwaith. Os bydd angen i staff dderbyn galwad 

argyfwng, dylai'r sawl sy'n eu galw ddefnyddio prif rif y Clwb. 

Telerau ac Amodau 

Mae'r Clwb wedi ymrwymo i hyrwyddo arferion cyflogaeth sy'n gyfeillgar i'r teulu er mwyn helpu staff i 

gydbwyso ymrwymiadau gwaith ac ymhlith y teulu. Bydd y Clwb yn gwneud pob ymdrech i fod yn hyblyg gyda 

staff ac i hyrwyddo cysylltiadau gweithio cytûn, trwy undebau llafur a sefydliadau eraill. 

Bydd y Clwb yn gweithio gyda staff a'u cynrychiolwyr i sicrhau bod yr holl ddeddfwriaeth a rheoliadau 

cyflogaeth - gan gynnwys Tâl Mamolaeth Statudol, Tâl Tadolaeth Statudol, Absenoldeb Rhiant, Tâl Salwch 

Statudol a Rheoliadau Amser Gweithio - yn cael eu gweithredu. 

Yn ymateb I hyn, mae'r Clwb yn disgwyl gonestrwydd, teyrngarwch a diwydrwydd gan ei staff. 

Cyfrifoldeb y Person Cofrestredig yw manylion ysgrifenedig contractau cyflogaeth, gan gynnwys cyfraddau a 

lefelau cyflog a thelerau ac amodau eraill. 

Cymwysterau, Profiad a Gwiriadau Diogelwch 

Bydd y Rheolwr a'r holl staff (gan gynnwys myfyrwyr a gwirfoddolwyr) yn meddu ar gymwysterau addas, yn 

meddu ar brofiad perthnasol ac wedi cael eu harchwilio'n llawn gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd.  

Ni fydd y Clwb yn cyflogi staff na gwirfoddolwyr sydd wedi eu cael yn euog o drosedd neu wedi bod yn destun 

gorchymyn sy'n eu gwahardd rhag cofrestru o dan reoliadau a wneir o dan atodlen 9A o Ddeddf Plant 1989. 

Bydd gwiriadau cofnod troseddol yn cael eu diweddaru bob tair blynedd. 

Ni chaiff neb sydd heb dderbyn archwiliadau llawn o'r Swyddfa Cofnodion Troseddol, ond  sydd ar y safle (fel 

aelod o staff sy'n disgwyl clirio cofrestru) ei adael ar ei ben ei hun gyda phlentyn. 

Bydd gan y Rheolwr gymhwyster NVQ Lefel 5 o leiaf sy'n briodol i'r swydd, ynghyd â dwy flynedd o leiaf o 

brofiad o weithio mewn lleoliad gofal dydd. 

 

 



Safonau Ymddygiad  

O dan unrhyw amgylchiadau, dylai unrhyw ddadleuon neu anghytundeb rhwng aelodau staff ddigwydd ym 

mhresenoldeb plant neu rieni / gofalwyr. 

Ni chaniateir ysmygu, defnydd alcohol neu gyffuriau ar safle'r Clwb. 

Ni fydd unrhyw fwlio, aflonyddu neu erledigaeth yn cael ei oddef ar safle'r Clwb. 

Ni fydd ymddygiad troseddol fel iaith rywiol neu hiliol neu aflonyddwch yn cael ei oddef. 

Disgwylir i'r holl staff drin pawb yn barchus bob amser ac efallai y bydd ymddygiad amhriodol yn arwain at 

gamau disgyblu. 

Cymhareb Staff i Blant 

Mae'r Clwb yn ymwybodol o bwysigrwydd cynnal cymarebau staff digonol i blant, gan sicrhau bod plant yn 

derbyn gofal yn ddiogel ac yn cael sylw a chymorth digonol. Ym mhob achos, bydd y gymhareb staffio isafswm 

ar gyfer plant yn 1: 8 1: 4 1:10 yn dibynnu ar oedran sy'n briodol. 

Bydd y Rheolwr yn sicrhau bod o leiaf dau aelod o staff ar ddyletswydd bob amser.  

Bydd y Rheolwr yn sicrhau ymhellach fod cynlluniau wrth gefn addas i ymdrin ag argyfyngau, absenoldebau 

staff annisgwyl, gwyliau a salwch. 

Cyfrinachedd 

Mae gan staff yr hawl i breifatrwydd, fel y plant a'u rhieni / gofalwyr. Ni ddylid trafod manylion personol ac 

eithrio mewn amgylchiadau eithriadol. Ni fydd staff yn siarad am ddigwyddiadau unigol nac ymddygiad plant o 

flaen rhieni / gofalwyr a phlant eraill. 

Dan unrhyw amgylchiadau, dylai staff ddarparu unrhyw wybodaeth am blant i unrhyw gangen o'r cyfryngau. 

Dylid pasio'r holl ymholiadau cyfryngau yn y lle cyntaf i'r Rheolwr. (Ceir manylion pellach am weithdrefnau 

cyfrinachedd y Clwb yn y Polisi Cyfrinachedd) 

Absenoldebau 

Dylai staff drafod gwyliau blynyddol statudol gyda'r Rheolwr, ym mhob achos gan roi cymaint o rybudd â 

phosib. 

Os na all staff fynychu gwaith oherwydd salwch neu gyflwr meddygol arall, rhaid iddynt gysylltu â'r Rheolwr 

cyn dechrau'r diwrnod gwaith. 

Dylai staff nodi pam na allant fynychu'r gwaith a phryd y maent yn disgwyl dychwelyd. 

Wrth ddychwelyd i'r gwaith, dylai staff lenwi ffurflen hunan-ardystio a ffurflen cyfweliad dychwelyd i'r gwaith 

am unrhyw absenoldeb oherwydd salwch. 

Am absenoldebau o fwy na saith niwrnod dylid cael llythyr gan eu meddyg. 

Bydd y Rheolwr yn cadw cofnod o holl absenoldebau salwch, absenoldebau eraill ac hefyd os bydd staff yn 

hwyr yn cyrraedd y gwaith.  

 



3.Hyfforddiant a Datblygiad Staff 

Staff yw ein adnodd mwyaf gwerthfawr, oherwydd trwy eu ymroddiad a’u brwdfrydedd y mae gofal 

arbennig yn cael ei gynnig a’i gadw. Rydym felly yn ymrwymo i gynnig hyfforddiant o safon a cyfleoedd 

datblygu fel bod ein staff yn gallu cyflawni eu dyletswyddau yn effeithlon ac yn  effeithiol . 

Mae'r Clwb yn cydnabod bod hyfforddiant a monitro rheolaidd o ddatblygiad proffesiynol yn bwysig i'r holl 

staff. Mae datblygu a hyfforddi staff yn hanfodol gan ei fod yn caniatáu i staff gadw'r wybodaeth ddiweddaraf 

am feddwl ac ymarfer cyfredol ynglŷn â materion chwarae a datblygu plant. Yn ychwanegol, mae staff wedi'u 

hyfforddi'n dda ac wedi'u cymell, gall clwb ddiwallu anghenion amrywiol a chymhleth plant yn ei gymuned leol 

yn well. 

 

Mae'r Clwb wedi ymrwymo i ddarparu ar gyfer staff: 

 

• Proses sefydlu lawn. 

 

• System reolaidd o werthusiadau. 

 

• Cofnod gyfoes o gymwysterau a hyfforddiant staff. 

Bydd hyn yn helpu i sicrhau bod anghenion datblygu staff yn cael eu diwallu a bod hyfforddiant a 

chymwysterau staff yn bodloni gofynion y clwb a'r Safonau Cenedlaethol. 

 

Ymsefydlu Staff 

Rhoddir swydd ddisgrifiad i aelodau newydd o staff a gofynnir iddynt ddarllen polisïau a gweithdrefnau'r Clwb. 

Bydd staff hefyd yn cael proses sefydlu yn ystod mis cyntaf eu cyflogaeth. 

 

Fel rhan o'r sesiwn sefydlu, bydd y rheolwr yn trafod ac yn siarad trwy arferion pob dydd y Clwb. Bydd y rhain 

yn cynnwys: 

 

• Yn dangos staff newydd o gwmpas yr adeilad, gan nodi'r holl allanfeydd tân, toiledau ac ardaloedd megis y 

storfa a'r gegin. 

 

• Esbonio sifftiau, egwyliau staff a phob agwedd ar reolaeth a rhedeg y Clwb o ddydd i ddydd. 

 

• Cyflwyno'r aelod newydd o staff i'w cydweithwyr, plant a rhieni / gofalwyr lle bod hynny'n briodol. 

 

• Nodi goblygiadau ymarferol polisïau ac arferion y Clwb, gan gynnwys sut maent yn ymwneud â 

rhwymedigaethau'r Clwb o dan y Safonau Cenedlaethol. 

 

Arfarniad a goruchwyliaeth staff 

Prif amcan system werthuso a goruchwylio'r Clwb yw adolygu perfformiad a photensial gweithwyr, ac i nodi 

anghenion hyfforddi a datblygu addas a phriodol. 

 

Bydd gwerthusiadau ar ffurf cyfarfodydd blynyddol rhwng staff a'r Rheolwr. Fe'u defnyddir i nodi gwybodaeth, 

sgiliau, meysydd cyfredol ar gyfer datblygu yn y dyfodol ac anghenion hyfforddi posibl. 

 

Bydd y goruchwylio ar ffurf trafodaethau tymhorol rheolaidd rhwng y staff a'r Rheolwr, a byddant yn gyfle i 

fyfyrio ar gynnydd proffesiynol diweddar, yn ogystal â'r targedau a osodir, a'r materion a godwyd, yn ystod y 



gwerthusiadau. 

 

Defnyddir y broses arfarnu a goruchwylio i lunio Cynllun Datblygu Personol (gweler isod) ar gyfer pob aelod o 

staff. 

 

Cyfarfodydd Staff 

Bydd cyfarfodydd staff tymhorol ar gyfer datrys problemau, rhannu gwybodaeth a chydnabod materion 

gwaith. Mae'r rhain hefyd yn gyfleoedd i staff fyfyrio ar eu perfformiad gwaith ac adolygu unrhyw anawsterau 

y gallant eu hwynebu. Bydd cyfarfodydd staff yn fforwm ar gyfer pennu amcanion ar gyfer y Clwb.Cynllunio 

Datblygiad Personol 

Mae Cynllunio Datblygiad Personol yn broses barhaus i sicrhau bod anghenion staff yn cael eu nodi a'u 

gweithredu fel y maent yn codi. Cyd-gyfrifoldeb yr aelod o staff a'r Rheolwr yw sicrhau bod y cynllun yn cael ei 

ddiweddaru a bod pob penderfyniad yn cael ei ddilyn.Bydd y Rheolwr yn cadw copi o'r cynllun hwn, ond anogir 

pob aelod o staff hefyd i gadw copi o'u Cynllun Datblygu Personol eu hunain, gan restru unrhyw hyfforddiant a 

gynhelir a sgiliau ychwanegol a enillwyd ers dechrau gweithio yn y clwb. 

Cyfleoedd Hyfforddi 

Bydd y Clwb yn gwneud popeth a all i gefnogi staff sy'n gweithio tuag at wella eu cymwysterau a'u profiad 

hyfforddi. Anogir yr holl staff i gymryd cyfleoedd hyfforddi i ehangu eu datblygiad proffesiynol a sicrhau 

gwybodaeth gyfoes am faterion gofal plant.Cyfrifoldeb y Rheolwr yw nodi a hyrwyddo cyrsiau hyfforddi addas 

ar gyfer staff ac yn eu hannog yn gryf i fanteisio ar y rhain. Rhoddir cefnogaeth i helpu staff i oresgyn unrhyw 

rwystrau rhag cael mynediad at hyfforddiant o'r fath.Disgwylir i staff fynychu cyrsiau hyfforddi a diweddaru 

sgiliau yn ôl eu Rheolwr. Ni fydd staff yn dioddef yn ariannol am unrhyw hyfforddiant y mae'n ofynnol iddynt ei 

wneud.Mae cyrsiau hyfforddi penodol mewn Cymorth Cyntaf, Hylendid Bwyd, Cyfleoedd Cyfartal, Amddiffyn 

Plant, Hyrwyddo Ymddygiad Cadarnhaol, Iechyd a Diogelwch yn orfodol ac mae'n rhaid i aelodau'r staff bob 

amser fynychu cyrsiau o'r fath pan ofynnir amdanynt. Cyfrifoldeb y Rheolwr yw sicrhau bod staff yn cael eu 

diweddaru â deddfwriaeth ddiweddar ac yn cael eu cofrestru'n briodol ar unrhyw gyrsiau sydd eu hangen i 

gyflawni cyfrifoldebau cyfreithiol y Clwb. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4: Gweithdrefnau Disgyblu Staff 

Bydd ein Clwb yn cefnogi staff sy'n llawn cymhelliant, medrus a phroffesiynol. Fodd bynnag, weithiau bydd 

angen cymryd camau i annog gwelliant mewn ymddygiad a pherfformiad unigol. 

Bydd y Clwb yn darparu dull teg a chyson o ymdrin â digwyddiadau disgyblu. Ein nod bob amser yw cefnogi ac 

annog staff, gan hyrwyddo cysylltiadau cyflogaeth da. Os yw aelod o staff yn destun camau disgyblu, bydd 

gweithdrefnau teg a chyson yn cael eu cyflogi: 

• Bydd y digwyddiad yn cael ei ymchwilio'n llawn a'r ffeithiau a sefydlwyd. 

• Bydd ymchwiliadau yn anwahaniaethol ac yn cymhwyso'n gyfartal i'r holl staff waeth beth fo rhyw, statws 

priodasol, dewis rhywiol, hil neu anabledd. 

• Ym mhob cam, bydd yr aelod o staff dan sylw yn cael gwybod am natur y gŵyn ac yn rhoi eglurhad am 

unrhyw gosb a osodir. 

• Rhoddir cyfle i'r staff ddatgan eu hachos, a chyda chynrychiolydd cyfaill, cydweithiwr neu Undeb Llafur o'u 

dewis, yn ystod unrhyw ran o'r broses ddisgyblu. 

• Ni chaiff staff eu diswyddo am dorri disgyblaeth gyntaf ac eithrio yn achos camymddwyn difrifol (gweler 

isod). 

• Mae gan staff yr hawl i apelio yn erbyn unrhyw gamau disgyblu a gymerir yn eu herbyn.Bydd y Rheolwr neu'r 

Person Cofrestredig yn cynnal ymchwiliadau.Mae'r Weithdrefn Ddisgyblu Staff yn gweithredu fel a ganlyn: 

Trafodaeth Anffurfiol 

Cyn cymryd camau disgyblu ffurfiol, bydd y Rheolwr yn gwneud pob ymdrech i ddatrys y mater trwy 

drafodaethau anffurfiol gyda phartïon dan sylw. Dim ond pan fydd hyn yn methu â chyflawni gwelliannau neu 

ganlyniadau boddhaol, bydd gweithdrefnau disgyblu yn cael eu gweithredu'n ffurfiol. 

Rhybudd Llafar Ffurfiol 

Unwaith y rhoddwyd rhybudd ffurfiol gan y Rheolwr, hysbysir yr aelod o staff dan sylw am hyn a rhoddir 

eglurhad am y rhybudd. Byddant yn cael gwybod mwy am eu hawl i apelio. Bydd nodyn byr o'r rhybudd yn cael 

ei gadw ar gofnodion y Clwb. Caiff hyn ei ddiystyru ar ôl chwe mis, yn amodol ar ymddygiad boddhaol a / neu 

berfformiad. 

Rhybudd Ysgrifenedig 

Os, yn dilyn rhybudd llafar ffurfiol, nid oes digon o welliant mewn safonau, neu os bydd digwyddiad arall yn 

digwydd, rhoddir rhybudd ysgrifenedig. Bydd hyn yn nodi'r rheswm dros y rhybudd ac, os nad oes datrysiad 

boddhaol ar ôl mis arall, rhoddir rhybudd ysgrifenedig terfynol. Cedwir copi o'r rhybudd ysgrifenedig cyntaf 

hwn yng nghofnodion y Clwb, ond fe'i anwybyddir ar ôl 12 mis, yn amodol ar ymddygiad boddhaol a / neu 

berfformiad. 

Rhybudd Ysgrifenedig Terfynol 

Os yw ymddygiad neu berfformiad yr aelod o staff yn parhau'n anfoddhaol yn gyson, neu os yw'r camymddwyn 

yn ddigon difrifol, rhoddir rhybudd ysgrifenedig terfynol gan egluro y gall unrhyw dorri'r safonau ymhellach, 

neu gamymddwyn difrifol arall, arwain at ddiswyddo'r gweithiwr. Bydd copi o'r rhybudd yn cael ei gadw yng 

nghofnodion y Clwb, ond fe'i anwybyddir ar ôl 24 mis, yn amodol ar ymddygiad boddhaol a / neu berfformiad. 

Bydd y rhybudd yn datgan yn glir y bydd diswyddo yn deillio o fethiant i gydymffurfio.Mewn rhai amgylchiadau 



eithriadol, efallai y bydd aelod o staff yn derbyn Rhybudd Ysgrifenedig Terfynol a fydd yn aros ar gofnodion y 

Clwb am gyfnod amhenodol. Bydd y cam gweithredu hwn yn dilyn pan nad yw aelod o staff ond wedi osgoi 

diswyddo oherwydd amgylchiadau ysgogol neu liniaru. 

Camymddygiad Crynswth 

Os ystyrir bod aelod o staff wedi cyflawni gweithred o'r natur ganlynol ar ôl ymchwilio, bydd y diswyddiad yn 

ganlyniad arferol: 

• Cam-drin plant (am ragor o fanylion, cyfeiriwch at y polisi Amddiffyn Plant). 

• Troseddau difrifol ar reolau iechyd a diogelwch (am ragor o fanylion, cyfeiriwch at y polisi Iechyd a 

Diogelwch). 

• Ymosod ar berson arall 

• Bwlio parhaus, aflonyddu rhywiol neu hiliol. 

• Bod yn anaddas i weithio trwy alcohol neu ddefnydd cyffuriau anghyfreithlon. 

• Esgeulustod crynswth sy'n achosi neu a allai achosi anaf, colled neu ddifrod i bersonau neu eiddo 

.• Dwyn, dwyll neu ffugio dogfennau'r Clwb yn fwriadol. 

• Difrod bwriadol i eiddo'r Clwb. 

• Bod yn berson anaddas o dan delerau Deddf Safonau Gofal 2000 neu Ddeddf Plant 1989. 

Er bod yr achos honedig o gamymddwyn difrifol yn cael ei ymchwilio, mae'n debygol y bydd yr unigolyn dan 

sylw yn cael ei atal, ac yn ystod y cyfnod hwnnw bydd lefelau cyflog arferol yn digwydd. Ni ddylid ystyried 

ataliad o'r fath yn fath o gamau disgyblu a bydd am gyfnod mor fyr ag y bo modd. Dim ond ar ôl ymchwiliad 

llawn y bydd unrhyw benderfyniad i'w wrthod. 

Os canfuwyd bod yr aelod o staff wedi cyflawni gweithred o gamymddwyn difrifol, fe'u diswyddir heb rybudd. 

Honiadau yn erbyn Staff 

Cynghorir yr holl staff i leihau'r amser a dreulir yn unig gyda phlant a bod yn ymwybodol o'r risgiau posibl wrth 

wneud hynny (am fwy o fanylion cyfeiriwch at y polisi Amddiffyn Plant). 

Os gwneir honiad o gam-drin yn erbyn aelod o staff, bydd y Rheolwr yn dilyn gweithdrefnau'r polisi Amddiffyn 

Plant 

Os gwneir honiad o gam-drin yn erbyn y Rheolwr, yna bydd aelod arall o staff dynodedig yn adrodd y mater yn 

uniongyrchol i'r Person Cofrestredig, yr adran Gwasanaethau Cymdeithasol lleol ac AGC.  

Apêl 

Rhaid i staff sy'n dymuno apelio yn erbyn penderfyniad disgyblu wneud hynny yn ysgrifenedig ac o fewn 15 

diwrnod gwaith ar ôl i'r penderfyniad gael ei gyfathrebu. Ymdrinnir ag apeliadau cyn gynted ag y bo modd ac o 

fewn 15 diwrnod arall o leiaf. Os yn bosibl, bydd y Person Cofrestredig, neu uwch aelod o staff nad oedd yn 

rhan o'r camau disgyblu gwreiddiol, yn clywed yr apêl ac yn beirniadu'r achos yn ddiduedd. 

Ar bob cam o'r weithdrefn, cadarnheir yr hawl i apelio fel rhan o'r llythyr rhybuddio, atal neu ddiswyddo. 



4a Polisi Absenoldeb Arbennig 

Cyflwyniad 

Mae Caban Y Faenol Cyf wedi ymrwymo i sicrhau cydbwysedd teg rhwng anghenion 

gweithwyr a darparu gwasanaeth rhagorol. 

Mae'r polisi'n nodi'r fframwaith y cytunwyd arno ar gyfer amser i ffwrdd, â thâl neu heb dâl 

am resymau domestig, personol a theuluol ac ar gyfer cyflawni dyletswyddau cyhoeddus a 

dinesig, cyn belled nad yw'r rhain yn dod o dan bolisïau Caban eraill. 

Nod y polisi yw dull Caban o ymdrin â gwyliau arbennig ac mae'n darparu canllawiau clir i 

reolwyr a staff eu dilyn wrth ymdrin â cheisiadau am absenoldeb â thâl / di-dâl. 

Pwrpas gwyliau arbennig yw ymdrin ag argyfyngau domestig yn ogystal â rhai dyletswyddau 

cyhoeddus a dinesig arfaethedig. 

Nid yw absenoldeb arbennig yn hawl cytundebol ac felly mae'n bosibl ei fod yn gyflogedig 

neu'n ddi-dâl. 

Dylai'r polisi gael ei gymhwyso'n gyfartal i'r holl staff ac ni ddylai unrhyw grwpiau fod dan 

anfantais gan y polisi. 

Cyfrifoldeb yr aelod o staff yw cynnal cyswllt yn ystod y cyfnod hwn o absenoldeb arbennig. 

Os bydd aelod o staff yn methu â chadw cysylltiad. Gallai hyn arwain at dynnu absenoldeb 

cyflogedig yr aelod staff yn ôl. 

Nid yw absenoldeb arbennig yn hawl. Fodd bynnag, dylid ystyried ceisiadau am absenoldeb 

arbennig mewn modd sensitif a chydymdeimladol yng ngoleuni amgylchiadau unigol a bydd 

rheolwyr ac aelodau'r pwyllgor, lle bynnag y bo'n bosibl ac yn briodol, yn ceisio rhoi 

ceisiadau o fewn cwmpas y polisi, gan gofio gofynion y gweithle. 

Bydd angen i gyflogwyr drafod yn agored gyda'r rheolwr y rhesymau a'r amgylchiadau sydd 

wedi arwain at eu cais am absenoldeb arbennig. Mae'n bwysig bod cyflogeion yn ystyried 

gofynion gwasanaeth Caban ac yn cydnabod mai dim ond gyda'r cytundeb gyda'r rheolwr y 

caniateir gwyliau arbennig. 

Mathau o absenoldeb 

Absenoldeb profedigaeth. 

1. Marwolaeth Perthynas (absenoldeb i'w gymryd yn syth ar ôl y profedigaeth) 

i) Uchafswm o 8 diwrnod gwaith p'un ai gŵr / gwraig / partner / plentyn / tad neu fam y 

staffi 



i) Uchafswm o 3 diwrnod gwaith yn achos marwolaeth brawd / chwaer / rhieni cyfraith / 

gwarcheidwad neu berthynas y staff sy'n byw gyda'r staff ar adeg y farwolaeth, neu y mae'r 

staff yn gwbl gyfrifol am drefniadau'r angladd ar eu cyfer. 

iii) Uchafswm o 2 ddiwrnod gwaith yn achos marwolaeth tad-cu, mam-gu, ŵyr, wyres, 

brawd-yng-nghyfraith, chwaer-yng-nghyfraith. 

Absenoldeb Arbennig Brys 

Nod yr absenoldeb hwn yw darparu ymateb i anghenion uniongyrchol. Yn y bôn, tymor byr 

fydd y seibiant (fel arfer yn ddim mwy na diwrnod) ac fel arfer gyda chyflog. 

Yr anghenion a gwmpesir fydd y rhai sy'n deillio o lawer o sefyllfaoedd domestig amrywiol, 

sy'n codi o bryd i'w gilydd, e.e 

.• Os bydd dibynnydd yn sâl, yn rhoi genedigaeth neu wedi cael anaf neu ymosodiad) gan 

gynnwys salwch meddwl neu anaf) 

• Gwneud trefniadau gofal tymor hwy ar gyfer dibynnydd sy'n sâl neu wedi'i anafu 

• Delio â'r aflonyddwch annisgwyl neu'r dadansoddiad o drefniadau gofal ar gyfer 

dibynyddion 

• Delio â digwyddiad annisgwyl sy'n cynnwys plentyn cyflogai ar adeg pan fydd ysgol y 

plentyn yn gyfrifol amdano / amdani 

• Er mwyn delio â digwyddiad sy'n digwydd yn y cartref neu sy'n effeithio ar aelod o deulu'r 

cyflogai y mae'r gweithiwr yn gyfrifol amdano y mae angen rhoi sylw iddo ar unwaith, e.e. 

tân, llifogydd, byrgleriaeth a phresenoldeb yn ystod salwch critigol. 

Absenoldeb Mabwysiadu, Absenoldeb Cymorth Mamolaeth (Absenoldeb Tadolaeth) a 

Absenoldeb RhiantDylai staff sy'n bwriadu mabwysiadu neu wneud cais am absenoldeb 

cymorth mamolaeth neu absenoldeb rhiant drafod eu hawl i'r absenoldeb priodol gyda 

rheolwr a phwyllgor Caban. Gellir cael gwybodaeth ychwanegol drwy'r canllawiau 

perthnasol drwy'r rheolwr a'r pwyllgor rheoli. 

Dyletswyddau cyhoeddus 

Aelodau o staff sy'n ymgymryd â dyletswyddau ynadol (cyfiawnder neu heddwch) neu sy'n 

aelodau o 

• Awdurdod lleol 

• Tribiwnlys statudol (ee llywodraethwr ysgol) a chyrff iechyd 

• Yr asiantaeth amgylcheddol 



• Byrddau monitro annibynnol y carchar yn ymweld â'r pwyllgorcaniateir, yn ôl disgresiwn y 

rheolwr ac yn amodol ar anghenion y gwasanaeth, heb fod yn fwy na 12 y flwyddyn at 

ddibenion cyflawni'r dyletswyddau hyn (gwyliau blynyddol, amser sy'n ddyledus neu 

absenoldeb di-dâl) dros 12 diwrnod yn ôl ei ddisgresiwn y rheolwr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5: Myfyrwyr a Gwirfoddolwyr 

Credwn fod lleoliad ar gyfer myfyriwr neu wirfoddolwr yn ein Clwb yn gyfle gwerthfawr i adeiladu profiad 

wrth ddysgu am weithio mewn lleoliad gofal plant. Yn yr un modd, rydym yn gwerthfawrogi'r cyfraniad 

positif y gall pobl ymroddedig a brwdfrydig ddod i'n Clwb. 

Fodd bynnag, mae anghenion y plant yn hollbwysig ac felly mae angen i Glwb gyfyngu ar nifer y myfyrwyr a'r 

gwirfoddolwyr a dderbynnir ar unrhyw amser penodol, er mwyn lleihau'r amhariad o weithgareddau craidd y 

Clwb.  

Mae'r Rheolwr yn gyfrifol am sicrhau bod yr holl fyfyrwyr a gwirfoddolwyr sy'n gweithio yn y Clwb yn addas ac 

na fyddant yn effeithio'n andwyol ar y gwasanaeth a ddarperir ar gyfer plant a'u rhieni / gofalwyr. Mae gan y 

Rheolwr gyfrifoldeb cyffredinol dros oruchwylio a chefnogi myfyrwyr a gwirfoddolwyr tra maent yn y Clwb. 

Rhaid i bob myfyriwr a gwirfoddolwr fod yn 16 oed neu'n hŷn, yn cyflwyno dau ganolwr cymeriad, a chael 

gwiriadau diweddaraf gan y Gwasanaeth Datgeliad a Gwaharddiad cyn iddynt ddechrau eu lleoliad yn y Clwb. 

Bydd y Rheolwr yn ymrwymo i gytundeb ysgrifenedig ffurfiol gyda myfyrwyr a gwirfoddolwyr ar ddechrau'r 

lleoliad yn cytuno ar oriau gwaith, cod gwisg ac ymddygiad disgwyliedig yn y Clwb. Bydd y cytundeb hwn hefyd 

yn manylu ar yr hyn y gall y myfyriwr neu'r gwirfoddolwr ei ddisgwyl gan y Clwb. Rhaid i fyfyrwyr a 

gwirfoddolwyr ddarllen, deall a llofnodi amodau gwaith cyn derbyn neu ymrwymo i waith gwirfoddol.Anogir 

myfyrwyr i drafod eu hanghenion dysgu unigol gyda'r Rheolwr pan fyddant yn dechrau yn y Clwb, ac yn 

rheolaidd yn ystod eu lleoliad.  

Bydd angen i fyfyrwyr sy'n ofynnol i gynnal astudiaethau plant y tu hwnt i weithgareddau arferol y Clwb (hy: 

cynnal arolwg neu weithgaredd grŵp) fel rhan o'u cwrs, gael caniatâd ysgrifenedig priodol gan rieni / gofalwyr 

y plant dan sylw. 

Bydd y Rheolwr yn sicrhau bod myfyrwyr a gwirfoddolwyr yn ymgymryd â'r broses ymsefydlu lawn a roddir i 

staff parhaol, fel y nodir ym mholisi 'Staffio' y Clwb. 

Dyrennir aelod o staff i fyfyrwyr a gwirfoddolwyr newydd a fydd â chyfrifoldeb o ddydd i ddydd iddynt hwy a'u 

hanghenion tra yn y Clwb. 

Disgwylir i fyfyrwyr a gwirfoddolwyr fabwysiadu dull proffesiynol bob amser, a gweithio o fewn polisïau a 

gweithdrefnau presennol y Clwb. 

Tra ar y lleoliad, bydd myfyrwyr a gwirfoddolwyr yn cael eu caniatáu - a disgwylir - i gymryd rhan ym mhob 

agwedd ar waith yn y Clwb, oni bai bod y Rheolwr yn cyfarwyddo fel arall.  

Bydd myfyrwyr a gwirfoddolwyr yn mynychu cyfarfodydd staff ac yn cael eu hannog i gyfrannu syniadau a 

rhannu barn. 

Bydd sesiynau goruchwylio a gwerthuso rheolaidd gyda'r Rheolwr a'r aelod staff dynodedig yn cael eu sefydlu 

fel ffordd o fonitro cynnydd. 

Ni ddylid cynnwys myfyrwyr a gwirfoddolwyr ar leoliad yn y gymhareb staff i blant. 

 

 

 



5a. Cyfrinachedd 

Bydd diogelwch a lles y plentyn yn hollbwysig trwy’r amser. Gweler hefyd y polisi amddiffyn plant, y polisi 

cyfryngau / rhyngrwyd.Mae ein gwaith gyda phlant a theuluoedd yn dod â ni i gysylltiad â gwybodaeth 

gyfrinachol.Byddwn yn parchu cyfrinachedd yn y ffyrdd canlynol: 

• Cedwir yr holl wybodaeth bersonol am blant, teuluoedd a staff yn ddiogel yn unol â Deddf Diogelu Data 

1998.  

• Gall rhieni / gofalwyr ofyn am fynediad i gofnodion am eu plant eu hunain ond ni fydd ganddynt fynediad at 

wybodaeth am unrhyw blant eraill. 

• Cofnodir yr holl gofnodion am ddamweiniau / digwyddiadau ar wahân a'u ffeilio ar wahân.  

• Ceisir caniatâd rhiant cyn y bydd ffotograffau, fideos ac ati yn cael eu cymryd o'r plant yn unol â pholisi'r 

cyfryngau a hefyd yn caniatáu cyn llwytho i fyny ar ein Facebook. 

• Cedwir unrhyw bryderon / tystiolaeth sy'n ymwneud â diogelwch personol plentyn yn gyfrinachol ac yn unol 

â'r polisi a'r weithdrefn amddiffyn plant - dilynir Gweithdrefnau Amddiffyn Plant Cymru Gyfan mewn achosion 

o'r fath. 

• Ni fydd staff yn trafod plant unigol gydag eraill y tu allan i'r Clwb oni bai bod y rhiant / gofalwr yn cael 

caniatâd i wneud hynny. 

• Ni fydd neb yn y Clwb yn datgelu gwybodaeth breifat, yn ymwneud â gweithwyr, rhieni plant ac ati oni bai 

bod y sefydliad hwnnw'n ei gwneud yn ofynnol i weithredu ei fusnes yn glir. Os nad ydych yn siŵr o natur 

unrhyw gais yna cyfeiriwch y mater at y Rheolwr sy'n gyfrifol am ddiogelu data yn y Clwb. 

• Mae materion sy'n ymwneud â chyflogi staff, boed yn dâl neu'n ddi-dāl, yn parhau'n gyfrinachol i'r bobl sy'n 

ymwneud yn uniongyrchol â gwneud penderfyniadau personél. 

 • Mae'r holl staff, rheolwyr, gwirfoddolwyr / myfyrwyr yn llofnodi eu bod wedi darllen, derbyn a gweithredu'r 

polisi hwn.  

• Mae unrhyw dorri cyfrinachedd yn cael ei ymchwilio ar unwaith a bod y mater yn cael ei drin yn unol â'r 

weithdrefn ddisgyblu. 

 Mae'r Clwb wedi'i gofrestru gan AGC ac mae'n ofynnol yn gyfreithiol i roi gwybodaeth i'w swyddogion ar eu 

cais. Nid yw darparu'r wybodaeth hon yn cael ei ystyried yn dorri polisi cyfrinachedd y Clwb. 

 

 

 

 

 

 

 



6: Setlo Mewn 

Mae pob plentyn yn unigryw a gall yr amser y maent yn ei gymryd i ymgartrefu yn ein Clwb yn amrywio'n 

fawr. Felly, rhoddir amser iddynt ymgartrefu yn eu amser eu hunain, er mwyn iddynt teimlo'n groesawgar, 

yn ddiogel ac yn hyderus mewn amgylchedd newydd.  

Mae'r Clwb yn annog rhieni / gofalwyr yn gryf i ymweld â'r safle gyda'u plant yn ystod yr wythnos cyn iddynt 

ddechrau. Yn ystod yr wythnos hon, mae'r Clwb yn ei gwneud yn ofynnol i'r rhieni / gofalwyr dan sylw gwblhau 

a dychwelyd y Ffurflen Derbyn.  

Bydd plant newydd i'r Clwb yn cael eu cyfarch mewn modd cynnes a chyfeillgar. Fe'u cyflwynir i bob aelod o 

staff a dywedir wrthynt am unrhyw ymwelwyr rheolaidd eraill i'r Clwb. 

 Yn dibynnu ar oedran ac aeddfedrwydd y plentyn, bydd y rhiant / gofalwr yn aros gyda'r plentyn tra bod y 

rheolau a'r arferion yn cael eu hesbonio. Bydd gan y rhiant / gofalwr yr opsiwn o fod yn rhan o'r broses sefydlu 

os dymunant.Bydd plant yn cael gwybod am drefniadau'r Clybiau a'r rhaglen weithgareddau. Byddant yn cael 

eu dangos o gwmpas y Clwb, yn dweud wrthynt ble y gallant ac na allant fynd, a bod y ddau broses cofrestru a 

llofnodi yn glir.Bydd rheolau sylfaenol yn cael eu hesbonio i'r plentyn a byddant yn cael eu hannog i ofyn 

cwestiynau a chodi unrhyw bryderon. Bydd y plentyn yn cael gwybod am y weithdrefn gwacáu tân a lleoliadau 

pob allanfa dân, yn ôl darpariaethau'r polisi Diogelwch Tân. 

Rhoddir cyfle i rieni / gofalwyr aros gyda'u plentyn am gyfnod yn ystod eu hag wythnos gyntaf. 

Ar eu diwrnod cyntaf, bydd plant yn cael eu cyflwyno i'r plant eraill yn y Clwb.  

Dyrennir 'cyfaill' i'r plentyn a fydd, o dan oruchwyliaeth aelod o staff, yn eu dangos o gwmpas y Clwb a'u 

cyflwyno i'r plant eraill. Yna bydd y plentyn yn cael ei annog i ddod i adnabod y plant eraill ac ymgartrefu i'r 

grŵp. 

Bydd yr holl staff yn goruchwylio plant newydd i'r Clwb i sicrhau eu bod yn hapus yn eu hamgylchedd newydd. 

Bydd lefel briodol goruchwyliaeth o'r fath yn cael ei farnu yn ôl oedran, aeddfedrwydd a phrofiadau blaenorol 

y plentyn.Bydd staff yn gofyn yn rheolaidd sut mae plentyn yn teimlo, pa weithgareddau y maen nhw'n eu 

mwynhau ac os ydynt yn anhapus am unrhyw beth. Ar ddiwedd yr wythnosau cyntaf, yr ail a'r trydydd 

wythnos, bydd y Rheolwr yn dod o hyd i amser i siarad â'r plentyn am sut y maent yn setlo. 

Os yw'n ymddangos bod plentyn yn cymryd amser maith i ymgartrefu, bydd hyn yn cael ei drafod gyda'u rhieni 

/ gofalwyr cyn gynted â phosibl. Yn yr un modd, os yw rhiant / gofalwr yn teimlo bod yna broblem yn ystod y 

cyfnod ymsefydlu, dylent godi hyn gydag aelod o staff. 

Bydd y Rheolwr a'r Staff bob amser ar gael i drafod unrhyw bryderon neu faterion eraill gyda rhieni / gofalwyr 

ynglŷn â'u plentyn a'u presenoldeb yn y Clwb. 

 

 

 

 

 

 



7: Cyrraedd ac Ymadae 

Bydd ein Clwb yn rhoi croeso cynnes a chyfeillgar i bob plentyn wrth gyrraedd a sicrhau eu bod yn gadael yn 

ddiogel ar ddiwedd pob sesiwn. 

Derbyniadau 

Cyfrifoldeb y Rheolwr yw sicrhau bod cofnod cywir yn cael ei gadw o'r holl blant yn y Clwb, a bod unrhyw 

gyrraeddiad neu ymadawiad i'r safle ac oddi yno yn cael ei gofnodi yn y gofrestr. Bydd y gofrestr yn cael ei 

gadw mewn lleoliad hygyrch ar yr eiddo bob amser (ar gyfer eithriadau i'r rheol hon, gweler y polisi 

Ymweliadau a Thu allan). Ychwanegir at y broses hon drwy gyfri y plant yn rheolaidd yn ystod y dydd. 

Dylai'r Clwb gadw cofnodion o gofrestri dyddiol am o leiaf dair blynedd. 

Cyrraedd 

Wrth gyrraedd, dylai rhieni gofnodi presenoldeb eu plentyn yn y gofrestr ddyddiol ar gyfer Clwb Brecwast a 

bydd staff yn cofnodi presenoldeb plant ar gyfer y sesiynau eraill.Os yw'r rhiant / gofalydd am i'r plentyn gael 

meddyginiaeth yn ystod y dydd gan aelod o staff, rhaid iddynt gwblhau a llofnodi'r Ffurflen Gweinyddu 

Meddyginiaeth. Ceir rhagor o fanylion am y weithdrefn hon ym mholisi Iechyd, Salwch ac Argyfwng y Clwb. 

Ymadael 

Os bydd y plentyn yn cael ei gasglu gan rywun heblaw'r rhiant / gofalwr, rhaid nodi hyn i aelod o staff a'i 

gofnodi ar ddechrau'r sesiwn. Rhaid i'r oedolyn a enwebwyd i gasglu plentyn fod yn un o'r rhai a enwir ar y 

Ffurflen Dderbyn. Dim ond oedolion 16 oed a throsodd - a chyda adnabod addas, a fydd yn cael eu hawdurdodi 

i gasglu plant. 

Bydd caniatâd a threfniadau ar gyfer plant sy'n gadael y Clwb yn unig ar ddiwedd sesiwn yn fater i'w drafod 

rhwng y Rheolwr a'r rhieni / gofalwyr, yn seiliedig ar ddealltwriaeth o oedran, aeddfedrwydd a phrofiad 

blaenorol plentyn. Rhaid cyflwyno caniatâd ysgrifenedig i blant sy'n gadael y Clwb yn unig i'r Clwb cyn i'r 

trefniadau o'r fath ddechrau.Ni chaniateir i unrhyw blentyn dan 8 oed adael y Clwb heb ei hapanu. 

Ni chaniateir i unrhyw oedolyn heblaw'r rhai a enwir ar y Ffurflen Dderbyn adael y Clwb gyda phlentyn. Os 

bydd rhywun arall yn cyrraedd heb wybodaeth flaenorol, bydd y Clwb yn ffonio'r rhiant / gofalwr ar unwaith. 

Os bydd y rhiant / gofalwr neu oedolyn a enwebir amgen yn hwyr i gasglu eu plentyn, rhaid hysbysu'r staff am 

hyn wrth darpariaethau'r polisi Plant sydd heb eu Casglu yn cael eu gweithredu. 

Ar ôl ymadawiad, bydd yr oedolyn yn llofnodi'r gofrestr i gasglu'r plentyn i ddangos bod y plentyn wedi gadael 

yr adeilad. Bydd amser yr ymadawiad hefyd yn cael ei gofnodi. 

Absenoldebau 

Os bydd plentyn yn absennol o sesiwn, rhaid i rieni nodi hyn i'r Clwb ymlaen llaw. 

Hebrwng y plant rhwng yr Ysgol a'r Clwb 

Pan fo plant yn cael eu hebrwng rhwng safle'r ysgol Y Ganolfan Penrhosgarnedd a'r Clwb, bydd y 

gweithdrefnau canlynol yn cael eu cynnal: 

Bydd y Rheolwr yn sicrhau bod asesiad risg trylwyr yn cael ei gynnal a'i adolygu'n rheolaidd, yn ôl 

darpariaethau'r polisi Asesu Risg. 



Rhaid llofnodi'r ffurflen ganiatâd cyn i'r plant gael eu casglu o gwmpas Y Ganolfan Penrhosgarnedd.Bydd 

cyswllt yn yr ysgol yn cael ei nodi, y bydd y Rheolwr yn cysylltu â hwy. 

Bydd dau aelod o staff yn mynd gyda phlant babanod i'w dosbarthiadau yn dilyn clwb Brecwast.  

Bydd un aelod o staff yn casglu plant o Ysgol Feithrin Penrhosgarnedd a hefyd o o'r dosbarth meithrin yn yr 

ysgol 

Bydd un aelod o staff yn casglu plant Babanod am 3 o'r gloch.  

Gwneir hyn ystafell ddosbarth ar y tro ac mae pob dosbarth yn cael ei fonitro i fynd i Caban. 

Mae plant Iau yn cerdded i'r Clwb heb oruchwyliaeth. 

Bydd cytundeb clir rhwng y Clwb a'r ysgol ynghylch pryd y trosglwyddir cyfrifoldeb dros ddiogelwch plant yn 

swyddogol. Os yw plentyn yn absennol o'r Clwb heb rybudd ymlaen llaw, bydd staff yn gwirio i weld a ydynt yn 

mynychu'r ysgol y diwrnod hwnnw - ni fyddant yn derbyn gair plant eraill.  

Os nad yw lleoliad y plentyn yn glir, bydd y staff yn hysbysu'r cyswllt dynodedig yn syth yn yr ysgol a'r rhieni / 

gofalwyr. 

Cludiant 

Lle bo modd, bydd y Clwb yn defnyddio bws mini wrth hebrwng plant pellteroedd hirach. Wrth hebrwng plant 

trwy fws mini neu gerbyd preifat arall, bydd staff yn sicrhau y cedwir at y rheolau canlynol bob amser: 

• Yn ogystal â'r gyrrwr, bydd o leiaf un oedolyn yn goruchwylio bob amser. Bydd yr oedolyn hwn yn eistedd 

yng nghefn y cerbyd ac yn agos at y drws. Bydd gan bob oedolyn, sy'n ymwneud â chludo plant, archwiliadau 

Swyddfa Cofnodion Troseddol priodol a chyfoes. 

• Ni ddylai plant eistedd ar flaen bws mini. 

• Bydd gan y gyrrwr Drwydded Bysus Bach Adran 19 ddilys, sy'n addas ar gyfer gyrru bws mini a hebrwng plant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8: Gofal, Dysgu a Chwarae 

Nod y rhaglen o weithgareddau ac awyrgylch ein Clwb yw annog hyder, annibyniaeth a mwynhad. Mae ein 

gwaith, fel ei graidd, yn anelu at alluogi plant i ddatblygu eu medrau emosiynol, cymdeithasol, gwybyddol, 

rhyngbersonol a chorfforol, a'u dymuniad i archwilio, darganfod a bod yn greadigol. 

Bydd y Clwb yn darparu amgylchedd chwarae wedi'i chynllunio'n dda a threfnus sy'n cynnig profiadau 

cyfoethog ac ysgogol i blant, ynghyd â chyfleoedd i archwilio, arbrofi, cynllunio a gwneud penderfyniadau 

drostynt eu hunain. Bydd y rhaglen weithgareddau yn cydnabod ac yn ystyried gwahanol oedrannau, 

diddordebau, cefndiroedd a galluoedd y plant. 

Mae gweithgareddau wedi'u cynllunio'n ofalus i ganiatáu i blant adeiladu ar eu chwilfrydedd naturiol, eu 

syniadau ymlaen llaw, defnyddio'u dychymyg a datblygu perthnasoedd cymdeithasol cadarnhaol. Bob amser, 

bydd y Clwb yn adnabod unigoliaeth, ymdrech a chyflawniad plentyn. 

Lle bynnag y bo'n briodol, bydd plant yn cymryd rhan yn y broses o gynllunio gweithgareddau fel bod y rhaglen 

yn adlewyrchu eu barn, ac fel bod plant yn teimlo rhywfaint o berchnogaeth dros eu Clwb. Bydd y prosesau 

hyn yn cael eu rheoli gan y gweithdrefnau a nodir yn y polisi Involving and Consulting Children. 

Bydd trefniadau staffio yn darparu cyfleoedd ar gyfer: 

• cydnabod bod gweithio gyda phlant yn dasg gymhleth, heriol a heriol, ac yn aml nid oes unrhyw atebion 

hawdd. 

• bod dysgu yn broses a rennir a bod plant yn dysgu'n fwyaf effeithiol pan, gyda chymorth oedolyn gwybodus 

ac ymddiried ynddo, maent yn ymwneud â diddordeb a diddordeb ynddynt. 

Bydd y staff yn arddangos arddulliau arweiniol hyblyg ac yn ymateb yn briodol i blant yn ôl eu hoedran, eu 

dealltwriaeth a'u hanghenion.Bydd staff yn cefnogi, yn cydnabod ac yn hyrwyddo cyflawniadau gan bob 

plentyn. 

Bydd y Clwb yn darparu ystod o offer ac adnoddau i blant sy'n briodol i'w hoedran a'u diddordebau, yn ôl 

darpariaethau'r Polisi Offer. 

Bydd plant yn cael mynediad i chwarae awyr agored bob dydd, yn amodol ar y tywydd. 

Ni chaiff unrhyw blentyn byth ei adael heb oruchwyliaeth yn ystod gweithgareddau yn y Clwb. 

Bydd y Rheolwr yn sicrhau bod yr amser yn cael ei reoli'n iawn, er mwyn caniatáu i sesiynau gweithgaredd gael 

eu gwerthuso. 

 

 

 

 

 

 



9: Cynnwys a Chynghori Plant 

Mae ein Clwb, a'i holl aelodau o staff, wedi ymrwymo i'r egwyddor o gynnwys ac ymgynghori â phlant pryd 

bynnag y gwneir penderfyniadau o fewn y Clwb sy'n effeithio arnynt. 

Mae'r Clwb yn credu bod hyrwyddo cyfranogi plant mewn prosesau gwneud penderfyniadau yn fuddiol i blant, 

staff a'r Clwb yn gyffredinol. 

Mae ymrwymiad y Clwb i gynnwys ac ymgynghori plant yn deillio o'r darpariaethau 'gwrando ar blant' a nodir 

yn Erthyglau 12 a 13 Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r Plentyn. Mae'r rhain yn datgan: 

• Dylid ystyried barn plentyn mewn unrhyw beth sy'n effeithio arnynt. 

• Dylai plant gael gwybodaeth wedi'i lledaenu mewn ffordd sy'n eu galluogi i wneud dewisiadau a 

phenderfyniadau. 

Ar gyfer plant, mae cynnwys ac ymgynghori yn eu helpu i ddatblygu sgiliau newydd megis trafod, rhannu a 

deall safbwyntiau eraill. Mae'n eu helpu i ddeall sut mae penderfyniadau'n cael eu gwneud, ac yn cydnabod 

bod eu barn yn bwysig. 

Ar gyfer y staff a'r Clwb, mae yna fanteision lluosog ymagwedd o'r fath fel ymddygiad gwell, perthynas â phlant 

yn seiliedig ar bartneriaeth, amgylchedd a gweithgareddau mwy cydlynol a phenderfyniadau y mae plant yn 

teimlo eu bod yn berchen arnynt. 

Bydd y Rheolwr a'r staff yn gweithio gyda phlant i lunio siarter a fydd yn nodi disgwyliadau a chyfrifoldebau'r 

Clwb, y tîm staff a'r plant o ran ymgynghori a chyfranogiad. Bydd cyfranogiad rhieni wrth lunio a gweithredu'r 

siarter hefyd yn cael ei annog.  

Bydd pob plentyn yn cael gwrandawiad ac yn ymgynghori'n weithredol. Bydd hyn yn cymryd nifer o ffurfiau, 

gan gynnwys: 

• Gwrando ar yr hyn a ddywedant mewn geiriau a mathau eraill o gyfathrebu 

.• Arsylwi iaith ac ymddygiad y corff. 

• Drama a chwarae rôl. 

• Trwy chwarae a mynegiant creadigol a'r defnydd o gymhorthion gweledol 

.• Trwy drafodaethau grŵp rheolaidd a sesiynau C ac A 

.• Holiaduron ac adborth rheolaidd arall ar weithgareddau. 

• Hysbysfyrddau sy'n cario gwybodaeth bwysig am weithgareddau yn y Clwb. 

• Cyfarfodydd plant rheolaidd, rhwng plant a staff, yn trafod yGweithgareddau'r clwb ac unrhyw bynciau 

perthnasol eraill. 

Bydd oedran, aeddfedrwydd a'r math o benderfyniad a wneir yn pennu maint a natur cyfranogiad plant. Fodd 

bynnag, dylai'r pwyslais bob amser fod yn gryf o blaid cynnwys plant. 

Bydd ymgynghori a chyfranogiad yn cael ei fonitro'n rheolaidd a'i weithredu fel bod plant yn gallu gweld bod 

eu mewnbwn wedi arwain at ganlyniadau gweledol. Bydd y Clwb a'i staff hefyd yn glir ynghylch pa 

benderfyniadau y bydd plant yn cymryd rhan ynddynt ac yn ceisio cynnig esboniadau clir os a phryd y tybir bod 

ymgynghori a chyfranogiad yn amhriodol. 



10: Yr Amgylchedd Ffisegol 

Mae ein Clwb wedi ymrwymo i ddarparu amgylchedd ysgogol a diogel i blant. Byddwn yn gwneud popeth a 

allwn i wneud ein hadeiladau yn groesawgar a chyfeillgar i blant, eu rhieni / gofalwyr ac unrhyw ymwelwyr 

eraill. 

Mae adeiladau'r Clwb yn ddiogel, yn ddiogel ac yn ddigon eang i'w bwrpas. Mae amgylchedd ac awyrgylch y 

Clwb yn groesawgar i blant ac mae'n cynnig mynediad i'r cyfleusterau angenrheidiol ar gyfer rhaglen eang o 

weithgareddau amrywiol. 

Mae'r Clwb wedi ymrwymo i gymryd pob cam posibl i sicrhau bod gan bob plentyn fynediad cyfartal i 

gyfleusterau, gweithgareddau a chyfleoedd chwarae; gan gynnwys plant ag anghenion addysgol arbennig a / 

neu anableddau (am ragor o fanylion gweler y polisi Anghenion Arbennig). 

Mae safle'r Clwb yn cydymffurfio â holl ofynion Deddf Gwahaniaethu ar Sail Anabledd 1995 a'r holl reoliadau a 

chanllawiau perthnasol eraill. 

Y Rheolwr sy'n gyfrifol am sicrhau bod adeiladau'r Clwb yn lân, wedi'u goleuo'n dda, wedi'u hawyru'n ddigonol 

a'u cynnal ar dymheredd priodol. Cynhelir asesiadau risg dyddiol, yn unol â'r polisi Asesu Risg, i sicrhau bod y 

cyfleusterau'n cael eu cadw mewn cyflwr addas. 

Yn ystod yr oriau agor, mae'r adeilad yn cael ei ddefnyddio gan y Clwb, ei staff a'r plant , i'r graddau y bo 

modd.Bydd y Clwb yn gwneud popeth a all i gynnal cynllun ystafell agored, gan ganiatáu i blant ddewis o 

amrywiaeth o gyfleoedd chwarae. Bydd gan bob plentyn ddigon o le i chwarae a rhyngweithio'n rhwydd. 

Mae digon o le i storio holl offer y Clwb yn ddiogel.  

Sicrheir y bydd unrhyw blentyn yn cael ei oruchwylio yn ardal y gegin pan drefnir gweithgareddau coginio. 

Bydd gan aelodau staff fynediad i ffôn ar safle'r Clwb bob amser. 

Chwarae Awyr Agored 

Bydd unrhyw chwarae awyr agored yn digwydd mewn mannau diogel a goruchwyliaeth dda. Cyn dechrau 

unrhyw weithgareddau awyr agored, bydd archwiliad diogelwch trylwyr ac asesiad risg yn digwydd. 

Bydd mannau chwarae awyr agored yn cael eu cynnal a'u cadw'n dda ac yn rhad ac am ddim o dyllau, 

bwmpiau neu ardaloedd wyneb anwastad. Bydd pyllau, draeniau, pyllau neu unrhyw ddŵr annaturiol yn cael 

eu gwneud yn ddiogel neu'n anhygyrch i blant. 

Bydd unrhyw nodweddion dŵr allanol yn cael eu cadw'n ddiogel, ac yn anhygyrch i blant heb oruchwyliaeth. 

Os yw plant yn cymryd rhan mewn chwaraeon dŵr, bydd y staff yn sicrhau bod achub bywyd cymwys yn eu 

goruchwylio. 

Os bydd eira neu rew ar lwybrau cerdded allanol, bydd y staff yn sicrhau bod hyn yn cael ei glirio'n rheolaidd a'i 

gadw'n ddiogel. 

Bydd staff yn sicrhau bod cyflenwad dŵr rheolaidd ar gael i blant bob amser, yn enwedig mewn amodau 

poeth. Mewn amgylchiadau o'r fath, bydd staff hefyd yn sicrhau bod plant yn cael eu gwarchod yn ddigonol o'r 

haul, yn ôl y darpariaethau a nodir yn y polisi Iechyd, Salwch ac Argyfwng. 

 

 



11: Offer 

Mae ein Clwb wedi ymrwymo i ddarparu mynediad i blant i ystod eang o offer sy'n ysgogi mwynhad, dysgu a 

datblygu, y tu mewn a'r tu allan. 

Mae pob dodrefn, teganau ac offer yn cael eu cadw'n lân, eu cynnal a'u cadw'n dda ac mewn cyflwr da ac yn 

unol â safonau diogelwch BS EN neu'r Rheoliadau Teganau (Diogelwch) (1995) lle bo hynny'n berthnasol. 

Bydd yr offer yn cael ei gynnal a'i gadw'n gywir yn unol â chyfarwyddiadau'r gwneuthurwr. Mae pob teganau 

ac offer trydanol yn ddarostyngedig i PAT (Profi Offer Cludadwy), a bod staff perthnasol wedi'u hyfforddi ar 

ddefnyddio cyfrifiaduron ac offer TG eraill yn gywir. 

Bydd lefelau goruchwylio staff yn ddigonol i sicrhau bod diogelwch plant yn cael ei sicrhau, a'i osod yn ōl y 

math o gyfarpar sy'n cael ei ddefnyddio, ynghyd ag oedran a nifer y plant sy'n cymryd rhan mewn 

gweithgarwch penodol.Dewisir yr holl offer ac adnoddau gyda gofal, ac asesir risg cyn i deganau ac offer 

newydd gael eu prynu, yn ôl egwyddorion y polisi Asesu Risg. 

Mae gan y Clwb offer ac adnoddau sy'n addas ar gyfer pob plentyn sy'n bresennol, gan gynnwys y rhai ag 

anghenion addysgol arbennig, anableddau corfforol ac i'r rhai hynny nad Saesneg yw eu hiaith gyntaf. 

Mae offer ac adnoddau'r Clwb yn adlewyrchu delweddau cadarnhaol o ran diwylliant, ethnigrwydd, rhywedd 

ac anabledd. 

Bydd adnoddau, lle bynnag y bo'n bosibl, yn dangos dynion a merched mewn amrywiaeth o rolau a swyddi, a 

phobl â galluoedd gwahanol yn weithgar a chreadigol. Bydd enghreifftiau o fywyd bob dydd yn portreadu pobl 

o amrywiaeth o grwpiau teuluoedd a chefndiroedd diwylliannol mewn ystod o rolau nad ydynt yn stereoteip. 

Mae'r Clwb yn darparu dewis eang o lyfrau sy'n cael eu diweddaru'n rheolaidd, gan fod adnoddau ariannol yn 

caniatáu. Bydd y dewis bob amser yn cynnwys cyfeirlyfrau, llyfrau deuol iaith ac ystod o fformatau priodol ar 

gyfer oedran. Anogir staff i ddewis llyfrau sy'n adlewyrchu cymdeithas amlddiwylliannol, herio stereoteipiau, 

ac sy'n bodloni anghenion addysgol y plant. 

Pan fo y Clwb ar gau, bydd yr holl offer yn cael ei gadw mewn lleoliad addas a diogel; yn ddiogel rhag 

mynediad neu ddefnydd anawdurdodedig. Pan ddarganfyddir, bydd offer diffygiol neu wedi’I torri yn cael ei  

storio mewn man diogel cyn ei daflu. Bydd offer fflamadwy yn cael ei storio mewn lleoliad diogel i ffwrdd o 

ffynonellau gwres a / neu fflamau noeth. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12: Iechyd a Diogelwch 

Mae ein Clwb yn cynnal iechyd a diogelwch yn hynod o ddifrifol fel mater o bwysigrwydd cyfreithiol a 

moesol. Bydd yr holl staff yn gyfarwydd â'r darpariaethau a geir yn y polisi hwn fel rhan o'u cyfnod sefydlu a 

disgwylir iddynt weithredu yn unol â hwy bob amser. 

Nod y Clwb yw sicrhau iechyd, diogelwch a lles yr holl staff, plant, ymwelwyr ac unigolion eraill a allai gael eu 

heffeithio gan weithgareddau'r Clwb a bodolaeth gwirioneddol. Cydymffurfir â Rheoliadau Deddf Iechyd a 

Diogelwch yn y Gwaith 1974 a Rheoliadau Gweithle (Iechyd, Diogelwch a Lles) 1992 a'u Cod Ymarfer 

Cymeradwy (ACoP) cysylltiedig bob amser. Bydd y Rheolwr a'r staff bob amser yn ymdrechu i fynd y tu hwnt i'r 

isafswm safonau statudol i sicrhau bod iechyd a diogelwch yn parhau i fod yn flaenoriaeth gyntaf.Bydd y 

camau isod yn cael eu gweithredu fel mater o drefn: 

• Creu amgylchedd sy'n ddiogel ac heb risg i iechyd. 

• Atal damweiniau ac achosion o afiechyd sy'n gysylltiedig â gwaith. 

• Defnyddio, cynnal a chadw offer yn ddiogel. 

• Sicrhau bod yr holl staff yn gymwys yn y gwaith y maent yn cymryd rhan ynddo. 

Cyfrifoldebau'r Person Cofrestredig, y Rheolwr a'r Staff 

Mae adnabod, asesu a rheoli peryglon yn y Clwb yn hanfodol wrth leihau damweiniau a digwyddiadau. Y 

Rheolwr yw'r aelod o staff dynodedig sy'n gyfrifol am asesu risgiau i iechyd a diogelwch sy'n deillio o 

weithgareddau'r Clwb a chyflwyno camau addas i ddileu neu reoli unrhyw risg o'r fath a nodwyd.  

Mae'n hollbwysig sicrhau bod materion iechyd a diogelwch yn cael eu cymryd o ddifrif gan yr holl aelodau staff 

a phobl eraill y mae gweithgareddau'r Clwb yn effeithio arnynt. Bydd staff sydd wedi cael cyfarwyddiadau 

diogelwch anwybyddwyd yn ddi-dor neu arferion diogel cydnabyddedig yn ddarostyngedig i'r gweithdrefnau a 

bennir yn y polisi Gweithdrefnau Disgyblu Staff. 

Mae'r Person Cofrestredig yn meddu ar y cyfrifoldeb a'r atebolrwydd pennaf am sicrhau bod y Clwb yn 

gweithredu mewn ffordd ddiogel a pheryglus. Mae'r Person Cofrestredig - ynghyd â'r Rheolwr - yn gyfrifol am 

sicrhau bod y staff yn deall ac yn derbyn eu cyfrifoldebau mewn perthynas â gweithdrefnau iechyd a 

diogelwch. 

Bydd y Person Cofrestredig yn sicrhau bod trefniadau digonol yn bodoli ar gyfer y canlynol: 

• Monitro effeithiolrwydd y polisi Iechyd a Diogelwch ac awdurdodi unrhyw ddiwygiadau angenrheidiol i'w 

ddarpariaethau 

.• Darparu adnoddau digonol, gan gynnwys ariannol, fel sy'n angenrheidiol i fodloni cyfrifoldebau iechyd a 

diogelwch y Clwb. 

• Darparu hyfforddiant iechyd a diogelwch digonol ar gyfer yr holl staff. 

• Sicrhau bod yr holl ddamweiniau, digwyddiadau a digwyddiadau peryglus yn cael eu hadrodd a'u cofnodi'n 

ddigonol (gan gynnwys hysbysu'r Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch, ac AGGCC, lle bo'n briodol). 

• Adolygu'r holl ddamweiniau, digwyddiadau a digwyddiadau peryglus a gofnodwyd, ac ymateb y Clwb, i 

alluogi gweithredu mesurau cywiro. 



• Sicrhau bod gan bob aelod o staff, myfyrwyr, gwirfoddolwr ac unrhyw oedolyn arall sy'n dod i gysylltiad â 

phlant yn y Clwb wiriadau Swyddfa Cofnodion Troseddol priodol a chyfoes.Mae'r Rheolwr yn gyfrifol am 

weithredu, rheoli a monitro'r polisi Iechyd a Diogelwch o ddydd i ddydd. Mae'n ofynnol i'r Rheolwr adrodd 

unrhyw fater o bryder ynglŷn â'r polisi Iechyd a Diogelwch i'r Person Cofrestredig. 

Bydd y Rheolwr yn sicrhau: 

• Cynhelir arolygiadau diogelwch rheolaidd a chofnodir yr adroddiadau yn gywir.• Cymerir unrhyw gamau sy'n 

ofynnol o ganlyniad i archwiliad iechyd a diogelwch mor gyflym â phosibl. 

• Mae'r wybodaeth a dderbynnir ar faterion iechyd a diogelwch yn cael ei ddosbarthu i'r Person Cofrestredig 

a'r holl aelodau staff. 

• Cynhelir ymchwiliad ar bob damwain, digwyddiad a digwyddiad peryglus. 

• Mae staff wedi'u hyfforddi'n ddigonol i gyflawni eu rôl o fewn y polisi Iechyd a Diogelwch.Mae'r staff yn 

gyfrifol am sicrhau y cedwir at ddarpariaethau'r polisi Iechyd a Diogelwch bob amser. Fel y cyfryw, mae'n 

ofynnol iddynt: 

• Rhoi sylw i'r polisi Iechyd a Diogelwch a'u cyfrifoldebau dan hynny. 

• Rhoi sylw i unrhyw arweiniad iechyd a diogelwch a gyhoeddir gan y Rheolwr neu'r aelod o staff dynodedig, a 

gweithredu arno pryd bynnag y bo'n briodol. 

• Cymryd gofal rhesymol am eu hiechyd a'u diogelwch eu hunain yn ogystal â phobl eraill a allai yn cael eu 

heffeithio gan eu gweithredoedd neu eu hepgoriadau yn y gwaith. 

• Cymerwch bob gofal rhesymol i weld bod yr offer a'r adeiladau a ddefnyddir gan blant, a'r gweithgareddau 

sy'n cael eu cynnal yn y Clwb, yn ddiogel. 

• Adrodd am unrhyw ddamweiniau, digwyddiadau neu ddigwyddiadau peryglus sydd wedi arwain at anaf neu 

ddifrod yn y dyfodol, neu efallai y byddant yn debygol o arwain atynt, a chynorthwyo i ymchwilio i unrhyw 

ddigwyddiadau o'r fath. 

• Ymgymryd â hyfforddiant iechyd a diogelwch perthnasol wrth i'r Rheolwr wneud cyfarwyddyd i wneud 

hynny. 

Yswiriant 

Mae Deddf Plant 1989 a Deddf Iechyd a Diogelwch yn y Gwaith 1974, yn gosod nifer o gyfrifoldebau cyfreithiol 

ar y Clwb. Felly, mae gan y Clwb yswiriant sy'n briodol i'w ddyletswyddau o dan y ddeddfwriaeth hon, gan 

gynnwys Yswiriant Atebolrwydd y Cyflogwr. Yn y rhan fwyaf o achosion, bydd y Clwb yn gyfrifol am y 

cyfrifoldeb, ond bydd staff yn cymryd gofal rhesymol, hwy eu hunain a phobl eraill y gallai eu gweithredoedd 

neu eu hepgoriadau eu heffeithio yn y gwaith effeithio arnynt. Os bydd y Clwb yn gyfrifol am unrhyw 

ddigwyddiad a all ddigwydd, bydd yswiriant atebolrwydd cyhoeddus yn cwmpasu iawndal. 

 

Atebolrwydd  

O dan ddarpariaethau yn Neddf Atebolrwydd Meddianwyr 1957, mae gan y Clwb ddyletswydd i sicrhau bod 

plant ac unrhyw ymwelwyr yn cael eu cadw'n rhesymol ddiogel. Y partďon a enwir yn y geiriad y contract safle 

sy'n gyfrifol am y ddyletswydd hon.Mae cyfrifoldebau a gweithdrefnau llawn y Clwb mewn perthynas â Iechyd 

a Diogelwch, wedi'u cynnwys yn y polisi hwn, ochr yn ochr â'r adrannau perthnasol o'r polisïau canlynol: 



• Staffio 

• Yr Amgylchedd Ffisegol 

• Offer• Asesiad risg 

• Diogelwch y Safle 

• Diogelwch Tân 

• Ymweliadau a Theithiau 

• Iechyd, Salwch ac Argyfwng 

• Hylendid 

• Rheoli Ymddygiad 

• Amddiffyn Plant 

• Dogfennaeth a Gwybodaeth 

COSHH 

Trwy weithredu canllawiau COSHH yn drylwyr ac yn llawn, nod y sefydliad yw diogelu staff sy'n dod i gysylltiad 

â sylweddau peryglus fel rhan o'u gwaith. Mae 'sylweddau peryglus' o'r fath yn cynnwys: 

• sylweddau neu gymysgeddau o sylweddau a ddosberthir yn beryglus i iechyd o dan y Rheoliadau CHIP 

presennol, gan gynnwys cemegau a ddosbarthwyd yn wenwynig iawn, gwenwynig, niweidiol, llidus neu gwyrol, 

megis cannydd ac asiantau glanhau 

• unrhyw sylwedd sydd wedi cael cyfyngiad uchafswm amlygiad neu safon amlygiad galwedigaethol (fel y'i 

rhestrir yng nghyhoeddiad yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch EH40-Terfynau Datguddiad 

Galwedigaethol) 

• crynodiadau sylweddol o lwch aer 

• micro-organebau niweidiol 

COSHH 2002 a CHIP 2002 

Daeth COSHH 2002 i rym ar 21 Tachwedd 2002 a disodli'r Rheoliadau cynharach yn dyddio o 1999. CHIP yw 

Rheoliadau Cemegau (Gwybodaeth am Beryglon a Phecynnu ar gyfer Cyflenwi) 2002. Nod CHIP yw sicrhau bod 

pobl sy'n cael eu cyflenwi â chemegau yn cael y wybodaeth y maent angen amddiffyn eu hunain, eraill a'r 

amgylchedd. I gyflawni hyn mae CHIP yn gorfodi cyflenwyr cemegau i nodi eu peryglon (er enghraifft, 

fflamadwyedd, gwenwyndra, ac ati) ac i drosglwyddo'r wybodaeth hon ynghyd â chyngor ar ddefnydd diogel, 

fel arfer trwy labeli pecynnau a thaflenni data diogelwch.Er mwyn cydymffurfio â COSHH bydd y sefydliad hwn 

yn: 

• Sicrhau bod amlygiad o staff (neu unrhyw un arall) yn y sefydliad i sylweddau peryglus neu beryglus posibl yn 

cael eu lleihau a'u rheoli'n ddigonol ymhob achos. 

• Sicrhau bod asesiad risg COSHH yn cael ei wneud o'r holl waith yn y sefydliad sy'n cynnwys amlygiad i 

sylweddau peryglus fel y'u diffinnir uchod. 



• Sicrhau bod asesiadau COSHH yn cael eu hadolygu a'u perfformio'n rheolaidd neu pryd bynnag y ceir newid 

sylweddol i'r broses waith. 

Yn y sefydliad hwn dylid gwneud pob asesiad risg COSHH gan ddefnyddio pum cam: 

1. Nodi sylweddau peryglus yn y gweithle. 

2. Nodi risgiau sy'n gysylltiedig â'r sylweddau hynny. 

3. Penderfynwch beth ellir ei wneud i leihau'r risgiau. 

4. Cofnodwch y canfyddiadau / gweithredoedd 

5. Cadwch ganfyddiadau asesiadau risg ar ffeil.Dylai pob asesiad COSH fod yn seiliedig ar ganllawiau diogelwch 

y gwneuthurwr a'r cyflenwr sy'n cyd-fynd â'r rhan fwyaf o gynhyrchion. Bydd ffeil o wybodaeth o'r fath yn cael 

ei chadw yn y brif swyddfa. 

Y COSHH sy'n arwain ar gyfer y sefydliad yw'r Rheolwr Cofrestredig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13: Asesiad Risg 

Rydym yn deall pwysigrwydd sicrhau bod systemau ar waith i wirio bod ein Clwb yn lle diogel i blant, staff ac 

ymwelwyr eraill. Mae ein gweithdrefnau asesu risg yn rhan o broses barhaus i atal unrhyw ddigwyddiad 

peryglus. Maent yn gyfrifoldeb pob aelod o staff fel rhan o'u dyletswyddau dyddiol. 

Yn unol â'n dyletswyddau o dan Reoliadau Rheoli Iechyd a Diogelwch yn y Gwaith 1999, mae'n ofynnol i'r Clwb 

gynnal asesiadau risg rheolaidd a chymryd unrhyw gamau angenrheidiol sy'n deillio o'r rhain yn ôl y 

darpariaethau a nodir yn y polisi Iechyd a Diogelwch ac mewn mannau eraill. 

Y Rheolwr sy'n gyfrifol am sicrhau bod asesiadau risg yn cael eu cwblhau, eu cofnodi a'u monitro'n effeithiol. 

Cynhelir adolygiadau pan fydd unrhyw newid i offer neu adnoddau, unrhyw newid i eiddo'r Clwb, neu pan fo 

anghenion arbennig plentyn neu ymwelydd arall yn ei gwneud yn ofynnol hyn. 

Mae'r Rheolwr yn gyfrifol bellach am gynnal unrhyw adolygiadau angenrheidiol neu wneud newidiadau i 

bolisïau neu weithdrefnau'r Clwb yng ngoleuni unrhyw risgiau posibl y maent hwy neu aelodau eraill o'r staff 

yn eu darganfod 

.Bydd archwiliad gweledol o'r offer a'r adeilad cyfan - y tu mewn a'r tu allan - yn cael ei gynnal bob dydd. Bydd 

hyn, fel arfer, yn cael ei wneud gan aelod dynodedig o staff wrth gyrraedd y Clwb a bydd yn cael ei gwblhau 

cyn cyrraedd unrhyw blant.Yn ystod y sesiwn, bydd staff yn wyliadwrus ac yn barhaus yn ymwybodol o unrhyw 

risgiau posibl i iechyd a diogelwch sy'n deillio o: 

• Amgylchedd y Clwb, y tu mewn a'r tu allan 

• Pob arwyneb, y tu mewn a'r tu allan 

• Pob offer a ddefnyddir gan blant neu staff 

Wrth ddarganfod perygl, bydd y staff yn cymryd yr holl gamau angenrheidiol i wneud eu hunain ac unrhyw 

bobl eraill a allai gael eu heffeithio yn ddiogel. Yna byddant yn hysbysu'r Rheolwr ac yn sicrhau bod cofnod yn 

cael ei wneud yn y Llyfr Cofnod Digwyddiadau. 

Yna mae'r Rheolwr yn gyfrifol am sicrhau bod unrhyw gamau angenrheidiol yn cael eu cymryd. 

Cofnodi Damweiniau, Digwyddiadau a Digwyddiadau Peryglus 

Bydd yr holl ddamweiniau, digwyddiadau a digwyddiadau peryglus yn cael eu cofnodi naill ai yn y Llyfr Cofnod 

Digwyddiadau neu'r Llyfr Cofnod Damweiniau ar yr un diwrnod â'r digwyddiad. 

Rhaid i'r cofnodion gynnwys: 

• Amser, dyddiad, lleoliad a natur y digwyddiad, damwain neu ddigwyddiad peryglus 

.• Manylion y bobl dan sylw. 

• Math, natur a lleoliad unrhyw anaf a gynhelir. 

• Y camau a gymerwyd a chan bwy. 

• Llofnod yr aelod o staff a oedd yn delio â'r digwyddiad, unrhyw dystion ac, os tybiwyd yn angenrheidiol, yn 

cydlofnodi gan rieni / gofalwyr y plentyn neu'r plant dan sylw ac uwch aelod o staff 



Dylai'r staff hysbysu rhieni / gofalwyr y plentyn neu'r plant dan sylw ar ddiwedd y sesiwn lle cynhaliwyd y 

digwyddiad, damwain neu ddigwyddiad peryglus. Lle nad yw hyn yn bosib, bydd y wybodaeth yn cael ei 

throsglwyddo cyn gynted ag y bo modd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14: Diogelwch Safleoedd 

Mae ein Clwb wedi ymrwymo i ddarparu gofal a dysgu i blant mewn amgylchedd diogel. Mae gan bob aelod 

o staff gyfrifoldeb unigol a chyfunol i sicrhau eu bod yn rhoi ystyriaeth barhaus am ddiogelwch a diogelwch 

pob plentyn yn y Clwb. 

Anogir rhieni / gofalwyr i siarad â'u plant am bwysigrwydd gweddill yn ddiogel ac nid gadael eiddo'r Clwb yn 

ystod y sesiwn.Caiff y negeseuon hyn eu hatgyfnerthu gan y Clwb a'i staff.Caiff y gweithdrefnau diogelwch a 

diogelwch eu hadolygu'n rheolaidd gan y Rheolwr mewn ymgynghoriad â staff a rhieni / gofalwyr. 

Bydd staff ac unrhyw bersonau awdurdodedig eraill sy'n ymweld â'r Clwb yn rheolaidd yn cael naill ai bathodyn 

adnabod neu ddillad y gellir eu hadnabod yn glir, y disgwylir iddynt eu gwisgo bob amser tra ar safle'r Clwb. 

Goruchwyliaeth 

Ni fydd plant yn cael eu gadael heb oruchwyliaeth unrhyw bryd yn ystod sesiynau gweithgaredd. Os bydd 

prinder staff, bydd lle ar gael yn cael ei gyfyngu i sicrhau bod plant yn cael eu goruchwylio'n ddigonol, yn unol â 

darpariaethau'r gymhareb staff a nodir yn y polisi Staffio. 

Bydd y Rheolwr yn dyrannu cyfrifoldeb i aelodau unigol o staff am arsylwi a goruchwylio'r brif fynedfa a'r 

pwyntiau ymadael ar ddechrau a diwedd y sesiwn. 

Ymwelwyr 

Mae gan y Clwb Lyfr Ymwelwyr a gedwir yn yr ystafell gadw lle mae'n rhaid i ymwelwyr lofnodi wrth gyrraedd, 

ochr yn ochr â rhoi'r wybodaeth ganlynol: 

• Eu henw. 

• Y dyddiad a'r amser y maent yn cyrraedd. 

• Y rheswm dros eu hymweliad. 

• Eu hamser gadael disgwyliedig. 

Ni fydd ymwelwyr â'r Clwb yn cael eu gadael heb oruchwyliaeth gyda phlant ar unrhyw adeg. 

Mae dyletswydd ar staff i fynd at unrhyw ymwelydd ar y safle nad yw wedi llofnodi. Rhaid iddynt gyflwyno eu 

hunain a sefydlu ar unwaith pwy yw'r ymwelydd a'r rheswm dros eu bod ar safle'r Clwb. Os nad oes gan yr 

ymwelydd reswm addas i fod ar safle'r Clwb, yna gofynnir iddynt adael yn syth a'u hebrwng o'r safle. Os bydd 

yr ymwelydd yn gwrthod gadael dro ar ōl tro, bydd yr heddlu'n cael ei ffonio ar unwaith. 

Bydd cofnod yn cael ei wneud o unrhyw ddigwyddiadau o'r fath yn y Llyfr Cofnod Digwyddiadau, a bydd y 

Rheolwr yn cael ei hysbysu ar unwaith. 

 

 

 

 

 



15: Diogelwch Tân 

Mae ein Clwb yn deall pwysigrwydd gwyliadwriaeth i beryglon diogelwch tân. Mae gan y Clwb dystysgrif tân 

gyfoes a hysbysiadau sy'n egluro bod y gweithdrefnau tân wedi'u lleoli wrth ymyl pob allanfa dân. Mae'r 

holl staff, myfyrwyr, gwirfoddolwyr a phlant yn ymwybodol o'r gweithdrefnau diogelwch tân a nodir yn y 

polisi hwn. 

Mae'r holl staff yn ymwybodol o leoliad pob allanfa dân, pwynt y cynulliad tân a lle mae offer diogelwch tân yn 

cael ei storio. 

Fe wneir plant yn ymwybodol o'r gweithdrefnau diogelwch tân yn ystod eu cyfnod ymsefydlu ac ar achlysur 

rheolaidd o hynny ymlaen. Fe wneir pob plentyn yn ymwybodol o leoliad allanfeydd tân a phwynt y cynulliad 

tân.Mae drysau tân ac allanfeydd tân wedi'u marcio'n glir, heb eu rhwystro ar unrhyw adeg, ac maent yn 

hawdd eu hagor o'r tu mewn. 

Cedwir allanfeydd tân ar gau bob amser ond ni chaiff eu cloi. Caiff diffoddwyr tân a systemau larwm tân eu 

profi'n rheolaidd yn unol â chanllawiau'r gwneuthurwr. 

Y Rheolwr fydd yn gyfrifol am drefnu ymarferion tân a phrofion. Bydd ymarferion tân yn cael eu cynnal o bryd 

i'w gilydd a bydd staff yn cael gwybod pryd fydd y rhain yn digwydd. 

Bydd yr holl archwiliadau tân, digwyddiadau tân a gwiriadau offer yn cael eu cofnodi yn y llyfr Cofnod 

Digwyddiadau. 

Atal TânBydd  

Bydd y Clwb yn cymryd pob cam posibl i atal tanau rhag digwydd. Y  Rheolwr a'r tîm staff sydd yn gyfrifol am: 

• Sicrhau nad yw gorsafoedd pŵer yn cael eu gorlwytho gydag addaswyr. 

• Sicrhau bod polisi Dim Ysmygu'r Clwb bob amser yn cael ei arsylwi. 

• Gwirio ar gyfer gwifrau wedi eu torri'n llwyr neu eu troi. 

• Gwirio bod y ffiwsiau hynny'n cael eu disodli'n ddiogel. 

• Diffoddwch yr holl offer cyn gadael yr eiddo. 

• Storio unrhyw ddeunyddiau fflamadwy a allai fod yn ddiogel. 

Bydd y Rheolwr yn esbonio gweithdrefnau diogelwch tân i staff, myfyrwyr a gwirfoddolwyr newydd fel rhan o'r 

broses sefydlu. 

Mewn achos o dân 

Bydd aelod o staff yn codi'r larwm ar unwaith a bydd y gwasanaethau brys yn cael eu galw ar y cyfle cynharaf 

posibl. 

Bydd yr holl blant yn cael eu hebrwng ar unwaith o'r adeilad ac i'r man cynulliad gan ddefnyddio'r allanfa farcio 

agosaf. Ni wneir unrhyw ymdrech i gasglu eiddo personol, neu i ail-fynd i mewn i'r adeilad ar ôl eu gwacáu. 

Caiff y safle cyfan ei wirio gan y Rheolwr a chaiff y gofrestr ei gasglu, ar yr amod nad yw hyn yn rhoi unrhyw un 

mewn perygl. Ar ôl gadael yr adeilad, bydd y Rheolwr yn cau'r holl ddrysau a ffenestri hygyrch i atal lledaeniad 

tân. 



Cymerir y gofrestr a chyfrifoldeb yr holl blant a staff. Os bydd unrhyw un ar goll o'r gofrestr, hysbysir y 

gwasanaethau brys ar unwaith. 

Os bydd y Rheolwr yn absennol am unrhyw reswm ar adeg digwyddiad, bydd aelod arall o staff yn cymryd 

cyfrifoldeb neu yn enwebu aelod arall o staff. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16: Ymweliadau a Theithiau 

Mae ein Clwb yn credu bod ymweliadau a thu allan yn chwarae rhan bwysig a chyfoethog yn y rhaglen o 

weithgareddau yr ydym yn eu darparu ar gyfer plant. Fodd bynnag, yn ystod digwyddiadau o'r fath, mae 

diogelwch plant yn parhau i fod yn hollbwysig. 

Cyn ymweliad neu allan, bydd aelod o staff, os yw'n bosibl yn economaidd, yn cynnal ymweliad archwiliol o'r 

cyrchfan arfaethedig er mwyn osgoi unrhyw anawsterau posibl. 

Bydd y Rheolwr yn sicrhau bod asesiad risg trylwyr wedi cael ei gynnal cyn yr ymweliad arfaethedig i fynd allan, 

yn ôl y darpariaethau a nodir yn y polisi Asesiad Risg. Dylai hyn gynnwys ystyried y daith ac unrhyw gludiant 

dan sylw. Os nad yw ymweliad blaenorol yn bosibl, bydd y Rheolwr yn ysgrifennu at y lleoliad yn gofyn am yr 

holl wybodaeth berthnasol a datganiad asesu risg lle mae ar gael.Bydd y Clwb yn gwneud pob ymdrech i 

gynnwys plant wrth gynllunio ymweliad neu allan. Bydd staff yn esbonio nodau ac amcanion y digwyddiad i 

blant, ynghyd â'r hyn a ddisgwylir ganddynt o ran eu hymddygiad a'u cyfraniad. 

Bydd plant yn cael eu trafod trwy unrhyw beryglon diogelwch posibl a dywedir wrthynt aros gyda staff bob 

amser. Bydd staff yn esbonio i'r plant beth i'w wneud mewn argyfwng, gan gynnwys dynodi pwynt cyfarfod 

addas. 

Caniatâd Rhiant  

Mae angen caniatād rhiant ar gyfer pob ymweliad a thu allan i'r safle. Bydd y Rheolwr yn cymryd llungopi o'r 

Ffurflenni Ymweliadau a Chyfarwyddiadau ar y daith tra bydd y gwreiddiol yn cael ei storio yng nghofnodion y 

Clwb. 

Mae gan rieni / gofalwyr yr hawl absoliwt i wrthod caniatâd ar gyfer ymweliad neu ymweliad arfaethedig. Ni 

chaniateir i unrhyw blentyn nad oes ganddo ffurflen ganiatâd wedi'i lofnodi i gymryd rhan. 

Yn ystod ymweliadau a theithiau 

Ar ymweliadau, bydd y gymhareb rhwng staff a phlant yn 1: 8 oni bai fod holl blant dros 10 oed fe fydd yn 1:10; 

yn ynol a’r math o weithgaredd ac asesiad risg. Bydd cymhareb o 1:4 os oes plant 2 oed ar yr ymweliadau.  

• Bydd plant yn parhau dan oruchwyliaeth fanwl bob amser 

.• Bydd y Rheolwr yn sicrhau bod pecyn Cymorth Cyntaf llawn wrth law, yn unol â darpariaethau perthnasol y 

polisi Iechyd, Salwch ac Argyfwng. 

• Bydd dau aelod o staff dynodedig yn cadw ffonau symudol gyda hwy bob amser a bydd eu niferoedd yn cael 

eu dosbarthu i bob rhiant / gofalwr cyn yr ymweliadau a'r ymweliadau. 

• Bydd cofrestr yn cael ei gymryd ar ddechrau, canol a diwedd yr ymweliad neu allan. Yn ogystal, bydd staff yn 

cymryd cyfrif pen rheolaidd. 

• Bydd rhestr o'r holl aelodau staff a phlant sy'n cymryd rhan yn yr ymweliad neu allan, ynghyd â rhifau ffôn 

symudol perthnasol, yn cael ei adael gyda'r aelod o staff yn cael ei adael ar ddyletswydd yn eiddo'r Clwb (os yw 

nifer y staff yn caniatáu darpariaeth o'r fath). 

 

 

 



17: Iechyd, Salwch ac Argyfwng 

Mae ein Clwb wedi ymrwymo i annog a hyrwyddo iechyd da ac i ddelio'n effeithiol ac effeithiol gydag 

afiechydon ac argyfyngau a allai godi tra bod plant yn ein gofal. 

Cymorth Cyntaf 

Dan ddyletswyddau a nodir yn Rheoliadau Iechyd a Diogelwch (Cymorth Cyntaf) 1981, mae'r Clwb yn cydnabod 

ei gyfrifoldebau wrth ddarparu offer, cyfleusterau a phersonél digonol a phriodol i alluogi rhoi cymorth cyntaf 

addas yn y Clwb. 

Mae gan y Clwb aelod o staff dynodedig sy'n gyfrifol am Gymorth Cyntaf. Mae gan y person hwn dystysgrif 

Cymorth Cyntaf cyfoes. Maent yn gyfrifol am gynnal cynnwys cywir pob blychau Cymorth Cyntaf a gweinyddu 

Cymorth Cyntaf sylfaenol pan fo angen a phriodol. 

Bydd y Rheolwr a'r aelod o staff dynodedig yn sicrhau bod Cymhorthydd Cyntaf wedi'i hyfforddi'n llawn ar gael 

bob amser yn ystod sesiynau yn y Clwb. Bydd y Rheolwr yn gyfrifol am alluogi aelodau'r staff dan sylw i gael 

hyfforddiant cymorth cyntaf digonol. 

Bydd y blwch Cymorth Cyntaf yn cael ei wirio'n rheolaidd i sicrhau bod ei gynnwys yn gyfoes, mewn cyflwr da 

ac yn bodloni'r meini prawf a nodir yn Rheoliadau Iechyd a Diogelwch (Cymorth Cyntaf) 1981. 

Dylai'r blwch gynnwys: 

• Cerdyn neu daflen sy'n rhoi cyfarwyddyd cyffredinol 

• Rhwymynnau trionglog estron• Plastrwyr gludiog 

• Pad llygad anhyblyg gydag atodiad 

• Gwlân cotwm• Rhwystrau crepe 

• Gwysedd anffafriol 

• Tâp micropore 

• Chwistrellu estron ar gyfer clwyfau difrifol 

• Dresiniadau amrywiol wedi'u lapio'n unigol 

• Menig tafladwy i'w diogelu 

• Bag tafladwy ar gyfer deunydd sydd wedi'i ddifetha 

Mae pob aelod o staff yn wybosus o lleoliad y blwch Cymorth Cyntaf. Bydd blwch Cymorth Cyntaf yn cael ei 

gymryd ar bob ymweliad neu ymweliad oddi ar y safle. Cyfrifoldeb yr person dynodedig yw hwn, neu lle nad 

yw hyn yn bosib, y Rheolwr.  

Mewn achlysur o Ddamwain, Digwyddiad neu Salwch Mawr 

Mae'r Clwb yn gofyn bod rhieni / gofalwyr yn cwblhau ac yn llofnodi'r Ffurflen Trin Meddygol Argyfwng, sy'n 

galluogi'r Rheolwr neu unrhyw aelod o staff fel y grymuso, i roi caniatâd i gael triniaeth feddygol brys i'w 

plentyn pe bai damwain, digwyddiad neu salwch mawr yn digwydd yn y clwb. 

Os bydd digwyddiad o'r fath, bydd y gweithdrefnau canlynol yn berthnasol: 



• Yn y lle cyntaf, hysbysir y person cyfrfol am Gymorth Cyntaf a’u  cyfrifoldeb hwy fydd i  benderfynu ar y 

camau priodol. 

• Bydd y person cyfrifol yn asesu'r sefyllfa a phenderfynu a oes angen i'r plentyn fynd yn syth i'r ysbyty neu a 

allant aros yn ddiogel i'w rhiant / gofalwr gyrraedd. 

• Os bydd angen i'r plentyn fynd yn syth i'r ysbyty, bydd ambiwlans yn cael ei alw. Cysylltir â'r rhiant / gofalwr 

hefyd. Bydd aelod o staff yn mynd gyda'r plentyn i'r ysbyty a bydd yn rhoi caniatâd i driniaeth feddygol, cyn 

belled â bod y Ffurflen Triniaeth Feddygol Argyfwng wedi'i llenwi a'i lofnodi. 

• Os na fydd angen i'r plentyn fynd yn syth i'r ysbyty ond mae eu cyflwr yn golygu y dylent fynd adref, cysylltir 

â'r rhiant / gofalwr a gofyn iddynt gasglu eu plentyn. Yn y cyfamser, gwneir y plentyn mor gyfforddus â phosib 

a chaiff ei gadw dan oruchwyliaeth agos (o'r pwynt hwn ymlaen, bydd darpariaethau polisi Clefydau Heintus a 

Throsglwyddadwy y Clwb yn rheoli dychweliad y plentyn i'r Clwb). 

• Bydd rhieni / gofalwyr yn cael eu gwneud yn gwbl ymwybodol o fanylion unrhyw ddigwyddiadau sy'n 

ymwneud ag iechyd a diogelwch eu plentyn, ac unrhyw gamau a gymerir gan y Clwb a'i staff. 

• Bydd pob damwain neu ddigwyddiad o'r fath yn cael ei gofnodi'n fanwl a chofnodi'r Llyfr Cofnodion 

Damweiniau a Digwyddiadau. Gofynnir i rieni / gofalwyr arwyddo'r adran berthnasol o'r llyfr i gydnabod y 

digwyddiad neu'r ddamwain ac unrhyw gamau a gymerir gan y Clwb a'i staff. 

• Dylai'r Rheolwr ac aelodau staff perthnasol eraill ystyried a yw'r ddamwain neu'r digwyddiad yn amlygu 

unrhyw wendidau gwirioneddol neu botensial yn bolisïau neu weithdrefnau'r Clwb, ac yn gweithredu'n unol â 

hynny, gan wneud addasiadau addas lle bo angen. 

Mewn Achlysuro Ddamwain, Digwyddiad neu Salwch Mân 

• Yn y lle cyntaf, hysbysir yr Asiant Cyntaf dynodedig a chymryd cyfrifoldeb dros benderfynu ar unrhyw gamau 

priodol. 

• Os nad oes angen triniaeth ysbyty ar y plentyn ac y credir ei fod yn gallu cadw'n ddiogel yn y Clwb, bydd y Prif 

Weithredwr yn dileu'r plentyn o'r gweithgareddau ac, os yw'n briodol, yn trin yr anaf / salwch eu hunain. 

• Os a phryd y mae'r plentyn yn teimlo'n ddigon gwell, byddant yn cael eu hailsefydlu yn ôl i'r gweithgareddau, 

ond fe'u cedwir dan oruchwyliaeth agos am weddill y sesiwn. 

• Ar ddiwedd y sesiwn, bydd y Prif Weithredwr yn hysbysu rhiant / gofalydd y digwyddiad neu ddamwain yn 

llawn ac unrhyw driniaeth a roddir. 

• Os yw'r anaf neu'r afiechyd a achosir yn golygu bod triniaeth gan yr Atebol Cyntaf yn cael ei ystyried yn 

amhriodol, ond nid yw'n gwarantu ysbyty, bydd y rhiant / gofalwr yn cysylltu â nhw ar unwaith ac yn gofyn i 

gasglu eu plentyn. Hyd nes y bydd y rhiant / gofalwr yn cyrraedd, bydd y plentyn yn cael ei gadw dan 

oruchwyliaeth agos ac mor gyfforddus â phosibl 

• Bydd yr holl ddamweiniau a digwyddiadau o'r fath yn cael eu cofnodi'n fanwl ac yn cofnodi'r Llyfr Cofnod 

Damweiniau a Digwyddiadau a dylai rhieni / gofalwyr lofnodi i gydnabod y digwyddiad ac unrhyw gamau a 

gymerwyd. 

• Dylai'r Rheolwr ac unrhyw staff perthnasol eraill ystyried a yw'r ddamwain neu'r digwyddiad yn tynnu sylw at 

unrhyw wendidau gwirioneddol neu botensial ym mholisïau neu weithdrefnau'r Clwb, a gwneud addasiadau 

addas os oes angen. 



Meddyginiaeth 

Mewn amgylchiadau lle mae'r person dynodedig yn absennol, bydd y Rheolwr yn cymryd yn ganiataol pob 

cyfrifoldeb, neu enwebu amnewidiad priodol wedi'i hyfforddi. 

• Lle bynnag y bo'n bosibl, dylai plant sydd â meddyginiaethau rhagnodedig dderbyn eu dosau gartref. Os oes 

angen cymryd meddyginiaeth yn ystod y sesiynau yn y Clwb, dylid annog plant i gymryd cyfrifoldeb personol 

am hyn, lle mae hyn yn briodol. Dylai rhieni / gofalwyr a staff drafod sefyllfaoedd o'r fath cyn gynted â phosib a 

phenderfynu gyda'i gilydd ar y ffordd orau o weithredu. 

• Gall staff weinyddu meddyginiaeth i blentyn yn unig os rhoddir caniatâd rhiant neu ofalwr y plentyn yn 

ysgrifenedig ar ddechrau sesiwn, gan nodi amlder a dosage. Gall rhieni / gofalwyr wneud cais o'r fath trwy 

lenwi a llofnodi'r Ffurflen Feddyginiaeth Gweinyddol. 

• Mae gan staff yr hawl i wrthod cais o'r fath gan riant / gofalwr os ydynt mewn unrhyw ffordd yn 

anghyfforddus â hyn. Mae'r Clwb yn debygol o wrthod cais gan rieni / gofalwyr i weinyddu meddyginiaeth lle 

mae hyn yn cynnwys gwybodaeth dechnegol neu hyfforddiant.Mae'r weithdrefn ar gyfer gweinyddu 

meddyginiaeth yn y Clwb fel a ganlyn: 

Ni fydd meddyginiaeth byth yn cael ei roi heb gais ysgrifenedig blaenorol y rhiant / gofalwr, gan gynnwys 

amlder, dosage, unrhyw sgîl-effeithiau posibl ac unrhyw wybodaeth berthnasol arall.Bydd aelod o staff yn cael 

ei neilltuo i weinyddu meddyginiaeth ar gyfer pob plentyn unigol dan sylw. Byddant hefyd yn gyfrifol am 

sicrhau: 

• trefnir caniatâd ymlaen llaw. 

• cofnodir yr holl fanylion angenrheidiol. 

• bod y feddyginiaeth wedi'i labelu'n briodol a'i storio'n ddiogel yn ystod y sesiwn. 

• aelod arall o staff yn gweithredu fel tyst i sicrhau bod y dosiad cywir yn cael ei roi. 

• mae rhieni / gofalwyr yn arwyddo'r Llyfr Cofnodion Meddyginiaeth i gydnabod bod y feddyginiaeth wedi'i roi.  

Os bydd plentyn yn gwrthod cymryd meddyginiaeth am unrhyw reswm, ni fydd staff yn ceisio eu gorfodi i 

wneud hynny yn erbyn eu dymuniadau. Os a phryd y bydd sefyllfa o'r fath yn digwydd, hysbysir y Rheolwr a 

rhiant / gofalwr y plentyn, a'r digwyddiad a gofnodir yn y Llyfr Cofnodion Meddyginiaethau. 

Pan fo plant yn cario eu meddyginiaeth eu hunain (pympiau asthma neu inswlin er enghraifft), mae'r Clwb yn 

argymell bod y staff yn dal y feddyginiaeth nes ei fod yn ofynnol. Mae hyn i leihau colli meddyginiaeth bosibl ac 

i sicrhau diogelwch plant eraill. Dylid labelu anadlwyr bob amser gydag enw'r plentyn. 

Os oes unrhyw newid yn y math o feddyginiaeth - boed yn ymwneud â dos neu newidiadau eraill i'r wybodaeth 

a roddir ar y Ffurflen Gweinyddu Meddyginiaeth - rhaid cwblhau ffurflen newydd.  

Bydd manylion llawn yr holl feddyginiaethau a weinyddir yn y Clwb, ynghyd â phob Gweinyddiad Ffurflenni 

Meddyginiaeth, yn cael eu cofnodi a'u storio yn y Llyfr Cofnodion Meddyginiaethau. 

Gwarchod yr Haul 

Mae'r Rheolwr a'r staff yn deall y peryglon o belydrau’r haul iddynt yw hunain ac a roddir i blant.  

Mewn tywydd poeth, anogir rhieni / gofalwyr i ddarparu hylif haul i'w plant. Dylid cadw storfa o amddiffyniad 

haul hefyd ar y safle. Bydd plant hefyd yn cael eu hannog i wisgo het wrth chwarae tu allan yn yr haul.Pan 



ystyrir bod angen, gall staff ddefnyddio sgrin haul i blant na allant wneud hynny drostyn nhw eu hunain, lle 

rhoddwyd caniatâd ymlaen llaw gan y rhiant / gofalwr ar y Ffurflen Dderbyn (gweler Atodiad Pedwar). 

Mewn tywydd poeth, bydd y staff yn annog plant i yfed dŵr yn aml. Dylai staff hefyd sicrhau bod ardaloedd 

cysgodol y tu allan i'r haul bob amser ar gael i blant wrth chwarae y tu allan. 

Cau mewn argyfwng 

Mewn amgylchiadau eithriadol iawn, efallai y bydd angen cau'r Clwb ar fyr rybudd oherwydd argyfwng 

annisgwyl. Gallai digwyddiadau o'r fath gynnwys: 

• Tywydd difrifol (ynghyd â methiant y system wresogi). 

• Pibellau dwr cuddio. 

• Darganfod difrod strwythurol peryglus 

.• Dychryn / ffrwydrad tân neu fom. 

• Marwolaeth aelod o staff. 

• Ymosodiad difrifol ar aelod o staff gan y cyhoedd. 

• Damwain neu salwch difrifol. 

Mewn amgylchiadau o'r fath, bydd y Rheolwr a'r staff yn sicrhau bod pob cam yn cael ei gymryd i gadw'r plant 

a'u hunain yn ddiogel. Bydd yr holl staff a phlant yn ymgynnull yn y lleoliad a drefnwyd ymlaen llaw, lle bydd 

cofrestr yn cael ei gymryd.Yna bydd camau'n cael eu cymryd i hysbysu rhieni / gofalwyr a chymryd y camau 

angenrheidiol mewn perthynas ag achos y cau. Bydd pob plentyn yn cael ei oruchwylio nes byddant yn cael eu 

casglu'n ddiogel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18: Hylendid 

Mae ein Clwb yn cydnabod pwysigrwydd cynnal y safonau hylendid uchaf posibl yn y safle ac o'i gwmpas er 

mwyn lleihau'r peryglon i blant, staff ac ymwelwyr eraill. 

Mae'r Rheolwr a'r staff wedi ymrwymo i gymryd pob cam ymarferol i atal a rheoli lledaeniad germau heintus, 

ac i gynnal safonau uchel o ran hylendid personol er mwyn lleihau'r perygl o ddal neu ledaenu heintiau. 

Hylendid Personol 

Ym mhob amgylchiad, bydd staff yn glynu wrth yr enghreifftiau canlynol o hylendid personol da: 

• Golchi dwylo cyn ac ar ôl trin bwyd neu ddiod. 

• Golchi dwylo ar ôl defnyddio'r toiled. 

• Annog plant i fabwysiadu'r un arferion hyn. 

• Gorchuddio toriadau a chrafiadau tra yn yr adeilad. 

• Cymryd unrhyw gamau eraill sy'n debygol o leihau lledaeniad heintiau. 

Hylendid yn y Clwb 

Bydd y Rheolwr a'r holl staff yn wyliadwrus i unrhyw fygythiadau posibl i hylendid da yn y Clwb. I'r perwyl hwn, 

cynhelir amgylchedd glân a thaclus ar y cyfan bob amser. Yn fwy penodol, bydd y Rheolwr yn sicrhau bod 

toiledau'n cael eu glanhau bob dydd a bod cyflenwad digonol o gyfleusterau sebon a sychu dwylo ar gael i staff 

a phlant bob amser. Bydd staff hefyd yn wyliadwrus i unrhyw wrthrychau miniog, megis gwydr, a all fod ar y 

safle. 

Ymdrin â Lledaeniadau 

Ymdrinnir â gollyngiadau o sylweddau sy'n debygol o arwain at ledaenu heintiau yn gyflym ac yn ofalus. Bydd 

gwaed, cymalau, wrin a faeces yn cael eu glanhau ar unwaith a'u gwaredu'n ddiogel ac yn hylendid. Bydd staff 

yn gwisgo menig plastig tafladwy a ffedog wrth ddefnyddio ateb cannydd neu ddiheintydd, a'u golchi eu 

hunain yn drylwyr ar ôl hynny. Bydd plant yn cael eu cadw'n eglur tra bod sylweddau o'r fath yn cael eu trin 

Cymorth Cyntaf a Hylendid 

Yn ychwanegol at y darpariaethau a nodir yn y polisi Iechyd, Salwch ac Argyfwng, bydd y person dynodedig yn 

ymwybodol o'r angen i arsylwi ar y safonau uchaf o ran hylendid personol wrth weinyddu unrhyw driniaeth i 

blant.Fel y cyfryw, byddant yn golchi eu dwylo'n drylwyr cyn ac ar ôl rhoi cymorth cyntaf, a sicrhau bod unrhyw 

doriadau, clwyfau neu ddifrod i'r croen yn cael eu cwmpasu gan blastrwyr neu fenig tafladwy. 

Hylendid Cegin 

Mae'r holl feysydd lle mae bwyd a diod yn cael eu storio, eu paratoi a'u bwyta yn dueddol o ledaenu heintiau. 

Felly, rhaid i'r staff fod yn arbennig o ofalus i arsylwi safonau uchel o ran hylendid mewn achosion o'r fath. I'r 

perwyl hwn, bydd y camau canlynol yn cael eu cymryd: 

• Gwaredir gwastraff yn ddiogel a bydd pob bin yn cael ei gadw. 

• Bydd cyfleusterau storio bwyd yn cael eu glanhau'n rheolaidd ac yn drylwyr. 

• Bydd offer cegin yn cael ei lanhau'n drylwyr ar ôl pob defnydd. 



• Bydd staff a phlant yn golchi a sychu eu dwylo'n drylwyr cyn dod i gysylltiad â bwyd. 

• Os caiff coginio ei wneud fel gweithgaredd, bydd yr holl arwynebau a'r offer dan sylw yn cael eu glanhau'n 

drylwyr cyn ac ar ôl y sesiwn.Yn ogystal, bydd staff yn ymwybodol o'r darpariaethau a nodir yn y polisi Bwyd a 

Diod wrth drin, paratoi, coginio a gweini bwyd neu ddiod yn y Clwb. 

Anifeiliaid 

Ni chaniateir unrhyw anifail ar y safle heb wybodaeth a chaniatâd blaenorol y Rheolwr. Anogir plant yn gryf 

rhag dod ag anifeiliaid anwes neu anifeiliaid eraill i'r Clwb, a gofynnir i rieni / gofalwyr helpu i orfodi'r rheol 

hon. Os bydd anifail am unrhyw reswm yn dod i'r adeilad, bydd y Rheolwr yn cael ei hysbysu ar unwaith. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19: Afiechydon Heintus a Chyfathrebu 

Mae ein Clwb wedi ymrwymo i iechyd a diogelwch yr holl blant a staff sy'n chwarae, dysgu a gweithio yma. 

O'r herwydd, bydd angen weithiau bod angen casglu plentyn gwael yn gynnar o sesiwn neu gael ei gadw 

gartref tra byddant yn gwella. Mewn achosion o'r fath, bydd darpariaethau'r polisi Iechyd, Salwch ac 

Argyfwng yn cael eu gweithredu. 

Yn unol â'r gweithdrefnau a nodir yn y polisi Iechyd, Salwch ac Argyfwng, rhoddir gwybod i rieni / gofalwyr ar 

unwaith os yw eu plentyn wedi mynd yn sâl ac mae angen iddo fynd adref. Bydd plant gwael yn cael eu cysuro, 

eu cadw'n ddiogel ac o dan oruchwyliaeth agos nes eu bod yn cael eu casglu. 

Gwahardd am ddolur rhydd a chwydu.  

Mae dolur rhydd a / neu chwydu yn effeithio'n gyffredinol ar blant a staff. Gellir amrywio achosion o 

afiechydon o'r fath, gan gynnwys firysau, parasitiaid a bacteria. 

Gall heintiau'r gastroberfeddol gael eu lledaenu'n rhwydd o berson i berson (gan ddwylo heb eu golchi), yn 

enwedig mewn plant.Yn gyffredinol, rhaid i unrhyw aelod o staff neu blentyn â symptomau dolur rhydd a / neu 

chwydu aros i ffwrdd o'r lleoliad gofal plant nes eu bod yn rhydd o'r holl symptomau am 48 awr (y "rheol 48 

awr") ac yn teimlo'n dda. 

Os yw plentyn wedi gorfod mynd adref yn fuan oherwydd salwch, dylent aros yn y cartref hyd nes y bydd yr 

amser a osodir yn y tabl isod.  

Os bydd aelod o staff yn mynd yn sâl yn y gwaith, bydd cyfyngiadau tebyg ar eu dychwelyd yn berthnasol.Os 

bydd plentyn neu aelod o staff yn mynd yn sâl y tu allan i oriau'r Clwb, dylent roi gwybod i'r Clwb cyn gynted â 

phosib. Yna bydd y cyfnodau gwahardd isaf a amlinellir yn y tabl isod yn dod i rym. 

Os canfyddir unrhyw glefyd heintus neu gyfathrebol ar safle'r Clwb, bydd y Clwb yn hysbysu rhieni / gofalwyr 

yn bersonol yn ysgrifenedig cyn gynted ag y bo modd. Mae'r Clwb wedi ymrwymo i rannu cymaint o 

wybodaeth â phosib ynghylch ffynhonnell yr afiechyd a'r camau a gymerir i'w symud. Bydd AGC hefyd yn cael 

gwybod am unrhyw glefydau heintus neu drosglwyddadwy sy'n cael eu darganfod ar safle'r Clwb.  

Dylai'r Tîm Amddiffyn Iechyd lleol (HPT Gogledd Cymru 01352 803234), a Swyddog Iechyd yr Amgylchedd lleol 

(EHO, Cyngor Gwynedd 01286 679468) gael eu hysbysu gan y rheolwr gofal plant dros y ffôn cyn gynted ag y 

byddant yn amau bod unrhyw glefyd yn cychwyn i alluogi prydlon a phriodol camau i'w cymryd i atal ymlediad 

pellach. 

Llau pen 

Pan ddarganfyddir achos o lwyn pennau yn y Clwb, bydd y sefyllfa'n cael ei drin yn ofalus ac yn ddiogel. Ni fydd 

y plentyn dan sylw yn cael ei hynysu gan blant eraill, ac nid oes angen iddynt gael eu heithrio rhag 

gweithgareddau neu sesiynau yn y Clwb. Pan gesglir y plentyn dan sylw, hysbysir eu rhiant / gofalwr mewn 

ffordd sensitif.  

Bydd rhieni / gofalwyr eraill yn cael eu hysbysu cyn gynted ag y bo modd yn ysgrifenedig, gan gynnwys cyngor 

ac arweiniad ar drin llau pen. Dylai staff wirio eu hunain yn rheolaidd ar gyfer llau a thrin pan fo angen.  

Bydd rhieni / gofalwyr eraill yn cael eu hysbysu cyn gynted ag y bo modd yn ysgrifenedig, gan gynnwys cyngor 

ac arweiniad ar drin llau pen. 

Dylai staff wirio eu hunain yn rheolaidd ar gyfer llau a thrin pan fo angen 



20: Ysmygu, Alcohol a Chyffuriau 

Mae ein Clwb yn gwahardd defnyddio neu feddu ar sigaréts, alcohol a chyffuriau anghyfreithlon yn ein 

heiddo ar unrhyw adeg. Os canfyddir bod staff, myfyrwyr, gwirfoddolwyr neu blant wedi torri'r rheolau 

mewn perthynas â'r polisi hwn, caiff ei drin fel mater disgyblu difrifol iawn. 

 Bydd yr holl staff yn ymwybodol o ddarpariaethau'r polisi hwn yn ystod eu cyfnod sefydlu, gan gynnwys eu 

pwysigrwydd yn gosod esiampl gadarnhaol i blant. Fe wneir pob plentyn yn ymwybodol o'r rheolau yn ystod eu 

cyfnod ymsefydlu. Ymdrinnir ag unrhyw dorri ar ddarpariaethau'r polisi hwn o dan bolisïau Gweithdrefnau 

Disgyblu Staff a Rheoli Ymddygiad y Clwb. 

Cyffuriau 

Gofynnir i staff, myfyrwyr, gwirfoddolwyr neu blant sy'n cyrraedd y Clwb yn amlwg o dan ddylanwad cyffuriau 

anghyfreithlon, adael yn syth a gweithredu gweithdrefnau disgyblu. 

Os canfyddir bod plentyn yn meddu ar gyffuriau anghyfreithlon ar y safle, rhoddir gwybod i'w rhiant / gofalwr 

ar ddiwedd y sesiwn. Os canfyddir bod staff yn meddu ar gyffuriau anghyfreithlon, bydd camau disgyblu difrifol 

yn dilyn. 

Mewn achosion lle mae staff yn cymryd cyffuriau rhagnodedig a all effeithio ar eu gallu i weithredu'n effeithiol 

yn y gwaith, rhaid hysbysu'r Rheolwr cyn gynted ag y bo modd. 

Os oes gan aelod o staff reswm da dros amau bod rhiant / gofalwr dan ddylanwad cyffuriau anghyfreithlon pan 

fyddant yn gollwng neu'n casglu eu plentyn, mae ganddynt ddyletswydd i hysbysu'r Rheolwr a'r Swyddog 

Amddiffyn Plant dynodedig, yn ôl y darpariaethau'r polisi Amddiffyn Plant. 

Mewn amgylchiadau o'r fath, yna bydd y Rheolwr a'r Swyddog Amddiffyn Plant yn gyfrifol am benderfynu ar y 

camau priodol, gan sicrhau bod diogelwch ac amddiffyn y plentyn yn parhau i fod yn hollbwysig bob amser. 

Bydd staff yn gwneud yr holl ymdrechion posibl i sicrhau na all plant deithio mewn cerbyd sy'n cael ei yrru gan 

rywun sy'n amlwg o dan ddylanwad cyffuriau anghyfreithlon. 

Pan amheuir bod gweithred anghyfreithlon wedi digwydd, bydd yr heddlu'n cael ei alw. 

Alcohol 

Gofynnir i staff, myfyrwyr, gwirfoddolwyr neu blant sy'n cyrraedd y Clwb yn amlwg o dan ddylanwad alcohol, 

adael yn syth a dilynir gweithdrefnau disgyblu. 

Os canfyddir bod plentyn yn meddu ar alcohol ar y safle, rhoddir gwybod i'w rhiant / gofalwr ar ddiwedd y 

sesiwn. Cynghorir staff yn gryf i beidio â dod ag alcohol i safle'r Clwb. 

Os oes gan aelod o staff reswm da dros amau bod rhiant / gofalwr dan ddylanwad alcohol pan fyddant yn 

gollwng neu'n casglu eu plentyn, i'r graddau y mae diogelwch y plentyn dan fygythiad, mae ganddynt 

ddyletswydd i hysbysu'r ddau Rheolwr a'r Swyddog Amddiffyn Plant dynodedig, yn ôl darpariaethau'r polisi 

Amddiffyn Plant. 

Yna bydd y Rheolwr a'r Swyddog Amddiffyn Plant yn gyfrifol am benderfynu ar y camau priodol, gan sicrhau 

bod diogelwch ac amddiffyn y plentyn yn parhau i fod yn hollbwysig bob amser.Bydd staff yn gwneud pob 

ymdrech bosibl i sicrhau na all plant deithio mewn cerbyd sy'n cael ei yrru gan rywun sy'n amlwg dros y terfyn 

alcohol cyfreithiol.Pan amheuir bod gweithred anghyfreithlon wedi digwydd, bydd yr heddlu'n cael ei alw. 

 



Ysmygu 

Ni chaniateir ysmygu yn unrhyw le ar yr eiddo. Mae'r rheol hon yn berthnasol yn gyfartal i staff, myfyrwyr, 

gwirfoddolwyr, plant, rhieni / gofalwyr neu unrhyw ymwelwyr eraill.Os canfyddir bod plentyn yn meddu ar 

sigaréts ar y safle, byddant yn cael eu atafaelu a hysbysir eu rhiant / gofalwr ar ddiwedd y sesiwn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21: Bwyd a Diod 

Mae ein Clwb wedi ymrwymo i ddarparu bwyd a diodydd iach, maethlon a blasus i blant yn ystod ein 

sesiynau. Bydd y Rheolwr a'r staff yn gwneud pob ymdrech i sicrhau bod bwyd a diod yn cael eu paratoi'n 

ddiogel ac yn sensitif i ofynion dietegol, crefyddol a diwylliannol yr holl blant. 

Wrth baratoi bwyd a diod, bydd y staff yn ymwybodol o ddarpariaethau'r polisi Hylendid er mwyn sicrhau bod 

diogelwch staff a phlant yn hollbwysig. Yn ogystal â'r darpariaethau hyn, bydd staff yn ofalus i sicrhau 

diogelwch eu hunain a phlant wrth ddefnyddio offer sydyn neu beryglus mewn paratoi bwyd a diod. 

Mae'r Rheolwr a'r staff yn ymwybodol o'u cyfrifoldebau a'u rhwymedigaethau o dan Ddeddf Diogelwch Bwyd 

1990. Mae'r Clwb wedi'i gofrestru gyda'r awdurdod lleol i ddarparu bwyd. Mae'r holl staff sydd naill ai'n trin 

neu'n paratoi bwyd yn meddu ar Dystysgrifau Trin Bwyd wedi'u diweddaru ac wedi'u hyfforddi'n llawn mewn 

storio bwyd, paratoi, coginio a diogelwch bwyd. 

Fel rhan o gyfnod ymsefydlu plentyn, mae'r Clwb yn mynnu bod y rhieni a'r gofalwyr yn cwblhau'r Ffurflen 

Dderbyn, gan gynnwys gwybodaeth am unrhyw ofynion dietegol arbennig neu alergeddau y mae'r plentyn yn 

dioddef, ynghyd â'u dewisiadau bwyd a diod. Bydd y Rheolwr a'r staff yn sicrhau bod bwyd a diod a gynigir i 

blant yn ystyried y wybodaeth hon er mwyn diogelu eu hiechyd, a chwrdd â hwy - cyn belled ag y bo modd - eu 

dewisiadau penodol. 

Ni fydd unrhyw blentyn byth yn cael ei orfodi i fwyta neu yfed rhywbeth yn erbyn eu hewyllys a ni fydd byth yn 

cael ei ddefnyddio na chaniatáu bwyd neu ddiod yn gosb na gwobr.Pan fydd plant yn dod â'u cinio pecyn i'r 

Clwb, rydym yn argymell y rhoddir pecyn iâ y tu mewn i'w bag neu fod y bwydydd angenrheidiol yn cael ei roi i 

aelod o staff gael ei roi yn yr oergell. 

Bwyta'n Iach 

Mae'r Clwb yn cydnabod pwysigrwydd bwyta'n iach a diet cytbwys a maethlon. Oherwydd hyn, bydd y Clwb yn 

ymdrechu i wneud amrywiaeth o fwydydd ar gael, gan gynnwys; dewisiadau cig, llysieuol a llysieuol, digon o 

ffrwythau a bwydydd siwgr braster isel a isel. 

Ni fydd y Clwb yn darparu melysion yn rheolaidd ar gyfer plant ac yn osgoi gormod o fwydydd brasterog neu 

siwgr. Bydd y Clwb yn darparu dewis o ddiodydd heb fod yn siwgr a gwnewch yn siŵr fod dŵr yfed ffres ar gael 

bob amser. 

Amrywiaeth Ddiwylliannol a Chrefyddol 

Mae'r Clwb a'i staff wedi ymrwymo i ymgorffori amrywiaeth ddiwylliannol a chrefyddol y teuluoedd sy'n 

defnyddio ein gwasanaethau. Bydd y Rheolwr a'r staff yn gweithio gyda rhieni / gofalwyr i sicrhau bod unrhyw 

ofynion dietegol penodol yn cael eu bodloni. Mae'r Clwb hefyd yn awyddus i helpu i gyflwyno plant i wahanol 

wyliau a digwyddiadau crefyddol a diwylliannol trwy wahanol fathau o fwyd a diod. 

 

 

 

 

 

 



22: Cyfleoedd Cyfartal 

Mae ein Clwb wedi ymrwymo i gymryd camau positif a rhagweithiol i sicrhau ein bod ni'n darparu 

amgylchedd diogel a gofalgar, yn rhydd rhag gwahaniaethu, i bawb yn ein cymuned. 

Nod gweithdrefnau cyfle cyfartal y Clwb yw helpu pawb sy'n ymwneud â'r Clwb i wrthsefyll a dileu 

gwahaniaethu uniongyrchol ac anuniongyrchol wrth wneud penderfyniadau, arferion cyflogaeth a darparu 

gwasanaethau ac i sicrhau bod ein gwasanaethau'n ceisio sicrhau cyfle cyfartal i bawb. 

Nod y Clwb yw darparu amgylchedd croesawgar a gofalgar sy'n hyrwyddo ac yn adlewyrchu amrywiaeth 

ddiwylliannol a chymdeithasol ac yr un mor hygyrch i bawb. Bydd y Clwb yn ymdrechu i herio unrhyw 

ymddygiad, iaith neu agweddau tramgwyddus o ran hil, ethnigrwydd, cenedligrwydd, dosbarth, crefydd, 

diwylliant, rhyw, iaith, tueddfryd rhywiol ac anabledd. 

Mae'r Clwb yn cydnabod bod cyflawni amcanion ein polisi cyfle cyfartal yn dibynnu ar gyfranogiad gweithredol 

rhieni / gofalwyr, fel y nodir yn y polisi Partneriaeth gyda Rhieni / Gofalwyr. Fel y cyfryw, bydd y Clwb yn 

croesawu ac yn annog rhieni a gofalwyr i gymryd rhan yn y gwaith o redeg a rheoli'r Clwb, ac i roi sylwadau ar 

effeithiolrwydd ei bolisïau a'i weithdrefnau. 

Bydd y Clwb yn hwyluso cyfleoedd rheolaidd i ymgynghori â rhieni / gofalwyr am y gwasanaeth y mae'r Clwb 

yn ei ddarparu, fel ffordd o fonitro effeithiolrwydd y polisi cyfle cyfartal.Gweithdrefnau Cyfle Cyfartal 

Er mwyn gwireddu amcan y Clwb o greu amgylchedd sy'n rhydd o wahaniaethu a chroesawgar i bawb, bydd y 

Clwb yn: 

• Sicrhau bod ei wasanaethau ar agor ac ar gael i bob rhiant / gofalwr a phlant yn y gymuned leol. 

• Sicrhau nad yw materion hil, ethnigrwydd, cenedligrwydd, dosbarth, crefydd, diwylliant, rhyw, iaith, 

cyfeiriadedd rhywiol ac anabledd yn atal plentyn rhag cael mynediad at wasanaethau'r Clwb. 

• Trin yr holl blant a'u rhieni / gofalwyr â phryder a gwerth cyfartal. 

• Rhoi ystyriaeth i hyrwyddo dealltwriaeth, parch ac ymwybyddiaeth o amrywiaeth a materion cyfle cyfartal 

wrth gynllunio a gweithredu rhaglen weithgareddau'r Clwb. 

• Helpu'r holl blant i ddathlu a mynegi eu hunaniaeth ddiwylliannol a chrefyddol trwy ddarparu ystod eang o 

adnoddau a gweithgareddau priodol. 

• Sicrhau bod polisïau a gweithdrefnau recriwtio'r Clwb yn agored, yn deg ac yn anwahaniaethol. 

• Ceisiwch recriwtio tîm staff sy'n adlewyrchu colur cymuned leol y Clwb. 

• Sicrhau bod pob aelod o staff yn ymwybodol o'r polisi Cyfle Cyfartal, ac yn ei ddeall, fel y mae'n ymwneud â 

phob agwedd ar ei waith. 

• Annog a chefnogi staff i fod yn fodelau rôl cadarnhaol i blant trwy arddangos a hyrwyddo ymddygiad, iaith ac 

agweddau goddefgar a pharchus a herio unrhyw ddigwyddiad gwahaniaethol, yn ôl y darpariaethau a nodir yn 

y Gweithdrefnau Disgyblu Staff, Rheoli Ymddygiad, a Delio â Polisïau Aflonyddu Hiliol. 

• Trin yn ddifrifol unrhyw aelod o staff y canfuwyd ei bod yn gweithredu, neu wedi bod yn gweithredu, mewn 

ffordd wahaniaethol, yn ôl darpariaethau'r Polisi Gweithdrefnau Disgyblu Staff. 

• Gweithio i fodloni holl ofynion cyfreithiol Deddf Gwahaniaethu ar Sail Rhyw 1975, Deddf Gwahaniaethu ar 

Sail Anabledd 1995, Deddf Hawliau Dynol 1998 a Deddf Cysylltiadau Hiliol (Diwygiad) 2000.Bydd y Rheolwr yn 



gyfrifol am sicrhau bod y polisi Cyfle Cyfartal yn cael ei weithredu a bod ei effeithiolrwydd yn cael ei fonitro'n 

rheolaidd. Byddant yn gyfrifol am sicrhau: 

• Mae'r staff yn derbyn hyfforddiant priodol. 

• Mae'r polisi Cyfle Cyfartal yn gyson â'r ddeddfwriaeth a'r canllawiau cyfredol. 

• Cymerir camau priodol lle bynnag y bydd ymddygiad, iaith neu agweddau gwahaniaethol yn dod yn amlwg. 

Bydd holl bolisïau a gweithdrefnau'r Clwb yn cael eu hadolygu i sicrhau nad ydynt yn gweithredu mewn ffordd 

wahaniaethol nac mewn unrhyw ffordd yn erbyn ei ymrwymiad i gyfleoedd cyfartal. Y rheolwr yw'r person 

cyfrifol ar gyfer Cyfleoedd Cyfartal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23: Delio ag Aflonyddu Hiliol   

Mae ein Clwb wedi ymrwymo i hyrwyddo goddefgarwch a thegwch tuag at bob aelod o staff, myfyrwyr, 

gwirfoddolwyr, plant a rhieni / gofalwyr. Rydym yn llwyr ac yn glynu wrth ysbryd a manylion Deddf 

Cysylltiadau Hiliol 1976 a Deddf Cysylltiadau Hiliol (Diwygio) 2000, sy'n gwahardd gwahaniaethu yn erbyn 

unrhyw un ar sail hil, lliw, cenedligrwydd neu ethnigrwydd. 

Mae'r Clwb yn derbyn ei ddyletswydd i geisio dileu gwahaniaethu a hyrwyddo cyfle cyfartal a chysylltiadau 

hiliol da. Mae gan yr holl staff a phlant yn y Clwb yr hawl i amgylchedd sydd heb aflonyddu a gwahaniaethu, fel 

yr amlinellir yn y polisi Cyfle CyfartalAtal  

Osgoi Aflonyddu Hiliol a Gwahaniaethu  

Gellir cymryd camau rhagweithiol i atal aflonyddu a gwahaniaethu hiliol, ac mae'r Clwb yn credu bod hyn yn 

fwy effeithiol na mynd i'r afael â sefyllfa unwaith y bydd eisoes wedi digwydd. Felly, ochr yn ochr ā'r 

gweithdrefnau a amlinellir yn nes ymlaen yn y polisi hwn i ddelio â digwyddiadau o aflonyddwch hiliol a 

gwahaniaethu, bydd y Clwb yn: 

• Sicrhau bod pob plentyn yn cael ei werthfawrogi, waeth beth yw eu hil, lliw, cenedligrwydd neu ethnigrwydd. 

• Annog unigolion i drin ei gilydd gyda pharch, waeth beth yw eu hil, lliw, cenedligrwydd neu ethnigrwydd. 

• Cydnabod bodolaeth hiliaeth yn y gymdeithas a chymryd camau i hyrwyddo cysylltiadau hiliol cytûn yn ein 

cymuned. 

• Hyrwyddo cysylltiadau da rhwng gwahanol grwpiau ethnig a diwylliannau o fewn y Clwb ac yn y gymuned 

ehangach. 

• Sicrhau bod anghenion diwylliannol a chrefyddol gwahanol yn cael eu diwallu, eu deall a'u cyfathrebu i bob 

unigolyn sy'n rhan o'r Clwb.Enghreifftiau o Aflonyddu Hiliol a GwahaniaethuGall aflonyddu a gwahaniaethu 

hiliol amlygu ei hun mewn amryw o ffyrdd, rhai yn waeth ac eraill yn llawer llai felly.  

Enghreifftiau o ymddygiad annerbyniol yn cynnwys: 

• Y defnydd o eiriau neu weithredoedd nawddogol tuag at unigolyn am resymau hiliol - gan gynnwys galw 

enwau, insult a jôcs hiliol. 

• Bygythiadau a wneir yn erbyn person neu grŵp o bobl oherwydd eu hil, eu lliw, eu cenedligrwydd neu eu 

hethnigrwydd. 

• Graffiti hiliol neu unrhyw sarhad ysgrifenedig arall neu ddosbarthiad llenyddiaeth hiliol. 

• Ymosodiad corfforol neu gam-drin yn erbyn person neu grŵp o bobl oherwydd eu hil, eu lliw, eu 

cenedligrwydd neu eu hethnigrwydd.  

Dylid annog pob aelod o staff a phlant i gymryd cyfrifoldeb am hyrwyddo goddefgarwch hiliol a diogelu ei 

gilydd rhag aflonyddu hiliol a gwahaniaethu trwy adrodd am unrhyw ddigwyddiad a amheuir i'r Rheolwr neu 

berson cyfrifol arall. 

Y Clwb fel Cyflogwr 

Fel cyflogwr, mae'r Clwb wedi ymrwymo i sicrhau bod y gweithlu'n adlewyrchu'r gymuned amlddiwylliannol y 

mae'n ei gwasanaethu. I'r perwyl hwn, bydd y Clwb yn: 



• Hysbysebu swyddi gwag mewn amrywiaeth o ffynonellau ac allfeydd cyfryngau ac mewn amrywiaeth o 

leoedd. 

• Sicrhau bod gweithdrefnau adnoddau dynol y Clwb yn gwahardd gwahaniaethu hiliol ac aflonyddu, ac yn 

ymchwilio i unrhyw bryderon pan amheuir bod hyn yn methu. 

• ymchwilio i unrhyw honiad o wahaniaethu neu aflonyddu hiliol yn ôl darpariaethau'r Gweithdrefnau Disgyblu 

Staff a pholisïau Rheoli Ymddygiad. 

• Casglu a monitro gwybodaeth am gefndir ethnig tîm a phlant y staff. 

Mynd i'r afael ag Aflonyddu Hiliol a Gwahaniaethu 

Os bydd aelod o staff neu blentyn yn dod yn ymwybodol o ddigwyddiad o aflonyddu hiliol neu wahaniaethu 

sy'n digwydd yn y Clwb, fe'u hanogir i adrodd am y digwyddiad i'r Rheolwr neu uwch aelod staff arall. 

Bydd unrhyw honiad a wneir yn erbyn aelod o staff neu blentyn yn cael ei ymchwilio'n drylwyr. Hysbysir yr 

unigolyn dan sylw na fydd ymddygiad o'r fath yn cael ei oddef yn y Clwb, ac y bydd yn rhaid cymryd camau i 

sicrhau na fydd yn digwydd eto. 

Caiff pob digwyddiad ei ymchwilio'n llawn a bydd manylion yn cael eu cofnodi mewn rhan ar wahân o'r Llyfr 

Cofnod Digwyddiadau. 

Yn achos plant, hysbysir eu rhiant / gofalwr am ddigwyddiadau a chytunir ar gamau gweithredu i ddatrys y 

sefyllfa, yn unol â darpariaethau'r polisi Rheoli Ymddygiad. Fodd bynnag, os na ellir dod o hyd i ateb, yna mae'n 

bosibl y bydd yn rhaid i'r Clwb hysbysu'r plentyn - a'u rhiant / gofalwr - nad ydynt bellach yn gallu mynychu 

sesiynau yn y Clwb, yn unol â'r polisi Ataliadau a Gwaharddiadau. 

Yn achos staff, bydd darpariaethau o fewn y Polisi Gweithdrefnau Disgyblu Staff yn cael eu gweithredu a bydd 

cofnod o'r digwyddiad yn cael ei gadw ac ar gael i awdurdodau statudol os yw'n briodol.  

Mae'r Rheolwr yn gyfrifol am sicrhau bod pob digwyddiad yn cael ei drin yn broffesiynol ac yn sensitif. Bydd 

pob digwyddiad yn cael ei gadw'n gyfrinachol, gyda'r llythrennau cyntaf yn cael eu defnyddio yn lle enwau yn y 

llyfr Cofnod Digwyddiadau.  

Mewn achosion lle mae'r Rheolwr yn ymwneud â honiad, bydd y Person Cofrestredig yn trin y digwyddiad, 

neu'n enwebu uwch aelod o staff yn ei le.Ym mhob achos, bydd aflonyddu hiliol parhaus neu wahaniaethu gan 

unrhyw unigolyn yn arwain at waharddiad o'r Clwb, lle mae pob ymdrech arall wedi methu â datrys yn 

foddhaol. 

 

 

 

 

 

 

 



24: Anghenion Arbennig 

Mae ein Clwb yn ymwybodol bod gan rai plant anghenion addysgol arbennig a / neu anableddau corfforol, 

sydd angen cymorth a chymorth arbennig. Rydym wedi ymrwymo i gymryd camau priodol i sicrhau bod pob 

plentyn yn gallu cael gafael ar ein gwasanaethau, yn cael ei groesawu, a bod ein gweithgareddau'n 

hyrwyddo eu lles a'u datblygiad. 

Mae'r Clwb wedi ymrwymo i integreiddio pob plentyn dan ei ofal. Mae'r Clwb hefyd yn credu bod gan blant ag 

anghenion addysgol arbennig a / neu anableddau corfforol yr hawl i chwarae, dysgu a gallu datblygu i'w llawn 

botensial ochr yn ochr â phlant eraill. Lle bynnag y bo modd, bydd gan blant ag anghenion addysgol arbennig a 

/ neu anableddau corfforol fynediad i'r un cyfleusterau, gweithgareddau a chyfleoedd chwarae fel eu 

cyfoedion. Mae pawb yn barod i ennill os yw pob plentyn yn cael cyfle i rannu'r un cyfleoedd ac fe'u 

cynorthwyir i oresgyn unrhyw anfanteision y gallant eu hwynebu. 

Mae polisïau, gweithdrefnau ac arferion y Clwb mewn perthynas â phlant ag anghenion addysgol arbennig a / 

neu anableddau corfforol yn gyson â deddfwriaeth a chanllawiau cyfredol. Mae'r rhain yn cynnwys Deddf 

Anghenion Addysgol Arbennig ac Anabledd 2001 a Deddf Gwahaniaethu ar Sail Anabledd 1995. 

Cred y Clwb, trwy nodi anghenion unigol a chymryd camau rhagweithiol ochr yn ochr â rhieni / gofalwyr a 

gweithwyr proffesiynol neu asiantaethau statudol eraill, dylai pob plentyn allu chwarae rhan lawn, weithredol 

a chyfartal yng ngweithgareddau'r Clwb. 

Cydlynydd Anghenion Addysgol Arbennig ac Anabledd 

Bydd y Rheolwr yn penodi aelod o staff fel y Cydlynydd Anghenion Addysgol Arbennig ac Anabledd i reoli 

darpariaeth ar gyfer plant ag anghenion addysgol arbennig a / neu anableddau corfforol. Bydd yr unigolyn hwn 

wedi'i hyfforddi'n llawn a'i brofi ym maes gofal ac asesu plant o'r fath. 

Disgwylir i bob aelod o staff gynorthwyo'r Cydlynydd Anghenion Addysgol Arbennig ac Anabledd Corfforol wrth 

ofalu am blant ag anghenion addysgol arbennig a / neu anableddau corfforol. Bydd cyfrifoldebau'r Cydlynydd 

yn cynnwys: 

• Gweithio ochr yn ochr â'r Rheolwr i sicrhau bod yr holl staff yn ymwybodol o'r holl ddeddfwriaeth, 

rheoliadau a chanllawiau eraill ar weithio gyda phlant ag anghenion addysgol arbennig a / neu anableddau 

corfforol. 

• Gweithio gyda'r Rheolwr i sicrhau bod yr holl staff sy'n gweithio gyda phlant ag anghenion addysgol arbennig 

a / neu anableddau corfforol ac sydd â sgiliau a hyfforddiant priodol. 

• Cydlynu monitro rheolaidd ac adolygiadau o gynnydd plant; gan gynnwys rhieni / gofalwyr, aelodau eraill o 

staff, cynrychiolwyr perthnasol o asiantaethau statudol ac, os yw'n briodol, y plentyn eu hunain. Ynghyd â'r 

Rheolwr, byddant hefyd yn gyfrifol am sicrhau bod unrhyw gamau sy'n dilyn adolygiadau o'r fath yn cael eu 

dilyn. 

• Asesu anghenion penodol pob plentyn ac addasu cyfleusterau, gweithdrefnau, arferion a gweithgareddau'r 

Clwb fel sy'n briodol. 

• Sicrhau bod systemau yn eu lle i gynllunio, gweithredu, monitro, adolygu a gwerthuso'r polisi Anghenion 

Arbennig yn ddigonol. 

• Sicrhau bod plant ag anghenion addysgol arbennig a / neu anabledd corfforol yn cael eu hystyried yn llawn 

pan fydd gweithgareddau'n cael eu cynllunio a'u paratoi. 



• Cysylltu â rhieni / gofalwyr am anghenion eu plant a chynlluniau a gweithredoedd y Clwb, yn ogystal â bod yn 

bwynt cyswllt i rieni / gofalwyr. 

• Cysylltu ag asiantaethau eraill a gofyn am gyngor, cefnogaeth a hyfforddiant iddyn nhw eu hunain a staff 

eraill fel bo'r angen. 

• Cefnogi aelodau eraill o staff i fod yn fwy medrus a phrofiadol yng ngofal plant ag anghenion addysgol 

arbennig a / neu anableddau corfforol. 

• Sicrhau bod pob plentyn yn cael ei drin yn gyfartal â pharch ac yn cael eu hannog i gymryd rhan ym mhob 

gweithgaredd. 

• Sicrhau bod arsylwadau ac asesiadau cywir o gynnydd plant yn cael eu gwneud yn gyson a'u cofnodi'n gywir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25: Rheoli Ymddygiad 

Mae ein Clwb yn cydnabod pwysigrwydd strategaethau rheoli ymddygiad cadarnhaol ac effeithiol wrth 

hyrwyddo lles, dysgu a mwynhad plant.Nodau ein polisi Rheoli Ymddygiad yw helpu plant i 

• Datblygu ymdeimlad o ofalgar a pharch at ei gilydd.• Adeiladu perthynas ofalgar a chydweithredol â phlant 

ac oedolion eraill. 

• Datblygu ystod o sgiliau cymdeithasol a'u helpu i ddysgu beth yw ymddygiad derbyniol. 

• Datblygu hyder, hunan ddisgyblaeth a hunan-barch mewn awyrgylch o barch ac anogaeth i'r ddwy ochr. 

Strategaethau Rheoli Ymddygiad 

Bydd y Clwb, y Rheolwr a'r tîm staff yn rheoli ymddygiad yn ôl strategaethau clir, cyson a chadarnhaol. Anogir 

rhieni / gofalwyr i gyfrannu at y strategaethau hyn, gan godi unrhyw bryderon neu awgrymiadau.Bydd 

rheolaeth ymddygiad yn y Clwb wedi'i strwythuro o gwmpas yr egwyddorion canlynol: 

• Bydd staff a phlant yn gweithio gyda'i gilydd i sefydlu set glir o 'reolau sylfaenol' sy'n rheoli pob ymddygiad 

yn y Clwb. Caiff y rhain eu hadolygu o bryd i'w gilydd fel bod plant newydd yn cael dweud sut mae rheolau'r 

Clwb yn gweithredu. 

• Bydd 'rheolau sylfaenol' y Clwb yn berthnasol yn gyfartal i'r holl blant a staff. 

• Bydd ymddygiad cadarnhaol yn cael ei atgyfnerthu gyda chanmoliaeth ac anogaeth. 

• Bydd ymddygiad negyddol yn cael ei herio mewn modd tawel ond pendant. Yn y lle cyntaf, bydd staff yn 

ceisio ailgyfeirio egni plant trwy gynnig opsiynau amgen a phositif iddynt. Bydd staff yn agored wrth ddatgan 

ac esbonio materion na ellir eu trafod. 

• Wrth ddelio ag ymddygiad negyddol, bydd staff bob amser yn cyfathrebu mewn modd clir, tawel a 

chadarnhaol. 

• Bydd staff yn gwneud pob ymdrech i osod esiampl bositif i blant trwy ymddwyn yn gyfeillgar a goddefgar eu 

hunain, gan hyrwyddo awyrgylch lle mae plant ac oedolion yn parchu a gwerthfawrogi ei gilydd. 

• Bydd staff yn osgoi gweiddi yn y gwaith. 

• Bydd staff yn hwyluso trafodaethau rheolaidd ac agored gyda phlant am eu hymddygiad. Bydd hyn yn eu 

helpu i ddeall agweddau negyddol eu hymddygiad a'u galluogi i ddweud eu dweud a chael help i feddwl am 

achosion ac effeithiau eu gweithredoedd. 

• Bydd staff yn gweithio fel tîm trwy drafod digwyddiadau a datrys i weithredu ar y cyd ac yn gyson. 

• Bydd staff yn ceisio trafod pryderon gyda rhieni / gofalwyr cyn gynted ag y bo modd mewn ymgais i helpu i 

nodi achosion ymddygiad negyddol a rhannu strategaethau ar gyfer delio ag ef. 

• Bydd plant sy'n profi bwlio, hiliaeth neu ymddygiad annerbyniol arall yn cael yr hyder i siarad allan 

• Bydd staff yn annog a hwyluso cyfryngu rhwng plant i geisio datrys gwrthdaro trwy drafodaeth a thrafod. 

• Bydd y gweithgareddau'n amrywiol, wedi'u cynllunio'n dda a'u strwythuro, fel nad yw plant yn cael eu 

diflasu'n hawdd neu eu tynnu sylw. 

 



Delio ag Ymddygiad Negyddol 

Wrth wynebu ymddygiad negyddol, bydd staff yn glir i wahaniaethu rhwng ymddygiad 'ymddieithrio', 

'aflonyddgar' ac 'annerbyniol'. 

Gall ymddygiad 'wedi ymddieithrio' nodi bod plentyn yn ddiflas, yn anfodlon neu'n anhapus. Gyda ymyriadau 

sensitif, bydd staff yn aml yn gallu ail-ymgysylltu plentyn mewn gweithgaredd pwrpasol. 

Mae ymddygiad 'aflonyddgar' yn disgrifio plentyn y mae ei ymddygiad yn atal plant eraill rhag mwynhau eu 

hunain. Bydd staff ar y cyd yn trafod digwyddiadau ac yn cytuno ar y ffordd orau o ddelio â nhw. 

Mae ymddygiad 'annerbyniol' yn cyfeirio at gamau na ellir eu trafod, a gallant gynnwys sylwadau 

gwahaniaethol, trais, bwlio neu ddinistrio offer. Bydd staff yn glir y bydd canlyniadau'n dilyn o ymddygiad o'r 

fath, gan gynnwys yn y lle cyntaf, cael gwared ar blentyn dros dro o'r sesiwn weithgaredd. 

Pan fydd achosion o ymddygiad negyddol yn digwydd, bydd staff yn gwrando ar y plentyn neu'r plant dan sylw 

a chlywed eu rhesymau dros eu gweithredoedd. Yna bydd staff yn esbonio i'r plentyn neu'r plant beth oedd yn 

negyddol am eu hymddygiad a bod gan gamau o'r fath ganlyniadau ar gyfer eu hunain ac ar gyfer pobl eraill. 

Bydd staff yn gwneud pob ymgais i sicrhau bod plant yn deall yr hyn sy'n cael ei ddweud wrthynt. Bydd plant 

bob amser yn cael y cyfle i wneud iawn am eu hymddygiad ac, oni bai ei fod yn cael ei farnu'n amhriodol, allu 

ail-ymuno â'r gweithgaredd. 

Os bydd ymddygiad annerbyniol yn parhau, efallai y bydd yn rhaid cymryd camau mwy difrifol, yn unol â'r 

polisi Ataliadau a Gwaharddiadau. Bob amser, bydd plant wedi egluro iddynt ganlyniadau posibl eu 

gweithredoedd. 

Defnyddio Ymyriadau Corfforol 

Bydd staff yn defnyddio ymyriadau corfforol yn unig fel dewis olaf a dim ond os oes ganddynt sail resymol dros 

gredu bod angen gweithredu ar unwaith i atal plentyn rhag anafu'n sylweddol eu hunain neu eraill neu i atal 

difrod difrifol i eiddo. 

Cyn cyrraedd y cam hwn, bydd staff wedi defnyddio'r holl gamau anarferol posibl, megis deialog a gwyro, i 

ymdrin â'r ymddygiad. Rhybuddir y plentyn neu'r plant dan sylw ar lafar y bydd ymyrraeth gorfforol yn cael ei 

ddefnyddio os na fyddant yn stopio. 

Bydd deialog yn cael ei gynnal gyda'r plentyn neu'r plant bob amser, fel y gall yr aelod o staff esbonio beth 

maen nhw'n ei wneud a pham eu bod yn ei wneud.  

Bydd staff yn gwneud pob ymdrech i osgoi defnyddio ymyriadau corfforol os ydynt ar eu pen eu hunain gyda'r 

plentyn neu'r plant.Dim ond yr isafswm o rym sy'n angenrheidiol i atal anaf neu ddifrod y dylid ei ddefnyddio. 

Er enghraifft, trwy ddargyfeirio plentyn neu blant trwy eu harwain i ffwrdd â llaw neu gan fraich o gwmpas eu 

hysgwyddau. 

Bydd staff yn defnyddio ymyrraeth gorfforol fel gweithred o ofal a rheolaeth a byth yn cosbi. Ni fydd 

ymyriadau corfforol yn cael eu defnyddio yn unig i orfodi plentyn i wneud yr hyn y dywedwyd wrthynt a phryd 

nad oes risg uniongyrchol i bobl nac eiddo. 

Cyn gynted ag y bo'n ddiogel, dylid ymlacio'n raddol er mwyn i'r plentyn neu'r plant adennill hunanreolaeth. 

Bydd grym yr ymyriad corfforol bob amser yn briodol i oed, maint a chryfder y plentyn neu'r plant dan sylw. 



Os nad yw staff yn hyderus ynghylch eu gallu i gynnwys sefyllfa benodol neu fath o ymddygiad, rhoddir 

ystyriaeth i alw'r Rheolwr neu, mewn achosion eithafol, yr heddlu. 

Pan fo aelod o staff wedi gorfod ymyrryd yn gorfforol i atal plentyn, rhoddir gwybod i'r Rheolwr a chofnodir y 

digwyddiad yn y Llyfr Cofnod Digwyddiadau. Bydd y digwyddiad yn cael ei drafod gyda'r rhiant / gofalwr cyn 

gynted ag y bo modd. 

Os bydd aelod o staff yn cyflawni unrhyw gam o drais neu gam-drin tuag at blentyn yn y Clwb, gweithredir 

camau disgyblu difrifol, yn ôl darpariaethau'r Polisi Gweithdrefnau Disgyblu Staff. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26: Bwlio 

Mae ein Clwb wedi ymrwymo i ddarparu amgylchedd i blant sy'n ddiogel, yn groesawgar ac yn rhydd o 

fwlio. Mae bwlio unrhyw ffurf yn annerbyniol yn ein Clwb, p'un a yw'r troseddwr yn blentyn neu'n oedolyn. 

Nid yw'r dioddefwr byth yn gyfrifol am fod yn darged o fwlio. 

Bydd pawb sy'n ymwneud â'r clwb, staff, plant a rhieni / gofalwyr yn cael eu hysbysu o safbwynt y Clwb tuag at 

fwlio. Ni chaiff ymddygiad o'r fath ei oddef na'i esgusodi dan unrhyw amgylchiadau. 

Mae'r Clwb yn diffinio bwlio fel aflonyddu dro ar ôl tro gan eraill trwy gam-drin emosiynol, corfforol, llafar neu 

seicolegol. Mae enghreifftiau o ymddygiad o'r fath fel a ganlyn: 

Emosiynol: Bod yn fwriadol yn anghyfreithlon, yn llithro neu'n eithrio rhywun arall o grŵp neu'n eu twyllo. Er 

enghraifft, gorfodi person arall i gael ei 'adael allan' o gêm neu weithgaredd, gan basio nodiadau am eraill neu 

wneud hwyl i rywun arall. 

Corfforol: Pwsio, crafu, ysgallu, cicio, taro, mwydo, cymryd neu niweidio eiddo, troi, dyrnu neu ddefnyddio 

unrhyw fath arall o drais yn erbyn person arall. 

Ar lafar: Enwi enwau, rhoi i lawr, cywiro neu ddefnyddio geiriau i ymosod, bygwth neu sarhau. Er enghraifft, 

lledaenu sibrydion neu wneud hwyl o ymddangosiad rhywun arall.Seicolegol: Ymddygiad yn debygol o ysgogi 

ymdeimlad o ofn neu ofid mewn person arall. 

Atal Ymddygiad Bwlio 

Bydd y Rheolwr a'r staff yn gwneud pob ymdrech i greu amgylchedd goddefgar a gofalgar yn y Clwb, lle nad yw 

ymddygiad bwlio yn dderbyniol. Bydd staff yn trafod y materion sy'n ymwneud â bwlio yn agored, gan gynnwys 

pam na fydd ymddygiad bwlio yn cael ei oddef a beth fydd canlyniadau ymddygiad bwlio. 

Delio ag Ymddygiad Bwlio 

Er gwaethaf yr holl ymdrechion i'w atal, mae'n debygol y bydd ymddygiad bwlio yn digwydd ar adegau ac 

mae'r Clwb yn cydnabod y ffaith hon. Os bydd digwyddiadau o'r fath, bydd yr egwyddorion canlynol yn 

llywodraethu ymateb y Clwb: 

• Bydd pob achos o fwlio yn cael sylw yn drylwyr a sensitif. 

• Anogir plant i adrodd ar unwaith am unrhyw ddigwyddiad o fwlio y maent yn ei dystio. Fe'u sicrwyddir y bydd 

yr hyn a ddywedant yn cael ei gymryd o ddifrif a'i drin yn ofalus. 

• Mae gan staff ddyletswydd i hysbysu'r Rheolwr os ydynt yn dyst i ddigwyddiad o fwlio sy'n cynnwys plant neu 

oedolion yn y Clwb. 

• Os yw plentyn neu aelod o staff yn dweud wrth rywun eu bod yn cael eu bwlio, byddant yn cael yr amser i 

esbonio'r hyn sydd wedi digwydd a sicrhaodd eu bod yn iawn dweud. 

• Bydd yr unigolyn sydd wedi dioddef bwlio yn cael ei helpu a'i gefnogi gan y tîm staff. Byddant yn cael eu 

cadw dan oruchwyliaeth agos a bydd staff yn gwirio eu lles yn rheolaidd. 

• Yn y rhan fwyaf o achosion, gellir mynd i'r afael ag ymddygiad bwlio yn ôl y strategaethau a nodir yn y polisi 

Rheoli Ymddygiad. Anogir y bwli i drafod eu hymddygiad a meddwl trwy ganlyniadau eu gweithredoedd. Lle 

bo'n briodol, fe'u hanogir i siarad trwy'r digwyddiad gyda'r person arall dan sylw. 



• Pan fo ymddygiad bwlio yn parhau, efallai y bydd yn rhaid cymryd camau mwy difrifol, fel y'u nodir yn y polisi 

Ataliadau a Gwaharddiadau. 

• Bydd aelod o staff yn hysbysu rhieni / gofalwyr yr holl blant sy'n cymryd rhan mewn digwyddiad bwlio cyn 

gynted ag y bo modd. Os yw'n briodol, bydd y staff yn hwyluso cyfarfod rhwng y rhieni / gofalwyr perthnasol. 

Bob amser, bydd staff yn trin digwyddiadau o'r fath gyda gofal a sensitifrwydd. 

• Bydd yr holl achosion o fwlio yn cael eu hadrodd i'r Rheolwr a byddant yn cael eu cofnodi yn y Llyfr Cofnod 

Digwyddiadau. Yng ngoleuni digwyddiadau a adroddir, bydd y Rheolwr a staff perthnasol eraill yn adolygu 

gweithdrefnau'r Clwb mewn perthynas â bwlio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27: Ataliadau a Gwaharddiadau 

Mae ein Clwb wedi ymrwymo i ddelio ag ymddygiad negyddol mewn ffordd anghyferbyniol ac adeiladol. Lle 

bynnag y bo hynny'n bosibl, bydd ymddygiad aflonyddgar neu heriol yn cael ei thrin ar y cyd rhwng staff a 

phlant yn y Clwb. Amlinellir gweithdrefnau o'r fath yn y polisi Rheoli Ymddygiad. 

Fodd bynnag, mae achlysuron pan na fydd strategaethau o'r fath yn unig yn newid neu'n atal ymddygiad 

negyddol. Mewn achosion o'r fath, bydd angen cymryd camau pellach, gan gynnwys adolygu lle plentyn yn y 

Clwb, naill ai dros dro neu'n barhaol. 

Bydd ymddygiad annerbyniol parhaus plentyn yn arwain at dderbyn rhybudd ffurfiol gan staff am eu 

gweithredoedd. Bydd staff yn esbonio i'r plentyn pam fod eu hymddygiad yn annerbyniol a chanlyniadau 

unrhyw ddigwyddiadau pellach. Anogir plant i drafod eu hymddygiad, i esbonio eu gweithredoedd, a helpu i 

ddatblygu strategaethau i osgoi digwyddiadau ailadroddus. 

Bydd manylion yr holl rybuddion, ataliadau a gwaharddiadau yn cael eu cofnodi a'u cadw ar gofnodion y Clwb. 

Dylid trafod pob rhybudd gyda'r plentyn dan sylw a'u rhiant / gofalwr. Bydd yr holl staff yn ymwybodol o 

unrhyw rybuddion a roddir i blentyn. Fel dewis olaf, mae gan y Clwb yr hawl i wahardd neu barhau i wahardd 

plentyn yn barhaol pe bai ymddygiad annerbyniol parhaus ac annerbyniol. 

Dim ond os digwydd digwyddiad difrifol neu beryglus iawn y bydd plentyn yn cael ei atal o'r Clwb yn ddi-oed. 

Mewn amgylchiadau o'r fath, cysylltir â rhiant / gofalwr y plentyn ar unwaith a gofynnir iddynt gasglu eu 

plentyn, hyd yn oed os yw'r plentyn fel arfer yn llofnodi eu hunain. Ni chaniateir i blant adael yr eiddo nes bydd 

rhiant / gofalwr yn cyrraedd i'w casglu. 

Ar ôl atal ataliad uniongyrchol, bydd y Rheolwr yn trefnu cyfarfod gyda'r plentyn dan sylw a'u rhieni / gofalwyr 

i drafod y digwyddiad a phenderfynu a fydd yn bosibl iddynt ddychwelyd i'r Clwb.Dylid ystyried gwaharddiadau 

a gwaharddiadau yn gyson, yn deg ac yn gymesur â'r ymddygiad dan sylw. Wrth bennu cosb o'r fath, dylid 

ystyried oedran ac aeddfedrwydd y plentyn. Dylid ystyried unrhyw wybodaeth berthnasol arall am y plentyn 

a'u sefyllfa hefyd. 

Bydd plant yn cael eu hatal neu eu heithrio fel y dewis olaf yn unig, pan nad oes unrhyw gamau gweithredu 

eraill y gellid eu cymryd, neu pan gredir bod plant a / neu staff eraill mewn perygl o bosibl. Lle bynnag y bo 

modd, bydd y Clwb yn rhoi amser i rieni / gofalwyr wneud trefniadau amgen ar gyfer gofal plant yn ystod 

cyfnod o ataliad. 

Dylai staff bob amser gadw gwybodaeth i rieni / gofalwyr am faterion rheoli ymddygiad sy'n ymwneud â'u 

plentyn a cheisio gweithio gyda nhw i fynd i'r afael ag achosion ymddygiad aflonyddgar neu annerbyniol. 

Ni chaiff unrhyw aelod o staff osod ataliad o'r Clwb heb drafodaeth ymlaen llaw gyda'r Rheolwr. Bydd y staff yn 

ymgynghori â'r Rheolwr cyn gynted ag y bo modd os ydynt yn credu bod ymddygiad plentyn mewn perygl o 

warantu atal neu wahardd. 

Pan fydd ataliad drosodd a chyn i'r plentyn allu dychwelyd i'r Clwb, bydd trafodaeth rhwng staff, y plentyn a'u 

rhiant / gofalwr, gan nodi amodau eu dychwelyd. 

 

 

 

 



28: Partneriaeth gyda Rhieni a Gofalwyr 

Mae ein Clwb yn cydnabod bod rhieni / gofalwyr yn chwarae rhan sylfaenol yn natblygiad plentyn a dylid 

cydnabod hyn fel sail ar gyfer partneriaeth rhwng y Clwb a rhieni / gofalwyr. 

Mae'r tîm staff wedi ymrwymo i weithio mewn partneriaeth â rhieni / gofalwyr i ddarparu cyfleoedd gofal, 

chwarae a chwarae o ansawdd uchel, diogel ac ysgogol i blant.  

Nod y Clwb yw cyflawni hyn trwy: 

• Sicrhau bod rhieni / gofalwyr yn cael eu croesawu a'u bod yn cael eu gwerthfawrogi ym mhob delio â'r Clwb. 

• Sicrhau bod y Clwb yn gwrando ar bryderon rhieni / gofalwyr bob tro y byddant yn cael eu codi. Bydd y 

Rheolwr yn sicrhau bod rhieni / gofalwyr yn cael ymateb prydlon gan y Clwb 

.• Datblygu addewid i rieni / gofalwyr, sy'n amlinellu'r hyn y gallant ei ddisgwyl gan y Clwb. Rhoddir yr addewid 

hwn i bob rhiant / gofalwr pan fydd eu plentyn yn dechrau yn y Clwb. Bydd copi hefyd yn cael ei bostio i fyny 

yn eiddo'r Clwb. 

• Gwneud yr holl wybodaeth a chofnodion a gedwir gan y Clwb ar blentyn sydd ar gael i'w rhieni / gofalwyr, 

oni bai ei bod yn destun ymchwiliad gan yr heddlu neu asiantaethau statudol eraill. 

• Sicrhau bod polisïau a gweithdrefnau'r Clwb ar gael i rieni / gofalwyr ar gais. 

• Annog rhieni / gofalwyr i roi sylwadau ar bolisïau a gweithdrefnau'r Clwb ac ymgynghori â nhw yn rheolaidd 

am y gweithgareddau a gynllunnir ac a ddarperir ar gyfer eu plant. 

• Sicrhau bod cyfleoedd rheolaidd i rieni / gofalwyr gwrdd â staff a thrafod cynnydd eu plentyn ac unrhyw 

broblemau y gallent fod ar eu traws. 

• Sicrhau bod unrhyw gwynion gan rieni / gofalwyr yn cael eu trin yn gyflym ac yn effeithiol yn unol â 

darpariaethau'r polisi Gweithdrefn Gwyno. 

• Annog rhieni / gofalwyr i ymgymryd â rolau cefnogol yn y Clwb, fel gwirfoddoli neu gymryd rhan mewn 

gweithgareddau, ymweliadau neu ymweliadau. 

• Annog rhieni / gofalwyr i helpu i redeg y Clwb, gan gynnwys cymryd rhan yn ei bwyllgor rheoli lle bo hynny'n 

briodol. 

• Rhoi ffurfiol i rieni / gofalwyr ac, os oes angen, gyfrinachol yn golygu rhoi sylwadau ar waith y Clwb. Bydd hyn 

yn cynnwys arolwg boddhad blynyddol. 

• Sicrhau bod rhieni / gofalwyr yn ymwybodol o unrhyw newidiadau yng ngweithrediad y Clwb, fel newidiadau 

i'r amseroedd agor neu lefelau ffioedd. 

 

 

 

 

 



29: Plant heb eu Casglu 

Mae gan ein Clwb y sylw gorau i ddiogelwch y plant yn ein gofal - o'r foment y maent yn cyrraedd hyd y 

funud y maen nhw'n gadael. 

Ar ddiwedd pob sesiwn, bydd y Clwb yn sicrhau bod pob plentyn yn cael ei gasglu gan riant, gofalwr neu 

oedolyn dynodedig, yn unol â'r polisi Cyrraedd ac Ymadael. Os na chaiff plentyn ei gasglu am ryw reswm ar 

ddiwedd sesiwn, bydd y gweithdrefnau canlynol yn cael eu gweithredu. 

• Os yw rhiant, gofalwr neu oedolyn dynodedig yn fwy na 15 munud yn hwyr wrth gasglu eu plentyn, bydd 

aelod o staff yn cysylltu â nhw dros y ffôn. 

• Bydd staff yn galw'r rhiant, gofalwr neu oedolyn dynodedig, ac yn defnyddio unrhyw fanylion cyswllt 

argyfwng eraill sydd ar gael er mwyn ceisio canfod yr achos dros yr oedi, a pha mor hir y mae'n debygol o 

barhau. Bydd negeseuon bob amser yn cael eu gadael ar unrhyw ffôn ateb sy'n gofyn am ateb prydlon. 

• Tra'n aros i gael ei gasglu, bydd y plentyn yn cael ei oruchwylio gan o leiaf dau aelod o staff a fydd yn cynnig 

cymaint o gefnogaeth iddynt a sicrwydd yn ôl yr angen. 

• Os, ar ôl ymdrechion ailadroddwyd, ni wneir cyswllt gyda'r rhiant, gofalwr neu oedolyn dynodedig, ac mae 

cyfnod pellach o 15 munud wedi mynd heibio, bydd y staff yn galw'r adran gwasanaethau cymdeithasol lleol 

am gyngor. 

• Os bydd y gwasanaethau cymdeithasol yn cael eu galw a chyfrifoldeb am i'r plentyn gael ei drosglwyddo i 

asiantaeth amddiffyn plant, bydd staff yn ceisio gadael neges ffôn arall gyda'r rhiant / gofalwr neu ffôn ateb 

oedolion dynodedig. At hynny, bydd nodyn yn cael ei adael ar ddrws eiddo'r Clwb yn hysbysu'r rhiant, gofalwr 

neu oedolyn dynodedig o'r hyn sydd wedi digwydd. Bydd y nodyn yn eu sicrhau nhw am ddiogelwch eu 

plentyn ac yn eu cyfarwyddo i gysylltu â'r adran gwasanaethau cymdeithasol lleol. 

• O dan unrhyw amgylchiadau, bydd plentyn yn cael ei dynnu i gartref aelod o staff, neu i ffwrdd o eiddo'r 

Clwb oni bai ei fod yn hollol angenrheidiol, wrth aros iddynt gael eu casglu ar ddiwedd sesiwn. 

• Bydd y plentyn yn aros yng ngofal y Clwb nes eu bod yn cael eu casglu gan y rhiant, gofalwr neu oedolyn 

dynodedig, neu eu rhoi mewn gofal gwasanaethau cymdeithasol fel arall. 

• Bydd y Rheolwr yn cofnodi digwyddiadau o gasgliad hwyr ac fe'u trafodir â rhieni / gofalwyr cyn gynted â 

phosibl. Hysbysir rhieni a gofalwyr y gall casgliad hwyr parhaus arwain at osod dirwy neu golli lle eu plentyn yn 

y Clwb. 

 

 

 

 

 

 

 

 



30: Plant Coll 

Mae gan ein Clwb y sylw gorau i ddiogelwch y plant yn ein gofal. Bydd staff bob amser yn hynod ymwybodol 

o'r potensial i blant fynd ar goll yn ystod sesiynau. 

Hyd yn oed pan welir pob rhagofalon yn iawn, gall argyfyngau barhau i godi. Felly bydd aelodau'r staff yn 

ymgymryd â chyfrifon pennawd cyfnodol, yn enwedig yn y pwyntiau pontio rhwng sesiynau (yn ychwanegol at 

y gweithdrefnau cofrestru a nodir yn y polisi Cyrraedd ac Ymadael). Os na all aelod o staff gyfrif am le plentyn 

ar unrhyw reswm yn ystod sesiwn yn y Clwb, bydd y weithdrefn ganlynol yn cael ei weithredu: 

• Bydd yr aelod o staff dan sylw yn hysbysu'r Rheolwr a gweddill y tîm staff bod y plentyn ar goll a bydd 

chwiliad trylwyr o'r eiddo cyfan yn cychwyn. Bydd y tîm staff yn ofalus i beidio â chreu awyrgylch o banig a 

sicrhau bod y plant eraill yn parhau'n ddiogel ac yn cael eu goruchwylio'n ddigonol. 

• Bydd y Rheolwr yn enwebu dau aelod o staff i chwilio'r ardal o amgylch yr eiddo. Bydd yr holl staff yn 

wyliadwrus ychwanegol i unrhyw ymddygiad a allai fod yn amheus neu bersonau yn y Clwb. 

• Os yw ar ôl 15 munud o chwilio trylwyr y plentyn yn dal i fod ar goll, bydd y Rheolwr yn hysbysu'r heddlu ac 

yna rhiant / gofalwr y plentyn. 

• Wrth aros i'r heddlu a'r rhiant / gofalwr gyrraedd, bydd chwiliadau am y plentyn yn parhau. Yn ystod y cyfnod 

hwn, bydd aelodau eraill o staff yn cynnal trefn arferol fel y bo modd ar gyfer gweddill y plant yn y Clwb. 

• Y Rheolwr fydd yn gyfrifol am gwrdd â'r heddlu a rhiant / gofalwr y plentyn sydd ar goll. Bydd y Rheolwr yn 

cydlynu unrhyw gamau a gyfarwyddir gan yr heddlu, a gwneud popeth y gallant i gysuro a rhoi sicrwydd i'r 

rhieni / gofalwyr. 

• Unwaith y bydd y digwyddiad wedi'i ddatrys, bydd y Rheolwr a'r tîm staff yn adolygu polisïau a 

gweithdrefnau perthnasol ac yn gweithredu unrhyw newidiadau angenrheidiol (gan nodi nodiadau arbennig i 

ddarpariaethau perthnasol polisïau Diogelwch a Rheoli Risg y Clwb). 

• Bydd pob digwyddiad o blant sy'n mynd ar goll o'r Clwb yn cael eu cofnodi yn y Llyfr Cofnod Digwyddiadau, 

ac mewn achosion lle mae'r heddlu neu'r gwasanaethau cymdeithasol wedi cael eu hysbysu, hysbysir AGGCC 

hefyd, cyn gynted ag sy'n ymarferol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31: Y Weithdrefn Gwyno 

Mae ein Clwb wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth diogel, ysgogol, cyson a hygyrch i blant a'u rhieni / 

gofalwyr. Rydym bob amser yn anelu at ddarparu gwasanaethau o ansawdd uchel i bawb, ond rydym yn 

derbyn nad yw pethau weithiau'n mynd i'r cynllun. Mewn amgylchiadau o'r fath, rydym am wybod fel y 

gallwn eu rhoi'n iawn a dysgu oddi wrth ein camgymeriadau. 

Mae'r polisi hwn yn gyfystyr â Gweithdrefn Gwyno ffurfiol y Clwb. Bydd yn cael ei arddangos ar y safle bob 

amser.O dan amgylchiadau arferol, bydd y Rheolwr yn gyfrifol am reoli cwynion. Os gwneir cwyn yn erbyn y 

Rheolwr, bydd y Person Cofrestredig yn cynnal yr ymchwiliad. Bydd pob cwyn a wneir i staff yn cael ei 

gofnodi'n fanwl yn y Llyfr Cofnod Digwyddiadau. 

Cam Un 

Os oes gan riant / gofalydd gwyn am ryw agwedd ar weithgaredd y Clwb, neu am ymddygiad aelod unigol o 

staff, bydd yn aml yn bosibl datrys y broblem trwy siarad â'r unigolyn dan sylw a / neu'r Rheolwr. Fel yr 

amlinellir yn y polisi Partneriaeth gyda Rhieni / Gofalwyr, mae'r Clwb wedi ymrwymo i ddeialog agored a 

rheolaidd gyda rhieni / gofalwyr ac mae'r Clwb yn croesawu pob sylw ar ei wasanaethau, waeth a ydynt yn 

gadarnhaol neu'n negyddol. 

Yn y lle cyntaf, anogir rhieni / gofalwyr i siarad yn uniongyrchol â'r Rheolwr a byddant yn ceisio datrys y 

broblem. Rhaid datrys cwynion sy'n cael eu trin o fewn Cam Un cyn gynted ag y bo modd ac mewn unrhyw 

ddigwyddiad o fewn 14 diwrnod. Os na ellir dod o hyd i ddatrysiad boddhaol, bydd Cam Dau y weithdrefn yn 

dod i rym yn ffurfiol. 

Cam Dau 

Os nad yw trafodaethau anffurfiol ynghylch cwyn neu broblem wedi llunio datrysiad boddhaol i'r sefyllfa, dylai 

rhieni / gofalwyr gyflwyno eu cwyn yn fanwl ac yn ysgrifenedig i'r Rheolwr / person cofrestredig. Dylid cynnwys 

enwau, dyddiadau, tystiolaeth ac unrhyw wybodaeth bwysig arall ar natur y gŵyn. 

Bydd y Clwb yn cydnabod derbyn y gŵyn cyn gynted ag y bo modd - o fewn tri diwrnod gwaith o leiaf - ac yn 

ymchwilio'n llawn i'r mater ac yn ymateb o fewn 35 diwrnod gwaith. Os oes unrhyw oedi, bydd y Clwb yn 

cynghori rhiant / gofalwyr hyn ac yn cynnig eglurhad. Bydd y Rheolwr yn gyfrifol am anfon ymateb llawn a 

ffurfiol iddynt i'r gŵyn. 

Os oes gan y Rheolwr reswm da dros gredu bod gan y sefyllfa oblygiadau amddiffyn plant, dylent hysbysu'r 

Swyddog Amddiffyn Plant dynodedig a sicrhau y cysylltir â'r adran gwasanaethau cymdeithasol lleol, yn ôl y 

weithdrefn a nodir yn y polisi Amddiffyn Plant. Os oes gan unrhyw barti sy'n ymwneud â'r gŵyn reswm da dros 

gredu bod trosedd wedi'i gyflawni, yna byddant yn cysylltu â'r heddlu. 

Anfonir yr ymateb ffurfiol i'r gŵyn gan y Clwb i'r rhiant / gofalwr dan sylw a'i gopïo i bob aelod perthnasol o 

staff os yw'n briodol. Bydd yr ymateb yn cynnwys argymhellion ar gyfer ymdrin â'r gŵyn ac am unrhyw 

newidiadau i bolisïau neu weithdrefnau'r Clwb sy'n deillio o'r ymchwiliad. 

Bydd y Rheolwr yn trefnu amser i gwrdd â'r rhiant / gofalwr dan sylw ac unrhyw unigolion perthnasol eraill, 

megis aelodau staff, i drafod y gŵyn ac ymateb y Clwb iddo. Bydd y Rheolwr yn barnu a yw'n well i'r holl 

bartïon gyfarfod â'i gilydd neu os yw cyfarfodydd unigol yn fwy priodol. 

Gwneud Cwyn i AGC 

Gall unrhyw riant / gofalwr, ar unrhyw adeg, gyflwyno cwyn i AGC am unrhyw agwedd ar y ddarpariaeth gofal 

plant cofrestredig. Bydd AGC yn ystyried ac yn ymchwilio i bob cwyn a dderbynnir. 



AGC (corff rheoleiddiol) 

Swyddfa Ranbarthol Gogledd Cymru 

Swyddfeydd y Llywodraeth, 

Sarn Mynach, 

Cyffordd Llandudno,  

LL31 9RZ 

Ffôn: 0300 062 5609 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32: Amddiffyn Plant 

Mae ein Clwb yn credu bod gan blant yr hawl i fod yn hollol ddiogel gan ofn a realiti camdriniaeth, ac yr 

ydym wedi ymrwymo i ddiogelu'r holl blant yn ein gofal rhag niwed. 

Y Swyddog Amddiffyn Plant dynodedig ar gyfer y Clwb yw'r rheolwr. Bydd gan y Swyddog hwn brofiad, 

hyfforddiant ac arbenigedd addas, a bydd yn gyfrifol am gysylltu â'r gwasanaethau cymdeithasol, y Pwyllgor 

Ardal Amddiffyn Plant ac AGC mewn unrhyw fater amddiffyn plant. 

Mae gweithdrefnau amddiffyn plant y Clwb yn cydymffurfio â'r holl ddeddfwriaeth berthnasol a chanllawiau 

neu gyngor eraill gan y Pwyllgorau Amddiffyn Plant Ardal (PAPA). 

Mae'r Clwb wedi ymrwymo i adolygu ei bolisi a'i weithdrefnau Amddiffyn Plant yn rheolaidd. Bydd y polisi a'i 

weithdrefnau'n cael eu rhannu gyda rhieni / gofalwyr yn ystod cyfnod ymgartrefu eu plentyn. 

Adnabod Cam-drin Plant 

Mae cam-drin plant yn dangos ei hun mewn amrywiaeth o wahanol ffyrdd, rhai yn waeth ac eraill yn llawer llai 

felly. Mae gan yr holl staff hyfforddiant amddiffyn plant a byddant yn wyliadwrus i arwyddion a thystiolaeth o 

gamdriniaeth neu esgeulustod corfforol, rhywiol ac emosiynol.Cam-drin Corfforol: Mae hyn yn golygu taro, 

ysgwyd, taflu, llosgi, sathru neu unrhyw niwed corfforol arall. Yn achosi afiechyd plentyn yn fwriadol hefyd yn 

golygu cam-drin corfforol. 

Cam-drin Rhywiol: 

 Mae hyn yn golygu gorfodi neu ddenu plentyn i gymryd rhan mewn gweithgareddau rhywiol, p'un a yw'r 

plentyn yn ymwybodol o'r hyn sy'n digwydd ai peidio. Gall y gweithgareddau gynnwys cyswllt corfforol, gan 

gynnwys gweithredoedd treiddgar neu anhyblyg. Mae arddangos deunyddiau pornograffig plant, 

gweithgareddau rhywiol, neu annog plant i ymddwyn mewn ffyrdd rhywiol amhriodol hefyd yn golygu cam-

drin rhywiol. 

Camdriniaeth emosiynol:  

Mae graddau amrywio o gam-drin emosiynol yn bresennol ym mron pob digwyddiad amddiffyn plant, ond gall 

hefyd fod yn gamdriniaeth ynddo'i hun. Mae cam-drin emosiynol yn cynnwys afiechyd emosiynol parhaus neu 

ddifrifol neu artaith sy'n achosi, neu'n debygol o achosi, effeithiau andwyol difrifol ar sefydlogrwydd emosiynol 

plentyn. Efallai y bydd ymddygiad o'r fath yn golygu cyfleu i blentyn eu bod yn ddiwerth, heb eu dadloni, neu'n 

annigonol, neu eu bod yn teimlo eu bod yn ofnus neu'n agored i niwed yn ddianghenraid. 

Esgeulustod:  

Esgeulustod yw'r methiant parhaus i ddiwallu anghenion corfforol, emosiynol neu seicolegol sylfaenol plentyn, 

fel sy'n debygol o gael effaith ddifrifol ar eu hiechyd, eu datblygiad neu eu sefydlogrwydd emosiynol. Gall 

esgeuluso gynnwys methu â darparu bwyd digonol, cysgod neu ddillad i blentyn, neu fethu â'u hamddiffyn yn 

ddigonol rhag niwed corfforol neu afiechyd. Gall esgeulustod hefyd amlygu ei hun mewn methiant i ddiwallu 

anghenion emosiynol sylfaenol plentyn. 

Cefnogaeth a Hyfforddiant Staff 

Mae'r Clwb wedi ymrwymo i sicrhau ei fod yn cwrdd â'i gyfrifoldebau o ran amddiffyn plant trwy ddarparu 

cefnogaeth a hyfforddiant i staff. Felly, bydd y Clwb yn sicrhau: 



• Mae'r holl staff, myfyrwyr a gwirfoddolwyr yn cael eu recriwtio'n ofalus, wedi cyfeirio at gyfeiriadau a chael 

gwiriadau Swyddfa Cofnodion Troseddol llawn a chyfoes. 

• Rhoddir copi o'r polisi Amddiffyn Plant i bob aelod o staff a gwirfoddolwr yn ystod eu cyfnod sefydlu, a chaiff 

ei oblygiadau eu hesbonio iddynt. 

• Mae'r holl staff a gwirfoddolwyr yn cael hyfforddiant a goruchwyliaeth reolaidd mewn materion amddiffyn 

plant ac fe'u rhoddir gydag unrhyw wybodaeth ac arweiniad perthnasol. 

• Darperir cefnogaeth oruchwyliaeth a rheolaeth i bob aelod o staff sy'n gymesur â'u cyfrifoldebau mewn 

perthynas ag amddiffyn plant, a'u hangen i gynnal perthnasoedd gofalgar a diogel gyda phlant. 

• Mae'r holl staff yn ymwybodol o brif ddangosyddion cam-drin plant. 

• Mae'r holl staff yn ymwybodol o'u gofynion statudol o ran datgelu neu ddarganfod cam-drin plant a'r 

weithdrefn ar gyfer gwneud hynny. Caiff pob myfyriwr a gwirfoddolwr ei gyfarwyddo i adrodd am ddatgeliad 

neu ddarganfod camdriniaeth i'r Rheolwr. 

• Bydd y Clwb yn cymryd camau priodol mewn perthynas â chanfyddiadau unrhyw ymchwiliad i honiadau o 

gamdriniaeth, yn gyson â'i ddyletswyddau i amddiffyn diogelwch plant a chynnal prosesau teg i staff, myfyrwyr 

a gwirfoddolwyr. 

• Bydd unrhyw aelod o staff, myfyriwr neu wirfoddolwr sy'n cael ei ymchwilio i gam-drin honedig plentyn, yn 

ddarostyngedig i ddarpariaethau'r Polisi Disgyblaeth Staff.  

Gofalu Diogel 

Mae'r holl staff yn deall gweithdrefnau amddiffyn plant y Clwb ac maent wedi cael hyfforddiant ac arweiniad 

priodol yn egwyddorion gofalu'n ddiogel. I'r perwyl hwn: 

• Gwneir pob ymdrech i osgoi neu leihau'r amser pan fydd aelodau staff, myfyrwyr neu wirfoddolwyr yn gadael 

eu hunain gyda phlentyn. Os yw staff ar eu pen eu hunain gyda phlentyn, dylid cadw drws yr ystafell ar agor a 

dylid hysbysu aelod arall o'r staff. 

• Os yw plentyn yn gwneud cyswllt corfforol amhriodol gydag aelod o staff, myfyrwyr neu wirfoddolwr, bydd 

hyn yn cael ei gofnodi'n llawn yn y Llyfr Cofnod Digwyddiadau. 

• Ni fydd staff byth yn cyflawni tasg bersonol i blant y gallant ei wneud drostynt eu hunain. Lle mae hyn yn 

hanfodol, bydd y staff yn helpu plentyn wrth gyd-fynd â chydweithiwr. Oni bai bod gan blentyn angen 

arbennig, ni ddylai staff fynd gyda'r plant i'r toiled. Mae'r staff yn ymwybodol y gellid camddehongli hyn a 

gweithgareddau tebyg eraill. 

• Bydd staff yn ymwybodol o sut a lle maent yn cyffwrdd â phlant, o ystyried eu hoedran a'u dealltwriaeth 

emosiynol. Osgoi cysylltiad corfforol diangen neu o bosibl yn bosibl bob amser. 

• Bydd pob honiad a wneir gan blentyn yn erbyn aelod o staff yn cael ei gofnodi'n llawn, gan gynnwys unrhyw 

gamau a gymerwyd, yn y Llyfr Cofnod Digwyddiadau. Os bydd tyst yn digwydd i ddigwyddiad, dylent lofnodi'r 

cofnodion i gadarnhau hyn. 

Delio â Honiadau 

Mae'r Clwb wedi ymrwymo i sicrhau ei fod yn cwrdd â'i gyfrifoldebau o ran amddiffyn plant trwy drin unrhyw 

honiad o ddifrif ac yn sensitif. Ni fydd y Clwb yn cynnal unrhyw ymchwiliad ei hun i ddigwyddiad cam-drin plant 

a amheuir. Wrth ddarganfod honiad o gam-drin, bydd y Swyddog Amddiffyn Plant yn cyfeirio'r achos yn syth i'r 



asiantaethau amddiffyn plant statudol lleol.Yn ychwanegol at hyn, bydd yr egwyddorion canlynol yn 

llywodraethu unrhyw achos o gam-drin a amheuir neu a adroddir amdano: 

• Lle mae camdriniaeth wirioneddol neu amheuaeth yn dod i sylw'r staff, byddant yn adrodd hyn i'r Rheolwr 

a'r Swyddog Amddiffyn Plant cyn gynted ag y bo modd. 

• Anogir a chefnogir staff i ymddiried yn eu barn broffesiynol ac os ydynt yn amau bod camdriniaeth, neu sy'n 

digwydd, i roi gwybod am hyn. 

• Bydd cofnodion ysgrifenedig llawn o'r holl ddigwyddiadau a gofnodir yn cael eu cynhyrchu a'u cynnal. Bydd y 

wybodaeth a gofnodir yn cynnwys manylion llawn y digwyddiad honedig; manylion yr holl bartïon dan sylw; 

unrhyw dystiolaeth neu esboniadau a gynigir gan bartïon â diddordeb; dyddiadau, amserau a lleoliadau 

perthnasol ac unrhyw wybodaeth ategol neu dystiolaeth gan aelodau o staff. Bydd y Clwb yn dangos gofal 

mawr wrth wahaniaethu rhwng ffaith a barn wrth gofnodi achosion amheus o gam-drin plant. 

• Y Rheolwr a'r Swyddog Amddiffyn Plant fydd yn gyfrifol am sicrhau bod cofnodion ysgrifenedig yn 

ddyddiedig, wedi'u llofnodi a'u cadw'n gyfrinachol. 

• Os gwneir honiad o gam-drin yn erbyn y Rheolwr neu'r Swyddog Amddiffyn Plant, hysbysir y Person 

Cofrestredig cyn gynted â phosibl. Yna byddant yn cymryd cyfrifoldeb am y sefyllfa neu'n dirprwyo'r rôl hon i 

uwch aelod o staff. 

• Bydd staff yn sicrhau bod pob pryder a honiad yn cael eu trin â sensitifrwydd a chyfrinachedd. 

• Bydd unrhyw blant sy'n gysylltiedig â digwyddiadau honedig yn cael eu cysuro a'u sicrhau. 

Mewn amgylchiadau lle mae plentyn yn gwneud honiad neu ddatgeliad, bydd yr aelod o staff dan sylw yn: 

1 Gwrandewch yn llawn i'r holl blentyn i'w ddweud. 

2 Gwneud unrhyw farn arsylwi. 

3 Gofynnwch gwestiynau agored sy'n annog y plentyn i siarad yn eu geiriau eu hunain. 

4 Sicrhewch fod y plentyn yn ddiogel, yn gyfforddus ac nid yn unig ar ôl. 

5 Gwneud unrhyw addewidion na ellir eu cadw; megis addawol peidio â dweud wrth unrhyw un beth y 

dywedir wrthynt. 

Fe wneir staff yn ymwybodol o lyfryn yr Adran Iechyd 'Beth i'w wneud os ydych chi'n poeni bod plentyn yn cael 

ei gam-drin?' (2003), ac mae'n ganllaw diweddar ar 'Amddiffyn Plant rhag Niwed'. 

Cyfeirio Honiadau i Asiantaethau Amddiffyn Plant 

Os oes gan y Rheolwr neu'r Swyddog Amddiffyn Plant sail resymol dros gredu bod plentyn wedi bod - neu sydd 

mewn perygl mawr o fod - yn amodol ar gamdriniaeth, bydd y weithdrefn ganlynol yn cael ei weithredu: 

• Gwneir cyswllt, cyn gynted â phosib, gyda'r adran gwasanaethau cymdeithasol lleol. 

• Bydd y Rheolwr neu'r Swyddog Amddiffyn Plant yn cyfleu cymaint o wybodaeth am yr honiad a'r 

digwyddiadau cysylltiedig fel sy'n gyson â chyngor a roddir gan y gwasanaethau cymdeithasol a'r heddlu. 

• Bob amser, bydd diogelwch, diogelu a buddiannau plant dan sylw yn cael blaenoriaeth. Bydd y Rheolwr a'r 

staff yn gweithio gyda rhieni / gofalwyr a'u cefnogi cyn belled ag y bo'n gyfreithlon. 



• Bydd y Clwb yn cynorthwyo'r gwasanaethau cymdeithasol a'r heddlu, cyn belled ag y bo'n bosibl, yn ystod 

unrhyw ymchwiliad i gamdriniaeth neu esgeulustod. Bydd hyn yn cynnwys datgelu gwybodaeth a thystiolaeth 

ysgrifenedig a llafar. 

• Bydd AGC yn cael gwybod am unrhyw honiadau o gam-drin yn erbyn aelod o staff, myfyriwr neu 

wirfoddolwr, neu unrhyw gamdriniaeth yr honnir ei fod wedi digwydd ar yr adeilad neu yn ystod ymweliad neu 

allan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33: Dogfennaeth a Gwybodaeth 

Mae'r Clwb yn cydnabod pwysigrwydd cynnal cofnodion, polisïau a gweithdrefnau cyfredol a chywir sy'n 

angenrheidiol i weithredu'n ddiogel, yn effeithlon ac yn unol â'r gyfraith. 

Mae'r Clwb hefyd yn ymwybodol o'i rhwymedigaethau o ran storio a rhannu gwybodaeth o dan Ddeddf 

Diogelu Data 1998, ac mae'n ymrwymedig i gydymffurfio â'i reoliadau a'i ganllawiau. Mae'r Rheolwr a'r staff yn 

ymwybodol o oblygiadau Deddf Diogelu Data 1998 i'r graddau y mae'n effeithio ar eu rolau a'u cyfrifoldebau o 

fewn y Clwb. 

Mae'r Clwb wedi ymrwymo i bolisi o fod yn agored gyda rhieni / gofalwyr o ran ei bolisïau a'i weithdrefnau a'r 

wybodaeth y mae'r Clwb yn ei chadw ar eu plentyn. Bydd cofnodion a gwybodaeth ar gael i rieni / gofalwyr ar 

gais ysgrifenedig oni bai eu bod yn destun esemptiad. Os am unrhyw reswm bydd cais yn cael ei wrthod, yna 

bydd y penderfyniad hwn, ac esboniad, yn cael ei gyfathrebu'n ysgrifenedig.Cadw CofnodionYn arferol, bydd 

gwybodaeth a gedwir ar blentyn yn cynnwys: 

• Enw geni (ynghyd ag unrhyw enw arall y gwyddys y plentyn). 

• Dyddiad Geni. 

• Rhyw. 

• Mynychodd yr ysgol. 

• Cefndir ethnig.• Crefydd. 

• Ieithoedd yn cael eu siarad. 

• Cyfeiriad cartref a rhif (au) ffôn. 

• Enw rhieni neu ofalwyr. 

• Lle gwaith rhieni neu ofalwyr a rhif (au) cyswllt. 

• Unrhyw enwau a rhifau cyswllt argyfwng eraill. 

• Enw, cyfeiriad a rhif ffôn meddyg teulu 

.• Enw, cyfeiriad a rhif ffôn yr ymwelydd iechyd (os yn berthnasol). 

• Manylion unrhyw faterion iechyd arbennig (gan gynnwys datganiad addysgol arbennig neu anabledd 

anabledd corfforol). 

• Manylion unrhyw ofynion dietegol arbennig, alergeddau a dewisiadau bwyd a diod. 

• Cofnod imiwneiddio. 

• Cofnodion priodol o gynnydd a chyflawniadau plant. 

• Enwau pobl a awdurdodwyd gan rieni / gofalwyr i gasglu plant, ynghyd â ffotograffau diweddar. 

• Unrhyw wybodaeth arall sy'n ymwneud â'r plentyn a ystyrir gan staff neu rieni / gofalwyr i fod yn berthnasol 

ac yn arwyddocaol.Yn ogystal, ac yn unol â'n polisïau a'n gweithdrefnau, bydd y Clwb yn cadw a chadw'r 

cofnodion a'r wybodaeth ganlynol: 



• Cofnod gyfoes o'r holl staff, myfyrwyr a gwirfoddolwyr sy'n gweithio yn y Clwb, gan gynnwys eu henw; 

cyfeiriad; rhif Ffon; Gwiriad y Swyddfa Cofnodion Troseddol; cyfeiriadau; manylion cyflogaeth ac unrhyw 

wybodaeth arall (megis eu Cynllun Datblygu Personol) a gronnwyd yn ystod eu hamser a dreuliwyd yn gweithio 

yn y Clwb. 

• Cofnod o unrhyw unigolion eraill sy'n byw yn y Clwb, neu'n ymweld yn rheolaidd / yn treulio amser yn y 

Clwb, gan gynnwys eu manylion cyswllt 

.• Y cofrestri presenoldeb dyddiol, fel y nodir yn y polisi Cyrraedd ac Ymadael. 

• Rhestr aros gyfredol gyda manylion yr holl blant sy'n aros am le yn y Clwb, fel y'u nodir yn y polisi Dogfennau 

a Gwybodaeth. 

• Cofnodion o'r gweithgareddau a gynlluniwyd a'u gweithredu gan y Clwb, gan gynnwys unrhyw ymweliadau 

oddi ar y safle a thu allan. 

• Cofnodion o unrhyw feddyginiaeth a ddelir gan staff ar ran plant, ynghyd â'r Ffurflen Weinyddu 

Meddyginiaeth wedi'i lofnodi, yn y Llyfr Cofnodion Meddyginiaethau (yn unol â'r polisi Iechyd, Salwch ac 

Argyfwng). 

• Cofnodion o Ffurflenni Trin Meddygol Argyfwng wedi'u llofnodi, gan roi awdurdodiad i rieni i gydsynio i 

driniaeth frys i blant (yn unol â'r polisi Iechyd, Salwch ac Argyfwng). 

• Cofnod Rhestr o'r holl offer sy'n eiddo i'r Clwb neu sy'n cael eu defnyddio, gan gynnwys gwiriadau diogelwch 

ac atgyweiriadau, (yn unol â'r polisi Offer). 

• Llyfr Cofnodi Damweiniau a Llyfr Cofnodion Digwyddiad wedi'i gwblhau a'i ddiweddaru'n llawn. 

• Yn ogystal, cedwir fersiwn a ddiweddarir yn rheolaidd o'r rhestr dderbyniadau oddi ar yr eiddo, ond yn agos 

ato, rhag ofn argyfwng, fel tân. 

Bydd gwybodaeth a chofnodion a gedwir ar blant yn cael eu cadw mewn ffeil dan glo, a bydd mynediad at y 

Rheolwr ac un aelod o staff dynodedig arall ar gael. 

Mae gan y Rheolwr gyfrifoldeb cyffredinol am gynnal a diweddaru cofnodion plant a sicrhau eu bod yn gywir. 

Mae'r holl gofnodion gofynnol sy'n ymwneud â phlant unigol yn cael eu cynnal a'u cadw am flwyddyn ar ôl i'r 

plant fynychu'r Clwb. Bydd y rheol hon yn cael ei anwybyddu lle mae rheoliadau a chanllawiau gan AGC neu 

asiantaethau statudol eraill yn ei orfodi. 

Hysbysiad o Newidiadau 

Mae'r Clwb yn cydnabod ei gyfrifoldebau wrth hysbysu plant, rhieni / gofalwyr, staff ac AGC am unrhyw 

newidiadau i reolaeth neu reolaeth y Clwb a fydd yn effeithio'n uniongyrchol arnynt. 

Lle bynnag y bo modd, os bydd newidiadau i'w gwneud, bydd y partļon yr effeithir arnynt yn cael cymaint o 

rybudd â phosib. Yn achos newidiadau arfaethedig sydd o gwmpas neu bwysigrwydd sylweddol, bydd y Clwb 

yn hwyluso ymgynghori â'r grwpiau neu'r unigolion yr effeithir arnynt.Yn yr achosion canlynol, mae'n orfodol 

i'r Clwb hysbysu AGC cyn gynted ag y bo modd: 

• Unrhyw newid yn aelodau staff a / neu bobl sy'n byw ar y safle. 

• Unrhyw newid sylweddol i'r eiddo. 

• Unrhyw newid sylweddol i gynllun gweithredol y Clwb. 



• Unrhyw honiad o gam-drin gan aelod o staff neu wirfoddolwr neu unrhyw gamdriniaeth yr honnir ei fod wedi 

digwydd ar y safle. 

• Unrhyw ddigwyddiadau arwyddocaol eraill. 

Cyfrinachedd 

Bydd y Rheolwr, staff, gwirfoddolwyr ac unrhyw unigolyn arall sy'n gysylltiedig â rhedeg neu reoli'r Clwb yn 

parchu cyfrinachedd trwy: 

• Ddim yn trafod materion cyfrinachol ynghylch plant â rhieni / gofalwyr eraill. 

• Ddim yn trafod materion cyfrinachol am rieni / gofalwyr â phlant neu rieni / gofalwyr eraill. 

• Ddim yn trafod gwybodaeth gyfrinachol am aelodau eraill o'r staff. 

• Dim ond pasio gwybodaeth sensitif, ar ffurf ysgrifenedig neu lafar, i bobl berthnasol. 

Mewn amgylchiadau lle mae gan y staff reswm da dros gredu bod plentyn mewn perygl, neu sy'n debygol o fod 

mewn perygl, o gam-drin plant neu esgeulustod, bydd y polisi Amddiffyn Plant yn goresgyn cyfrinachedd ar sail 

'angen gwybod'.Bydd staff sy'n methu â rhoi sylw dyledus i gyfrinachedd yn agored i gamau disgyblu o dan 

ddarpariaethau polisi Gweithdrefnau Disgyblu Staff. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34: Derbyniadau a Ffioedd 

Mae ein Clwb wedi ymrwymo i ddarparu system dderbyniadau teg ac agored sy'n cynnig gwasanaeth 

gwerthfawr a phris cystadleuol. Fel darparwr gofal plant cofrestredig, rydym ni'n annog a chefnogi rhieni / 

gofalwyr cymwys sy'n hawlio ac yn ymgymryd ag elfen gofal plant y Credyd Treth Gwaith. 

Derbyniadau 

Pan fydd rhiant / gofalwr yn cysylltu â'r Clwb yn holi am le i'w plentyn, byddant yn cael yr holl wybodaeth 

berthnasol sydd ei hangen arnynt, gan gynnwys manylion y polisi Derbyniadau a Ffioedd, a byddant yn cael 

gwybod a oes lle addas ar gael ar hyn o bryd i'w plentyn. 

Os oes lle addas ar gael, bydd y rhiant / gofalwr, a lle bo modd, gwahoddir y plentyn i ymweld â'r Clwb a siarad 

ag aelodau'r staff. Os yw'r rhiant / gofalydd yn cytuno i gydymffurfio â'r holl amodau a thelerau derbyn, gan 

gynnwys lefel y ffioedd a'r trefniadau ar gyfer talu, gofynnir iddynt gwblhau a llofnodi'r Ffurflen Dderbyn a 

Chontract y Rhiant i gadarnhau lle eu plentyn. 

Unwaith y bydd y derbyniad yn ddiogel, bydd y Rheolwr, neu aelod dynodedig o staff, yn cysylltu â'r rhiant / 

gofalwr dan sylw i drefnu dyddiad ar gyfer sesiwn gyntaf y plentyn yn y Clwb. Ar y cam hwn, bydd 

darpariaethau'r polisi Setlo yn dod i rym. 

Rhestr aros 

Er mwyn sicrhau bod derbyniadau i'r Clwb yn cael eu cynnig ar sail deg a thryloyw, bydd y weithdrefn ganlynol 

yn berthnasol i reoli rhestrau aros: 

• Os, wrth wneud ymholiad am le i'w plentyn, rhoddir gwybod i riant / gofalwr nad oes un addas ar gael ar hyn 

o bryd, bydd gweithdrefn rhestr aros y Clwb yn cael ei esbonio ac yna'n cael ei weithredu ar ran y rhiant / 

gofalwr. 

• Anogir rhieni / gofalwyr i gyflwyno eu cais am le i'w plentyn fynd i'r Clwb yn ysgrifenedig. Rhoddir manylion y 

cais hwn ar y rhestr aros, yn y drefn y cânt eu cyflwyno. 

• Bydd y rhestr aros yn cael ei chadw a'i ddefnyddio ar sail 'y cyntaf i'r felin'. Bydd y Clwb yn cynghori'r rhiant / 

gofalwr am ba mor hir y bydd yn rhaid iddynt aros cyn i le addas ddod ar gael. Dim ond amcangyfrif fydd y 

wybodaeth hon ac ni fydd yn golygu gwarant rhwymol gan y Clwb. 

• Pan fydd swydd wag yn y Clwb ar gael, bydd y Rheolwr yn cysylltu â'r rhiant / gofalwr y mae ei blentyn yn 

addas ar gyfer y lle ac ar ei uchaf ar y rhestr aros. 

• Os yw'r rhiant / gofalwr hwnnw'n dal i ddymuno cymryd lle ar gyfer eu plentyn, gofynnir iddynt gwblhau'r 

Ffurflen Dderbyn a dilynwch gamau eraill y weithdrefn derbyn a amlinellir uchod. 

• Os nad yw'r rhiant / gofalwr dan sylw bellach yn dymuno mynd i le i le, cysylltwch â rhiant / gofalwr y plentyn 

addas nesaf ar y rhestr. 

Ffioedd 

Mae'r Clwb yn deall y gall cost gofal plant cofrestredig ymddangos yn ddrud i riant / gofalwr. Fodd bynnag, nid 

yw darparu gwasanaeth diogel ac ysgogol o ansawdd uchel ar gyfer plant yn rhad ac i sicrhau safonau uchel a 

chynaliadwyedd parhaus y Clwb, rhaid iddo ofyn bod rhieni / gofalwyr yn parchu ei bolisi o ran ffioedd. 



• Pennir lefel y ffioedd gan y Person Cofrestredig a'i adolygu'n flynyddol yng ngoleuni sefyllfa ariannol y Clwb, 

ei gynlluniau strategol yn y dyfodol ac unrhyw ystyriaethau economaidd neu gymdeithasol ehangach ehangach 

a ystyrir yn berthnaso 

l• Dylid talu ffioedd yn wythnosol neu'n fisol, ar ddiwrnod cytunedig cyn dechrau'r wythnos neu'r mis dan 

sylw. Bydd trefniadau talu unigol yn cael eu trafod rhwng y Rheolwr a rhieni / gofalwyr. 

• Bydd y Clwb yn gydnaws â cheisiadau am daliad dyddiol. Dylai rhieni / gofalwyr sy'n dymuno trafod hyn neu 

unrhyw newid arall i'r polisi ffioedd safonol drefnu cyfarfod gyda'r Rheolwr cyn gynted ag y bo modd. 

• Os na fydd y ffioedd yn cael eu talu ar amser, bydd y Clwb yn hysbysu'r rhiant / gofalwr yn ysgrifenedig ac yn 

gofyn am daliad cyn gynted ag y bo modd. 

• Mae gan y Rheolwr yr hawl i gyhoeddi rhybudd ffurfiol i'r rhiant / gofalwr a hysbysu iddynt y bydd y taliad 

hwyr parhaus yn arwain at forfeited lle'r plentyn yn y Clwb. 

• Os telir ffioedd yn gyson yn hwyr neu ddim o gwbl heb unrhyw esboniad, bydd y Clwb yn cael ei orfodi i 

derfynu lle'r plentyn hwnnw. O dan amgylchiadau eithriadol, efallai y bydd y Rheolwr yn cytuno i ganiatáu i'r 

plentyn barhau i fynychu'r Clwb am weddill yr wythnos honno. 

• Anogir rhieni / gofalwyr i siarad ag aelod o staff neu'r Rheolwr os oes ganddynt unrhyw ymholiad am y polisi 

ffioedd, neu os byddant yn debygol o gael anhawster i wneud taliad ar amser am unrhyw reswm. Cynghorir 

rhieni / gofalwyr yn gryf i drefnu cyfarfod cyn gynted ag y bo modd, er mwyn osgoi peryglu lle eu plentyn yn y 

Clwb. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35: Polisi defnyddio Ffonau Symudol i Staff 

Amcan Darparu canllawiau i staff, er budd eu hiechyd a'u diogelwch personol, a hefyd i reoli camddefnyddio 

cyfarpar yn ystod oriau gwaith.Canllawiau – 

• Ni ddylid defnyddio ffonau symudol personol yn ystod oriau gwaith, oni bai bod argyfwng. 

• Dylid cadw ffonau symudol personol mewn bagiau yn y storfa. 

• Pan fydd yn rhaid defnyddio ffôn symudol i wneud galwad brys personol, dylid cadw'r alwad yn fyr. 

• Caniateir defnyddio ffôn symudol personol yn ystod amser egwyl a chinio, ond ni ddylid ei ddefnyddio o fewn 

golwg y plant, yn y storfa yn ddelfrydol. 

Yr Agwedd GyfreithiolO dan Adran 1 Deddf Cyfathrebu maleisus 1998, mae'n anghyfreithlon anfon neges 

amheus, anweddus neu fygythiol i unrhyw unigolyn, trwy ddull ysgrifenedig neu electronig.Mae hefyd yn 

anghyfreithlon anfon neges trwy alwad ffôn.Y gosb am gamau o'r fath yw uchafswm o 6 mis o garchar, a / neu 

ddirwy o hyd at £ 5000. At hynny, mae neges yn bygwth trais yn erbyn y dioddefwr, gellir gosod cosb o hyd at 5 

mlynedd o garchar. Os yw'n neges hiliol, gall y gosb fod hyd at 7 mlynedd o garchar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36. Polisi Rhwydwaith Cymdeithasol 

Gyda nifer o wahanol gyfryngau ar gael a hygyrchedd, mae'r sefydliad hwn yn ceisio sicrhau na fydd neb yn 

mynychu neu'n gweithio yn y clwb y tu allan i oriau ysgol dan anfantais neu'n teimlo'n cael ei fygwth gan 

ddefnydd anaddas o ddyfeisiau symudol, rhyngrwyd, camerâu, fideos, DVDs. Mae llawer o ddyfeisiau megis 

chwaraewyr cyfryngau cludadwy, dyfeisiau hapchwarae, ffonau symudol bellach yn meddu ar fynediad i'r 

rhyngrwyd, GPS, camerâu, systemau recordio fideo a sain.Mae'r swyddog amddiffyn plant / amddiffyn plant 

dynodedig yn gyfrifol am weithredu, monitro ac adolygu'r polisi hwn. 

Cyfathrebu 

• Dylai staff gofio bod ganddynt leoliad parchus a dylent weithredu yn unol â hynny. Er y gellir defnyddio 

negeseuon e-bost gwaith i gyfnewid gwybodaeth, dylai lleoliadau fod yn ymwybodol nad yw gwasanaethau e-

bost yn rhad ac am ddim yn cael eu hystyried yn ddiogel ar gyfer data personol, a gallai eu defnydd roi risg i'r 

lleoliad. Dylid cyfathrebu data personol sensitif am blant neu deuluoedd sy'n defnyddio'r clwb hwn, a 

gwybodaeth sensitif i'r diwydiant am arian neu arferion busnes yn y modd mwyaf diogel. Gwaherddir 

defnyddio negeseuon e-bost a negeseuon testun at y dibenion hyn, oni bai trwy sianel e-bost ddiogel. 

• Disgwylir i'r holl ddefnyddwyr TGCh ysgrifennu cyfathrebiadau ar-lein mewn modd cwrtais, parchus a di-

gamdriniol. 

• Rhaid parchu hawliau cyfrinachedd a phreifatrwydd bob amser. 

Defnyddio Ffonau Symudol Erbyn Staff 

• Nid yw'r Clwb yn caniatáu i staff ddefnyddio eu ffonau symudol personol yn ystod oriau'r clwb, ac eithrio at 

ddibenion gwaith penodol, gyda chaniatâd uniongyrchol gan eu rheolwr llinell. Dylid cadw ffonau staff yn 

ddiogel i ffwrdd yn ystod oriau'r clwb. Gellir cysylltu â'r aelodau staff ar rif ffôn y Clwb yn ystod oriau agor. Gall 

staff ddefnyddio dyfeisiau symudol y Clwb i gael mynediad at y rhyngrwyd at ddibenion gwaith megis dod o 

hyd i syniadau am weithgareddau. 

• Unrhyw aelod o staff y canfuwyd ei bod yn defnyddio'u dyfeisiau symudol am resymau personol heb 

ganiatâd uniongyrchol gan eu rheolwr llinell yn amodol ar gamau disgyblu yn unol â threfn ddisgyblu'r Clwb. 

• Rhaid peidio â defnyddio dyfeisiau cofnodi ar ffonau symudol fel camerâu a fideos i gofnodi plant yn y clwb. 

Defnydd Ffôn Symudol gan Blant 

• Nid yw'r Clwb yn caniatáu i blant ddefnyddio eu ffonau symudol yn y Clwb at unrhyw bwrpas, hy sgyrsiau, 

negeseuon, camerâu ac ati. Dylai unrhyw riant sy'n dymuno cysylltu â'u plentyn mewn argyfwng, wneud hynny 

trwy ffonio'r Clwb. Gofynnir i blant sydd â ffonau symudol yn y clwb eu cadw yn eu bagiau. Bydd staff ffôn 

symudol unrhyw blentyn a ddefnyddir yn y lleoliad yn cael ei gadw gan y staff a'i dychwelyd i'r rhiant pan 

gesglir y plentyn. 

Ffotograffau / Fideos 

• Yn ystod ein gwaith gyda phlant, rydym weithiau'n hoffi recordio ein gweithgareddau trwy ffotograffau neu 

fideos a chyfryngau eraill. Byddwn yn defnyddio'r delweddau a recordiadau fideo ar gyfer cyhoeddusrwydd, a 

all gynnwys adroddiadau i ariannwyr, cylchlythyrau, hyrwyddo, ein gwefan a'n cyfryngau cymdeithasol (nid 

yw'r rhestr hon yn gynhwysfawr). Ni wnawn hynny heb ganiatâd ysgrifenedig ymlaen llaw gan rieni / gofalwyr. 

Derbynnir y caniatâd hwn pan gofrestrir y plentyn yn gyntaf yn y Clwb, a chaiff ei ddiweddaru'n flynyddol. Bydd 

unrhyw asiantaeth allanol sy'n dymuno cymryd ffotograffau neu fideos o'n clwb yn gofyn am ganiatâd 



ysgrifenedig gan rieni / gofalwyr ymlaen llaw. Gall rhieni / gofalwyr neu blant dynnu'n ôl y caniatâd i 

ddefnyddio'r delweddau ar unrhyw adeg. Gwnewch gais o'r fath yn ysgrifenedig i'r Playleader. 

• Ar yr amod bod caniatâd wedi'i roi, gall staff ddefnyddio offer y Clwb yn unig, megis camerâu a ffonau 

symudol i gymryd delweddau o'r plant. Ni ddylid byth ddefnyddio offer ffotograffig personol sy'n eiddo i staff. 

• Ni ddylai rhieni ddefnyddio unrhyw gamera, recordydd fideo neu ddyfais recordio arall ar adeiladau'r clwb 

heb ganiatâd ymlaen llaw gan reolaeth y Clwb. 

Defnydd Rhyngrwyd 

Mae'r Clwb yn cydnabod bod y Rhyngrwyd yn rhan o fywyd bob dydd a gall fod yn ddefnyddiol ar gyfer dysgu a 

datblygu ar gyfer staff a phlant. Dylai gweithwyr chwarae, eu rheolwyr a'u gwirfoddolwyr, ochr yn ochr â rhieni 

a gofalwyr, atgyfnerthu'r negeseuon a roddir i blant a phobl ifanc am y risgiau posibl sy'n gysylltiedig â 

thechnolegau ar-lein. Mae hyn yn eu galluogi i roi'r wybodaeth a'r sgiliau i gadw'n ddiogel. Dylid annog plant a 

phobl ifanc, lle bo hynny'n briodol, i feddwl yn ofalus cyn rhoi delweddau a gwybodaeth amdanynt eu hunain 

ar-lein, yn enwedig pan fydd gwneud hynny yn datgelu gwybodaeth bersonol. Atgoffir plant i beidio â rhoi 

manylion personol ar-lein. Er bod y rhyngrwyd a safleoedd rhwydweithio cymdeithasol yn offer cyfathrebu 

cyffrous, dylid atgoffa'r plant y gall eu defnydd beri risgiau posibl. Bydd y Clwb yn anelu i ddod o hyd i 

hyfforddiant a / neu arweiniad ychwanegol i hyrwyddo defnydd cyfrifol a diogel o'r Rhyngrwyd 

• Mae'r staff yn gallu defnyddio'r rhyngrwyd yn rhydd ar gyfer materion clwb (megis dod o hyd i adnoddau, 

syniadau gweithgaredd) yn ystod oriau gwaith. 

• Nid yw'r Clwb yn caniatáu i staff anfon neu dderbyn unrhyw unnegeseuon e-bost personol yn yr oriau gwaith 

heb ganiatâd blaenorol gan y rheolwyr. 

• Mae'r Clwb yn sicrhau bod y mesurau diogelwch ar y Rhyngrwyd priodol yn eu lle megis mynediad band eang 

diogel neu ddiffyg di-wifr, darparwr gwasanaeth a rhyngrwyd neu ddiogel, a reolir yn ddiogel, wedi'i reoli, a 

chyfrifon e-bost diogel, yn cael eu monitro a'u diweddaru'n rheolaidd, , rhestr gytunedig o ddefnyddwyr 

awdurdodedig penodedig â mynediad rheoledig. 

• Mae'r staff yn gyfrifol am sicrhau bod eu cyfrineiriau'n parhau i fod yn ddiogel, wedi'u diweddaru'n 

rheolaidd, a'u bod bob amser yn aros allan wrth adael y cyfrifiadur heb ei oruchwylio. Dylid cadw rhestr o 

ddefnyddwyr TGCh awdurdodedig gyda mynediad at ddata sensitif a phersonol wedi'i gyfyngu. 

• Gall plant ddefnyddio'r rhyngrwyd ar gyfer chwarae gemau datblygol, dod o hyd i adnoddau ac ati naill ai 

mewn grwpiau neu yn unigol, ond fe fyddant bob amser yn cael eu goruchwylio gan aelod o staff. 

• Anogir plant i roi gwybod am unrhyw negeseuon Rhyngrwyd neu negeseuon symudol amhriodol neu 

aflonyddu. Mae polisi gwrth-fwlio'r clwb yn cynnwys seiberfwlio. 

• Os yw plentyn neu berson ifanc yn cael mynediad i ddeunydd amhriodol yn ddamweiniol, rhaid hysbysu 

oedolyn ar unwaith. Dylid cymryd camau priodol i guddio neu leihau'r ffenestr. Rhaid hysbysu'r Uwch Swyddog 

Dynodedig ar gyfer Diogelu / Swyddog Amddiffyn Plant i bob digwyddiad o'r fath a rhaid iddo sicrhau bod 

adroddiad o'r digwyddiad yn cael ei wneud a bod unrhyw gamau pellach y tybir eu bod yn angenrheidiol yn 

cael eu cymryd. Dylid adrodd ar wefannau anghyfreithlon i'r Sefydliad Gwarchod Rhyngrwyd: 

http://www.iwf.org.uk 

• Rhaid i bob defnyddiwr (plant, staff, gwirfoddolwyr) roi gwybod am unrhyw bryderon wrth ddefnyddio 

technolegau ar-lein i'r Uwch Swyddog Dynodedig ar gyfer Diogelu / Swyddog Amddiffyn Plant. 

 

http://www.iwf.org.uk/


Rhwydweithio Cymdeithasol 

• Mae'r Clwb yn cydnabod bod rhai safleoedd rhwydweithio cymdeithasol yn ddefnyddiol i staff at ddibenion 

gwaith, e.e. syniadau gweithgaredd, a gellir cael mynediad atynt gan ddefnyddio proffil gwaith at ddibenion 

gwaith penodol fel y cytunwyd gyda'r rheolwr llinell a'r swyddog amddiffyn plant. 

• Dylid defnyddio cyfeiriad e-bost clwb swyddogol wrth greu proffil ar safle rhwydweithio yn hytrach na 

chyfeiriad e-bost personol. Bydd hyn yn lleihau'r risg o broffiliau impostor neu ffug, ac mae'n bwysig mewn 

perthynas ag unrhyw atebolrwydd neu risg i'r unigolyn sy'n gosod y proffil ar ran y sefydliad. Bydd person / au 

dynodedig yn cael ei nodi gydag awdurdod i sefydlu a rheoli'r safle. Dim ond cyfeiriadau e-bost sefydliadol ac 

nid personol sydd ar gael ar broffil neu drwy broffil. 

• Dylid cadw'r manylion mewngofnodi i'r cyfrif (gan gynnwys y cyfrinair i'r cyfrif a'r dudalen gwe / proffil) yn 

ddiogel o fewn y sefydliad. Bydd hyn yn lleihau'r risg y bydd rhywun yn haci i mewn i wybodaeth ar-lein. 

• Dylai'r lleoliadau preifatrwydd a diogelwch sydd ar gael ym mhob agwedd ar y gwasanaethau gael eu 

hystyried yn ofalus - ar gyfer lluniau, cofnodion blogiau ac orielau delwedd - a'r lefel briodol o breifatrwydd 

wedi'i osod. Gallai methu â gosod lefelau preifatrwydd priodol arwain at negeseuon sy'n ddifenwol, yn 

rhyddog neu'n aneglur yn ymddangos ar eich proffil cyn i chi gael cyfle i gael gwared arnynt .. 

• Mae'r holl negeseuon yn cael eu gwirio cyn iddynt ymddangos ar dudalen gwefan / proffil y Clwb ac unrhyw 

negeseuon amhriodol wedi'u blocio ac, os oes angen, eu hysbysu i'r darparwr gwasanaeth. Efallai na fydd hyn 

yn bosibl gyda'r holl wasanaethau rhwydweithio cymdeithasol. Os felly, cysylltwch â'r darparwr gwasanaeth i 

ganfod a allwch addasu'r lleoliadau preifatrwydd a diogelwch i ddiwallu'ch anghenion. 

• Dylai unrhyw gyfathrebu rhwng oedolion a phlant / pobl ifanc, trwy ba bynnag ddull, ddigwydd o fewn ffiniau 

clir a chlir ac am resymau proffesiynol yn unig. 

• Nid yw'r Clwb yn caniatáu i staff gael mynediad i safleoedd rhwydweithio cymdeithasol, gan ddefnyddio 

proffiliau personol, ar unrhyw ddyfais tra'n gweithio. Mae unrhyw staff y canfuwyd bod ganddynt fynediad at 

safleoedd o'r fath, neu unrhyw wefan nad yw'n ymwneud â gwaith yn ddarostyngedig i gamau disgyblu.• 

Anogir staff rhag creu cyfeillgarwch ar-lein gyda rhieni / gofalwyr neu blant 

.• Mae angen i staff hefyd amddiffyn eu henw da ar-lein eu hunain, yn enwedig wrth ddefnyddio safleoedd 

rhwydweithio cymdeithasol. Ni ddylai defnyddio safleoedd o'r fath beidio â chyfaddawdu cywirdeb 

proffesiynol neu ddwyn anfri ar y sefyllfa. Rhaid ystyried yn ofalus unrhyw faterion a godir ar safleoedd 

rhwydweithio cymdeithasol ayb gan eu bod ar agor i'r cyhoedd. Ni chrybwyllir unrhyw gysylltiad â'r Clwb, staff, 

plant nac unrhyw ddigwyddiadau ar safleoedd o'r fath 

.• Rhaid dilyn polisi cyfrinachedd / preifatrwydd y Clwb bob amser. 

• Ymchwilir i unrhyw gamau a ystyrir fel bod y Clwb yn anfodlon yn syth a bod y mater yn cael ei drin yn unol 

â'r weithdrefn ddisgyblu. 

• Ni chaniateir defnyddio ffyn USB neu ddyfeisiau storio eraill. 

Offer TG 

• Nid yw'r Clwb yn annog plant i ddod ag offer TG personol fel gliniaduron, tabledi, chwaraewyr cerddoriaeth, 

consolau gemau ac ati. Nid ydym yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb am offer a ddaw i mewn. 

• Mae unrhyw gemau neu feddalwedd a ddarperir gan y Clwb yn briodol i oedran yn ôl y raddfa oedran a 

roddir i'r gêm gan y BBFC neu PEGI neu sefydliad priodol arall. 



Teledu / DVD / Ffilmiau / Cerddoriaeth / Llenyddiaeth 

• Mae'r holl deledu / DVD / ffilm / cerddoriaeth / llenyddiaeth a ddefnyddir yn y clwb yn briodol i oedran, a 

cheisir y drwydded berthnasol lle bo angen. 

Cyhoeddusrwydd 

Rhaid pasio'r holl ddeunyddiau cyhoeddusrwydd a baratowyd neu unrhyw ymholiadau gan y wasg neu'r 

cyfryngau yn gyntaf i'r Cadeirydd. 

Canllawiau Polisi: 

• Peidiwch â phostio unrhyw wybodaeth ariannol, gyfrinachol, sensitif neu berchnogol am Caban Y Faenol neu 

unrhyw un o'n cleientiaid na'n cyflenwyr. 

• Siaradwch yn barchus am ein cwsmeriaid, ein partneriaid, ein cyflogeion a'n cystadleuwyr presennol, 

blaenorol a darpar botensial. Peidiwch â chymryd enw mewn enw neu ymddygiad a fydd yn adlewyrchu'n 

negyddol ar eich enw da neu'ch enwau Caban Y Faenol. 

• Bod yn ofalus o sylwadau a allai adlewyrchu'n wael arnoch chi a Caban Y Faenol. Nid y gwefannau cyfryngau 

cymdeithasol yw'r fforwm ar gyfer cwyno cwynion personol am oruchwylwyr, cydweithwyr, na'r cwmni. 

• Os gwelwch chi farn anffafriol, sylwadau neu feirniadaeth negyddol amdanoch chi'ch hun neu Caban Y 

Faenol, peidiwch â cheisio dileu'r swydd neu anfon ateb ysgrifenedig a fydd yn cynyddu'r sefyllfa. Rhowch 

wybod i'r Rheolwr. 

• Peidiwch â phostio ymosodiadau, ymosodiadau, aflonyddu neu ymosodiadau personol a all niweidio eich 

enw da yn ogystal â Caban Y Faenol. 

• Byddwch yn ymwybodol nad ydych chi'n ddienw pan fyddwch chi'n gwneud sylwadau ar-lein. Cyhoeddir 

gwybodaeth am eich proffiliau rhwydweithio mewn man cyhoeddus iawn. 

Gall gweithwyr sy'n torri'r Polisi fod yn destun disgyblaeth, hyd at a chan gynnwys terfynu cyflogaeth. Os oes 

gennych unrhyw gwestiynau am y polisi hwn neu bostio penodol ar y we, siaradwch â'r Rheolwr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37. Polisi Chwythu'r Chwiban 

Mae chwythu'r chwiban yn annog ac yn galluogi gweithwyr i godi pryderon difrifol o fewn Caban Y 

Faenol yn hytrach nag edrych dros broblem neu 'chwythu'r chwiban' y tu allan. 

Yn aml, gweithwyr yw'r cyntaf i sylweddoli bod rhywbeth difrifol o'i le. Fodd bynnag, efallai na 

fyddant yn mynegi eu pryderon gan eu bod yn teimlo y byddai siarad yn annerbyniol i'w 

cydweithwyr neu i Caban Y Faenol. 

Mae Caban Y Faenol wedi'i ymrwymo i'r safonau uchaf posibl o fod yn agored, yn onest ac yn atebol. 

Yn unol â'r ymrwymiad hwnnw rydym yn disgwyl i weithwyr, ac eraill yr ydym yn delio â nhw, sydd â 

phryderon difrifol am unrhyw agwedd ar waith Caban Y Faenol ddod ymlaen a lleisio'r pryderon 

hynny. 

Ein nod yw: 

• Darparu llwybrau i chi godi pryderon yn gyfrinachol a derbyn adborth ar unrhyw gamau a 

gymerwyd. 

• Sicrhau eich bod yn derbyn ymateb i'ch pryderon a'ch bod yn ymwybodol o sut i'w dilyn os nad 

ydych yn fodlon. 

• I'ch sicrhau y cewch eich diogelu rhag dial neu erledigaeth posibl os oes gennych gred resymol eich 

bod wedi gwneud datgeliad yn ddidwyll. 

Mae Caban Y Faenol yn cydnabod y gall y penderfyniad i adrodd am bryder fod yn un anodd ei 

wneud. Os yw'r hyn yr ydych yn ei ddweud yn wir, ni ddylai fod gennych unrhyw beth i'w ofni 

oherwydd byddwch yn gwneud eich dyletswydd i'ch cyflogwr a'r rhai rydych chi'n darparu 

gwasanaeth ar eu cyfer. 

Ni fydd Caban Y Faenol yn goddef unrhyw aflonyddu neu erledigaeth (gan gynnwys pwysau 

anffurfiol) a bydd yn cymryd camau priodol i'ch amddiffyn chi pan fyddwch chi'n codi pryder yn 

ddidwyll. 

Bydd pob pryder yn cael ei drin yn gyfrinachol a gwneir pob ymdrech i beidio â datgelu eich 

hunaniaeth os dymunwch. Fodd bynnag, ar yr adeg briodol, efallai y bydd angen i chi ddod ymlaen 

fel tyst. 

Fodd bynnag, mae'r polisi hwn yn eich annog i roi eich enw i'ch pryder pryd bynnag y bo modd. 

Sylwer: 

• Rhaid i staff ddatgelu'r wybodaeth yn ddidwyll. 

• Rhaid i staff gredu ei fod yn sylweddol wir. 

• Ni ddylai staff ymddwyn yn faleisus na gwneud honiadau ffug. 

• Ni ddylai staff geisio unrhyw fudd personol. 



Fel cam cyntaf, dylech fel arfer godi pryderon naill ai ar lafar neu'n ysgrifenedig gyda'r rheolwr. Fodd 

bynnag, gall hyn ddibynnu ar ddifrifoldeb a sensitifrwydd y materion dan sylw a phwy sy'n cael eu 

hamau o gamymddwyn. Er enghraifft, os ydych chi'n credu bod y rheolwyr yn gysylltiedig, dylech 

gysylltu â chadeirydd y pwyllgor rheoli. 

Bwriad y polisi chwythu'r chwiban yw ymdrin â phryderon mawr sydd y tu allan i gwmpas 

gweithdrefnau eraill. Mae'r rhain yn cynnwys: 

• ymddygiad sy'n drosedd neu'n torri'r gyfraith 

• risgiau iechyd a diogelwch, gan gynnwys risgiau i'r cyhoedd yn ogystal â gweithwyr eraill 

• difrod i'r amgylchedd 

• cam-drin cleientiaid yn rhywiol neu'n gorfforol, neu 

• ymddygiad anfoesegol arall 

Bydd Caban Y Faenol yn ymateb i'ch pryderon. Peidiwch ag anghofio nad yw profi eich pryderon yr 

un fath â naill ai eu derbyn neu eu gwrthod. 

Lle bo'n briodol, gall y materion a godwyd: 

• yn cael eu hymchwilio gan reolwyr, archwilio mewnol, neu drwy'r broses ddisgyblu 

• cael eu cyfeirio at yr heddlu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38. Newid cewynnau a dillad wedi'u baeddu 

Nid ydym yn gwahaniaethu yn erbyn plant nad ydynt eto wedi cyflawni ymataliaeth 
lawn. 

Efallai y bydd rhai plant ifanc yn dal i fod yn gweithio tuag at ymataliad llawn, neu 
gallant aros yn anymatal am gyfnod hir am fod ganddynt gyflwr meddygol penodol. 
Efallai na fydd eraill wedi cyrraedd y cam hwn yn eu datblygiad eto, ond rydym yn 
annog rhieni i wisgo eu plentyn mewn pants a pheidio â gwisgo cewynnau. 

Fodd bynnag, mae angen i ni gynllunio ar gyfer hyn pe bai'r angen yn codi. 

Iechyd a Diogelwch 

• Mae'r feithrinfa yn darparu ffedogau a menig tafladwy, matiau newidiol, bagiau 
cewynnau a chyfleusterau golchi dwylo priodol 

.• Gwaredir cewynnau trwy fagio a gosod mewn tiwb tafladwy Cewynnau 

.• Bydd pants wedi'u gwisgo yn cael eu lapio dwbl a'u rhoi i'r rhiant ar ddiwedd y 
dydd 

• Bydd hufen yn cael ei gymhwyso os caiff ei ddarparu gan rieni. Rhowch wybod i ni 
os ydych chi am i ni wneud hyn 

.• Bydd yr ardaloedd newidiol yn cael eu glanhau ar ôl eu defnyddio. 

• Dŵr cynnes a sebon hylif gyda bod ar gael i olchi dwylo cyn gynted ag y bydd y 
dasg wedi'i chwblhau 

.• Bydd tywelion papur ar gael ar gyfer sychu dwylo. 

 

 

Gweithio mewn partneriaeth 

Efallai y bydd oedi wrth ymataliad yn gysylltiedig ag oedi mewn agweddau eraill ar 
ddatblygiad plentyn a bydd yn elwa ar raglen gynlluniedig a weithredir mewn 
partneriaeth â rhieni / gofalwr y plentyn, ac o bosibl yr ymwelydd iechyd.Ein nod yw 
cwrdd â'r rhieni cyn gynted ag y bo modd ar ôl i'r plentyn ddechrau yn Caban. Yn y 
cyfarfod hwn, byddwn yn trafod:Natur anawsterau'r plentyn ac achosion posiblSut 
mae'r rhiant yn rheoli'r sefyllfa gartrefDewis o ran gofal ymarferol, e.e. defnyddio dŵr 
neu wibiau babiDull dewisol o hyfforddiant toiledau 

 

 



39: Diogelwch Rhyngrwyd 

 

Mae'r rhyngrwyd yn adnodd anhygoel i blant gael mynediad, cefnogaeth i'w gwaith 
cartref, sgwrsio â ffrindiau ac ati, ond gall hefyd fod yn lle peryglus iawn iddynt. 
Gallant fod yn agored i ddeunydd amhriodol, aflonyddu a bwlio, firysau a hacwyr ac 
yn cael eu cyfeirio at wybodaeth rhoi'r gorau iddi. Gallant hefyd fod yn agored i 
baratoi ar-lein gan bedoffiliaid. 

Yn Caban Y Faenol rydym yn cynnig cyfle i blant ddefnyddio'r cyfrifiadur a'r 
rhyngrwyd; fodd bynnag, rydym wedi cyflwyno ystod o weithdrefnau i sicrhau eu 
diogelwch. 

Gan ein bod ni'n gysylltiedig â darparwr rhyngrwyd yr ysgol, mae hidlydd ar bob 
cyfrifiadur sy'n dileu'r deunydd mwyaf amhriodol 

Nid ydym yn caniatáu i'r plant fynd i ystafelloedd sgwrsioRydym yn siarad â'r plant 
am y gwefannau maen nhw'n eu defnyddio 

Rydym bob amser yn gyfagos felly gallwn gadw llygad ar ba wefannau y maent yn 
ymweld â hwy 

Rydym yn gwirio'r hanes ar y cyfrifiadur yn rheolaiddTrafodwn gyda'r plant am 
bwysigrwydd cadw'n ddiogel ar-lein, ac nid anfon ymlaen ar lythyrau cadwyn, nid 
siarad â phobl nad ydynt yn eu hadnabod, heb roi gwybodaeth bersonol a allai 
alluogi pobl i'w hadnabod. 

Rydym yn eu hannog yn dweud wrthyf aelod o staff os ydynt yn poeni am unrhyw 
beth ac rydym yn pwysleisio nad ydynt byth yn trefnu i gwrdd ag unrhyw un y maen 
nhw wedi siarad â nhw ar-lein. 

Wrth gwblhau'r ffurflen gofrestru, mae yna flwch i rieni roi tic sy'n rhoi caniatâd i'w 
plentyn gael mynediad i'r rhyngrwyd. 

Yn ystod clwb ar ôl ysgol, mae plant yn gyfyngedig i 15 munud y sesiwn ar y 
cyfrifiadur. Yn ystod y clwb gwyliau byddant yn cael slot yn y bore, ar ôl cinio ac yn 
hwyr y prynhawn.  

 

 

 

 

 

 



40. Cod Ymddygiad Rhieni / Gofalwyr 

 

Yn Caban y Faenol rydym yn ffodus i gael partneriaeth rhiant gefnogol a chyfeillgar. 
Fel partneriaeth, bydd ein rhieni yn deall pwysigrwydd perthynas waith dda gyda 
staff a rheolaeth. 

Pwrpas y polisi hwn yw rhoi atgoffa i bob rhiant, gofalwr ac ymwelwyr â Caban am 
eu hymddygiad disgwyliedig. Mae hyn fel y gallwn barhau i ffynnu, datblygu a 
chyflawni mewn awyrgylch o gyd-ddealltwriaeth. 

Disgwyliwn i rieni, gofalwyr ac ymwelwyr: 

• Ymrwymo bod angen i staff a rhieni gydweithio er lles eu plant 

• Dangos bod pob aelod o staff yn Caban yn cael ei drin â pharch ac felly'n gosod 
esiampl dda yn eu lleferydd a'u hymddygiad 

• Ymagwedd Caban i helpu i ddatrys unrhyw faterion sy'n peri pryder 

• Peidio â defnyddio iaith sarhaus, mudo, melltithio, defnyddio iaith ddifrifol neu 
arddangos tymer 

• Peidio â bygwth gwneud niwed corfforol gwirioneddol i aelod o staff, cyd-riant, 
plentyn neu ymwelydd 

.• Peidio â bod yn cam-drin neu'n anfon negeseuon e-bost bygythiol neu negeseuon 
testun / negeseuon ffôn / negeseuon llafar neu gyfathrebu ysgrifenedig arall 

• Ceisiwch egluro fersiwn y plentyn / plant o ddigwyddiadau er mwyn dod ag ateb 
heddychlon i unrhyw broblemau. 

• Peidio â mynd at blentyn rhywun arall er mwyn eu trafod neu eu camddefnyddio 
oherwydd gweithredoedd y plentyn hwn tuag at eu plentyn eu hunain 

.• dilyn a chydymffurfio â'n gweithdrefn Gwyno 

Rydym yn ymddiried y bydd rhieni a gofalwyr yn ein cynorthwyo i weithredu'r polisi 
hwn a diolchwn am eich cefnogaeth barhaus. 

 

 

 

 

 



41. Gwagáu oherwydd digwyddiad difrifol 

 

Bydd aelod o staff yn codi'r larwm ar unwaith, a bydd yr Ateb Cyntaf yn cael ei 
hysbysu a chymryd cyfrifoldeb dros benderfynu ar y camau priodol.Os bydd angen 
galw'r gwasanaethau brys, bydd hyn yn cael ei wneud cyn gynted â phosib. Bydd y 
Prif Weithredwr yn asesu'r sefyllfa a phenderfynu a oes angen i'r plentyn fynd yn 
syth i'r ysbyty neu a ydynt yn gallu aros yn ddiogel i'w rhiant / gofalwr gyrraedd. 

Bydd yr holl blant yn cael eu hebrwng i ffwrdd o'r ardal ac i le diogel, os bydd y 
ddamwain wedi digwydd y tu allan i'r plant yn cael ei ddwyn i'r adeilad neu os bydd y 
ddamwain wedi digwydd y tu mewn i'r plant, bydd yn cael ei dynnu i'r ystafell arall. 
Bydd cofrestr yn cael ei gymryd i sicrhau bod yr holl blant yn bresennol. 

Os bydd angen i'r plentyn fynd yn syth i'r ysbyty, bydd ambiwlans yn cael ei alw. 
Cysylltir â'r rhiant / gofalwr hefyd. Bydd aelod o staff yn mynd gyda'r plentyn i'r 
ysbyty a bydd yn rhoi caniatâd i driniaeth feddygol, cyn belled â bod y Ffurflen 
Triniaeth Feddygol Argyfwng wedi'i llenwi a'i lofnodi. 

 Os na fydd angen i'r plentyn fynd yn syth i'r ysbyty ond mae eu cyflwr yn golygu y 
dylent fynd adref, cysylltir â'r rhiant / gofalwr a gofyn iddynt gasglu eu plentyn. 

Os bydd y Rheolwr yn absennol am unrhyw reswm ar adeg digwyddiad, bydd aelod 
arall o staff yn cymryd cyfrifoldeb neu yn enwebu aelod arall o staff. 

Bydd pob damwain neu ddigwyddiad o'r fath yn cael ei gofnodi'n fanwl a chofnodi'r 
Llyfr Cofnodi Damweiniau a Digwyddiadau. Gofynnir i rieni / gofalwyr arwyddo'r 
adran berthnasol o'r llyfr i gydnabod y digwyddiad neu'r ddamwain ac unrhyw gamau 
a gymerir gan y Clwb a'i staff. 

Dylai'r Rheolwr ac aelodau staff perthnasol eraill ystyried a yw'r ddamwain neu'r 
digwyddiad yn amlygu unrhyw wendidau gwirioneddol neu botensial yn bolisïau neu 
weithdrefnau'r Clwb, ac yn gweithredu'n unol â hynny, gan wneud addasiadau addas 
lle bo angen. 

 

 

 

 

 

 

 



42. Gofal Haul 

 

Yn y Clwb, rydym am i'r plant fwynhau'r haul yn ddiogel yn yr awyr agored. Ein nod 
ywplant i fabwysiadu ymddygiadau haul iach a fydd yn parhau trwy gydol eu 
plentyndoda'u cadw'n ddiogel rhag peryglon amlygiad yr haul. 

 

Ymwybyddiaeth Gofal Haul 

• Rhoddir cyfle i rieni / gofalwyr roi caniatâd i staff ar y ffurflen Gofrestru ar gyfer staff 
i weinyddu Hufen Haul i'w plentyn. 

• Mae Gweithwyr Chwarae'r Clwb yn trafod pwysigrwydd cael eu hamddiffyn rhag yr 
haul gyda nhwcyflwynir y plant a'r gweithgareddau a gynlluniwyd i hyrwyddo 
amddiffyn haul. 

• Anogir plant i wisgo dillad amddiffynnol ac eli haul pan fyddant yn agoredi'r haul (er 
enghraifft, hetiau sy'n cwmpasu clustiau, wyneb a gwddf, sbectol haul UV 
priodol,dillad llewys hir). 

• Mae'r staff yn gweithredu fel modelau rôl ac yn gwisgo dillad priodol i amddiffyn eu 

hunain. 

Cysgod a'r Amgylchedd: 

• Bydd seddau ac offer yn cael eu symud i ardaloedd cysgodol 

• Bydd gweithgareddau awyr agored yn digwydd mewn ardaloedd cysgodol lle bo modd 

.• Bydd y staff yn ceisio osgoi mynd â'r plant y tu allan i oleuad yr haul yn ystod y cyfnodrhan 

boethaf y dydd o 11-3pm.Sgrin haul: 

• Gofynnir i rieni ddarparu hufen haul (30 + lleiafswm) i'r Clwb, o fewn ydyddiad dod i ben a 

labelu enw'r plenty 

.• Rydym hefyd yn darparu hufen haul (50+) 

• Caiff plant eu goruchwylio a'u hannog i ail-ddefnyddio hufen haul trwy gydol y dyddlle bo 

angen. 

 

 

 

 



Dadhydradu: 

• Anogir plant i yfed cymaint â phosib naill ai eu diodydd neu ddŵr eu hunain a gyflenwir 

gennym ni 

• Rhoddir tipiau tipyn i'r plant mewn clwb ôl-ysgol yn ogystal â gwyliau i'w cŵn a'u hydradu 

Gwybodaeth Ychwanegol 

Gellir hyrwyddo negeseuon atal canser y croen SunSmart * trwy ddefnyddio'r SMARTcôd: 

S tay in the shade 11-3 

M ake sure you never burn 

A lways cover up with a t-shirt, hat and sunglasses 

R emember to take extra care with children 

T hen use at least factor 15+ sunscreen. 

*SunSmart is the national skin cancer prevention campaign run by Cancer Research UK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43. Mynd i'r adeilad mewn argyfwng 

Rhybuddiwch holl aelodau'r staff mewn modd dawel. 

Casglu'r holl blant mewn ffordd drefnus a thawel 

Dychwelwch i adeiladu, cau a chloi pob drysau a ffenestri 

.Ffoniwch gofrestr 

Ffoniwch yr Heddlu os oes angen 

 

 

44. Sicrhau'r adeilad mewn argyfwng 

Rhybuddiwch holl aelodau'r staff mewn modd tawel y sefyllfa. 

Caewch yr holl ddrysau a bollt, cau pob ffenestr a thynnwch ddalliau i lawr 

.Sicrhau plant os ydynt yn ymwybodol o'r sefyllfa. 

Ffôn Heddlu neu wasanaeth brys os oes angen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45. Gweithio ar eich pen eich hun 

Mae'r polisi hwn wedi'i ddyfeisio i ddiogelu staff a phlant sy'n mynychu Caban. Rydym yn 

deall y gallai fod adegau yn ystod y dydd y gall staff gael eu gadael ar eu pen eu hunain 

gyda'r plant. Er mwyn sicrhau nad yw staff a phlant yn cael eu gadael mewn sefyllfaoedd 

bregus, dylid dilyn y canllawiau canlynol: 

• Dylai cyfathrebu da sicrhau fod yr holl staff yn ymwybodol o fwriadau'r naill a'r llall a sut y 

mae. Dylai staff hysbysu eu cydweithwyr os ydynt yn bwriadu gadael yr ystafell, hyd yn oed 

am gyfnod byr. Mae hyn yn rhoi'r  

cyfle iddyn nhw ofyn amdanynt os oes angen. 

• Dylai staff sicrhau fod drysau ar agor pan fydd cewynnau'n newid a thoiledu wrth gynnal 

preifatrwydd plant. 

• Rhaid i o leiaf ddau berson fod ar y safle bob amser. 

• Dylai staff sicrhau eu bod mewn sefyllfa briodol o amgylch y meithrinfeydd bob amser i 

gynnal diogelwch y plant; gall hyn olygu bod staff a phlentyn yn uno pan fo angen. 

• Dylai staff fod yn ymwybodol y dylai diogelwch a lles y plant fod yn hollbwysig y dylai staff 

ddefnyddio eu menter wrth fynychu mân ddigwyddiadau. 

• Cerdded plant o'r Cylch. Bydd 1 aelod o staff yn cerdded 4 plentyn ar ei ben ei hun gan 

sicrhau bod ganddynt ffôn symudol arnynt os bydd argyfwng. Bydd dau aelod o staff yn 

cerdded y plant os oes mwy na 4. 

 

Yn ystod gofal dydd, rydym yn anelu at sicrhau na fydd unrhyw aelod o'r tîm yn cael ei adael 

ar ei ben ei hun yn gweithio mewn un ystafell yn unig neu o fewn yr adeilad ar unrhyw adeg. 

Fodd bynnag, efallai bod yna adegau pan nad yw hyn bob amser yn bosibl oherwydd: 

 • Toriadau toiled  

• Clawr cinio  

• Newidiadau cewynnau  

• Cysuro plentyn a allai fod yn sâl mewn man tawel  

• Pan fydd o fudd i blant mewn ystafell gael eu rhannu'n 2 is-grwpiau i wneud rhai 

gweithgareddau  

• Cefnogi plant yn y toiled a allai fod wedi cael damwainRydym bob amser yn sicrhau bod 

ein cymarebau staff: plant yn cael eu cynnal. Cyfrifoldeb y gweithiwr a'r rheolwr yw nodi'r 

peryglon a lleihau'r peryglon neu weithio ar eu pennau eu hunain. 



46. Atal  

Sicrhau bod staff yn ymwybodol o'r strategaeth Prevent a'u bod yn gallu amddiffyn plant a 

phobl ifanc sy'n agored i niwed neu risg o gael eu radicaleiddio.  

Ategir y polisi hwn gan: -  

Adran 26 o Ddeddf Gwrthderfysgaeth a Diogelwch 2015  

Datblygwyd y polisi hwn yn unol ag Adran 26 o Ddeddf Gwrthderfysgaeth a Diogelwch 2015, 

sef y Ddyletswydd Atal a Hyrwyddo gwerthoedd Prydeinig a gyflwynwyd ym mhob ysgol, 

darparwyr gofal plant blynyddoedd cynnar cofrestredig a darparwyr gofal plant 

blynyddoedd cynnar cofrestredig yn Gorffennaf 2015. Bydd y darparwyr hyn (“yn rhoi sylw 

dyledus i'r angen i atal pobl rhag cael eu tynnu i mewn i derfysgaeth.) 

Diffiniadau  

• Mae radicaleiddio yn cyfeirio at y broses a ddefnyddir gan berson i gefnogi terfysgaeth ac 

eithafiaeth sy'n arwain at derfysgaeth (Atodiad 1).  

• Diffinnir eithafiaeth gan y Llywodraeth yn y strategaeth atal fel: Gwrthwynebiad lleisiol 

neu weithredol i werthoedd sylfaenol Prydeinig, gan gynnwys democratiaeth, rheolaeth y 

gyfraith, rhyddid unigolion a pharch a goddefgarwch at wahanol gredoau a chredoau. Hefyd 

yn y diffiniad o eithafiaeth mae galwadau am farwolaeth aelodau o'n lluoedd arfog (Atodiad 

1).  

• Mae'r Llywodraeth yn diffinio terfysgaeth fel “Defnyddio trais er mwyn cyflawni amcanion 

gwleidyddol, crefyddol neu gymdeithasol”. Mae troseddu yn weithred droseddol sy'n 

dylanwadu ar gynulleidfa y tu hwnt i'r dioddefwr uniongyrchol. Nid yw'r effeithiolrwydd ei 

hun yn weithred ond yr effaith ar y Llywodraeth a'r cyhoedd.  

Yma yng Nghaban y Faenol rydym yn cymryd Diogelu yn ddifrifol iawn, felly i sicrhau ein bod 

yn cadw at ac yn cyflawni Atal Dyletswydd byddwn yn:  

• Darparu hyfforddiant priodol i'r holl staff cyn gynted â phosibl. Bydd yr hyfforddiant hwn 

yn galluogi staff i nodi plant a allai fod mewn perygl o gael eu radicaleiddio. 

• Byddwn yn sicrhau bod ein holl staff yn deall y risgiau fel y gallant ymateb mewn modd 

priodol. 

• Byddwn yn ymwybodol o'r risg ar-lein o radicaleiddio trwy ddefnyddio cyfryngau 

cymdeithasol a'r rhyngrwyd 

.• Fel y gwnawn gydag unrhyw risgiau diogelu eraill, bydd ein staff yn effro i unrhyw 

newidiadau yn ymddygiad y plentyn a allai ddangos y gallai fod angen help neu amddiffyniad 



arnynt (gall plant sydd mewn perygl o radicaleiddio arddangos arwyddion gwahanol neu 

geisio cuddio eu golygfeydd) 

.• Rydym eisoes yn adnabod ein plant a'n teuluoedd yn dda a sut maent yn ymddwyn yn 

einog i sylwi ar unrhyw newidiadau i'w hymddygiad, eu hymarweddiad neu eu personoliaeth 

yn gyflym. 

• Ni fyddwn yn ymyrryd yn ddiangen ym mywyd y teulu ond byddwn yn gweithredu pan 

fyddwn yn arsylwi ymddygiad o breeder 

.• Byddwn yn asesu'r risg, trwy gyfrwng asesiad risg ffurfiol, o blant yn cael eu tynnu i mewn 

i derfysgaeth, gan gynnwys cefnogaeth i'r syniadau eithafol sy'n rhan o ideoleg terfysgol 

.• Byddwn yn gweithio'n agos mewn partneriaeth ag asiantaethau perthnasol eraill 

• Byddwn yn adeiladu ar ein cydberthnasau â'n teuluoedd ac mae gennym ymgysylltiadau 

effeithiol gyda nhw yn y sefyllfa allweddol i nodi unrhyw arwyddion o radicaleiddio a 

chynorthwyo sy'n codi pryderon gyda ni ac yn gallu eu cyfeirio at y mecanweithiau cefnogi 

cywir. 

 

 Byddwn yn sicrhau y bydd ein Swyddog Diogelu Dynodedig Morfudd Roberts a'r Dirprwy 

Reolwr Emma Jones yn ymgymryd â hyfforddiant ymwybyddiaeth Atal (o leiaf) fel y gallant 

gynnig cyngor a chefnogaeth i aelodau eraill o staff. 

Gall y bygythiad presennol o derfysgaeth yn y Deyrnas Unedig gynnwys defnyddio pobl 

agored i niwed, eu cynnwys mewn terfysgaeth neu mewn gweithgaredd i gefnogi 

terfysgaeth. Gall normaleiddio golygfeydd eithafol hefyd wneud plant a phobl ifanc yn 

agored i gael eu trin a'u hecsbloetio yn y dyfodol. 

 Bwriedir i'r Polisi hwn fod yn ganllaw i Ymarferwyr gydnabod arwyddion y rhai sydd mewn 

perygl a hefyd hysbysu rhieni o'n gofyniad cyfreithiol i roi'r polisi hwn ar waith. Mae'r polisi 

gofal atal dyletswydd yn rhan o'n dyletswyddau diogelu ehangach o ran cadw plant yn 

ddiogel rhag niwed, ac mae'r polisi newydd hwn yn atgyfnerthu ein dyletswyddau presennol 

drwy ledaenu dealltwriaeth o atal radicaleiddio.  

Cyfrifoldebau Staff Rhaid i bob ymarferydd allu adnabod plant a allai fod yn agored i 

radicaleiddio. Nid oes un ffordd o nodi unigolyn sy'n debygol o fod yn agored i ideoleg 

terfysgol, ond dylai staff fod yn effro i newidiadau yn ymddygiad plant, gan gynnwys plant 

ifanc iawn hyd yn oed, a allai ddangos y gallai fod angen cymorth neu amddiffyniad arnynt. 

Gall yr ymddygiadau hyn fod yn amlwg yn ystod amser cylch, gweithgareddau chwarae rôl 

ac amseroedd tawel. Mae amseroedd tawel yn amser da i blant wneud datgeliadau gan mai 

dyma'r cyfnod y mae plant agosaf at eu personau allweddol. Gellir denu pobl o unrhyw 

gefndiroedd i radicaleiddio ac nid o reidrwydd o grefydd neu ethnigrwydd penodol. Nid yw 



terfysgaeth yn cael ei hyrwyddo gan unrhyw grefydd. Nid yw'r ddyletswydd Atal yn ei 

gwneud yn ofynnol i ddarparwyr gofal plant ymyrryd yn ddiangen â bywyd teuluol ond 

mae'n ofynnol i ni weithredu pan fyddwn yn arsylwi ymddygiad sy'n peri pryder.  

Adnabod Eithafiaeth neu Radicaleiddio  

• Gall dangosyddion cynnar Radicaleiddio neu eithafiaeth gynnwys: Dangos cydymdeimlad 

ag achosion eithafol  

• Gogwyddo trais, yn enwedig i grefyddau neu ddiwylliannau eraill• Gwneud sylwadau neu 

sylwadau am fod mewn digwyddiadau eithafol neu ralïau y tu allan i'r feithrinfa. 

• Newid gwisg, ymddygiad a pherthynas cyfoedion y tu allan i'r cymeriad 

.• Ymddygiad cyfrinachol.• Hyrwyddo trais tuag at eraill. 

• Chwiliadau ar-lein neu rannu negeseuon eithafol neu broffiliau cymdeithasol 

• Ysgrifennu sy'n dangos themâu eithafol. Meithrin Gwerthoedd Prydain;  

 

Y ffordd orau i helpu plant i wrthsefyll safbwyntiau eithafol neu herio safbwyntiau fel 

creadigrwydd yw eu dysgu i feddwl yn feirniadol a dod yn ddysgwyr annibynnol. Rydym yn 

ymdrechu i gefnogi ein plant trwy ddarparu cyfleoedd dysgu chwareus i'w helpu i ddatblygu 

hunaniaethau amrywiol a chymunedol cadarnhaol, yn ogystal â'u lles, eu empathi a'u 

llythrennedd emosiynol, tra'n parhau i weithredu i ddileu anghydraddoldebau, bwlio, 

gwahaniaethu, gwaharddiad, ymddygiad ymosodol a thrais; y mae pob un ohonynt yn 

meithrin ac yn sicrhau, ymddygiad pro-gymdeithasol plant a dinasyddiaeth gyfrifol a 

theimlad gwirioneddol o berthyn.  

Beth i'w wneud os ydych chi'n amau bod plant mewn perygl o gael eu radicaleiddio;  

Dilynwch y Trefniadau Diogelu arferol gan gynnwys trafod â gofal cymdeithasol dynodedig 

Caban, a lle bo angen, gyda gofal cymdeithasol plant. Yn ardaloedd blaenoriaeth Atal, bydd 

gan yr awdurdod lleol arweinydd Atal a fydd hefyd yn darparu cefnogaeth. Gall y Swyddog 

Diogelu hefyd gysylltu â'r heddlu lleol neu ffonio 101 (y rhif dim argyfwng).  

Yna byddant yn siarad yn gyfrinachol am y pryderon ac yn helpu i gael gafael ar gymorth a 

chyngor. Gellir codi pryderon hefyd drwy e-bost i counter.extremism@education.gsi.gov.uk. 

Sylwer na fwriedir i'r llinell gymorth gael ei defnyddio mewn sefyllfaoedd brys, fel plentyn 

mewn perygl uniongyrchol o niwed neu ddigwyddiad diogelwch, ac os felly dylid dilyn y 

gweithdrefnau brys arferol. 

 

 



47. Ffioedd 

Mae'r Clwb yn deall y gall cost gofal plant cofrestredig ymddangos yn ddrud i riant / gofalwr. 

Fodd bynnag, nid yw darparu gwasanaeth diogel ac ysgogol o ansawdd uchel i blant yn rhad 

ac i sicrhau safonau uchel a chynaliadwyedd parhaus y Clwb, mae'n rhaid iddo ofyn bod 

rhieni / gofalwyr yn parchu ei bolisi mewn perthynas â thalu ffioedd. 

• Pennir lefel y ffioedd gan y Pwyllgor Rheoli a'i adolygu'n flynyddol yng ngoleuni sefyllfa 

ariannol y Clwb, ei gynlluniau strategol yn y dyfodol ac unrhyw ystyriaethau economaidd 

neu gymdeithasol ehangach ehangach a ystyrir yn berthnasol. 

• Bydd y Pwyllgor Rheoli yn hysbysu'r rhiant / gofalwr am newid yn lefel y ffioedd o leiaf fis 

cyn i'r newid gael ei wneud. 

• Bydd y Rheolwr neu'r aelod o staff yn anfon anfoneb i'r rhiant / gofalwr bob mis. Bydd yr 

anfoneb hon yn cynnwys amcangyfrif o ffioedd am y mis i ddod ac unrhyw addasiad ynghyd 

â chlwb brecwast neu ffioedd tebyg, sy'n berthnasol i'r mis blaenorol. Mae setliad yr 

anfoneb yn ddyledus o fewn 14 diwrnod i ddyddiad yr anfoneb. 

• Os na chaiff yr anfoneb ei setlo o fewn 14 diwrnod i ddyddiad yr anfoneb, bydd y Rheolwr 

neu'r aelod o staff yn hysbysu'r rhiant / gofalwr ac yn gofyn am daliad uniongyrchol neu i 

siarad â'r Rheolwr. Cyfeiriwch at y Polisi Taliad. 

• Os nad yw'r Rheolwr wedi clywed gan y rhiant neu'r gofalwr ac os na wnaed taliad o fewn 

y terfynau amser a osodwyd, mae'r Clwb yn cadw'r hawl i atal y gwasanaeth gofal plant nes 

bod taliad wedi'i wneud. Mae posibilrwydd y bydd lle'r plentyn yn cael ei fforffedu. 

• Gellir trafod trefniadau talu unigol rhesymol rhwng y Rheolwr a rhieni / gofalwyr. 

• Bydd y Clwb yn gydnaws â cheisiadau am daliad dyddiol. Dylai rhieni / gofalwyr sy'n 

dymuno trafod hyn neu unrhyw newid arall i'r polisi ffioedd safonol drefnu cyfarfod gyda'r 

Rheolwr cyn gynted ag y bo modd. 

• Anogir rhieni / gofalwyr i siarad y Rheolwr os oes ganddynt unrhyw ymholiad am y polisi 

ffioedd, neu os byddant yn debygol o gael anhawster i wneud taliad ar amser am unrhyw 

reswm. Cynghorir rhieni / gofalwyr yn gryf i drefnu cyfarfod cyn gynted ag y bo modd, er 

mwyn osgoi peryglu lle eu plentyn yn y Clwb. 

• Mae'r Clwb yn derbyn taliad trwy arian parod, siec, BACS neu drwy dalebau gofal plant. Os 

hoffech gael rhagor o wybodaeth am dalebau gofal plant, cysylltwch â'r Rheolwr i drafod 

hyn. 

 

 



48 Alergedd a Chydymdeimlad 

Ein nodau yw sicrhau bod adweithiau alergaidd yn cael eu lleihau neu, os oes modd, eu 

hatal a bod staff yn gwbl ymwybodol o sut i gefnogi plentyn a allai fod yn cael adwaith 

alergaidd. 

EIN GWEITHDREFNAU 

• Gwneir ein staff yn ymwybodol o arwyddion a symptomau adwaith alergaidd posibl rhag 

ofn y bydd ymateb anhysbys neu gyntaf mewn plentyn. Gallai'r rhain gynnwys brech neu 

geifrod, cyfog, poen stumog, dolur rhydd, croen coch, llygaid coch, diffyg anadl, poen y frest, 

chwyddo'r Anaffylacsis 

• Gofynnwn i rieni rannu'r holl wybodaeth am adweithiau alergaidd ac alergeddau ar 

ffurflen gofrestru plenty 

• Rydyn ni'n rhannu'r holl wybodaeth gyda'r holl staff ac yn cadw cofrestr alergedd yn y 

gegin, ystafell laeth a man chwarae llanast 

• Os oes gan blentyn alergedd sy'n peryglu bywyd, bydd y rheolwr meithrin yn cynnal 

Gweithdrefn Asesu Risg Alergedd llawn gyda'r rhiant cyn i'r plentyn ddechrau'r feithrinfa ac 

mae'n rhannu'r asesiad hwn gyda'r holl staff 

• Paratoir yr holl fwyd a baratowyd ar gyfer plentyn ag alergedd benodol mewn ardal lle nad 

oes siawns o halogi ac yn cael ei wasanaethu ar offer nad yw wedi bod mewn cysylltiad â'r 

math hwn o fwyd penodol,e.e. cnau 

• Bydd y rheolwr a'r rhieni yn gweithio gyda'i gilydd i sicrhau nad yw plentyn ag alergeddau 

bwyd penodol yn cael unrhyw fwyd yn y feithrinfa a all eu niweidio. Gall hyn gynnwys 

dylunio bwydlen briodol neu ddisodli prydau penodol ar y ddewislen feithrin bresennol 

• Bydd seddau yn cael eu monitro ar gyfer plant ag alergeddau. Lle y tybir y bydd staff 

priodol yn eistedd gyda phlant sydd ag alergedd a lle bydd staff priodol ar lefel oed / cam yn 

trafod alergeddau bwyd a'r risgiau posibl 

• Os oes gan blentyn adwaith alergaidd i fwyd, gwenyn neu wenynen, planhigyn ac ati, bydd 

aelod o staff a hyfforddir yn y cymorth cyntaf yn gweithredu'n gyflym ac yn gweinyddu'r 

driniaeth briodol, os yw'n briodol. Byddwn yn hysbysu rhieni a chofnodi'r wybodaeth yn y 

llyfr digwyddiadau ac ar y gofrestr alergedd. Os yw adwaith alergaidd yn gofyn am driniaeth 

arbenigol, e.e. EpiPen, yna bydd o leiaf dau aelod o staff sy'n gweithio'n uniongyrchol gyda'r 

plentyn a'r rheolwr yn derbyn hyfforddiant meddygol penodol i allu gweinyddu'r driniaeth i 

bob plentyn unigol 

PLANT TRAFNIDIAETH I'R GWEITHDREFN YSBYTY 

Rhaid i'r rheolwr / aelod o staff: 



• Galwch am ambiwlans ar unwaith os yw'r adwaith alergaidd yn ddifrifol. PEIDIWCH â 

cheisio cludo'r plentyn sy'n sâl yn eich cerbyd eich hun 

• Wrth aros am yr ambiwlans, cysylltwch â'r rhiant / rhieni a threfnu i'w cyfarfod yn yr 

ysbyty 

• Trefnu i'r aelod staff mwyaf priodol fynd gyda'r plentyn sy'n cymryd gyda nhw unrhyw 

wybodaeth berthnasol megis ffurflenni cofrestru, taflenni meddyginiaeth berthnasol a 

meddyginiaeth. 

• Ail-leoli staff os oes angen i sicrhau bod digon o staff yn cael eu lleoli i ofalu am y plant sy'n 

weddill. Gallai hyn olygu bod y plant yn cael eu grwpio dros dro gyda'i gilydd 

• Hysbyswch aelod o'r tîm rheoli ar unwaith 

• Parhewch yn dawel bob amser. Mae'n bosib y bydd plant sy'n dyst i ddigwyddiad yn cael 

eu heffeithio gan lawer ac efallai y bydd angen llawer o guddiau a sicrwydd arnynt. Efallai y 

bydd staff hefyd angen cymorth ychwanegol yn dilyn y ddamwain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49. Polisi Diogelu Data 

Cyflwyniad 

Mae'r polisi hwn yn berthnasol i'r holl weithwyr cyflogedig, gweithwyr, contractwyr, 

gwirfoddolwyr a lleoliadau profiad gwaith. Mae'n hanfodol eich bod chi'n deall y polisi hwn 

ac yn cydymffurfio â hi. 

Mae Swyddog Diogelu Data Caban Y Faenol Cyf, Morfudd Roberts, yn gyfrifol am 

weithredu'r polisi hwn. Fe'ch gwahoddir i siarad gyda'r Swyddog Diogelu Data, os oes 

gennych unrhyw gwestiynau ynghylch gweithredu'r polisi hwn. 

Mae gan Caban Y Faenol Cyf ddata personol yn ymwneud â gweithwyr, gweithwyr, 

gwirfoddolwyr, lleoliadau profiad gwaith, plant, rhieni / gwarcheidwaid, cyflenwyr ac 

unigolion eraill at ddibenion busnes gwahanol. 

Mae gennym sail gyfreithlon o rwymedigaeth gytundebol a rhwymedigaeth gyfreithiol i 

brosesu gwybodaeth angenrheidiol i ddarparu gwasanaethau gofal plant a gofal addysgol i 

blant y mae eu rhieni / gwarcheidwaid wedi ymrwymo mewn contract gyda ni i ddarparu 

gofal plant. Mae angen gwybodaeth benodol i ddarparu gwasanaethau gofal plant addysgol, 

diogelu plant a chadw at ein rhwymedigaethau cyfreithiol. Mae gennym hefyd sail 

gyfreithlon o ddiddordeb hollbwysig i weinyddu'r wybodaeth angenrheidiol i gynnal iechyd, 

diogelwch a lles plant yn ein gofal. 

Nod y polisi hwn yw diogelu data personol sy'n ymwneud ag unigolion. 

Sicrhau bod gweithwyr Caban Y Faenol Cyf ac unigolion sy'n rhan o'r sefydliad yn 

deall y Rheoliad Gwarchod Data Cyffredinol (GDPR) a sut mae'n berthnasol i ddata 

personol y mae ganddynt fynediad iddynt er mwyn cyflawni eu gweithgareddau 

gwaith. 

Sicrhau bod gweithwyr ac unigolion sy'n cymryd rhan gan Caban Y Faenol Cyf yn 

adrodd am unrhyw botensial neu dorri diogelu data a phreifatrwydd a chynlluniau 

potensial newydd ar gyfer prosesu data i'r Swyddog Diogelu Data. 

Amlinellu sut y bydd Caban Y Faenol Cyf yn casglu a defnyddio'ch data.Ein dibenion 

busnes ar gyfer prosesu data personol yw: 

Ein pwrpas busnes ar gyfer prosesu data personol yw 

Pwrpas gohebiaeth, gyda rhieni, gwarcheidwaid, plant, gweithwyr ac unigolion sy'n 

ymwneud â'r busnes (gan gynnwys darpar weithwyr a chyn-weithwyr a gweithwyr) a 

chyflenwyr. 

Recriwtio, gan gynnwys gwirio cyfeiriadau ac unrhyw archwiliadau cofnodion 

troseddol a gyfiawnheir yn ôl y gyfraith. 



Rheoli cyflogeion gan gynnwys monitro a rheoli mynediad staff at systemau a chyfleusterau 

ac absenoldebau cyflogedig, gweinyddu ac asesiadau. 

• Cynnal cofnodion ar gyfer plant unigol a'u teuluoedd, gan gynnwys manylion personol, 

gwybodaeth iechyd a chofnodion datblygiadol sy'n cynnwys ffotograffau o gelf a chrefft, a 

hefyd manylion cyswllt brys. 

• Gweinyddu'r gyflogres. 

• Yn ystod gweinyddiaeth fusnes gyffredinol. 

• Rheoli iechyd a diogelwch pawb yn y sefydliad a'r rhai y mae eu gweithgareddau'n 

effeithio arnynt.• At ddibenion rheoli ariannol 

.• Rhwymedigaethau a chydymffurfiad llywodraethu corfforaethol, rheoleiddio, 

corfforaethol, gan gynnwys gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (CIW), y gwasanaethau 

cymdeithasol a'r Heddlu. 

• Rheoli ymweliadau gan weithwyr iechyd proffesiynol. 

• Datblygu busnes a marchnata ein busnes. 

• Rhesymau gweithredol, gan gynnwys cofnodi trafodion, hyfforddiant a rheoli ansawdd, 

gan sicrhau cyfrinachedd gwybodaeth fasnachol sensitif a gwirio diogelwch 

• Cynllunio a rheoli pecynnau gofal plant.• Cydymffurfio â chytundebau lefel gwasanaeth. 

• Gwasanaeth cwsmeriaid, ymchwilio i gwynion a gwella gwasanaethau. 

Data personol Yn Rheoliad Gwarchod Data Cyffredinol yr UE (GDPR), diffinnir Data Personol 

fel ". . . unrhyw wybodaeth sy'n ymwneud â pherson naturiol dynodedig neu adnabyddadwy 

("pwnc data").Un person adnabyddadwy yw un y gellir ei adnabod, yn uniongyrchol neu'n 

anuniongyrchol, yn benodol trwy gyfeirio at adnabodydd, fel enw, rhif adnabod, data 

lleoliad, dynodwr ar-lein neu un neu ragor o ffactorau sy'n benodol i'r corfforol, seicolegol, 

genetig , dynodiad meddyliol, economaidd, diwylliannol neu gymdeithasol y person 

hwnnw.Mae data personol yn wybodaeth sy'n ymwneud ag unigolion y gellir eu hadnabod, 

gan gynnwys ymgeiswyr am swyddi, gweithwyr a chyn-weithwyr, gweithwyr asiantaeth, 

gwirfoddolwyr, ymgynghorwyr, contractwyr, plant a'u teuluoedd, cyflenwyr a chysylltiadau 

marchnata.Gall y data personol hwn gynnwys manylion cyswllt unigolyn, cefndir addysgol, 

manylion ariannol a thâl, tystysgrifau a diplomâu, addysg a sgiliau, statws priodasol, 

cenedligrwydd, teitl swydd a CV.Data Personol SensitifRhaid i wybodaeth sy'n ymwneud â 

tharddiad hiliol neu ethnig unigolyn, barn wleidyddol, crefydd a chredoau, aelodaeth undeb 

llafur, iechyd corfforol neu feddyliol, gael ei ddiogelu'n llym a'i reoli yn unol â'r polisi 

hwn.Pan fo amgylchiadau eithriadol yn berthnasol, neu mae'n ofynnol i ni ddal y data hwn 

yn ôl y gyfraith, bydd caniatâd eglur yn cael ei geisio'n glir gydag eglurhad ynghylch pam 

mae'r wybodaeth yn cael ei chasglu ac i bwy y caiff ei datgelu. 



• Mae'n ofynnol i ni gynnal gwiriadau DBS gwell ar y rhai sy'n gweithio gyda phlant. 

• Mae'n ofynnol i ni gadw cofnodion diogelu nes bydd plentyn yn cyrraeddPolisi Diogelu 

DataCyflwyniadMae'r polisi hwn yn berthnasol i'r holl weithwyr cyflogedig, gweithwyr, 

contractwyr, gwirfoddolwyr a lleoliadau profiad gwaith. Mae'n hanfodol eich bod chi'n deall 

y polisi hwn ac yn cydymffurfio â hi.Mae Swyddog Diogelu Data Caban Y Faenol Cyf, 

Morfudd Roberts, yn gyfrifol am weithredu'r polisi hwn. Fe'ch gwahoddir i siarad gyda'r 

Swyddog Diogelu Data, os oes gennych unrhyw gwestiynau ynghylch gweithredu'r polisi 

hwn.Mae gan Caban Y Faenol Cyf ddata personol yn ymwneud â gweithwyr, gweithwyr, 

gwirfoddolwyr, lleoliadau profiad gwaith, plant, rhieni / gwarcheidwaid, cyflenwyr ac 

unigolion eraill at ddibenion busnes gwahanol.Mae gennym sail gyfreithlon o rwymedigaeth 

gytundebol a rhwymedigaeth gyfreithiol i brosesu gwybodaeth angenrheidiol i ddarparu 

gwasanaethau gofal plant a gofal addysgol i blant y mae eu rhieni / gwarcheidwaid wedi 

ymrwymo mewn contract gyda ni i ddarparu gofal plant. Mae angen gwybodaeth benodol i 

ddarparu gwasanaethau gofal plant addysgol, diogelu plant a chadw at ein 

rhwymedigaethau cyfreithiol. Mae gennym hefyd sail gyfreithlon o ddiddordeb hollbwysig i 

weinyddu'r wybodaeth angenrheidiol i gynnal iechyd, diogelwch a lles plant yn ein gofal.Nod 

y polisi hwn yw diogelu data personol sy'n ymwneud ag unigolion. 

• Sicrhau bod gweithwyr Caban Y Faenol Cyf ac unigolion sy'n rhan o'r sefydliad yn deall y 

Rheoliad Gwarchod Data Cyffredinol (GDPR) a sut mae'n berthnasol i ddata personol y mae 

ganddynt fynediad iddynt er mwyn cyflawni eu gweithgareddau gwaith. 

• Sicrhau bod gweithwyr ac unigolion sy'n cymryd rhan gan Caban Y Faenol Cyf yn adrodd 

am unrhyw botensial neu dorri diogelu data a phreifatrwydd a chynlluniau potensial newydd 

ar gyfer prosesu data i'r Swyddog Diogelu Data. 

• Amlinellu sut y bydd Caban Y Faenol Cyf yn casglu a defnyddio'ch data.Ein dibenion busnes 

ar gyfer prosesu data personol yw: 

• Pwrpas gohebiaeth, gyda rhieni, gwarcheidwaid, plant, gweithwyr ac unigolion sy'n 

ymwneud â'r busnes (gan gynnwys darpar weithwyr a chyn-weithwyr a gweithwyr) a 

chyflenwyr. 

• Recriwtio, gan gynnwys gwirio cyfeiriadau ac unrhyw archwiliadau cofnodion troseddol a 

gyfiawnheir yn ôl y gyfraith. 

• Rheoli cyflogeion gan gynnwys monitro a rheoli mynediad staff at systemau a 

chyfleusterau ac absenoldebau cyflogedig, gweinyddu ac asesiadau. 

• Cynnal cofnodion ar gyfer plant unigol a'u teuluoedd, gan gynnwys manylion personol, 

gwybodaeth iechyd a chofnodion datblygiadol sy'n cynnwys ffotograffau o gelf a chrefft, a 

hefyd manylion cyswllt brys. 

• Gweinyddu'r gyflogres.• Yn ystod gweinyddiaeth fusnes gyffredinol. 



Rheoli iechyd a diogelwch pawb yn y sefydliad a'r rhai y mae eu gweithgareddau'n 

effeithio arnynt. 

 At ddibenion rheoli ariannol. 

Rhwymedigaethau a chydymffurfiad llywodraethu corfforaethol, rheoleiddio, 

corfforaethol, gan gynnwys gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (CIW), y gwasanaethau 

cymdeithasol a'r Heddlu. 

Rheoli ymweliadau gan weithwyr iechyd proffesiynol. 

 Datblygu busnes a marchnata ein busnes. 

Rhesymau gweithredol, gan gynnwys cofnodi trafodion, hyfforddiant a rheoli 

ansawdd, gan sicrhau cyfrinachedd gwybodaeth fasnachol sensitif a gwirio diogelwch 

  Cynllunio a rheoli pecynnau gofal plant. 

  Cydymffurfio â chytundebau lefel gwasanaeth. 

 Gwasanaeth cwsmeriaid, ymchwilio i gwynion a gwella gwasanaethau. 

 

Data personol 

Yn Rheoliad Gwarchod Data Cyffredinol yr UE (GDPR), diffinnir Data Personol fel ". . . unrhyw 

wybodaeth sy'n ymwneud â pherson naturiol dynodedig neu adnabyddadwy ("pwnc data"). 

Un person adnabyddadwy yw un y gellir ei adnabod, yn uniongyrchol neu'n anuniongyrchol, 

yn benodol trwy gyfeirio at adnabodydd, fel enw, rhif adnabod, data lleoliad, dynodwr ar-

lein neu un neu ragor o ffactorau sy'n benodol i'r corfforol, seicolegol, genetig , dynodiad 

meddyliol, economaidd, diwylliannol neu gymdeithasol y person hwnnw. 

Mae data personol yn wybodaeth sy'n ymwneud ag unigolion y gellir eu hadnabod, gan 

gynnwys ymgeiswyr am swyddi, gweithwyr a chyn-weithwyr, gweithwyr asiantaeth, 

gwirfoddolwyr, ymgynghorwyr, contractwyr, plant a'u teuluoedd, cyflenwyr a chysylltiadau 

marchnata. 

Gall y data personol hwn gynnwys manylion cyswllt unigolyn, cefndir addysgol, manylion 

ariannol a thâl, tystysgrifau a diplomâu, addysg a sgiliau, statws priodasol, cenedligrwydd, 

teitl swydd a CV. 

Data Personol Sensitif 

Rhaid i wybodaeth sy'n ymwneud â tharddiad hiliol neu ethnig unigolyn, barn wleidyddol, 

crefydd a chredoau, aelodaeth undeb llafur, iechyd corfforol neu feddyliol, gael ei 



ddiogelu'n llym a'i reoli yn unol â'r polisi hwn.Pan fo amgylchiadau eithriadol yn berthnasol, 

neu mae'n ofynnol i ni ddal y data hwn yn ôl y gyfraith, bydd caniatâd eglur yn cael ei 

geisio'n glir gydag eglurhad ynghylch pam mae'r wybodaeth yn cael ei chasglu ac i bwy y 

caiff ei datgelu. 

 Mae'n ofynnol i ni gynnal gwiriadau DBS gwell ar y rhai sy'n gweithio gyda phlant. 

  Mae'n ofynnol i ni gadw cofnodion diogelu nes bydd plentyn yn cyrraedd 21 oed. 

Bydd cofnodion cyflogaeth yn cael eu cadw am gyfnod o 7 mlynedd ar ôl diwedd y 

cyflogaeth. 

Bydd cofnodion recriwtio ar gyfer ymgeiswyr am swyddi aflwyddiannus yn cael eu 

cadw am 12 mis. 

Gweithdrefnau ac Egwyddorion 

Rhaid prosesu data personol yn deg ac yn gyfreithlon ac am ddim mwy na bod angen. 

Rhaid i'r broses o brosesu data fod yn angenrheidiol i ddarparu'r gwasanaethau a 

ddarparwn. 

Rhaid inni beidio â rhagfarnu'n ormodol ar breifatrwydd unigolyn. 

Mae ein Telerau Busnes yn cynnwys Hysbysiad Preifatrwydd ar ddiogelu data sy'n darparu'r 

dibenion y mae gennym ddata personol arnom ar blant a'u teuluoedd. Mae ein Telerau 

Busnes hefyd yn esbonio pa wybodaeth rydym yn ei rhannu gyda thrydydd partïon a pham 

(mae hyn yn cynnwys Arolygiaeth Gofal Cymru (CIW)). Rhoddir gwybod i rieni a 

gwarcheidwaid fod ganddynt hawl mynediad at y data personol yr ydym yn ei chadw 

amdanynt. 

Mae gweithwyr newydd yn derbyn Hysbysiad Preifatrwydd Cyflogeion ar y cyfnod sefydlu 

pan fyddwn yn casglu data personol sy'n esbonio pa ddata personol sydd gennym a pham a 

hefyd bod ganddynt hawl mynediad at y data personol yr ydym yn ei chadw amdanynt. 

Byddwn yn sicrhau bod unrhyw ddata personol yn parhau'n gywir ac yn berthnasol ac yn 

cael ei ddefnyddio at y pwrpas neu'r dibenion, y cafodd ei gael ar ei gyfer. 

Dylid cadw data personol ar bapur mewn cabinet cloi diogel lle na all personél 

anawdurdodedig gael mynediad ato. 

Dylai dogfennau wedi'u hargraffu gael eu torri'n ôl pan nad oes angen mwyach arnynt. 

Dylai'r wybodaeth a gedwir ar systemau cyfrifiadurol gael ei ddiogelu gan gyfrinair gan 

ddefnyddio cyfrineiriau cryf sy'n cael eu newid yn rheolaidd. 



Dylid cadw at y lleiafswm o ddata personol ar fatiau cof neu CDau a rhaid cadw dyfeisiau 

storio yn ddiogel pan nad ydynt yn cael eu defnyddio. NEU mae gwahardd data personol ar 

ffynau cof yn cael ei wahardd i sicrhau na fydd unrhyw dorri data gweithwyr / defnyddwyr 

gwasanaeth / claf / cleient yn deillio o ganlyniad. 

Ni ddylid cadw data personol ar ddyfais symudol, fel laptop, tabled neu ffôn smart, oni bai ei 

fod wedi'i hamgryptio. 

Ni ddylid trosglwyddo data personol unrhyw le y tu allan i'r DU heb ganiatâd penodol y 

Swyddog Diogelu Data 

Mae'n ofynnol i bob personél, contractwr, gwirfoddolwr a lleoliadau profiad gwaith roi 

gwybod am unrhyw doriadau gwirioneddol neu bosib o ran diogelu data a phreifatrwydd i'r 

Swyddog Diogelu Data fel y gellir ymgymryd ag ymchwiliad a gweithredu ataliol. 

Bydd methiant i gydymffurfio â'r polisi hwn yn cael ei ymchwilio a gall fod yn destun camau 

disgyblu. 

Gweithgareddau Marchnata 

Efallai y bydd Caban Y Faenol Cyf yn dymuno cysylltu â rhieni / gwarcheidwaid at ddibenion 

marchnata, ond ni fydd cyswllt yn cael ei wneud dim ond pan roddwyd caniatâd ychwanegol 

at ddiben marchnata gwasanaethau gan y derbynnydd bwriedig.Rhaid cynnwys datganiadau 

diogelu data ar negeseuon e-bost a dogfennau marchnata. 

Rhaid i'r Swyddog Diogelu Data gymeradwyo datganiadau diogelu data.Rhaid i'r Swyddog 

Diogelu Data adolygu pob gweithgaredd marchnata newydd i sicrhau cydymffurfiaeth â'r 

GDPR a'r Polisi Diogelu Data hwn. 

Systemau TG 

Mae meddalwedd ac offer yn cwrdd â safonau diogelwch gwybodaeth trwy sganio 

caledwedd a meddalwedd yn rheolaidd a darparu storio diogel ar sail cymylau. 

Mae systemau TG y sefydliad wedi'u sefydlu i sicrhau bod data yn cael ei ddiogelu rhag colli 

neu gamddefnyddio trwy ddylunio a diofyn. 

Cedwir gweinyddwyr sy'n cynnwys data personol mewn lleoliad diogel, i ffwrdd o ofod 

swyddfa gyffredinol ac maent yn cael eu cefnogi'n rheolaidd yn unol â gweithdrefnau ategol 

y Cwmni. 

Mae gweinyddwyr a rhwydweithiau wedi'u diogelu gan feddalwedd diogelwch a 

gynlluniwyd ar gyfer busnes a wal tân amddiffynnol. 

 



Cyfrifoldebau Swyddog Diogelu Data 

Diweddaru rheolaeth am gyfrifoldebau, risgiau a materion diogelu data. 

Adolygu gweithdrefnau a pholisïau diogelu data yn rheolaidd. 

Sicrhewch fod personél yn cael ei hyfforddi ar weithredu'r polisi hwn. 

Atebwch gwestiynau sy'n ymwneud â diogelu data yn y cwmni. 

Ymateb i geisiadau mynediad pwnc a cheisiadau i ddileu neu gywiro data anghywir neu 

anghyflawn am unigolyn. 

Cymeradwyo rhannu data gyda thrydydd partïon ar ôl gwirio eu polisïau, prosesu 

gweithgareddau, trefniadau diogelwch a chontractau mewn perthynas â phrosesu data, gan 

gynnwys mewn perthynas â darparu systemau storio cymysg. 

  



50. Polisi absenoldeb salwch ac absenoldeb anawdurdodedig 

 

Pwrpas y drefn yw delio ag absenoldeb salwch ac absenoldeb anawdurdodedig. Nid  absenoldeb 

mamolaeth, absenoldeb di-dâl awdurdodedig ac absenoldeb arbennig a ganiateir.  

 Gweithredu’r Drefn Rheoli Absenoldeb Salwch yn deg, cyson a gyda chydymdeimlad.  

 Sicrhau bod y drefn hysbysu yn cael ei dilyn gan holl staff  a bod pob absenoldeb yn cael 
ei ardystio a’i gofnodi. 

 Rheoli, monitro ac arolygu absenoldeb trwy gynnal Cyfweliadau Dychwelyd i’r Gwaith yn 
dilyn pob absenoldeb salwch diwrnod olynnol neu hwy gan sicrhau bod yr holl 
ddogfennau pwrpasol a pherthnasol wedi eu cwblhau. 

 Yr aelod o staff I gwbwlhau ffurflen salwch hunan-ardystio 
                      Cadw yn gyfrinachol holl fanylion a chofnodion y salwch. 

 Delio mewn modd sensitif ag unrhyw aelod staff sydd yn ddioddef o broblemau iechyd. 

 Cadw cyswllt cytunedig rhwng y rheolwr llinell ag aelodau staff sydd yn absennol o’r 
gwaith ar sail tymor hir, gan ddarparu cefnogaeth barod pan fo hynny’n briodol. 

 Ar sail cyngor/gwybodaeth a dderbynnir, dod i benderfyniad ynghylch sut y dylid 
gweithredu. 

 Dechrau’r Drefn Ddisgyblu a’r/neu’r Drefn Medrusrwydd ar sail Iechyd  pan fo hynny’n 
angenrheidiol. 

 
 
 
HOLL STAFF    

               Mae disgwyl i aelodau o staff:- 

 bod yn bresennol yn y gwaith yn unol â’u cytundebau gwaith; 

 cydymffurfio â’r Drefn Hysbysu am Absenoldeb Salwch 

 cadw cyswllt â’r rheolwr  yn ystod y cyfnod o absenoldeb;  

 Mynychu cyfweliadau Dychwelyd i’r gwaith, cyfweliadau ffurfiol i adolygu absenoldebau 
salwch, cyfarfod adolygu. 

 Cydymffurfio ag arferion a threfnau gwaith diogel. 
 

TREFN HYSBYSU 

 Pan fydd salwch yn rhwystro aelod o staff rhag bod yn bresennol yn y gwaith, rhaid iddo/iddi 

roi gwybod i'r rheolwr  cyn gynted ag sy’n ymarferol posib cyn amser cychwyn gwaith.  

Yn ystod y sgwrs honno, mae'n rhaid i'r aelod o staff roi'r rheswm dros y salwch ac 
awgrymiad o ba mor hir  bydd yn absennol o'r gwaith. Os nad oes posib i'r aelod o staff roi 
manylion y salwch bryd hynny, yna bydd y rheolwr  yn ffonio'r aelod o staff er mwyn derbyn 
y manylion. Yn ystod y sgwrs bydd y rheolwr  yn darparu pob cefnogaeth bosib i'r aelod o 
staff. Mae disgwyl i bob aelod o staff dychwelyd i’w man gwaith y diwrnod canlynol os na 
cheir gwybodaeth pendant i’r gwrthwyneb gan yr aelod. Os nad yw’n bosib i’r aelod 
dychwelyd i’w gwaith y diwrnod dilynol disgwylir iddo/iddi ffonio cyn diwedd y dydd.  
 

 Wedi iddo/iddi ddychwelyd i'r gwaith, bydd yr aelod o staff yn llenwi ffurflen hunan ardystio. 



 Wedi i'r aelod o staff ddychwelyd yn ôl i'r gwaith, bydd cyfarfod dychwelyd i'r gwaith yn cael 

ei gynnal. 

 Os bydd yr absenoldeb yn parhau am ragor na 7 diwrnod (waeth os yw'r dyddiau hynny yn 

ddyddiau gwaith ai peidio), bydd rhaid i'r aelod staff  gyflwyno tystysgrif meddyg. 

 

CYFARFOD DYCHWELYD I'R GWAITH 

 Mae Cyfarfod Dychwelyd i’r Gwaith yn ddull effeithiol o leihau lefelau absenoldeb salwch 

ac adnabod unrhyw broblemau posib cyn i’r absenoldeb gyrraedd lefelau annerbyniol. 

Mae Cyfarfod Dychwelyd i’r Gwaith yn codi proffil y Polisi a’r Drefn Rheoli Absenoldeb 

Salwch ac yn dylanwadu ar agwedd yr aelodau staff. 

 Bydd Cyfarfodydd Dychwelyd i'r Gwaith yn cael eu cynnal ar gyfer pob absenoldeb salwch  a 

hynny gan y rheolwr. Yn ddelfrydol, dylid cynnal y cyfweliad ar y diwrnod cyntaf y dychwela'r 

aelod staff i'r gwaith, ond yn sicr ddim hwyrach na pum diwrnod wedi'r dychweliad. 

 Yn ystod y cyfarfod, gall y rheolwr: 

 croesawu'r aelod o staff yn ôl i'r gwaith, a mynegi diddordeb yn lles ac iechyd yr 
unigolyn; 

 adnabod unrhyw broblemau posib sy'n gysylltiedig ag absenoldeb yr unigolyn a chytuno 
ar sut y gellid gwella a darparu'r gefnogaeth angenrheidiol;  

 adnabod arwyddion posib o straen a / neu broblemau yn gysylltiedig â'r gwaith a sefydlu 
camau ar gyfer gwelliant; 

 dod i benderfyniad ynghylch yr angen i gyfeirio'r unigolyn at y Gwasanaeth Iechyd 
Galwedigaethol; 

 diweddaru'r  aelod staff ynglŷn â datblygiadau diweddar yn y gweithle 

  
Mae'n rhaid i'r cyfarfodydd: 

 Fod yn gyfrinachol a chael eu cynnal mewn modd sensitif. 

 Fod yn gyson o ran ffurf. 
 

 
TREFN FFURFIOL AR GYFER ABSENOLDEB BYR NIFERUS 
 

Er mwyn cynorthwyo’r rheolwr i adnabod achosion o absenoldeb byr niferus a allai arwain at 

broblemau posib, bydd pwyntiau sbarduno penodol yn cael eu defnyddio. Y Rheolwr sydd yn 

gyfrifol am fonitro lefelau absenoldeb eu staff ac adnabod pan fo aelod o staff wedi cyrraedd un 

neu fwy o’r pwyntiau sbarduno. Mae’n rhaid dilyn y drefn yn deg a chyson, ac mae’n rhaid ei dilyn 

bob amser, a hynny heb eithriad. 

 

CYFWELIADAU ADOLYGU ABSENOLDEB SALWCH FFURFIOL 

Yn dilyn cyrraedd un neu fwy o’r pwyntiau sbarduno, mae’n ofynnol i’r aelod staff fynychu Cyfweliad 

Adolygu Absenoldeb Salwch Ffurfiol  gyda’r rheolwr . Mae’r pwyntiau sbarduno fel a ganlyn:  



 4 neu fwy o gyfnodau o absenoldebau salwch o fewn unrhyw gyfnod o 3 mis.  
 10 neu fwy o ddyddiau o absenoldeb salwch o fewn unrhyw gyfnod o 3 mis. 
 patrymau clir megis absenoldeb aml ar ddydd Gwener neu ddydd Llun. 
 Unrhyw amgylchiad rhesymol arall y mae’r rheolwr yn ei ystyried yn amheus, megis methiant 

rheolaidd i gofnodi rheswm dros absenoldeb. 
 

 Bydd yr aelod staff yn derbyn rhybudd o 7 niwrnod calendr o’r Cyfweliad Adolygu Absenoldeb 

Salwch Ffurfiol, ond fe ellir cynnal y cyfweliad cyn hynny os yw’r unigolyn dan sylw yn cytuno. 

 

 Pwrpas y Cyfweliad Adolygu Absenoldeb Salwch Ffurfiol yw hysbysu’r aelod staff fod ei 

gofnod/chofnod absenoldeb wedi cyrraedd un o’r pwyntiau sbarduno a bod rhaid delio gyda’r mater yn 

unol â’r drefn ffurfiol. Bydd hefyd yn fodd o ddod i gasgliad ynghylch beth sy’n achosi’r broblem 

absenoldeb a sut y gellid delio â hi. Gall y rheolwr mewn rhai achosion  tynnu sylw’r aelod staff at sut y 

mae’r absenoldeb yn cael effaith andwyol yn y gweithle, ac yn ei hysbysu ef/hi o’r angen am welliant a 

beth fyddai canlyniad methu â gwneud hynny. Bydd yr aelod staff yntau/hithau yn cael y cyfle i esbonio’r 

cofnod absenoldeb a thrafod unrhyw faterion perthnasol. Gall y rheolwyr  ddefnyddio unrhyw gofnodion 

sy’n berthnasol i absenoldeb salwch diweddar yr unigolyn wrth baratoi ar gyfer cynnal y Cyfweliad 

Adolygu Absenoldeb Salwch Ffurfiol. 

              Pan fo hynny’n angenrheidiol, dylid cytuno ar dargedau penodol a mesuradwy ar gyfer gwella’r 

sefyllfa.Wrth osod targedau gwella mae’n rhaid rhoi ystyriaeth lawn i unrhyw resymau 

meddygol neu fel arall a allai fod yn arwain at yr absenoldeb ac fe fydd yr aelod staff yn derbyn 

y cynnig o gymorth posib er mwyn ei gynorthwyo/chynorthwyo i gyrraedd y targedau hynny. 

Mae’n bwysig nodi yn y fan hyn bod disgwyl I’r rheolwr osod targedau rhesymol os nad yw 

cytundeb gyda’r aelod o staff yn bosib. (Gan nad yw’n achos disgyblu nid oes hawl cyfreithiol 

gan yr aelod o staff derbyn cymorth swyddog undeb yn y cyfarfod hwn.) Cyn hynny ddigwydd 

dylid cynghori’r aelod o staff i gysylltu â’i gynrychiolydd undeb.  

Yn ystod y Cyfweliad Adolygu Absenoldeb Salwch Ffurfiol bydd y rheolwr yn cytuno ar 
drefniadau adolygu. Pwrpas unrhyw Gyfarfod Adolygu fydd asesu a fu gwelliant yn erbyn y 
targedau. Dylid sicrhau fod y gweithle yn bodloni gofynion Dyletswyddau Gofal (Duty of Care). Ni 
fydd y Cyfarfod Adolygu yn cael ei gynnal am o leiaf chwe wythnos a dim hwyrach na thri mis 
yn dilyn y Cyfweliad Adolygu Absenoldeb Salwch Ffurfiol. 

 

Bydd pob Cyfweliad Adolygu Absenoldeb Salwch Ffurfiol yn cael ei gofnodi a’i gadw’n gyfrinachol, 
a bydd yr aelod staff yn derbyn copi o’r cofnod a chyfle i wirio’r materion ffeithiol. 

 

 CYFARFODYDD ADOLYGU 

  Yn y Cyfarfod Adolygu bydd y rheolwr  yn asesu a fu gwelliant boddhaol wrth gyrraedd y targedau.  

Adeg yr adolygu mae gan y rheolwr  y dewisiadau a ganlyn: 

a)   Os yw o’r farn bod y gweithiwr wedi dangos gwelliant boddhaol, gall roi gwybod iddo/i ef/hi 

am hyn ac na fyddir yn cymryd camau pellach. Yna gwneir cofnod yn cau’r achos.   

b)   Os yw o’r farn bod y gweithiwr wedi dangos rhyw gymaint o welliant, ond dim digon neu ddim 

gwelliant o gwbl, fe fydd yn medru rhoi cyngor ar ba un o’r camau a ganlyn i’w cymryd: 



(i)   trefnu ail Gyfweliad Adolygu Absenoldeb Salwch Ffurfiol er mwyn gosod rhagor o dargedau.  

(ii)  cyfeirio’r gweithiwr at yr Ymgynghorydd Iechyd Galwedigaethol annibynnol   ynghylch cymorth y  

gellid ei gynnig i gynorthwyo’r gweithiwr i wella ei b(ph)resenoldeb a/neu; 

(iii) datgan y bydd dechrau camau disgyblu gan gynghori’r aelod fod hawl ganddo fo i dderbyn 

cymorth Undebol, neu                            

 (iv) yn dilyn y drefn medrusrwydd ar sail iechyd 

Bydd pob Cyfarfod Adolygu yn cael ei gofnodi  a’i gadw’n gyfrinachol, a bydd yr aelod staff yn derbyn 
copi o’r cofnod ac ynddo fanylion y canlyniad a’r camau y bwriedir eu cymryd, os oes bwriad i 
gymryd rhai o gwbl.   
 

Bydd pob cofnod yn cael ei gadw yn gyfrinachol yn unol â Deddf Diogelu Data 1998. Mae’n rhaid i 

rheolwyr bob amser ddelio â chofnodion personol mewn modd sensitif, cyfrifol a chyfrinachol. 

ABSENOLDEB SALWCH TYMOR HIR 

Bydd gweithwyr sydd yn ddioddef o gyfnodau rheolaidd o salwch tymor byr ag o gyfnodau unigol 

sylweddol o absenoldeb oherwydd salwch difrifol, anaf neu salwch meddyliol yn cael eu trin yn 

deg ac yn gyson.  

Yn hynny o beth, bydd yn rhaid ystyried natur ac anghenion y gweithle sy’n cyflogi’r aelod staff. 

Rydym yn cydnabod fod gweithwyr sydd yn absennol am gyfnod hwy na 20 diwrnod gwaith olynol 

(neu 1 mis) gyfystyr a bod ar absenoldeb tymor hir.  

Fodd bynnag mae’n ymarfer da i gymryd camau cyn cyrraedd y pwynt hwn. Pan fo aelod staff ar 

absenoldeb salwch tymor hir dylid dilyn y drefn ganlynol: 

Bydd y rheolwr yn ffonio’r aelod staff pythefnos wedi’r diwrnod cyntaf o absenoldeb er mwyn holi 

sut mae ei iechyd ef/hi ac i ddod i gasgliad ynghylch pa mor hir y bydd yr unigolyn yn absennol.  

Bydd y rheolwr yn cynnig cefnogaeth briodol ac yn cytuno ar drefniadau i gysylltu’n gyson ee 2-3 

wythnos â’r aelod o staff yn er mwyn bod yn ymwybodol o unrhyw welliant, nodi unrhyw gyfleoedd 

ar gyfer cynnig cefnogaeth bellach a phenderfynu os dylid cymryd unrhyw gamau eraill. 

 

 

 

 

 


