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POLISI YMDRIN AG ANIFEILIAID 
CYLCH MEITHRIN Y FELINHELI 

 
Bydd Cylch Meithrin Y Felinheli yn sicrhau bod rhieni a gofalwyr yn ymwybodol o’r polisi 
hwn drwy y wybodaeth sydd i’w gael yn y llyfryn rhieni, copi o’r polisi ar gael i’w lawrlwytho 
oddi ar ein gwefan neu drwy ei ddarllen yn y ffeil bolisïau sydd yn cael ei gadw yn y Caban. 
 
Nod  
Yng Nghylch Meithrin Y Felinheli, mae’r plant yn dysgu am y byd o’u cwmpas, yn cynnwys 
anifeiliaid fel rhan o’r gweithgareddau sy’n cael eu cynnig i’r plant.  Gall y profiadau hyn 
gynnwys cyswllt gydag anifeiliaid, neu greaduriaid byw eraill, naill ai yn y lleoliad neu drwy 
ymweliadau i leoliadau eraill.   
 
Bydd y Cylch Meithrin yn gweithredu o fewn terfynau rhesymol ac ymarferol, i sicrhau 
iechyd, diogelwch a lles y staff, y plant o dan ei ofal, myfyrwyr ar brofiad gwaith, 
gwirfoddolwyr ac ymwelwyr, a’r anifeiliaid yn ystod y gweithgareddau hyn. 
 
Egwyddorion 
Mae’r Cylch Meithrin yn cydnabod budd hyrwyddo a threfnu cyswllt gydag anifeiliaid a 
chreaduriaid byw eraill i blant er mwyn cyfoethogi eu profiadau dysgu, yn ogystal â chwrdd 
ag anghenion emosiynol y staff, y plant o dan eu gofal, myfyrwyr ar brofiad gwaith, 
gwirfoddolwyr ac ymwelwyr. 
 
Mae’r Cylch Meithrin yn cydnabod bod ymdrin ag anifeiliaid yn cynnig cyfleoedd i’r plant 
gyfoethogi eu profiadau dysgu o ofalu am eraill, pwysigrwydd gofalu amdanynt yn barhaol, 
eu cynefin a’u hanghenion bwyd.  Er hynny, mae’r Cylch Meithrin hefyd yn cydnabod yr 
angen i sicrhau diogelwch y staff, y plant o dan eu gofal, myfyrwyr ar brofiad gwaith, 
gwirfoddolwyr ac ymwelwyr wrth ymdrin ag anifeiliaid, a hefyd i sicrhau diogelwch a lles yr 
anifail neu greadur byw arall. 
 
Hawliau Plant  
Mae sicrhau iechyd, diogelwch a lles yn rhan o sicrhau fod y Cylch Meithrin yn parchu 
hawliau plant sydd yng Nghonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau Plant, yn benodol: 
Erthygl 6 : Mae gan bob plentyn hawl i fyw. Dylai llywodraethau ofalu fod plant yn 

goroesi ac yn datblygu’n iach.  
Erthygl 27:   Mae gan blant yr hawl i safon bywyd sy’n ddigon da i ymateb i’w hanghenion 

corfforol a meddyliol. Dylai’r Llywodraeth helpu rhieni na allant fforddio i 
ddarparu hyn.  

Erthygl 31  Mae gan blant yr hawl i ymlacio a chwarae ac ymuno mewn ystod eang o 
weithgareddau. 

 
Cod Ymarfer  
Lles yr Anifail 
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Mae gan aelodau o staff sydd yn gyfrifol am anifail neu greadur byw arall mewn Cylch 
Meithrin rhwymedigaeth gyfreithiol i sicrhau eu bod yn ateb gofynion lles yr anifail neu 
greadur byw arall, fel y noder yn Neddf Lles Anifeiliaid 2006: 

• diet addas, gan gynnwys mynediad at ddŵr glan ar bob adeg. 
• lle addas i fyw. 
• cwmni addas, yn ôl anghenion yr anifail neu greadur byw penodol. 
• gofod a chyfle i fihafio yn eu modd arferol. 
• amddiffyniad o boen, ddioddefaint, anaf ac afiechyd. 

 
Cyn penderfynu cael anifail neu greadur byw arall yn y lleoliad, bydd y Cylch Meithrin yn: 

• cynnal trafodaeth agored gyda’r staff a phwyllgor rheoli’r Cylch i sicrhau ei bod yn 
barod i ysgwyddo’r cyfrifoldeb o ofalu am yr anifail neu greadur byw arall, a 
chofnodi’r penderfyniad. 

• sicrhau bod pob aelod o staff a phwyllgor rheoli’r Cylch Meithrin yn ymwybodol o’u 
dyletswydd i ofalu am yr anifail neu greadur byw arall o ddydd i ddydd. 

• amlygu trefniadau amgen ar gyfer gofalu am yr anifail neu greadur byw arall mewn 
achos o absenoldeb e.e. salwch aelod o staff. 

• sicrhau ei bod yn gallu ateb gofynion ariannol cadw’r anifail e.e. costau milfeddyg. 
• cynnal trafodaeth sydd yn cynnwys ystyriaeth o unrhyw risgiau hylendid neu 

ddiogelwch, ystyriaethau iechyd penodol (e.e. airborne diseases) sy’n deillio o gadw’r 
anifail neu greadur penodol, ac ystyriaeth i allu menywod beichiog i ymdrin ag 
anifeiliaid neu greaduriaid penodol. 

• nodi'n glir yn y Datganiad o Ddiben ei bod am gadw anifail neu greadur byw arall yn 
y lleoliad ac / neu ei bod am drefnu cyswllt gydag anifeiliaid a chreaduriaid byw eraill 
fel rhan o weithgareddau’r Cylch Meithrin. 

 
Mae’r Cylch Meithrin yn ymwybodol o’r posibilrwydd na fydd pob plentyn wedi dod i 
gysylltiad gydag anifail tebyg cyn y cyswllt yn y Cylch.   
Bydd y Cylch Meithrin yn: 

• sicrhau bod staff yn ymwybodol o arwyddion a symptomau ar gyfer adwaith 
alergaidd cyntaf neu anadnabyddus mewn plentyn.  Gall rhain gynnwys: brech, 
atgaseg, poen bol, dolur rhydd, croen yn cosi, llygaid yn rhedeg, diffyg anadl, poen y 
frest, chwydd o’r geg neu’r dafod, chwydd y llwybr anadlu neu’r ysgyfaint, gwichian 
neu anaphylaxis. 

• gofyn i rhieni / gofalwyr rhannu’r holl fanylion am alergeddau ac adweithiau 
alergaidd posib maent yn ymwybodol ohonynt gyda’r Cylch ar y ffurflen priodol. 

 
Petai angen triniaeth feddygol ar frys ar blentyn a bod y Cylch Meithrin yn methu cysylltu â’r 
rhieni / gofalwyr / gwarchodwyr na’r personau cyswllt brys arall, bydd y Cylch Meithrin yn 
gwneud y trefniadau angenrheidiol i sicrhau diogelwch y plentyn.         
 
Mae arwyddo’r cytundeb gofal plant a’r ffurflen gofrestru yn caniatáu i’r Cylch Meithrin 
awdurdodi unrhyw driniaeth feddygol brys a allai fod yn angenrheidiol mewn argyfwng. 
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(Gweler y Ffurflen P1-12).  Rhaid i berson â chyfrifoldeb rhiant cyfreithiol bod wedi 
arwyddo’r ffurflen hon.  
 
Anifeiliaid Anwes yn y Lleoliad 
Bydd y Cylch Meithrin yn: 

• cywain barn rhieni / gofalwyr, plant a pherchennog yr adeilad wrth ddewis anifail 
neu greadur byw arall i’w gadw fel anifail anwes yn y Cylch Meithrin. 

• cwblhau asesiad risg, sydd yn cynnwys ystyriaeth o unrhyw risgiau hylendid neu 
ddiogelwch sy’n deillio o gadw’r anifail neu greadur penodol. 

• sicrhau bod cartref addas a diogel yn cael ei ddarparu ar gyfer yr anifail neu greadur. 
• sicrhau cynnig y bwyd / maeth cywir i’r anifail neu greadur, ar yr amser cywir. 
• sicrhau bod unrhyw frechiadau, triniaeth feddygol ac anghenion gofal cyffredinol yr 

anifail neu greadur yn gyfredol ac yn cael eu cofnodi. 
• sicrhau bod cartref yr anifail neu greadur yn cael ei lanhau yn rheolaidd. 
• sicrhau bod staff ac eraill yn gwisgo menig tafladwy wrth lanhau cartref yr anifail neu 

greadur. 
• sicrhau bod staff yn goruchwylio plant ar bob achlysur wrth ymwneud a’r anifail neu 

greadur. 
• sicrhau bod plant yn ymwybodol o, ac yn dilyn y dulliau cywir o ymdrin â’r anifail neu 

greadur penodol. 
• sicrhau bod staff a phlant yn golchi dwylo ar ôl ymdrin ag anifail neu greadur byw 

arall. 
• sicrhau bod staff a phlant yn golchi dwylo ar ôl ymdrin â bwyd yr anifail neu greadur 

byw arall. 
• gwneud trefniadau amgen priodol ar gyfer gofal yr anifail neu greadur yn ystod 

cyfnodau cau’r Cylch Meithrin e.e. dros y penwythnos / ar ddiwrnod INSET / dros 
gyfnodau gwyliau 

• sicrhau bod dodrefn yn cael eu golchi gyda hylif gwrth-facteriol rhag ofn bod yna 
olion yr anifail neu’r cawell. 
 

Ymweliad gan Anifail neu Greadur Byw arall i’r Lleoliad 
Bydd y Cylch Meithrin yn: 

• cywain barn rhieni / gofalwyr, plant a pherchennog yr adeilad wrth ddewis anifail 
neu greadur byw arall i ymweld â’r Cylch Meithrin. 

• cwblhau asesiad risg, sydd yn cynnwys ystyriaeth o unrhyw risgiau hylendid neu 
ddiogelwch sy’n deillio o ymweliad yr anifail neu greadur penodol. 

• sicrhau bod yswiriant atebolrwydd cyhoeddus priodol gan gwmnïau sy’n cael eu 
gwahodd i ddod ag anifeiliaid i’r lleoliad. 

• gwirio alergeddau, gan gynnwys alergeddau at anifeiliaid, er mwyn sicrhau nad oes 
plentyn nac aelod o staff, myfyrwyr ar brofiad gwaith, gwirfoddolwyr nac ymwelwyr 
eraill i’r Cylch alergedd i’r anifeiliaid neu greadur penodol. 

• cael caniatâd gan rieni / gofalwyr i blant ymdrin ag a / neu gyffwrdd yr anifail neu 
greadur. 
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• sicrhau bod cartref / lleoliad addas a diogel yn cael ei ddarparu ar gyfer yr anifail neu 
greadur yn ystod amser yr ymweliad. 

• gwirio gyda’r perchennog bod unrhyw frechiadau, triniaeth feddygol ac anghenion 
gofal cyffredinol yr anifail neu greadur yn gyfredol a bod hyn yn cael ei gofnodi. 

• sicrhau bod staff yn goruchwylio plant ar bob achlysur wrth ymwneud a’r anifail neu 
greadur. 

• sicrhau bod plant yn ymwybodol o, ac yn dilyn y dulliau cywir o ymdrin â’r anifail neu 
greadur penodol. 

• sicrhau bod staff a phlant yn golchi dwylo ar ôl ymdrin ag anifail neu greadur byw 
arall. 

• sicrhau bod staff a phlant yn golchi dwylo ar ôl ymdrin â bwyd yr anifail neu greadur 
byw arall. 

• sicrhau bod dodrefn yn cael eu golchi gyda hylif gwrth-facteriol rhag ofn bod yna 
olion yr anifail neu’r cawell. 
 

Ymweliadau i Fferm, Siop Anifeiliaid a Lleoliadau Tebyg 
Bydd y Cylch Meithrin yn: 

• cael caniatâd ysgrifenedig rhiant/gofalwr cyn mynd a’r plant ar y wibdaith/taith.   
• cael caniatâd gan rieni / gofalwyr i blant ymdrin ag a / neu gyffwrdd yr anifail neu 

greadur. 
• gwirio alergeddau er mwyn sicrhau nad oes plentyn nac aelod o staff, myfyrwyr ar 

brofiad gwaith, gwirfoddolwyr nac ymwelwyr eraill i’r Cylch alergedd i’r anifeiliaid 
neu greaduriaid penodol. 

• cwblhau asesiad risg, sydd yn cynnwys ystyriaeth o unrhyw risgiau hylendid neu 
ddiogelwch penodol sy’n deillio o’r ymweliad. 

• sicrhau bod staff yn goruchwylio plant ar bob achlysur wrth ymwneud a’r anifeiliaid 
neu greaduriaid byw eraill. 

• sicrhau bod staff a phlant yn golchi dwylo ar ôl ymdrin ag anifeiliaid neu greaduriaid 
byw arall. 

• sicrhau bod staff a phlant yn golchi dwylo ar ôl ymdrin â bwyd yr anifeiliaid neu 
greaduriaid byw arall. 

• sicrhau glanhau mwd a malurion eraill o esgidiau sydd wedi eu gwisgo ar ymweliad 
o’r fath. 

• sicrhau na fydd esgidiau sydd wedi eu gwisgo ar ymweliad o’r fath yn cael eu gwisgo 
tu fewn. 
 

Polisïau Cysylltiedig  
Polisi Iechyd, Diogelwch a Lles 
Polisi Cludo a Throsglwyddo Plant 
Polisi Cadw Plant Rhag Crwydro 
Polisi asthma 
 
Cysylltiadau Defnyddiol a Gwybodaeth Pellach  
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Awgrymir cyfeirio at y cyhoeddiadau a’r gwefannau isod am fwy o wybodaeth: 
Animal Welfare Act 2006: https://www.legislation.gov.uk/cy/ukpga/2006/45/contents  
Herts for Learning: Blog – Keeping Animals in School: 
https://www.hertsforlearning.co.uk/blog/keeping-animals-school  
RSPCA: Animals in School: 
https://education.rspca.org.uk/education/teachers/animalfriendlyschools/details/-
/articleName/TEACH_AnimalFriendlySchoolsAnimalsInSchools  
RSPCA: Pets in School: 
https://education.rspca.org.uk/education/teachers/schoolcouncils/details/-
/articleName/TEACH_SchoolCouncilsPetsInSchool  
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