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Disgrifiad o'r gwasanaeth
Mae Helen Jennings yn gweithio ochr yn ochr â'i chwaer a'i mam (mae'r tair ohonynt yn 
warchodwyr plant cofrestredig) yng nghartref ei chwaer yn Nhal-y-bont, Gwynedd. Mae 
wedi'i chofrestru i ofalu am hyd at naw o blant dan 12 oed, naill ai ar ei phen ei hun neu 
gyda'i mam a'i chwaer. Mae'r gwasanaeth ar gael o ddydd Mawrth i ddydd Gwener rhwng 
08:30 a 17:00. Mae'r gwarchodwr plant yn gweithio tuag at ddarparu Cynnig Rhagweithiol 
Llywodraeth Cymru ar gyfer y Gymraeg. Cymraeg yw'r brif iaith a ddefnyddir ac mae'r 
gwarchodwr plant yn siarad Cymraeg a Saesneg.

Crynodeb o'n canfyddiadau

1. Asesiad cyffredinol

Mae'r plant yn mwynhau eu hamser gyda'r gwarchodwr plant ac mae'n eu hadnabod yn 
dda. Mae'n cynnig profiadau chwarae diddorol ac amrywiol iddynt a dewis o adnoddau sy'n 
briodol ar gyfer eu hoedran. Mae'r amgylchedd glân a chroesawgar yn golygu bod y plant 
yn ymgartrefu'n gyflym i chwarae ac yn llwyddo i ymlacio'n gyflym. Gall y plant archwilio'r 
byd o'u cwmpas y tu allan yn yr ardd gaeedig a thrwy deithiau cerdded a gwibdeithiau. 
Mae'r gwarchodwr plant yn rheoli ei gwasanaeth yn briodol ac mae ganddi gydberthnasau 
cadarnhaol â'r rhieni. 

2. Gwelliannau

Mae'r gwelliannau ers ein harolygiad diwethaf yn cynnwys y canlynol:
 mae'r gwarchodwr plant wedi adnewyddu ei chymhwyster Cymorth Cyntaf Pediatrig
 roedd adnoddau newydd er mwyn ehangu profiadau chwarae a dysgu'r plant wedi'u 

prynu.

Ers yr arolygiad hwn, mae'r gwarchodwr plant wedi gwneud y gwelliannau canlynol a'u 
cadarnhau'n ysgrifenedig;

 adroddiad ysgrifenedig ar ansawdd y gofal;
 rhestrau gwirio diwygiedig ar gyfer cofnodion datblygu'r plant; 
 polisi rheoli ymddygiad sy'n cynnwys y strategaethau a ddefnyddir i reoli ymddygiad 

annerbyniol;
 ffurflen rhoi meddyginiaeth unigol;
 ffurflen cofnod plentyn sy'n cyfeirio at ei ddiwylliant/crefydd;
 polisi diogelu plant a oedd yn cynnwys y rhif ffôn ar gyfer cysylltu â thîm Diogelu 

Plant yr Awdurdod Lleol;
 trefn ddyddiol newydd ar gyfer glanhau a diogelu; 
 polisi eli haul diwygiedig ar gyfer y gwasanaeth;
 datganiad o ddiben diwygiedig.
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3. Gofynion ac argymhellion 

Gwelsom nad oedd y gwasanaeth yn bodloni gofynion cyfreithiol am nad oedd adroddiad ar 
ansawdd y gofal ar gael. Mae'r gwasanaeth wedi mynd i'r afael â'r mater hwn ers yr 
arolygiad drwy e-bostio copi o adroddiad ysgrifenedig atom ar 16 Awst 2018.

Mae'r argymhellion a wnaed yn ymwneud â chadw cofnod o sgyrsiau ffôn â'r rhieni pe bai 
eu plant yn cael anaf i'w pen, rhoi gwybodaeth glir i'r rhieni am y defnydd o eli haul, gan 
gynnwys nodi'r strategaethau a ddefnyddir i reoli ymddygiad yn y polisi rheoli ymddygiad, 
cofnodi sut mae'r gwarchodwr plant yn defnyddio ei harsylwadau i gynllunio chwarae a 
dysgu pob plentyn yn y dyfodol a chadw cofnod ysgrifenedig o'r archwiliadau diogelwch a 
gynhaliwyd bob dydd.  
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1.  Llesiant 

Crynodeb 

Mae'r plant yn mwynhau eu gweithgareddau dan do ac yn yr awyr agored lle maent yn 
dysgu sgiliau newydd ac yn hapus. Mae'r plant yn cael dewis ac yn rhyngweithio â'r 
gwarchodwr plant mewn ffordd gadarnhaol ac mae cyfleoedd iddynt feithrin eu 
hannibyniaeth.

Ein canfyddiadau

1.1 I ba raddau y mae gan blant lais? 

Mae'r plant yn barod i leisio barn a gwrandewir arnynt. 

Roedd pum plentyn yn derbyn gofal (roedd tri ohonynt yn perthyn i'r gwarchodwr plant), a 
gwnaethant ddewis beth roeddent am ei wneud a ble roeddent am chwarae yn hyderus, a 
pharchwyd eu dewisiadau yn llwyr. Er enghraifft, ni chyfyngwyd ar y plant o gwbl pan 
ddaeth yn fater o chwarae yn yr awyr agored neu chwarae dan do am fod y gwarchodwr 
plant, ei chwaer a'i mam yn gallu bodloni dymuniadau'r plant i wneud y naill neu'r llall. 
Roedd y plant yn gwybod bod y gwarchodwr plant yn gwrando ar eu syniadau a phan 
oeddent am gael eitem chwarae, roedd yn ei nôl iddynt ar unwaith. Roeddent yn gwybod 
bod y gwarchodwr plant yn deall eu hanghenion a'r hyn roeddent yn ei ddweud gan ei bod 
yn siarad â nhw yn eu mamiaith, sef Cymraeg neu Saesneg.

Mae'r plant yn cael cyfleoedd i fynegi eu hunain ac yn gwybod bod yr hyn a ddywedant yn 
cael ei werthfawrogi a'i barchu. 

1.2 I ba raddau y mae plant yn teimlo’n ddiogel ac yn hapus, a’u bod yn cael eu 
gwerthfawrogi?

Mae'r plant yn gartrefol ac yn teimlo'n ddiogel, yn hapus a'u bod yn cael eu gwerthfawrogi.

Roedd y plant wedi ymgartrefu'n dda ac wedi creu cysylltiadau agos â'r gwarchodwr plant 
ac â'i gilydd. Roeddent yn gyfforddus yn derbyn gofal gan y gwarchodwr plant. Er enghraifft, 
roeddent yn mynd ati'n hyderus i sôn am rywbeth a oedd o ddiddordeb iddynt, ac roeddent 
yn hoffi eistedd wrth ei hymyl a chael eu cofleidio. Roedd y plant yn mwynhau cwmni ei 
gilydd ac yn cyd-chwarae'n hapus. Roedd y plant yn teimlo eu bod yn perthyn wrth iddynt 
ddangos y gwaith celf a wnaed ganddynt yn gynharach yn y dydd i ni yn llawn balchder. 
Roeddent wedi ymlacio, yn hyderus, yn gyfarwydd â'r drefn feunyddiol ac yn gwybod ble i 
ddod o hyd i eitemau chwarae o'u dewis.

Caiff llesiant y plant ei ategu gan y cydberthnasau cadarnhaol sydd ganddynt â'i gilydd a 
chyda'r gwarchodwr plant. 
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1.3 Pa mor dda y mae plant yn rhyngweithio?

Mae'r plant yn rhyngweithio'n dda â'i gilydd a'r gwarchodwr plant.

Roedd y plant yn gwrando ar yr hyn yr oedd gan y gwarchodwr plant i'w ddweud ac yn dilyn 
cyfarwyddiadau'n dda. Er enghraifft, pan gawsant eu hatgoffa i olchi eu dwylo cyn bwyta, 
gwnaethant hynny. Clywyd llawer o sgyrsiau hapus rhwng y plant a'r gwarchodwr plant 
gyda'r plant yn rhoi amser i'w gilydd gymryd troeon yn siarad. Dangoswyd cwrteisi da 
ganddynt drwy ddweud os gwelwch yn dda a diolch a gwnaethant gyd-chwarae'n dda, gan 
rannu teganau ac adnoddau. Er enghraifft, wrth ddefnyddio'r sleid yn yr awyr agored, roedd 
y plant, mewn ffordd barchus, yn rhoi cyfle i'w gilydd ddefnyddio'r cyfarpar yn eu tro.

Mae'r plant yn meithrin cyfeillgarwch sy'n hyrwyddo eu datblygiad cymdeithasol ac maent 
yn dysgu sut i ryngweithio mewn ffordd gadarnhaol.

1.4 I ba raddau y mae plant yn mwynhau chwarae a dysgu?

Mae'r plant yn meithrin ymdeimlad o gyflawniad drwy eu chwarae a'u dysgu. 

Roedd y plant yn mwynhau cael y rhyddid i ddewis a oeddent am fod dan do, yn yr awyr 
agored neu yn y caban pren mawr yn yr ardd, a oedd yn cynnwys mannau dysgu a 
chwarae ac adnoddau. Er enghraifft, roedd un plentyn yn mwynhau defnyddio'r gornel 
gerddoriaeth ac offerynnau cerdd, tra bod plentyn arall wedi creu blwch offer (tegan) a oedd 
yn cynnwys yr holl offer angenrheidiol i atgyweirio eitemau amrywiol yn y caban. Roedd y 
plentyn fel petai'n canolbwyntio wrth ddefnyddio'r dril neu'r morthwyl chwarae, gan sicrhau 
bod popeth a oedd 'wedi torri' wedi'i atgyweirio'n 'gywir'. Ymunodd y plant â gweithgaredd 
llywio, ac roeddent wedi'u cyffroi pan ddangoswyd y cardiau fflach iddynt, gan sôn am y 
lluniau a dysgu sut i ynganu'r hyn roeddent yn ei weld yn Gymraeg. Roedd y plant yn brysur 
yn ystod ein hymweliad, yn defnyddio'r teganau a'r cyfarpar o'u dewis ac yn mwynhau 
chwarae rhydd a gweithgareddau dan arweiniad oedolion.

Mae'r plant yn datblygu ac yn dysgu am eu bod yn cymryd rhan mewn amrywiaeth o 
weithgareddau amrywiol a diddorol.  

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

Mae'r plant yn dilyn eu diddordebau eu hunain ac yn dysgu sut i wneud pethau drostynt eu 
hunain.

Roedd y plant yn dysgu sgiliau annibyniaeth a sut i gadw'n iach yn llwyddiannus. 
Gwnaethant olchi eu dwylo cyn bwyta detholiad o fwyd iach amser te, a gwnaethant 
hydradu'n gyson am fod eu poteli dŵr o fewn cyrraedd yn ystod ein hymweliad. 
Defnyddiodd y plant eu dychymyg yn dda, gan wisgo dillad gwahanol a rhoi eu doliau i 
gysgu mewn bygi neu bram cyn mynd â nhw am dro. Roedd llawer o gyfleoedd i'r plant 
ddatblygu eu hiaith ac fe'u clywyd yn cael llawer o sgyrsiau gyda'i gilydd a chyda'r 
gwarchodwr plant. 
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Mae'r plant yn meithrin eu hannibyniaeth ac yn dysgu gwahanol sgiliau drwy eu trefn 
ddyddiol a'r gweithgareddau sydd ar gael iddynt.
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2. Gofal a Datblygiad 
Crynodeb 

Roedd gan y gwarchodwr plant gydberthnasau cadarnhaol gyda'r plant ac mae'n eu 
hadnabod yn dda. Mae'n sicrhau y caiff y plant eu cadw'n ddiogel ac yn hyrwyddo ffyrdd 
iach o fyw. Mae'r gwarchodwr plant yn darparu amrywiaeth o weithgareddau ac yn diwallu 
anghenion unigol y plant. Mae'n annog enghreifftiau o ryngweithio cadarnhaol ac yn fodel 
rôl da. 

Ein canfyddiadau

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

Mae'r gwarchodwr plant yn deall ei rôl a'i chyfrifoldebau yn y gwaith o gadw'r plant yn 
ddiogel ac yn iach.  

Roedd y gwarchodwr plant yn deall beth i'w wneud pe byddai ganddi unrhyw bryderon 
diogelu ynghylch plentyn fel yr amlinellwyd yn y polisi ysgrifenedig. Roedd ganddi 
gymhwyster Cymorth Cyntaf Pediatrig cyfredol a oedd yn ei galluogi i roi cymorth cyntaf 
mewn argyfwng, ac roedd yn cadw cofnodion ysgrifenedig o ddamweiniau a digwyddiadau, 
gan sicrhau bod y rhieni yn llofnodi i gydnabod unrhyw gofnodion. Er mwyn sicrhau bod 
gweithdrefn glir ar gyfer cofnodi anafiadau i'r pen a'r camau a gymerwyd yn cael ei dilyn, 
gwnaethom ofyn i'r gwarchodwr plant gofnodi'r sgwrs ffôn a gafodd â'r rhieni ar adeg yr 
anaf. Roedd asesiadau risg ysgrifenedig ac ymarferion tân rheolaidd wedi'u cwblhau gan 
ddangos bod y gwarchodwr plant yn ymwybodol o ddiogelwch. Roedd y gwarchodwr plant 
yn hyrwyddo iechyd da ac yn deall pwysigrwydd darparu byrbrydau iach, gan gynnwys 
detholiad o ffrwythau gwahanol. Roedd y gwarchodwr plant yn sicrhau bod y 
gweithgareddau a gynlluniwyd yn cynnwys digon o ymarfer corff i'r plant, ac roedd yn eu 
cadw'n iach drwy dreulio amser yn yr awyr iach, yn ogystal â mynd â nhw ar deithiau 
cerdded a gwibdeithiau. Roedd Swyddog Hylendid Bwyd yr Awdurdod Lleol wedi cynnal 
arolygiad ac wedi ei helpu i gwblhau dogfen ganllaw Iechyd Cyhoeddus Cymru ar Atal a 
Rheoli Heintiau, sy'n golygu ei bod wedi rhoi ystyriaeth i reoli a, lle y bo'n bosibl, leihau 
unrhyw groes-heintio. Roedd arferion hylendid y gwarchodwr plant yn dda. Roedd yn annog 
y plant i olchi eu dwylo cyn bwyta ac yn sicrhau bod y bwrdd picnic yn yr awyr agored yn 
lân cyn amser te. Dywedodd y gwarchodwr plant wrthym ei bod yn gofyn i'r rhieni roi eli 
haul a het i'w plant yn ystod y tywydd cynnes er mwyn galluogi'r plant i chwarae'n ddiogel 
yn yr awyr agored, ond roedd yn defnyddio ei chyflenwad ei hun o eli haul yn aml am fod y 
rhieni yn anghofio. Gwnaethom ofyn a oedd y rhieni wedi rhoi caniatâd iddi wneud hyn yn 
ysgrifenedig er mwyn sicrhau eu bod yn deall y drefn ac yn gallu rhoi gwybod i'r 
gwarchodwr plant am unrhyw alergeddau i eli haul penodol.

Mae'r gwarchodwr plant yn hyrwyddo arferion iach ac yn cadw'r plant yn ddiogel.
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2.2 Pa mor dda y mae ymarferwyr yn rheoli’r rhyngweithio?

Mae'r gwarchodwr plant yn modelu ymddygiad cadarnhaol yn dda ac yn trin y plant â 
pharch. 

Gwnaethom arsylwi cartref sy'n canolbwyntio ar y plant lle y caiff gofal ei ddarparu mewn 
ffordd barchus ar lefel y plant. Roedd y gwarchodwr plant yn hyrwyddo rhyngweithio mewn 
ffordd gadarnhaol drwy ganmol y plant am eu cyflawniadau a gweithredu mewn ffordd 
garedig. Gwnaeth annog moesau da drwy eu hatgoffa i ddweud os gwelwch yn dda a diolch 
a'u hannog i rannu a chymryd tro. Esboniodd y gwarchodwr plant y strategaethau a 
ddefnyddir i reoli ymddygiad cadarnhaol. Roedd angen eu cynnwys yn y polisi a rhoi 
fersiwn ddiwygiedig i'r rhieni er mwyn sicrhau eu bod yn deall y technegau a ddefnyddir yn 
glir.

Mae'r gwarchodwr plant yn hyrwyddo rhyngweithio'n gadarnhaol mewn ffordd y mae'r plant 
yn ei deall.

2.3    Pa mor dda y mae ymarferwyr yn hybu chwarae, dysgu a datblygiad plant, ac yn 
diwallu eu hanghenion unigol?

Mae'r gwarchodwr plant yn ymgysylltu â'r plant mewn ffordd gadarnhaol er mwyn hyrwyddo 
eu chwarae, eu dysgu a'u datblygiad ac mae'n adnabod y plant yn dda. 

Cynlluniodd y gwarchodwr plant amrywiaeth o weithgareddau chwarae a dysgu gan 
alluogi'r plant i feithrin gwahanol sgiliau dan do ac yn yr awyr agored. Er enghraifft, cafodd 
sgiliau corfforol eu hannog yn yr ardd helaeth ac roedd y plant yn gallu ymarfer reidio beic 
ar laswellt ac arwynebau caled. Dan do, roedd y plant yn eistedd gyda'i gilydd i arlunio, gan 
ddysgu sgiliau echddygol manwl, ac roedd y 'caban' yn cynnwys adnoddau i annog y plant i 
ddefnyddio eu dychymyg. Ystyriwyd arferion a dewisiadau unigol y plant, megis cysgu ac 
amser bwyta, gan ddangos bod y gwarchodwr plant yn eu hadnabod yn dda. Er enghraifft, 
roedd wedi prynu siart bygiau a phryfed ar gyfer plentyn a oedd yn ymddiddori'n fawr yn y 
pwnc. Roedd y gwarchodwr plant yn cadw cofnodion o ddatblygiad y plant, ond roedd 
angen iddi gofnodi sut y mae defnyddio'i harsylwadau yn ei galluogi i gynllunio ar gyfer eu 
chwarae a'u dysgu yn y dyfodol. Roedd y gwarchodwr plant yn sicrhau y gallai'r plant 
benderfynu a rheoli cynnwys eu chwarae drwy roi amser iddynt fwynhau eu syniadau 
chwarae eu hunain a chan wybod pryd i gamu i mewn a rhoi cymorth iddynt pan fo angen. 

Mae'r gwarchodwr plant yn cynnig gweithgareddau diddorol ac ysgogol i'r plant sy'n eu 
galluogi i ddysgu drwy chwarae. 
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3. Yr Amgylchedd
Crynodeb 

Darperir amgylchedd glân, diogel a chroesawgar i'r plant. Mae'r gwarchodwr plant yn 
darparu detholiad o adnoddau sydd wedi'u cynnal a'u cadw'n dda ac sy'n annog y plant i 
chwarae a dysgu. Mae'r ffordd y caiff yr adnoddau eu gosod yn hyrwyddo annibyniaeth y 
plant. 

Ein canfyddiadau

3.1 Pa mor dda y mae arweinwyr yn sicrhau bod yr amgylchedd yn ddiogel?

Mae'r gwarchodwr plant yn darparu amgylchedd diogel i'r plant. 

Roedd yr amgylchedd yn lân, yn cael ei gynnal a'i gadw'n dda ac roedd y safle yn ddiogel 
gan fod y prif ddrws wedi'i gloi ac roedd yr ardal awyr agored yn amgaeedig. Roedd y 
gwarchodwr plant yn cadw'r plant yn ddiogel drwy sicrhau bod giât ddiogelwch yn rhwystro 
mynediad at ardal y gegin, ac roedd yn goruchwylio'r plant dan do ac yn yr awyr agored. 
Roedd y gwarchodwr plant yn adolygu asesiadau risg ysgrifenedig, gan ddangos ei bod yn 
rheoli a, lle y bo'n bosibl, yn dileu'r risg o niwed i'r plant. Dywedodd y gwarchodwr plant 
wrthym fod yr amgylchedd a'r adnoddau yn cael eu harchwilio bob dydd er mwyn sicrhau 
eu bod yn lân ac mewn cyflwr da. Gwnaethom argymell gwneud cofnod o'r archwiliadau 
dyddiol hyn.

Mae'r gwarchodwr plant yn rhoi mesurau priodol ar waith i sicrhau bod y plant yn ddiogel. 

3.2 Pa mor dda y mae arweinwyr yn sicrhau bod yr amgylchedd yn addas?

Mae'r gwarchodwr plant yn darparu amgylchedd glân ac addas i'r plant chwarae a dysgu.

Roedd y plant yn defnyddio'r ystafelloedd ar y llawr gwaelod i chwarae a chysgu, ac roedd 
digon o le iddynt fwynhau eu chwarae a'u dysgu dan do ac yn yr awyr agored. Roedd y 
toiledau a'r cyfleusterau golchi dwylo mewn lleoliad cyfleus, ac roedd blychau storio lefel 
isel wedi'u labelu yn meithrin annibyniaeth pob plentyn. Roedd gan y plant fynediad 
uniongyrchol i'r ardd amgaeedig ac roeddent yn teimlo'n gartrefol gan fod eu gwaith crefft 
wedi'i arddangos yn yr ystafell chwarae. 

Mae'r gwarchodwr plant yn sicrhau bod y plant yn derbyn gofal mewn amgylchedd sy'n eu 
hannog i ddysgu.

3.3 Pa mor dda y mae arweinwyr yn sicrhau bod yr adnoddau a’r cyfarpar o 
ansawdd?

Mae'r gwarchodwr plant yn darparu adnoddau sy'n addas ar gyfer oedran y plant a'u camau 
datblygu. 
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Roedd y gwarchodwr plant yn sicrhau bod yr adnoddau a'r cyfarpar yn lân, mewn cyflwr da 
a'u bod yn annog y plant i ddilyn eu diddordebau a dysgu drwy chwarae dan do ac yn yr 
awyr agored. Roedd y gwarchodwr plant yn darparu deunyddiau ailgylchadwy ar gyfer y 
plant, megis blychau cardbord i wneud castell ohonynt pan oedd y plant yn dysgu am 
gestyll a phlât papur i wneud octopws ohono fel rhan o weithgaredd a oedd yn gysylltiedig 
ag 'anifeiliaid y môr'. Prynwyd tywod ffres i'w ddefnyddio yn lle'r hen dywod yn y pwll tywod 
pren mawr yn yr awyr agored, ac roedd digon o deganau a chyfarpar yn yr amgylchedd i 
gadw'r plant yn brysur. 

Mae'r gwarchodwr plant yn sicrhau bod adnoddau yn briodol o ran datblygiad y plant a'u 
bod yn hyrwyddo eu dysgu a'u datblygu.
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4. Arwain a Rheoli
Crynodeb 

Mae gan y gwarchodwr plant weledigaeth glir, ac mae'n rheoli ei gwasanaeth yn dda ar y 
cyfan. Mae'n ymrwymedig i ddarparu gwasanaeth ar gyfer y plant a'u rhieni sy'n addas 
iddynt fel teuluoedd. Er bod gwelliannau'n cael eu gwneud yn ystod y flwyddyn, mae angen 
i'r gwarchodwr plant grynhoi adborth gan y rhieni a'u plant mewn adroddiad blynyddol ar 
ansawdd y gofal. Mae wedi meithrin cydberthnasau cadarnhaol â'r rhieni a'u plant ac mae'n 
rheoli adnoddau yn dda.

Ein canfyddiadau

4.1 Pa mor effeithiol yw'r arweinyddiaeth?

Mae'r gwarchodwr plant wedi rhoi systemau addas ar waith ar gyfer rheoli'r gwasanaeth.  

Roedd datganiad o ddiben y gwarchodwr plant yn glir ac yn sicrhau bod rhieni'n cael y 
wybodaeth sydd ei hangen arnynt er mwyn penderfynu a yw'r gwasanaeth yn diwallu eu 
hanghenion nhw a'u plentyn. Roedd yn cadw'r cofnodion gofynnol, megis cofnod o 
bresenoldeb dyddiol y plant, a phan ofynnwyd iddi wneud hynny, gwnaeth gynnwys enwau'r 
gwarchodwyr plant a oedd yn gofalu am y plant yn y cofnod presenoldeb ar ddiwrnod ein 
hymweliad. Mae'r gwarchodwr plant yn hollol ymwybodol o'r angen i gadw cofnodion o'r fath 
bob dydd, ac mae'r rhain yn adlewyrchu'r adegau y mae pob gwarchodwr plant yn 
bresennol. Adolygwyd y polisïau a'r gweithdrefnau ym mis Gorffennaf 2017, a thrwy drafod 
â'r tair gwarchodwr plant, roeddent yn ymwybodol o'u rolau a'u cyfrifoldebau ac roedd gan 
bob un ohonynt dasgau penodol er mwyn sicrhau bod y gwasanaeth yn rhedeg yn 
esmwyth. Fodd bynnag, roedd angen cynnwys y rhif ffôn i gysylltu â thîm Diogelu Plant yr 
Awdurdod Lleol yn ôl yr angen yn y polisi diogelu plant. 

Mae'r gwarchodwr plant yn deall ei rôl wrth reoli'r gwasanaeth.

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

Mae'r gwarchodwr plant yn gwerthuso'r gwasanaeth ac yn gwneud gwelliannau, ond nid yw 
wedi llunio adroddiad blynyddol ar ansawdd y gofal eto.

Roedd y gwarchodwr plant yn gofyn i'r rhieni am adborth a'u barn ar y gwasanaeth, a 
gwelsom fod y rhieni'n werthfawrogol yn eu cardiau diolch. Er enghraifft, roedd un rhiant 
wedi ysgrifennu 'I would like to say a big thank you to you all for making xxx's time with you 
very happy'. Roedd y gwelliannau a wnaed ers ein harolygiad diwethaf yn cynnwys prynu 
teganau a chyfarpar newydd er mwyn ehangu chwarae a dysgu'r plant a chyflwyno cofnod 
ffurfiol ar gyfer nodi datblygiad y plant. Fodd bynnag, rhoddwyd gwybod i'r gwarchodwr 
plant am yr angen i lunio adroddiad blynyddol ar ansawdd y gofal sy'n nodi'r newidiadau 
cadarnhaol a wnaed hyd yma, barn y rhieni a'r plant a gwelliannau arfaethedig.
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Mae'r gwarchodwr plant yn gwneud newidiadau cadarnhaol er mwyn datblygu'r 
gwasanaeth, ac mae'n deall bod angen i'r rhain gael eu cofnodi'n ffurfiol bob blwyddyn ar 
ffurf adroddiad ar ansawdd y gofal.

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

Mae'r gwarchodwr plant yn rheoli adnoddau yn briodol.

Roedd y gwarchodwr plant yn sicrhau bod ganddi yswiriant cyfredol ar gyfer ei busnes, ac 
roedd pob unigolyn dros 16 oed a oedd yn byw yn yr aelwyd wedi adnewyddu ei 
dystysgrifau gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd, sy'n golygu ei bod yn bodloni'r 
agweddau hyn ar y rheoliadau. Roedd y gwarchodwr plant wedi cwblhau cwrs Cymorth 
Cyntaf Pediatrig yn llwyddiannus, yn ogystal â hyfforddiant ar ddiogelu plant. Roedd yn 
cadw gwaith papur yn ymwneud â'r busnes yn gyfrinachol ac yn ddiogel, ac roedd yn 
ymrwymedig i roi'r gofal angenrheidiol i'r plant a'u rhieni. 

Mae'r gwarchodwr plant yn sicrhau ei bod yn mynychu hyfforddiant a chyrsiau sy'n 
berthnasol i'r plant o dan ei gofal er mwyn gwella arferion.

4.4 Pa mor effeithiol yw partneriaethau?

Mae'r gwarchodwr plant wedi meithrin partneriaethau cadarnhaol iawn gyda'r rhieni.  

Roedd y rhieni, fel partneriaid, yn cael eu hysbysu'n llawn am lesiant eu plentyn gan fod y 
gwarchodwr plant yn rhoi manylion rheolaidd iddynt am y cyfnodau pan oedd eu plentyn o 
dan ei gofal, ar lafar ac yn ysgrifenedig. Roedd y gwarchodwr plant yn defnyddio un o'r 
cyfryngau cymdeithasol i roi'r newyddion diweddaraf i'r rhieni neu rannu gwybodaeth yn 
gyfrinachol. Roedd y gwarchodwr plant yn mynd â'r plant am dro ac ar wibdeithiau, a oedd 
yn helpu i ehangu eu gwybodaeth am y byd o'u hamgylch ac yn eu galluogi i deimlo'n rhan 
o'r gymuned. 

Mae'r gwarchodwr plant yn gweithio gyda'r rhieni er budd y plant. 
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5. Gwelliannau sydd eu hangen ac a argymhellir yn dilyn yr arolygiad 
hwn

5.1       Meysydd o ddiffyg cydymffurfio a nodwyd mewn arolygiadau blaenorol
   Dim

5.2       Meysydd o ddiffyg cydymffurfio a nodwyd yn yr arolygiad hwn

Gwnaethom ddweud wrth y gwarchodwr plant nad oedd yn bodloni un o ofynion Rheoliadau 
Gwarchod Plant a Gofal Dydd (Cymru) 2010 sy'n ymwneud â llunio adroddiad blynyddol ar 
ansawdd y gofal. Nid oedd hyn yn effeithio ar ddiogelwch na llesiant y plant. Felly, ni 
roddwyd hysbysiad diffyg cydymffurfio, ond cafodd y mater ei ddwyn i sylw'r gwarchodwr 
plant er mwyn iddi fynd i'r afael ag ef;

Rheoliad 16 (3) o Reoliadau Gwarchod Plant a Gofal Dydd (Cymru) 2010 – yn dilyn 
adolygiad o ansawdd y gofal, rhaid i'r person cofrestredig, o fewn 28 diwrnod, baratoi 
adroddiad ar yr adolygiad, a rhoi copi o'r adroddiad hwnnw ar gael mewn fformat priodol 
pan ofynnir amdano gan rieni, awdurdod lleol sy'n trefnu ar gyfer gwarchod plant a 
Gweinidogion Cymru. Aethpwyd i'r afael â hyn ers hynny.

5.3 Argymhellion ar gyfer gwella 

Gallai'r gwarchodwr plant ystyried y canlynol;

 Cofnodi sgyrsiau ffôn â'r rhieni pe bai eu plant yn cael anaf i'w pen;

 rhoi gwybodaeth glir i'r rhieni am y defnydd o eli haul a gofyn am ganiatâd 
ysgrifenedig i roi eli haul ar eu plentyn os oes angen;

 cofnodi sut mae'n defnyddio ei harsylwadau i gynllunio chwarae a dysgu pob plentyn 
yn y dyfodol;

 cynnwys y strategaethau a ddefnyddir i reoli ymddygiad yn y polisi rheoli ymddygiad;

 cadw cofnod ysgrifenedig o'r archwiliadau diogelwch a gynhaliwyd bob dydd.  
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6. Sut y gwnaethom gynnal yr arolygiad hwn 

Roedd hwn yn arolygiad llawn a gynhaliwyd fel rhan o'n rhaglen arferol o arolygiadau. 
Ymwelodd un arolygydd â'r gwasanaeth ar 10 Awst rhwng 13:00 a 16:20. 

Gwnaethom y canlynol:

 archwilio sampl o ddogfennaeth, cofnodion a pholisïau;

 arsylwi ar y plant a'r gofal a roddwyd iddynt;

 siarad â'r gwarchodwr plant, ei mam a'i chwaer a'r plant; 

 archwilio'r ardaloedd a ddefnyddir gan y plant a'r adnoddau;

 rhoi adborth ar ein canfyddiadau i fam y gwarchodwr plant, Moira Holland-Jones, fel 
y cytunwyd gan y gwarchodwr plant. 

Ceir gwybodaeth bellach am yr hyn rydym yn ei wneud ar ein gwefan: 
www.arolygiaethgofal.cymru

http://www.careinspectorate.wales/


Ynglŷn â'r gwasanaeth

Y math o ofal a ddarperir Gwarchodwr Plant 

Person Cofrestredig Helen Jennings

Uchafswm y lleoedd a gofrestrwyd 9

Ystod oedran y plant Oedran geni hyd at oedran addysg llawn amser ar 
hyn o bryd

Oriau agor 08:30 – 17:00, dydd Mawrth i ddydd Gwener

Iaith weithredol y gwasanaeth Dwyieithog – Cymraeg a Saesneg

Dyddiad arolygiad blaenorol 
Arolygiaeth Gofal Cymru

12 Awst 2018

Dyddiad yr ymweliad(au) arolygu 10 Awst 2018

A yw hwn yn wasanaeth Dechrau’n 
Deg? 

Nac ydy 

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

Nac ydy 

A yw’r gwasanaeth hwn yn darparu’r 
cynnig rhagweithiol ar gyfer y 
Gymraeg?

Mae'r gwasanaeth hwn yw gweithio tuag at 
ddarparu'r 'Cynnig Rhagweithiol' ar gyfer y Gymraeg 
ac mae'n ceisio dod yn wasanaeth hollol ddwyieithog 
yn y dyfodol. 

Gwybodaeth Ychwanegol:


