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Disgrifiad o'r gwasanaeth
Mae Carys Williams wedi'i chofrestru i ofalu am uchafswm o chwe phlentyn hyd at 12 oed 
yn ei chartref ym Mrynrefail ar gyrion Caernarfon. Mae'r gwasanaeth ar gael rhwng 8.00am 
a 6.00pm o ddydd Llun i ddydd Iau. Mae'r gwarchodwr plant yn siarad Cymraeg a Saesneg, 
ond mae'r gwasanaeth yn cael ei redeg drwy gyfrwng y Gymraeg ac yn darparu'r cynnig 
rhagweithiol ar gyfer y Gymraeg. 

Crynodeb o'n canfyddiadau

1. Asesiad cyffredinol
Mae'r plant yn mwynhau eu hamser gyda'r gwarchodwr plant. Maent yn hapus, wedi setlo 
ac yn gallu gwneud penderfyniadau drostynt eu hunain. Mae'r gwarchodwr plant yn 
adnabod y plant yn dda ac yn gweithio gyda'r rhieni i sicrhau bod eu hanghenion yn cael eu 
diwallu. Gofelir am y plant mewn amgylchedd glân a chartrefol ac mae ganddynt 
amrywiaeth o deganau ac offer sy'n addas ar gyfer eu datblygiad. Mae'r gwarchodwr plant 
yn ymwybodol o'i chyfrifoldebau i weithio'n unol â'r Safonau Gofynnol Cenedlaethol ac yn 
sicrhau bod y plant yn cael budd o'r partneriaethau da y mae wedi'u meithrin gyda rhieni a 
gwarchodwyr plant eraill.

2. Gwelliannau
Ers yr arolygiad, mae copi diwygiedig o'r polisi cwynion wedi dod i law, sydd bellach yn 
cynnwys rhif ffôn Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC). Mae'r gwarchodwr plant hefyd wedi 
cadarnhau ei bod wedi prynu menig a ffedogau untro er mwyn lleihau'r risg o groeshalogi 
wrth newid cewynnau. 

3. Gofynion ac argymhellion 
Ni nodwyd unrhyw feysydd o ddiffyg cydymffurfio yn ystod yr arolygiad hwn. Gwnaethom rai 
argymhellion arfer da a oedd yn ymwneud â chofnodi datblygiad y plant, gweithdrefnau 
newid cewynnau a'r adroddiad ar ansawdd y gofal.
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1.  Llesiant 
Crynodeb 

Mae'r plant yn hapus, wedi ymgartrefu ac yn gyfforddus yng ngofal y gwarchodwr plant. 
Maent yn mwynhau'r gweithgareddau sydd ar gael iddynt ac yn chwilfrydig i archwilio eu 
hamgylchedd. Mae'r plant yn hyderus y bydd eu hanghenion yn cael eu diwallu am fod y 
gwarchodwr plant yn gwrando arnynt ac yn parchu eu dymuniadau. Mae hyder y plant yn 
datblygu ac maent yn dysgu sgiliau newydd. 

Ein canfyddiadau

1.1 I ba raddau y mae gan blant lais?

Mae'r plant yn gwneud dewisiadau ac maent yn hyderus wrth fynegi eu hunain.

Gwelsom y plentyn a oedd yn cael gofal yn mynegi ei hun yn hyderus ac yn dweud beth 
roedd ei eisiau arno. Er enghraifft, roedd y plentyn yn gallu cael gafael ar deganau'n hawdd, 
ac aeth â'r gwarchodwr plant yn ei law yn rheolaidd hefyd er mwyn dangos yr hyn roedd am 
chwarae ag ef. Gwnaeth y gwarchodwr plant helpu'r plentyn bob tro i ddod ag eitemau i'r 
ystafell chwarae ac ymateb i'w geisiadau'n brydlon. Roedd y plant yn hyderus y byddai eu 
dewisiadau'n cael eu parchu ac yn gwybod y byddai'r gwarchodwr plant yn ymateb i'w 
ceisiadau yn ddi-gwestiwn. Er enghraifft, yn ystod amser cinio, pwyntiodd y plentyn at 
ddrws y gegin, a gwnaeth y gwarchodwr plant ofyn i'r plentyn a oedd eisiau bwyd arno a 
dechrau paratoi cinio'r plentyn. Ar ôl cinio, dywedodd y plentyn ei fod am wylio'r teledu. Yn 
ddi-gwestiwn, gwnaeth y gwarchodwr plant ei helpu i droi'r teledu ymlaen a'i helpu i ddewis 
rhaglen addysgol y gallai ei gwylio am ychydig.  

Mae'r plant yn hyderus ac yn teimlo eu bod yn cael eu gwerthfawrogi am fod y gwarchodwr 
plant yn rhoi sylw i'w hymdrech i gyfathrebu ac yn parchu eu dymuniadau.

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 teimlo'n ddiogel am eu bod yn cael gofal parhaus gan warchodwr plant sy'n 
eu hadnabod yn dda.

Roedd y plentyn a oedd yn cael gofal yn ystod ein hymweliad wedi meithrin cydberthynas 
agos â'r gwarchodwr plant. Roedd y plentyn yn cysgu pan wnaethom gyrraedd, a chafodd 
ei synnu ar ôl deffro pan welodd unigolyn gwahanol. Gwnaeth setlo'n gyflym, ac roedd yn 
teimlo'n ddiogel ar ôl cael ei gofleidio a'i sicrhau gan y gwarchodwr plant. Aeth at y 
gwarchodwr plant i gael ei gofleidio drwy gydol ein hymweliad, a mwynhaodd ddangos y 
teganau roedd wedi dewis chwarae â nhw i'r gwarchodwr plant a ni. Roedd hyn yn dangos 
bod y plentyn yn teimlo'n ddiogel yn ei amgylchedd. Roedd yn amlwg bod cydberthynas 
glos wedi'i meithrin rhwng y plentyn a'r gwarchodwr plant, ac roedd gan y plentyn yr hyder i 
fynd ati pan oedd angen cymorth arno. Er enghraifft, byddai'r plentyn, wrth chwarae â'r jig-
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sos, yn dangos i'r gwarchodwr plant fod angen help arno pan nad oedd yn gallu dod o hyd 
i'r lle cywir i osod darn.  

Mae'r plant yn teimlo'n ddiogel am eu bod wedi meithrin cydberthynas agos â'r gwarchodwr 
plant. 

1.3 Pa mor dda y mae plant yn rhyngweithio?

Mae'r plant yn dysgu sut i rannu a chydweithio.

Gwnaeth y plentyn gydweithio'n dda â'r gwarchodwr plant a helpu i gwblhau tasgau bach. 
Er enghraifft, pan ofynnwyd iddo helpu i roi'r teganau yn ôl yn y blwch er mwyn gwneud lle 
ar y llawr i'r jig-sos, roedd y plentyn yn falch o helpu. Roedd y plentyn yn awyddus iawn i 
ddangos i ni sut y gallai wneud sŵn â thegan cerdd electronig, a gwenodd wrth gael ei 
ganmol a'i gymeradwyo gan y gwarchodwr plant am ddysgu sut i actifadu'r sŵn. Roedd y 
plentyn yn datblygu ymdeimlad o falchder wrth iddo gael ei ganmol yn aml am ddilyn 
cyfarwyddiadau ac ymddwyn yn dda. Clywsom y gwarchodwr plant yn dweud 'da iawn' yn 
aml pan geisiodd y plentyn gwblhau jig-sos ar ei ben ei hun a phan ddefnyddiodd y teganau 
cerdd yn gywir. 

Mae'r plant yn dysgu sut i gwblhau tasgau a dilyn cyfarwyddiadau, ac maent yn teimlo eu 
bod yn cael eu gwerthfawrogi am eu bod yn cael eu canmol am eu hymdrechion.

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

Mae'r plant yn cymryd diddordeb yn y gweithgareddau a'r adnoddau sydd ar gael iddynt.

Roedd amrywiaeth eang o deganau ar gael. Roedd yn hawdd cael gafael arnynt ac 
roeddent wedi'u storio'n dda er mwyn i'r plant eu dewis yn annibynnol. Roedd y plentyn a 
oedd yn cael gofal yn canolbwyntio am gyfnod priodol o amser ar y gweithgareddau a oedd 
ar gael iddo. Er enghraifft, mwynhaodd gwblhau pos pren â thema fferm gyda'r gwarchodwr 
plant, gan gopïo gweithredoedd a synau'r anifeiliaid gyda hi a thynnu sylw at yr anifeiliaid 
wrth iddi eu henwi. Yn nes ymlaen yn y prynhawn, roedd y plentyn dan gyfaredd wrth 
chwarae â llyw rhyngweithiol. Roedd wedi ymgolli'n llwyr wrth ddychmygu ei fod yn gyrru 
car drwy symud y llyw a throi'r cyfeirwyr ymlaen ac i ffwrdd. Roedd cyfleoedd ar gael hefyd i 
ymlacio a chael amser tawelach. Er enghraifft, mwynhaodd y plentyn ymlacio'n dawel a 
gwylio'r rhaglen deledu am ychydig cyn mynd i'r soffa er mwyn edrych ar lyfr lluniau. 

Mae'r plant yn llawn cymhelliant ac yn ymgysylltu â'u chwarae, ond maent yn cael 
cyfleoedd hefyd i fwynhau amser tawel. 

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

Mae'r plant yn cael eu hannog i fod yn annibynnol, a rhoddir amser iddynt ddysgu sut i 
wneud pethau yn eu hamser eu hunain.

Gwelsom blant yn arwain ac yn cyfarwyddo eu chwarae eu hunain, ac roeddent yn 
awyddus i ddilyn eu diddordebau eu hunain. Cawsant eu cymell yn naturiol. Roeddent yn 
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awyddus i wybod am eu hamgylchedd ac yn mwynhau archwilio'r adnoddau a'r 
gweithgareddau a oedd yn cael eu cynnig. Cafodd y plentyn ei annog i wneud pethau 
drosto'i hun a chymryd rhan mewn tasgau. Helpodd i dacluso ar ddiwedd gweithgareddau. 
Cafodd ei annog i olchi ei ddwylo a'i wyneb ei hun cyn ac ar ôl cinio, a rhoddwyd dewis o 
fwyd bys a bawd iddo ochr yn ochr â'i ginio er mwyn datblygu ei sgiliau hunanfwydo. 
Rhoddwyd digon o amser yn ystod amser cinio a gweithgareddau hyn i sicrhau bod y plant 
yn gallu eu cwblhau mor annibynnol â phosib ac yn eu hamser eu hunain. 

Mae'r plant yn hyderus ac yn llawn cymhelliant am eu bod yn cael eu hannog a'u cefnogi i 
ddysgu sut i wneud pethau drostynt eu hunain.
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2. Gofal a Datblygiad 
Crynodeb 

Mae'r gwarchodwr plant yn adnabod y plant yn dda ac yn ymateb i'w hanghenion. Mae'n 
ymwybodol o'i chyfrifoldebau i gadw'r plant yn ddiogel ac yn iach ac yn sicrhau bod 
mesurau ar waith i hyrwyddo ffyrdd iach o fyw a hylendid da. Mae'r gwarchodwr plant yn 
hyrwyddo rhyngweithio cadarnhaol ac yn cynllunio amrywiaeth o weithgareddau i helpu'r 
plant i ddatblygu a ffynnu. 

Ein canfyddiadau

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

Mae'r gwarchodwr plant yn hyrwyddo ffordd iach o fyw ac yn sicrhau bod y plant yn ddiogel 
ac yn iach.

Yn ystod trafodaethau â'r gwarchodwr plant, roedd yn amlwg ei bod yn deall sut i amddiffyn 
y plant ac yn deall gweithdrefnau diogelu yn dda. Roedd wedi cael hyfforddiant ar amddiffyn 
plant a chymorth cyntaf pediatrig, a oedd yn golygu y gallai roi cymorth cyntaf sylfaenol yn 
ôl yr angen ac ymdrin ag argyfyngau. Roedd unrhyw ddamweiniau wedi'u dogfennu'n dda 
a'u llofnodi gan y rhieni, yn ogystal ag unrhyw ddigwyddiadau a oedd yn ymwneud â rhoi 
meddyginiaeth i'r plant. Dangosodd hyn fod y rhieni yn cael y wybodaeth ddiweddaraf bob 
amser am unrhyw faterion a oedd yn ymwneud ag iechyd y plentyn. Dangosodd cofnodion 
fod ymarferion tân yn cael eu cynnal yn rheolaidd. Roedd hyn yn sicrhau bod yr holl blant 
yn gwybod beth i'w wneud os oedd angen iddynt adael y safle mewn argyfwng.

Roedd y gwarchodwr plant yn cynnig prydau a byrbrydau iach gyda llefrith neu ddŵr i'w 
yfed yn ystod y dydd, gan hyrwyddo arferion bwyta iach. Roedd y plentyn yn defnyddio ei 
ficer o ddŵr ei hun drwy gydol y dydd a chafodd ei annog gan y gwarchodwr plant i yfed er 
mwyn sicrhau ei fod wedi'i hydradu'n dda. Cafodd y plant eu hannog i olchi eu dwylo cyn 
amser bwyta gyda sebon hylif a thywelion papur er mwyn sicrhau bod hylendid da yn cael 
ei hyrwyddo. Fodd bynnag, ni wnaeth y gwarchodwr plant ddilyn y canllawiau presennol ar 
newid cewynnau yn llawn, a gwnaethom ei hysbysu bod angen iddi ddefnyddio menig a 
ffedogau untro wrth newid pob cewyn. Cytunodd â hyn a nododd y byddai'n dilyn y 
gweithdrefnau hyn yn y dyfodol. Mae cadarnhad wedi dod i law ers hynny bod y 
gwarchodwr plant wedi gwneud y newidiadau hyn yn syth ar ôl yr arolygiad. 

Mae'r gwarchodwr plant yn annog y plant i wneud dewisiadau iach ac wedi rhoi mesurau 
priodol ar waith i sicrhau eu diogelwch.

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

Roedd y gwarchodwr plant yn hyrwyddo rhyngweithio cadarnhaol.

Roedd y gwarchodwr plant wedi meithrin cydberthynas gadarnhaol â'r plentyn yn ei gofal. 
Siaradodd â'r plentyn mewn ffordd gyfeillgar a digynnwrf, gan ddangos cynhesrwydd ac 
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agosatrwydd gwirioneddol. Roedd hyn yn rhoi ymdeimlad o berthyn i'r plentyn ac yn 
datblygu ei hunan-barch. Roedd y polisi rheoli ymddygiad yn rhoi manylion sut y byddai'n 
ymdrin ag ymddygiad amhriodol mewn ffordd gadarnhaol. Cafodd hyn ei atgyfnerthu hefyd 
yn ystod trafodaeth â'r gwarchodwr plant ac wrth i ni wneud sylwadau.

Mae'r gwarchodwr plant yn hyrwyddo awyrgylch cadarnhaol a thawel ac yn defnyddio 
strategaethau rheoli ymddygiad cadarnhaol.

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 darparu amgylchedd meithringar ac yn ymateb i anghenion 
unigol y plant.

Yn ystod trafodaethau â'r gwarchodwr plant, roedd yn glir ei bod yn deall bod angen 
darparu amrywiaeth o weithgareddau chwarae a dysgu ar gyfer y plant. Dywedwyd wrthym 
fod y plant yn mynd ar deithiau i'r parc lleol ac yn mynd am dro yn rheolaidd, gan roi cyfle 
iddynt gael ymarfer corff ac awyr iach. Roedd yn amlwg bod y gwarchodwr plant yn 
adnabod y plant yn dda, er enghraifft yr hyn roeddent yn hoffi ei fwyta yn ogystal â'r hyn 
roeddent yn hoffi ei wneud. Roedd cofnodion wedi'u casglu cyn i'r plant ddechrau, a oedd 
yn nodi'r hyn a oedd orau gan y plant i alluogi'r gwarchodwr plant i ddiwallu eu hanghenion 
unigol. 

Roedd y gwarchodwr plant wedi dechrau cadw cofnodion o gyflawniadau pob plentyn tra 
oeddent yn ei gofal. Er enghraifft, roedd wedi cadw samplau o waith y plant, yn ogystal ag 
anfon samplau gartref er mwyn i'r plant eu rhannu â'u rhieni. Roedd y gwarchodwr plant yn 
cadw dyddiadur dyddiol a oedd yn nodi'r hyn roedd y plant wedi'i fwyta, sut roeddent wedi 
cysgu a pha weithgareddau roeddent wedi cymryd rhan ynddynt. Roedd hefyd yn nodi 
unrhyw broblemau neu newidiadau yn hwyliau'r plant. Roedd y wybodaeth hon yn cael ei 
rhannu gyda'r rhieni drwy anfon slipiau cyswllt gartref bob dydd. Roedd y gwarchodwr plant 
hefyd yn tynnu lluniau o'r plant yn cymryd rhan mewn gweithgareddau, a chafodd rhai o'r 
rhain eu rhannu gyda'r rhieni. Roedd hyn yn dangos bod y gwarchodwr plant yn sicrhau bod 
y rhieni yn cael y wybodaeth ddiweddaraf am gynnydd eu plentyn. Fodd bynnag, dywedodd 
y gwarchodwr plant wrthym mai dim ond ar gyfer y plant iau yn ei gofal y mae'n cadw'r 
cofnodion hyn ar hyn o bryd. Gwnaethom gynghori'r gwarchodwr plant i gadw rhyw fath o 
gofnod o gynnydd a datblygiad pob plentyn er mwyn cynllunio gweithgareddau sy'n seiliedig 
ar anghenion unigol pob plentyn.

Mae'r gwarchodwr plant yn rhoi gofal sy'n canolbwyntio ar y plentyn ac yn rhoi gwybod i'r 
rhieni am gynnydd a llesiant cyffredinol eu plentyn bob dydd.
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3. Yr Amgylchedd
Crynodeb 

Mae'r gwarchodwr plant yn rhoi gofal mewn amgylchedd glân, cyfforddus a chartrefol. Mae'r 
adnoddau o ansawdd da ac yn briodol i anghenion y plant. Mae risgiau yn cael eu nodi, ac 
mae mesurau yn cael eu rhoi ar waith i leihau peryglon.

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 lle mae plant yn chwarae ac yn 
archwilio ardaloedd gwahanol yn ddiogel.

Roedd y safle'n ddiogel, ac roedd y drws ffrynt dan glo i atal mynediad heb awdurdod. 
Gofynnodd y gwarchodwr plant am gael gweld ein cardiau adnabod cyn ein caniatáu ar y 
safle, ac roedd cofnod yn cael ei gadw o'r holl ymwelwyr â'r gwasanaeth yn nyddiadur 
dyddiol y gwarchodwr plant. Roedd peryglon i'r plant wedi'u nodi, ac roedd mesurau wedi'u 
rhoi ar waith i'w rheoli neu eu dileu os oedd modd. Er enghraifft, roedd giatiau diogelwch 
wedi'u gosod ar waelod y grisiau er mwyn atal y plant rhag dringo'r grisiau ar eu pen eu 
hunain. Dywedodd y gwarchodwr plant nad oedd y plant yn cael bod yn y gegin hebddi, a 
gwelsom gamau priodol yn cael eu cymryd i sicrhau nad oedd y plant yn gallu mynd i'r 
gegin ar eu pen eu hunain. Roedd asesiadau risg ar gael hefyd ar gyfer yr ardaloedd a 
oedd yn cael eu defnyddio gan y plant a theithiau rheolaidd. Roedd y rhain wedi'u 
hadolygu'n rheolaidd. Roedd y gwarchodwr plant yn sicrhau bod mesurau priodol ar waith i 
gadw'r plant yn ddiogel mewn argyfwng. Er enghraifft, roedd cofnodion cywir o bresenoldeb 
dyddiol yn cael eu cynnal, gan gynnwys amseroedd cyrraedd a gadael y safle. Roedd hyn 
yn golygu ei bod yn gwybod pwy oedd yn bresennol pe bai angen gadael y safle'n gyflym. 

Mae diogelwch y plant yn cael ei flaenoriaethu, ac mae mesurau effeithiol ar waith i sicrhau 
bod risgiau'n cael eu lleihau.

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

Mae'r gwarchodwr plant yn darparu amgylchedd croesawgar ar gyfer y plant.

Roedd y plant yn cael gofal mewn amgylchedd cynnes a golau. Roedd yr eiddo'n lân ac 
wedi'i gynnal a'i gadw'n dda, ac roedd yr ystafell chwarae'n groesawgar ac yn gyfforddus ac 
yn cynnwys seddau meddal i'w defnyddio gan y plant i ymlacio. Roedd samplau o waith 
crefft y plant wedi'u harddangos yn falch ar wal y gegin, gan roi ymdeimlad o berthyn i'r 
plant. Roedd gan y plant ddigon o le i archwilio a chwarae yn yr ystafell chwarae, y cyntedd 
a'r gegin. Dywedodd y gwarchodwr plant wrthym ei bod fel arfer yn gosod detholiad o 
deganau allan bob bore yn yr ystafell chwarae, a gwelsom fod yr holl deganau eraill wedi'u 
storio mewn cilfach o dan y grisiau lle gall y plant eu dewis a'u defnyddio'n rhydd ac yn 
annibynnol. Hefyd, gallai'r plant eistedd wrth y bar brecwast yn y gegin er mwyn cwblhau 
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gweithgareddau crefft yng nghwmni'r gwarchodwr plant. Roedd digon o le yn yr ardd gefn i'r 
plant chwarae ac archwilio, gyda detholiad o deganau a oedd yn ddiddorol i'r plant ac yn 
briodol i'w hoedran.

Mae'r gwarchodwr plant yn darparu awyrgylch cartrefol ac yn sicrhau bod gan y plant 
fynediad i ardaloedd chwarae croesawgar a diddorol i hybu eu mwynhad.  

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

Mae'r gwarchodwr plant yn sicrhau y gall y plant ddefnyddio ystod eang o ddeunyddiau 
addas sydd o ansawdd da i wella eu chwarae a'u dysgu.

Roedd y teganau a'r adnoddau yn lân ac mewn cyflwr da. Roedd amrywiaeth eang o 
deganau ac adnoddau ar gael i'r plant, gan gynnwys doliau, jig-sos, gemau, teganau cerdd, 
deunyddiau crefft, pramiau, teganau ceir, ffigurau a thŷ chwarae. Hefyd, roedd detholiad o 
deganau ar gyfer plant iau a babanod, gan gynnwys ratlau a theganau cerdd. Roedd 
cadeiriau uchel, clustogau hybu a photiau ar gael i'r plant, gan annog annibyniaeth a helpu 
eu datblygiad. Roedd y rhain hefyd yn lân ac mewn cyflwr gweithio da. 

Mae'r gwarchodwr plant yn sicrhau bod amrywiaeth o adnoddau ar gael i'r plant sy'n addas 
o ran eu datblygiad.
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4. Arweinyddiaeth a Rheolaeth
Crynodeb 

Mae'r gwarchodwr plant yn deall ei chyfrifoldebau wrth reoli'r gwasanaeth. Mae'n 
ymrwymedig i wella polisïau a gweithdrefnau er mwyn sicrhau bod y plant yn cael gofal da. 
Mae partneriaethau da wedi'u meithrin rhwng y rhieni, ac mae gwybodaeth yn cael ei 
rhannu'n rheolaidd er mwyn sicrhau bod anghenion unigol y plant yn cael eu diwallu.

Ein canfyddiadau

4.1 Pa mor effeithiol yw'r arweinyddiaeth?

Mae'r gwarchodwr plant yn ymwybodol o'i chyfrifoldebau ac yn ymrwymedig i roi'r gofal 
gorau posibl i'r plant.

Gwnaethom edrych ar ddatganiad o ddiben y gwarchodwr plant, a oedd yn cynnwys yr holl 
wybodaeth ofynnol ac yn cynnig disgrifiad cywir o'r gwasanaeth i'r rhieni. Roedd y 
gwarchodwr plant yn cadw ffeil o wybodaeth a oedd yn cynnwys polisïau a gweithdrefnau 
yn ogystal â thystysgrifau i ddangos ei bod wedi mynychu hyfforddiant a chyrsiau. Roedd 
polisïau a gweithdrefnau yn cael eu rhannu â'r rhieni hefyd ar ôl iddynt gofrestru ar gyfer y 
gwasanaeth. Er mwyn ymgyfarwyddo â gwybodaeth bwysig, gofynnwyd i'r gwarchodwr 
plant sicrhau bod rhif ffôn Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) yn cael ei gynnwys yn y polisi 
cwynion yn ogystal â'r cyfeiriad. Ers hynny, rydym wedi cael copi diwygiedig o'r polisi 
cwynion, sydd bellach yn cynnwys y rhif ffôn hwn. Gwelsom o gofnodion ysgrifenedig fod y 
gwarchodwr plant wedi gofyn i'r rhieni lenwi ffurflenni cofrestru a chontractau cyn i'w plentyn 
ddechrau. Roedd slipiau caniatâd hefyd wedi'u llofnodi gan y rhieni ac yn cael eu cadw ar 
ffeiliau'r plant ar gyfer teithiau, rhoi meddyginiaeth a chymorth cyntaf. 

Mae'r gwarchodwr plant yn rhedeg y gwasanaeth yn dda ac yn awyddus i sicrhau ei bod yn 
bodloni'r rheoliadau a'r Safonau Gofynnol Cenedlaethol.

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

Mae gan y gwarchodwr plant weithdrefnau i adolygu ansawdd ei gwasanaeth, ac mae'n 
gwneud newidiadau er mwyn gwella ei harferion. 

Mae'r gwarchodwr plant yn monitro'i gwasanaeth ac yn gwneud gwelliannau drwy gasglu 
adborth o holiaduron a gaiff eu hanfon i'r rhieni i geisio eu barn am y gwasanaeth. Roedd 
hefyd yn casglu adborth ar lafar gan y plant. Cafodd yr adborth hwn ei gasglu a'i ddefnyddio 
i lunio adroddiad adolygu ansawdd gofal y gwasanaeth a anfonwyd atom yn flaenorol fel 
rhan o'r Datganiad Hunanasesu Gwasanaeth. Roedd cynllun gweithredu wedi'i lunio hefyd 
er mwyn gwneud unrhyw welliannau. 

Mae'r gwarchodwr plant yn fyfyriol ac yn defnyddio'r wybodaeth a gafwyd gan y rhieni a'u 
plant i wella ei gwasanaeth.



Tudalen 10

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

Mae'r gwarchodwr plant yn rheoli adnoddau'n dda ac yn sicrhau ei bod yn darparu 
gwasanaeth da.

Roedd yr adnoddau o ansawdd da ac yn briodol i'r plant a oedd yn eu defnyddio. Roedd 
amrywiaeth o deganau, gemau ac adnoddau ar gael i'r plant, ac roeddent yn gallu eu 
defnyddio fel y dymunent. Roedd gwiriadau'r holl oedolion a oedd yn byw ar y safle gan y 
Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd yn gyfredol. Roedd dogfennau wedi'u ffeilio'n briodol ac 
roedd yn hawdd cael gafael arnynt. Gwelwyd tystiolaeth ar ffeil hefyd fod y gwarchodwr 
plant wedi mynychu llawer o gyrsiau hyfforddiant er mwyn ymgyfarwyddo â'r arfer gorau 
presennol a'r datblygiadau diweddaraf ym maes gofal plant, er enghraifft 'Busy Feet 
Explorers', sy'n rhaglen symud a gynlluniwyd i annog plant i symud a datblygu eu sgiliau 
echddygol wrth berfformio gweithredoedd i gerddoriaeth.  

Caiff y plant fudd o wasanaeth lle mae adnoddau'n cael eu rheoli'n dda.

4.4 Pa mor effeithiol yw partneriaethau?

Mae'r gwarchodwr plant yn sicrhau bod y plant yn mwynhau cysylltiadau da â'r gymuned ac 
yn cael cyfleoedd i gymdeithasu â phlant eraill sy'n byw gerllaw. 

Roedd y gwarchodwr plant yn hawdd mynd ati a dywedodd wrthym ei bod wedi meithrin 
cydberthnasau gwaith da â'r rhieni. Roedd y gwarchodwr plant yn rhoi gwybodaeth 
ysgrifenedig o ddyddiadur dyddiol y plant iau i'w rhieni, a dywedodd wrthym fod 
gwybodaeth yn cael ei rhannu ar lafar â rhieni'r plant hŷn ar ddiwedd pob dydd. Roedd hyn 
yn sicrhau bod y rhieni yn cael y wybodaeth ddiweddaraf am y gweithgareddau roedd eu 
plant wedi cymryd rhan ynddynt, beth roeddent wedi'i fwyta a'u hwyliau'n gyffredinol. Roedd 
y gwarchodwr plant hefyd yn cadw ei dyddiadur dyddiol ei hun, a oedd yn nodi beth roedd y 
plant wedi'i fwyta, sut roeddent wedi cysgu a pha weithgareddau roeddent wedi cymryd 
rhan ynddynt. 

Dywedodd y gwarchodwr plant ei bod yn mynychu'r 'Ti a Fi' lleol (grŵp rhieni a phlant bach) 
a grŵp cerddoriaeth i blant bach yn rheolaidd a'i bod hefyd yn trefnu teithiau gyda 
gwarchodwyr plant lleol eraill. Roedd hyn yn ei gwneud yn bosibl iddi hi a'r plant gadw 
mewn cysylltiad yn rheolaidd â'r rhieni a'r plant a oedd yn byw yn y gymuned leol. 

Mae gan y gwarchodwr plant gysylltiadau da â'r gymuned ac mae wedi meithrin 
cydberthnasau cadarnhaol â'r rhieni. 
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5. Gwelliannau sydd eu hangen ac a argymhellir yn dilyn yr arolygiad 
hwn

5.1    Meysydd o ddiffyg cydymffurfio a nodwyd mewn arolygiadau blaenorol
Dim

5.2 Argymhellion ar gyfer gwella 
Gwnaethom argymell y gallai'r gwarchodwr blant wneud y canlynol:

 sicrhau ei bod yn dilyn arfer gorau a chanllawiau presennol ar newid cewynnau er 
mwyn atal y risg o groeshalogi, sef canllawiau Rheoli Heintiau Iechyd Cyhoeddus 
Cymru, a defnyddio menig a ffedogau untro wrth newid pob cewyn; 

 cadw rhyw fath o gofnod o ddatblygiad pob plentyn, nid y plant iau yn unig, er mwyn 
ei galluogi i gynllunio gweithgareddau sy'n seiliedig ar anghenion unigol pob plentyn 
a gwella llesiant y plant; 

 cynnwys y camau gweithredu i'w cymryd er mwyn gwella'r gwasanaeth yn adroddiad 
ansawdd gofal y gwasanaeth. 
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6. Sut y gwnaethom gynnal yr arolygiad hwn 

Roedd hwn yn arolygiad dirybudd llawn a gynhaliwyd fel rhan o'n rhaglen arferol o 
arolygiadau. 

Ymwelodd un arolygydd â'r gwasanaeth ar 19 Medi 2018 rhwng 11.40am a 2.15pm.

 Gwnaethom y canlynol:

 archwilio sampl o ddogfennaeth a pholisïau;

 arsylwi ar arferion a gwneud sylwadau er mwyn casglu tystiolaeth o'r plant yn 
ymgysylltu â'r gofal a oedd yn cael ei roi gan y gwarchodwr plant;

 siarad â'r plant a'r gwarchodwr plant;

 archwilio'r ardaloedd a ddefnyddir gan y plant a'r adnoddau ar ddiwrnod ein 
harolygiad,

 roi adborth manwl i'r gwarchodwr plant ar yr hyn a nodwyd gennym a'r materion i 
fynd i'r afael â nhw.

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 Carys Williams

Uchafswm y lleoedd a gofrestrwyd 6

Ystod oedran y plant 0-12 oed

Oriau agor 8.00am – 6.00pm o ddydd Llun i ddydd Iau.

Iaith weithredol y gwasanaeth Cymraeg

Dyddiad arolygiad blaenorol 
Arolygiaeth Gofal Cymru

26 Awst 2015

Dyddiad yr ymweliad(au) arolygu 19 Medi 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 hwn yn wasanaeth sy'n darparu'r 'Cynnig 
Rhagweithiol' ar gyfer y Gymraeg. Mae'n darparu 
gwasanaeth sy'n rhagweld, yn nodi ac yn diwallu 
anghenion Cymraeg a diwylliannol pobl sy'n 
defnyddio'r gwasanaeth, neu a all ei ddefnyddio.

Gwybodaeth Ychwanegol:


