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Disgrifiad o'r gwasanaeth
Mae Bethan Hughes wedi'i chofrestru i ofalu am uchafswm o 10 o blant hyd at 12 oed. Mae 
ei gwasanaeth gwarchod plant ar agor rhwng 08:00 a 17:30 o ddydd Llun i ddydd Gwener, 
ac eithrio Gwyliau Banc. Mae Bethan Hughes yn byw gyda'i phartner a dau o blant yn 
Ninbych, Gogledd Cymru. Cymraeg yw iaith gyntaf y gwarchodwr plant a darperir y gofal 
drwy gyfrwng y Gymraeg a'r Saesneg. Gall y gwarchodwr plant fynd â'r plant i'r ysgolion 
lleol a'u casglu oddi yno, ac mae'n agos at amwynderau lleol. Mae'r gwasanaeth yn 
darparu'r 'Cynnig Rhagweithiol' ar gyfer y Gymraeg.

Crynodeb

1. Asesiad cyffredinol
Mae'r plant yn hapus, wedi setlo ac yn cyfathrebu'n hyderus. Mae'r gwarchodwr plant yn hybu eu 
llesiant a'u hunanhyder a chaiff eu hannibyniaeth ei hannog. Maent yn rhyngweithio'n dda ac maent 
yn dysgu sgiliau drwy chwarae. Mae'r gwarchodwr plant magwrus a chymwys yn darparu 
amgylchedd chwarae addas ac yn arwain y plant mewn ffordd sensitif gan ddiwallu eu hanghenion. 
Mae'n rhoi blaenoriaeth uchel i iechyd a diogelwch y plant. Mae'r amgylchedd yn ddiogel, yn addas 
ac yn cynnwys adnoddau o ansawdd da. Mae'n trefnu ei gwasanaeth yn dda ac mae ganddi 
gydberthnasau cadarnhaol a defnyddiol â'r rhieni ac eraill, er mwyn sicrhau canlyniadau da i'r plant.

2. Gwelliannau
Mae gan y plant fwy o amrywiaeth o weithgareddau yn yr awyr agored, gan fod cyfarpar 
awyr agored ychwanegol wedi cael ei brynu. 

3. Gofynion ac argymhellion 
Gwnaethom dri argymhelliad mewn perthynas â hyfforddiant, gwaith cynllunio ac adnoddau 
amlddiwylliannol. Gellir dod o hyd i'r rhain yn adran 5. 
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1. Llesiant
Crynodeb 

Mae gan y plant lais cryf ac maent yn gwneud dewisiadau mewn ffordd hyderus. Maent yn 
cyfathrebu'n effeithiol ac yn blodeuo am eu bod yn teimlo'n ddiogel ac wedi ymlacio, gan ddysgu 
sgiliau gwerthfawr. Mae'r plant yn mwynhau amrywiaeth o brofiadau pwrpasol yn y gwasanaeth 
hwn, gan gynnwys chwarae yn yr awyr agored. Mae'r plant yn dysgu nifer o sgiliau drwy chwarae ac 
yn dod yn annibynnol. 

Ein canfyddiadau

Roedd y plant yn mynegi eu hunain yn dda ac yn dweud wrthym beth a gawsant yn 
anrhegion Nadolig. Gwrandewir arnynt a chaiff eu dewisiadau eu parchu. Gwnaethant 
ddewisiadau a phenderfyniadau priodol gan eu bod yn ymwybodol o'r opsiynau a oedd ar 
gael, er enghraifft, roedd y plant yn helpu eu hunain i dambwrîn, hwyaden a fferm degan. 
Yn ystod amser canu, dewisodd y plant pa byped bys roeddent am ei ddefnyddio a 
gwnaethant ganu'r gân gyfatebol. 

Roedd y plant wedi setlo ac yn hapus eu byd gyda'r gwarchodwr plant. Roeddent yn hapus i chwarae 
gyda hi ac ochr yn ochr â'i gilydd. Roeddent wedi meithrin cydberthnasau agos â'r 
gwarchodwr plant, er enghraifft, gwnaeth pob plentyn chwarae gyda hi wrth esgus mynd am 
daith gerdded. Roedd yn amlwg bod cydberthnasau cadarn rhwng y plant a'r gwarchodwr plant 
wrth iddynt fynd ati i gael maldod a sicrwydd. Roedd y plant hefyd yn hapus i archwilio gan i ni 
weld un plentyn yn edrych mewn blychau teganau eraill a phlentyn arall yn cropian i 
archwilio blwch y pypedau bys. 

Roedd y plant yn rhyngweithio'n dda â'r gwarchodwr plant, er enghraifft, pan ofynnodd iddynt ddod 
at y bwrdd i gael byrbryd. Roedd y plant yn rhyngweithio'n dda â'i gilydd wrth iddynt rannu rhai 
teganau'n llwyddiannus, megis doliau a blociau adeiladu pan gawsant eu hannog i wneud hynny gan 
y gwarchodwr plant. Roedd y plant yn dechrau deall anghenion pobl eraill wrth iddynt estyn 
eitemau roedd eu hangen ar blant eraill, megis dymi neu hoff degan. 

Roedd y plant yn llawn cymhelliant ac yn ymroi i chwarae a dysgu, er enghraifft, wrth iddynt 
dynnu lluniau o aelodau o'r teulu. Roeddent yn mwynhau edrych ar lyfrau gyda'r 
gwarchodwr plant a chanu hwiangerddi. Gwnaeth rhai o'r plant ganolbwyntio am gyfnodau 
hir wrth iddynt osod gleiniau ar linyn i wneud breichled. 

Roedd gan y plant amrywiaeth dda o weithgareddau gan gynnwys chwarae 
hunangyfeiriedig a oedd yn eu galluogi i feithrin amrywiaeth dda o alluoedd megis sgiliau 
echddygol manwl wrth dynnu lluniau a gosod gleiniau ar linyn. Roedd gan y plant 
gydberthynas gadarn â'r gwarchodwr plant, a oedd yn eu galluogi i fagu hyder a goresgyn 
heriau megis dysgu cerdded. Roedd y plant yn cael eu hannog i ddatblygu sgiliau er mwyn 
bod yn annibynnol megis bwydo eu hunain, golchi eu dwylo a helpu eu hunain i deganau. 
Roedd y plant yn hapus i roi cynnig ar brofiadau newydd megis adeiladu tŵr neu ddod o 
hyd i lythrennau yn eu henwau. Gwelwyd y plant yn dysgu sut i ddweud geiriau wrth iddynt 
edrych ar lyfr am ffrwythau. 
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2. Gofal a Datblygiad 

Crynodeb

Mae'r gwarchodwr plant yn cadw'r plant yn ddiogel ac yn iach mewn awyrgylch gofalgar. Mae'n 
rheoli'r rhyngweithio'n dda, gan fod yn fodel rôl da a defnyddio strategaethau cadarnhaol. Mae'n 
broffesiynol ac yn brofiadol; yn hyrwyddo dysgu'r plant drwy chwarae, yn darparu ystod o 
weithgareddau a theithiau ac yn diwallu anghenion unigol y plant.

Ein canfyddiadau 

Roedd y gwarchodwr plant yn cadw'r plant yn ddiogel ac yn iach drwy gydymffurfio â pholisïau a 
gweithdrefnau.
Roedd polisi amddiffyn plant priodol ar waith ac roedd gan y gwarchodwr plant y manylion cyswllt 
perthnasol. Roedd yn hyderus i ymgymryd â'i dyletswyddau os oedd ganddi bryder am blentyn. Caiff 
prydau bwyd, byrbrydau a diodydd iach eu darparu, yn unol â'r canllawiau presennol. Roedd gan y 
gwarchodwr plant dystysgrif Cymorth Cyntaf gyfredol ac roedd damweiniau wedi cael eu cofnodi'n 
briodol. Roedd iechyd y plant hefyd yn cael ei hybu'n dda wrth i'r gwarchodwr plant sicrhau ei bod 
yn golchi ei dwylo a bod y plant hefyd yn golchi eu dwylo yn rheolaidd yn ystod y dydd. Roedd yr 
holl ardaloedd a'r teganau yn lân ac roedd y gwarchodwr plant yn sychu arwynebau yn ôl yr angen. 
Roedd y gwarchodwr plant yn sicrhau bod y plant yn cael cyfleoedd dyddiol i dreulio amser yn yr 
awyr iach a oedd o fudd cadarnhaol i'w hiechyd a'u llesiant cyffredinol. Roedd ymarferion tân yn 
effeithiol, ac yn cael eu cynnal a'u cofnodi bob mis a byddai'r plant yn cael eu symud allan o'r 
adeilad yn gyflym mewn argyfwng. Roedd y prosesau a roddwyd ar waith gan y gwarchodwr plant i 
fonitro'r plant a oedd yn cysgu yn sicrhau eu diogelwch ac roedd seddi priodol yn cael eu defnyddio i 
gadw'r plant yn ddiogel yn eu seddi yn ystod prydau bwyd. 

Roedd y gwarchodwr plant yn rheoli'r rhyngweithio yn llwyddiannus gan ddefnyddio strategaethau 
cadarnhaol megis canmoliaeth, anogaeth a thynnu sylw. Er enghraifft, canodd gân gyda'r plant a 
oedd yn ei helpu i dacluso'r teganau. Roedd hefyd yn gallu rheoli'r rhyngweithio yn dda yn unol â'r 
egwyddorion a gaiff eu hadlewyrchu yn y polisi rheoli ymddygiad. Roedd y gwarchodwr plant yn 
ymgysylltu â'r plant ac roeddent yn ei pharchu ac yn awyddus i'w phlesio felly roeddent yn gwrando 
ac yn cydymffurfio. Roedd yn eistedd gyda'r plant yn ystod prydau bwyd gan ei wneud yn 
ddigwyddiad cymdeithasol. 

Mae'r gwarchodwr plant yn cynnig digonedd o gyfleoedd i'r plant ddysgu sgiliau'n llwyddiannus a 
datblygu'n dda. Roedd y gwarchodwr plant yn garedig, yn fagwrus ac yn sensitif gan ddeall 
dewisiadau'r plant megis eu hoff deganau. Rhwng y cyfnodau prysur, roedd cyfleoedd i'r plant 
ymlacio wrth i rai plant gysgu. Roedd y gwarchodwr plant yn deall pwysigrwydd dysgu drwy 
chwarae ac roedd yn cynnig llawer o gyfleoedd amrywiol megis chwarae ar y llawr, crefftau a 
theithiau rheolaidd. Er bod dyddiaduron dyddiol ar gyfer y plant a chofnodion eraill yn nodi eu 
datblygiad, nid oedd gan y gwarchodwr plant gofnod o'r modd y mae'r gweithgareddau a drefnir 
ganddi yn cysylltu â datblygiad y plant. Roedd y gwarchodwr plant yn adnabod y plant yn dda ac 
wedi cael gwybodaeth werthfawr gyfredol gan y rhieni am eu hiechyd a'u camau datblygu. Roedd 
hyn yn golygu y gallai ddiwallu eu hanghenion yn fanwl, megis gwybod am eu halergeddau a phryd 
y byddent am gysgu o bosibl. Roedd yn hybu'r iaith Gymraeg gan ei bod yn ei siarad yn rhugl 
ac yn aml. Roedd y gwarchodwr plant yn hybu annibyniaeth wrth iddi annog y plant i sefyll, 
cerdded a siarad.  
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3. Yr Amgylchedd

Crynodeb

Mae'r gwarchodwr plant yn darparu amgylchedd diogel. Mae arsylwadau ac asesiadau risg 
ysgrifenedig yn dangos ei bod yn gwybod sut i gadw'r plant yn ddiogel. Mae'r amgylchedd yn 
canolbwyntio ar y plentyn ac yn gartrefol, gan gynnig profiadau addas i'r plant. Mae ansawdd a nifer 
y gemau, y teganau a'r adnoddau yn addas i ddiwallu anghenion y plant sy'n datblygu. 

Ein canfyddiadau

Roedd y safleoedd yn ddiogel gyda'r brif fynedfa flaen a'r drws cefn wedi’u cloi ac roedd yr ardal 
awyr agored wedi'i amgáu yn ddiogel gan sicrhau na allai neb heb awdurdod fynd i mewn. Roedd 
cofnod o ymwelwyr yn cael ei gadw. Cafodd asesiadau risg ysgrifenedig eu hadolygu a'u 
diweddaru'n ddiweddar a oedd yn dangos bod y gwarchodwr plant yn ymwybodol o'r peryglon 
posibl a sut i'w rheoli. Roedd y mesurau diogelwch yn cynnwys giard tân o gwmpas y lle tân a 
defnydd o harnais pum pwynt ar gyfer y gadair uchel. Roedd y gwarchodwr plant yn goruchwylio'r 
plant yn effeithiol ac yn sicrhau eu bod yn ddiogel. Roedd yr holl ardaloedd yn lân, yn daclus ac 
wedi'u cynnal a'u cadw'n dda. 

Roedd y gwarchodwr plant yn sicrhau bod yr amgylchedd yn addas i ddarparu gofal cartrefol i'r 
plant. Roedd digonedd o le i'r plant chwarae â'u dewis deganau neu gymryd rhan yn y 
gweithgareddau yn y gegin/ystafell fwyta agored, a oedd yn cynnwys ardal chwarae fawr â chegin 
degan a blychau teganau. Roedd soffa yn galluogi'r plant i ymlacio os oedd angen ac roedd ystafell i 
fyny'r grisiau ac ystafelloedd ar y llawr gwaelod yn cael eu defnyddio er mwyn i'r plant fynd yno i 
gysgu. Roedd y toiled yn cynnwys step er mwyn i'r plant defnyddio'r cyfleusterau yn annibynnol. 
Roedd gwaith y plant yn cael ei arddangos, gan roi ymdeimlad o berthyn iddynt. 

Roedd amrywiaeth eang o adnoddau chwarae a dysgu datblygiadol addas o ansawdd da ar gael i'r 
plant, gan gynnwys llyfrau, adnoddau crefft a gemau bwrdd i'r plant hŷn a blociau adeiladau a 
theganau babanod i'r plant iau. Roedd digonedd ohonynt ar gael er mwyn sicrhau bod dewis da ar 
gyfer y plant, ac roeddent yn cael eu storio mewn blychau teganau mawr. Roedd y teganau, y gemau, 
y cyfarpar a'r dodrefn yn lân ac mewn cyflwr da. Fodd bynnag, ychydig iawn o lyfrau ac adnoddau a 
oedd yn adlewyrchu cymdeithas ehangach. Roedd y crefftau a oedd yn cael eu harddangos yn dangos 
bod deunyddiau cynaliadwy'n cael eu defnyddio i wneud gludweithiau. 
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4. Arwain a Rheoli
Crynodeb

Mae'r gwarchodwr plant yn gymwys ac yn ceisio darparu gwasanaeth o safon ond gellir gwneud rhai 
mân welliannau. Mae'r hunanwerthuso yn effeithiol a gwneir gwelliannau gan ystyried pawb dan 
sylw. Caiff yr adnoddau eu rheoli'n dda ac mae'r gwarchodwr plant yn sicrhau bod ganddi ddigon o 
ddeunyddiau a chymorth parhaus gan asiantaethau eraill. Mae partneriaethau â'r rhieni yn effeithiol 
er budd y plant a'u teuluoedd.

Ein canfyddiadau

Darparodd y gofalwr plant ddatganiad o ddiben cyfredol sy'n cyfleu darlun cywir o'r gwasanaeth a 
ddarperir. Roedd yn hyderus ac yn gymwys ac roedd y cofnodion yn drefnus ac yn gyfredol. Roedd y 
gwarchodwr plant yn sicrhau bod yr holl ofynion cyfreithiol wedi'u bodloni, megis rhannu 
gwybodaeth â ni ac yswiriant atebolrwydd cyhoeddus cyfredol. Mae'r polisïau, megis bwyta'n iach ac 
iechyd a diogelwch, wedi'u hymgorffori mewn ymarfer beunyddiol ac wedi cael eu hadolygu'n 
ddiweddar. 

Roedd y gwarchodwr plant yn cwblhau adolygiad blynyddol o ansawdd y gofal, a oedd yn cynnwys 
barn y rhieni a'r plant. Roedd y ddogfen yn nodi'r meysydd i'w gwella yn effeithiol megis chwilio am 
fwy o weithgareddau i'r plant, yn enwedig/arbennig cyfarpar awyr agored. 

Roedd y gwarchodwr plant yn hyderus, yn gymwysedig ac wedi ymlacio oherwydd y wybodaeth a'r 
profiad oedd ganddi i ofalu am y plant. Mae'n sicrhau y caiff cyrsiau eu cwblhau'n rheolaidd megis 
hylendid bwyd a chymorth cyntaf. Fodd bynnag, nid oedd hyfforddiant diogelu wedi cael ei gwblhau 
am o leiaf dair blynedd. Nid oedd yn hawdd cael gafael ar rai cofnodion megis asesiadau risg a'r 
adolygiad o Ansawdd y Gofal. Roedd y gwiriadau gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd ar gyfer 
yr unigolion yn y cartref a oedd dros 16 oed yn gyfredol. 

Roedd gan y gwarchodwr plant wybodaeth ysgrifenedig am ofal y plant a oedd yn cael ei 
diweddaru'n rheolaidd. Roedd y rhieni a'r gwarchodwr plant yn cyfnewid gwybodaeth ar lafar a 
thrwy ddefnyddio dyddiadur dyddiol am ddiwrnod eu plentyn. Roedd y rhieni yn hapus iawn a 
gwnaethom ddarllen nifer o sylwadau cadarnhaol yn yr holiaduron a ddychwelwyd. Mae'r 
gwarchodwr plant yn cyfathrebu ag asiantaethau'n rheolaidd, megis Gwasanaethau Gwybodaeth i 
Deuluoedd Sir Ddinbych, er mwyn chwilio am gyrsiau. Mae teithiau i'r llyfrgell leol a grwpiau plant 
bach yn gwella'r profiadau a ddarperir i'r plant, er enghraifft, bwydo'r hwyaid yn y parc. 
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5. Gwelliannau sydd eu hangen ac a argymhellir yn dilyn yr arolygiad 
hwn

5.1   Meysydd o ddiffyg cydymffurfio a nodwyd mewn arolygiadau blaenorol
Dim

5.2   Argymhellion ar gyfer gwella
Gwnaethom argymell y dylai'r gwarchodwr plant ystyried gwneud y canlynol:
 cwblhau cwrs diogelu gan fod mwy na thair blynedd ers iddi fynd ar y cwrs blaenorol; 
 nodi pa weithgareddau sy'n ystyried camau dysgu nesaf y plant 

 cael mwy o adnoddau amlddiwylliannol a theganau i adlewyrchu cymdeithas 
ehangach. 
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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 3 Ionawr 2020 rhwng 9.05 a 13.30. 

Gwnaethom y canlynol:
 archwilio sampl o ddogfennau a pholisïau;
 arsylwi ar arferion er mwyn cael tystiolaeth o'r plant yn ymgysylltu â'r gofal a 

ddarperir;        

 siarad â'r plant;

 archwilio'r ardaloedd a ddefnyddir;

 rhoi gwybod i'r gwarchodwr plant am ein canfyddiadau.

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

http://www.arolygiaethgofal.cymru/
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7. Ynglŷn â'r gwasanaeth

Y math o ofal a ddarperir Gwarchodwr Plant 

Person Cofrestredig Bethan Hughes

Uchafswm y lleoedd a gofrestrwyd 10

Ystod oedran y plant 0 – 12 oed

Oriau agor Dydd Llun i ddydd Gwener, rhwng 08.00 a 17.30 

Iaith weithredol y gwasanaeth Cymraeg a Saesneg

Dyddiad arolygiad blaenorol 
Arolygiaeth Gofal Cymru

18 Ionawr 2017

Dyddiad yr ymweliad arolygu hwn 03 Ionawr 2020

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?

Ydy 
Mae'r gwasanaeth hwn yn darparu'r 'Cynnig 
Rhagweithiol' ar gyfer y Gymraeg. Mae'n darparu 
gwasanaeth sy'n rhagweld, yn nodi ac yn diwallu 
anghenion y Gymraeg ac anghenion diwylliannol pobl 
sy'n defnyddio'r gwasanaeth, neu a all ei ddefnyddio.

Gwybodaeth Ychwanegol:

Dyddiad Cyhoeddi 19/02/2020.


