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Disgrifiad o'r gwasanaeth

Mae Canolfan Deulu Idwal wedi'i chofrestru i ofalu am 14 o blant. Mae'r ganolfan wedi'i 
lleoli ym Mhlas Madoc, Acrefair ger Wrecsam. Mae gan y plant, rhwng dwy a thair oed, 
ddefnydd o ystafelloedd a chyfleusterau mewn adeilad sydd wedi'i adnewyddu a'i ail-lunio i 
ddiwallu anghenion y plant a'r teuluoedd sy'n ei ddefnyddio. Yn ystod tymor yr ysgol mae'r 
gwasanaeth ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener rhwng 9.30am a 12pm. Lyn Millen yw'r 
unigolyn cyfrifol ar hyn o bryd. Mae hi'n cael ei chefnogi gan berson â gofal a dirprwy reolwr 
sy'n goruchwylio’r gwasanaeth. Saesneg yw iaith y gwasanaeth.

Crynodeb o'n canfyddiadau

1. Asesiad cyffredinol
Mae plant wrth galon y gwasanaeth hwn, ac yn profi gofal cynnes, sylwgar ac ysgogol. Caiff 
eu llesiant a'u hunanhyder eu gwella'n fawr. Mae ymarferwyr addfwyn a phroffesiynol sydd 
wedi'u cymhwyso'n dda yn darparu amgylchedd chwarae cyfoethog. Maen nhw'n arwain y 
plant mewn ffordd sensitif ac yn diwallu pob un o'u hanghenion. Mae'r amgylchedd yn 
hynod addas – mae amrywiaeth o ardaloedd yno a gwneir defnydd da ohonynt. Mae 
arweinwyr yn sicrhau bod y plant yn ddiogel ac maen nhw'n cefnogi'r ymarferwyr ac yn 
rhoi'r hyfforddiant a'r adnoddau angenrheidiol iddynt.

2. Gwelliannau
Mae'r plant yn elwa ar gael offer cyson o ansawdd uchel oherwydd bod adnoddau newydd 
wedi'u prynu ers yr arolygiad blaenorol. 

3. Gofynion ac argymhellion
Canfuom nad oedd y gwasanaeth yn bodloni gofynion cyfreithiol oherwydd bod rhai 
dogfennau ar goll o ffeiliau'r ymarferwyr. Nid oedd hyn yn effeithio ar ofal y plant; o'r 
herwydd, rydym wedi ei ddwyn i sylw'r unigolyn cyfrifol a'i hysbysu bod yn rhaid iddi fynd i'r 
afael â’r mater. 



1.  Llesiant
Crynodeb

Mae gan y plant lais cryf ac maent yn gwneud dewisiadau yn hyderus yn unol â'u cam 
datblygu. Mae’r plant yn ffynnu ac yn llwyddo gan eu bod yn teimlo’n ddiogel a'u bod yn 
cael eu gwerthfawrogi. Maent yn dechrau dysgu sgiliau cymdeithasol gwerthfawr yn 
llwyddiannus. Mae’r plant yn ddysgwyr gweithredol a chwilfrydig ac yn mwynhau 
amrywiaeth o brofiadau yn y gwasanaeth hwn. Mae’r plant yn dysgu llawer o syniadau drwy 
chwarae, er enghraifft, sgiliau cyn-ddarllen a sgiliau corfforol, dysgu sut mae gwahanol 
ddeunyddiau'n teimlo, ac o ganlyniad, maent yn datblygu’n dda ac yn dod yn annibynnol.

Ein canfyddiadau

1.1 I ba raddau y mae gan y plant lais?

Gwrandewir ar y plant ac mae eu dewisiadau yn cael eu parchu.

Roedd y plant yn gallu dewis ble i chwarae, ac roeddent yn cael eu cefnogi a'u harwain gan 
ymarferwyr yn unol â'u hanghenion unigol. Gwelwyd hyn pan ganiatawyd i blentyn a oedd 
yn mwynhau chwarae yn y twb dŵr i wneud hynny heb ffedog, gan nad oedd yn ei hoffi. 
Roedd y plant hefyd yn dewis pa fyrbryd iachus i'w gael oherwydd roedd amrywiaeth yn 
cael ei gynnig. Roedd nifer o ardaloedd a gweithgareddau wedi'u trefnu ar gyfer y pedwar 
plentyn, ac roedd llawer o deganau ychwanegol wedi'u storio ar uchder y plant er mwyn 
iddynt helpu eu hunain. 

Mae gan y plant lais cryf ac maent yn gwneud dewisiadau yn hyderus.

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

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

Roedd y plant yn ymdopi’n dda â chael eu gwahanu oddi wrth eu rhieni, a rhoddwyd cysur 
ac anogaeth briodol i blentyn oedd yn eithaf newydd wrth iddo ymgartrefu. Roedd y plentyn 
yn hapus i archwilio'r amgylchedd o'i gwmpas, ac roedd yn ymgysylltu’n dda â'i weithiwr 
allweddol. Roedd y plant yn fodlon ac yn mynegi mwynhad, er enghraifft, yn ystod amser 
canu. Roedd y plant yn gyfarwydd â'r drefn ddyddiol a oedd yn rhoi ymdeimlad o 
ddiogelwch iddynt, ac roeddent yn hapus i symud o un gweithgaredd i'r llall. Roedd y plant 
wedi magu perthnasau clòs gyda'r ymarferwyr, a siaradwyd â nhw mewn ffordd addfwyn. 
Roeddent yn chwarae ochr yn ochr â'i gilydd yn llawn bodlonrwydd.

Mae'r plant yn ffynnu ac yn blodeuo gan eu bod yn teimlo'n ddiogel a'u bod yn cael eu 
gwerthfawrogi. 



1.3 Pa mor dda mae plant yn rhyngweithio? 

Mae’r plant yn rhyngweithio’n dda gyda’i gilydd a chyda’r ymarferwyr.

Roedd y plant yn rhyngweithio ac yn cydweithredu'n dda â'u cyfoedion ac oedolion yn unol 
â'u cam datblygu. Roedd hyn oherwydd eu bod yn cael llawer o gymorth. Er enghraifft, 
roeddent yn dysgu i dacluso teganau a brwsio grawnfwydydd oedd wedi'u gollwng ar y 
llawr. Roeddent hefyd yn dechrau sylwi ar eraill o'u cwmpas - er enghraifft, bu i un plentyn 
wylio plentyn arall yn mwynhau chwarae gyda balŵn, ac anogwyd ef i gymryd rhan.

Mae’r plant yn dysgu sgiliau cymdeithasol gwerthfawr yn llwyddiannus.

1.4 I ba raddau mae plant yn mwynhau eu chwarae a’u dysgu?

Mae’r plant yn mwynhau eu hamser yn y gwasanaeth.

Roedd y plant yn cymryd rhan lawn yn eu chwarae a’u dysgu. Roeddent yn dysgu am 
briodoleddau deunyddiau amrywiol megis dŵr a thoes chwarae. Roedd y plant yn datblygu 
agweddau cadarnhaol tuag at brofiadau newydd megis chwarae gyda thywod. Roedd 
plentyn wedi ei gyfareddu wrth ddefnyddio siswrn plastig (â chymorth) gyda'r toes chwarae. 
Roedd y plant yn gwneud synau hapus wrth wneud marciau gyda phennau ffelt. Cawsant 
hwyl wrth chwarae gyda'r balwnau.

Mae’r plant yn ddysgwyr gweithredol a chwilfrydig ac yn mwynhau amrywiaeth o brofiadau. 

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

Mae’r plant yn datblygu’n dda ac yn dysgu sgiliau i fod yn annibynnol.

Roedd y plant yn datblygu sgiliau i hybu eu datblygiad cyffredinol. Roedd y plant yn dysgu 
sgiliau ieithyddol a geirfa mewn ffordd naturiol, megis "yn y" wrth roi pennau yn ôl yn y 
cynhwysydd. Roeddent yn datblygu eu sgiliau corfforol ac roedd cyhyrau penodol yn cael 
eu cryfhau ar y ffrâm ddringo fach dan do ac ar offer symudol arall. Gwelwyd plant yn bwyta 
eu byrbryd ar eu pennau eu hunain, neu gydag ychydig o gefnogaeth os oedd angen.

Mae'r plant yn dysgu llawer o sgiliau trwy chwarae, yn datblygu’n dda ac yn dod yn 
annibynnol. 



2.  Gofal a Datblygiad
Crynodeb

Mae'r ymarferwyr yn cadw plant yn ddiogel ac yn iach mewn awyrgylch gofalgar. Maent yn 
rheoli rhyngweithio yn gyson, trwy fod yn esiamplau da a defnyddio strategaethau 
cadarnhaol. Mae ymarferwyr proffesiynol a medrus yn hybu dysgu’r plant trwy chwarae, ac 
maent yn cynnig gweithgareddau difyr ac yn diwallu anghenion unigol y plant.

Ein canfyddiadau

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

Mae'r ymarferwyr yn cadw'r plant yn ddiogel ac yn iach.

Roedd yr ymarferwyr yn deall ac yn gweithredu polisïau a gweithdrefnau ar gyfer y 
gwasanaeth. Dangosodd trafodaeth ag ymarferydd ei fod yn ymwybodol o'r broses i'w dilyn 
pe bai ganddo bryderon ynghylch plentyn. Roedd tystysgrifau hyfforddi yn dangos bod y 
staff wedi cwblhau hyfforddiant diogelu ac roedd rhifau cyswllt ar gyfer yr asiantaethau 
perthnasol yn cael eu harddangos. Roedd gan yr holl ymarferwyr gymwysterau cymorth 
cyntaf cyfredol, ac roedd ffurflenni damweiniau'n dangos bod digwyddiadau'n cael eu trin yn 
briodol a bod rhieni'n cael eu hysbysu ac yn llofnodi'r cofnodion. Gwelwyd bod byrbrydau 
iachus a diodydd yn cael eu paratoi a'u rhoi mewn ffordd foddhaol. Oherwydd bod y 
gwasanaeth yn rhan o'r rhaglen 'Cynllun Gwên,' caiff hylendid deintyddol a sut i frwsio 
dannedd eu dysgu yn y gwasanaeth. Roedd byrddau'n cael eu sychu cyn ac ar ôl bwyta 
byrbrydau. 

Mae ymarferwyr yn effeithiol wrth gadw plant yn iach a rhoddir blaenoriaeth i'w cadw'n 
ddiogel. 

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

Mae’r ymarferwyr yn rheoli’r rhyngweithio yn llwyddiannus gan ddefnyddio strategaethau 
cadarnhaol.

Roedd yr ymarferwyr yn hyrwyddo ymddygiad cadarnhaol yn dda trwy ddathlu ymddygiad 
da. Roeddent yn canmol y plant yn aml, er enghraifft, am rannu a rhoi cynnig ar sgiliau 
newydd. Roedd yr ymarferwyr yn amyneddgar iawn gyda'r plant. Er enghraifft, pan 
ollyngwyd grawnfwyd ar y llawr yn fwriadol, roeddent yn deall bod hyn yn enghraifft o 
weithgaredd chwilio, ac roeddent yn dyner gyda'r plentyn wrth ei helpu i dacluso. Clywyd 
llawer o ganmoliaeth ac anogaeth, yn enwedig gyda'r plentyn oedd yn newydd i'r 
gwasanaeth. Roedd yr ymarferwyr yn deall y plant ac weithiau'n defnyddio hiwmor. Er 
enghraifft, wrth helpu plentyn i geisio deall ble'r oedd y dŵr yn diflannu yn y twb dŵr wrth 
arllwys o gynwysyddion amrywiol.

Mae’r ymarferwyr yn rheoli rhyngweithio’r plant yn dda, gan helpu’r plant i gydweithredu a 
dysgu sgiliau cymdeithasol.



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

Mae ymarferwyr gofalgar a galluog yn hybu dysgu a datblygiad y plant, gan ddarparu 
amrywiaeth o brofiadau diddorol. 

Roedd yr ymarferwyr yn cynnig awyrgylch meithringar a gofalgar ac yn darparu gofal 
ymatebol oherwydd eu bod yn gwybod manylion ynglŷn â'r plant oedd wedi cael eu rhannu 
gan y rhieni.. Roedd yr ymarferwyr yn adnabod y plant yn dda ac yn deall eu cymeriadau 
a'u hanghenion. Roedd hyn oherwydd eu bod wedi cwblhau ymweliadau â'r cartref, ac 
roedd yr ymarferwyr yn casglu rhai o'r plant o'u cartrefi. Roedd cofnodion helaeth yn cael eu 
cadw, gan gynnwys atgyfeiriadau gan weithwyr proffesiynol eraill. Roedd yr ymarferwyr yn 
hybu datblygiad pob plentyn drwy gynllunio a darparu llu o brofiadau chwarae a dysgu 
ysgogol. Roedd yr ymarferwyr yn gwybod am ffyrdd llwyddiannus o ymgysylltu â'r plant, 
megis defnyddio cymhorthion gweledol wrth ganu a rhaglen Makaton i helpu gyda datblygu 
sgiliau ieithyddol. Gwnaethant chwarae toes chwarae gyda'r plant, gan gyflwyno geirfa a 
helpu'r plant i feddwl am briodoleddau'r deunydd. Roedd cofnodion o'u cyflawniadau 
dyddiol yn cael eu cadw, ac roedd cofnodion wythnosol cynhwysfawr yn cael eu cwblhau. 
Roedd cofnodion datblygu'n cael eu cadw oedd yn tynnu sylw at gerrig milltir. Roedd y rhain 
yn dangos bod plant yn datblygu yn ystod eu cyfnod yn y gwasanaeth. Roedd asiantaethau 
allanol hefyd ynghlwm â'r cynlluniau unigol ar gyfer chwarae a oedd yn nodi targedau ar 
gyfer y plant – gan sicrhau bod cynnydd yn cael ei fonitro'n gyson. Gwelwyd dogfennau 
pontio Dechrau'n Deg hefyd, o'r enw "Amdanaf fi.' Fe'u defnyddir er mwyn rhoi gwybodaeth 
i weithwyr proffesiynol eraill ar ddiwedd cyfnod y plentyn yn y gwasanaeth. 

Mae ymarferwyr yn hybu dysgu'r plant drwy ddarparu amgylchedd chwarae cyfoethog â 
gweithgareddau diddorol ac ysgogol. Maent yn diwallu anghenion unigol ac anghenion 
ychwanegol oherwydd eu bod yn adnabod y plant yn dda. 



3.  Yr Amgylchedd
Crynodeb

Mae'r amgylchedd yn addas iawn, yn ddiogel ac yn canolbwyntio ar y plant – gan roi 
profiadau uniongyrchol amrywiol i'r plant. Mae ansawdd ac amrywiaeth yr adnoddau yn 
helaeth, ac mae'r ymarferwyr yn gwneud defnydd da ohonynt er mwyn creu amgylchedd 
diddorol ac ysgogol i'r plant. Mae'r arweinwyr yn darparu amgylchedd glân a diogel ac mae 
asesiadau risg ysgrifenedig yn sicrhau bod yr holl ymarferwyr yn ymwybodol o sut i gadw 
plant yn ddiogel. Maen nhw'n sicrhau bod y plant yn cael eu goruchwylio'n dda y tu mewn 
a'r tu allan gan ymarferwyr gwybodus. 

Ein canfyddiadau

3.1 Pa mor dda mae arweinwyr yn sicrhau diogelwch yr amgylchedd?

Mae'r arweinwyr yn sicrhau bod yr amgylchedd yn ddiogel. 

Roedd mynedfa ddiogel dan glo, ac roedd cofnod o'r holl ymwelwyr yn cael ei gadw. Roedd 
yr holl fannau dan do ac awyr agored yn lân, yn ddiogel ac yn gaeedig, ac roedd asesiadau 
risg yn dangos bod yr ymarferwyr yn ymwybodol o'r risgiau a sut i'w rheoli. Roedd pob 
asesiad risg wedi cael ei adolygu o leiaf bob blwyddyn ac roedd yn fanwl ac yn ystyrlon. 
Roedd gwiriadau ychwanegol o'r larwm tân, diffoddwyr tân a'r offer trydanol cludadwy hefyd 
yn gyfredol. Roedd ymarferion tân rheolaidd yn cael eu cofnodi'n fanwl, gan ddangos bod 
ymarferwyr yn gwybod yr hyn i'w wneud pe bai argyfwng, ac roedd gweithdrefnau clir 
wedi'u harddangos.

Mae’r arweinwyr yn llwyddiannus wrth sicrhau bod yr amgylchedd yn ddiogel ac mae’r 
ymarferwyr yn ymwybodol o beryglon a sut i’w rheoli.

3.2 Pa mor dda mae arweinwyr yn sicrhau addasrwydd yr amgylchedd?

Mae’r arweinwyr yn sicrhau bod yr amgylchedd yn hynod addas ar gyfer oedrannau’r plant 
sy’n mynychu.

 Roedd mannau chwarae a dysgu wedi eu trefnu ar uchder plentyn fel y gallai’r plant gael 
mynediad atynt yn rhwydd. Defnyddiwyd cadeiriau a byrddau pren cadarn, maint plant y tu 
mewn, yn ogystal â dodrefn ar gyfer darpariaeth y blynyddoedd cynnar. Roedd toiledau a 
sinciau maint plant i alluogi’r plant ifanc i’w defnyddio yn annibynnol. Yn y cyntedd roedd 
llawer o arddangosfeydd deniadol yn cynnwys ffotograffau o'r plant yn mwynhau 
gweithgareddau amrywiol, ynghyd â gwybodaeth bwysig i rieni. 

Mae'r arweinwyr yn sicrhau bod yr amgylchedd yn addas i blant, yn ddiddorol, ysgogol a 
chyffrous ar gyfer y plant.

 



3.3 Pa mor dda mae arweinwyr yn sicrhau ansawdd yr adnoddau a’r offer?

Mae’r arweinwyr yn sicrhau bod yr adnoddau a’r offer yn amrywiol, yn briodol i oedrannau’r 
plant, yn lân ac o ansawdd da iawn. 

Roedd yr arweinwyr wedi sicrhau bod y plant â mynediad at amrediad eang o adnoddau 
dysgu a chwarae ysgogol, o ansawdd da. Roedd digon o'r rhain ar gael er mwyn sicrhau 
bod gan y plant ddewis diddorol. Roedd yr holl deganau a gemau yn lân ac mewn cyflwr da, 
ac roeddent yn cael eu storio mewn bocsys oedd wedi'u labelu ac ar uchder y plant. Roedd 
y cyfarpar a dodrefn yn addas i oedran y plant sy'n mynychu. Roedd yr arweinwyr yn 
sicrhau bod dewis eang o eitemau paentio a chrefft yn cael eu defnyddio a’u storio er mwyn 
cefnogi ymarferwyr. Roedd yr arweinwyr wedi darparu llyfrau a theganau i arddangos y 
gymuned ehangach ac i hyrwyddo cydraddoldeb.

Mae'r arweinwyr yn llwyddiannus wrth sicrhau ansawdd a phriodoldeb yr adnoddau a'r 
cyfarpar er mwyn darparu gweithgareddau ysgogol i'r plant. 



4. Arweinyddiaeth a Rheolaeth
Crynodeb

Mae'r arweinwyr yn brofiadol, yn wybodus, yn flaengar ac yn ymdrechu i ddarparu 
gwasanaeth o ansawdd. Mae hunanwerthuso yn effeithiol a chaiff gwelliannau eu gwneud 
gan ystyried pawb sy’n rhan o’r gwasanaeth. Caiff yr ymarferwyr eu rheoli’n dda ac mae’r 
arweinwyr yn sicrhau eu bod yn cael digon o hyfforddiant, cymorth ac adnoddau parhaus. 
Mae angen bod ffeiliau'r ymarferwyr yn cynnwys gwybodaeth ynglŷn â geirdaon a hanes 
cyflogaeth llawn. Mae partneriaethau â rhieni ac eraill yn effeithiol er lles y plant a'u 
teuluoedd.

Ein canfyddiadau

4.1 Pa mor effeithiol yw'r arweinyddiaeth?

Mae'r arweinyddiaeth yn effeithiol ac yn dra threfnus. 

Mae gan yr arweinwyr synnwyr o bwrpas a disgwyliadau i hybu gwelliant a chanlyniadau da 
i’r plant. Er enghraifft, gwelsom weithlu bodlon, cymwys a oedd wedi'i gefnogi'n dda. 
Gwelsom arfer cyson drwy’r gwasanaeth ac roedd yr ymarferwyr yn gweithio’n dda fel tîm. 
Mae’r arweinwyr wedi cydymffurfio ag unrhyw argymhellion a wnaed bob amser ac yn 
sicrhau bod ymrwymiadau cyfreithiol fel yswiriant atebolrwydd cyhoeddus yn cael eu 
bodloni. Roedd datganiad o ddiben eglur, hawdd ei ddarllen, oedd yn darparu’r wybodaeth 
ofynnol.  Roedd yr holl gofnodion wedi eu trefnu ac yn hawdd eu rheoli. Roedd cofrestri yn 
nodi presenoldeb y plant a'r ymarferwyr yn glir. Roedd cyfarfodydd i'r ymarferwyr yn cael eu 
cynnal bob wythnos ac roedd sesiynau goruchwylio wedi'u cofnodi’n cael eu cynnal bob 
mis. 

Mae gan yr arweinyddiaeth synnwyr eglur o bwrpas sy’n arwain at ganlyniadau da i’r plant.

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

Mae'r arweinwyr yn darparu diwylliant cadarnhaol o hunanwerthuso. Caiff y gwasanaeth ei 
adolygu a’i ddatblygu’n barhaus.

Mae’r arweinwyr a’r ymarferwyr yn adnabod eu gwasanaeth yn dda ac yn hybu diwylliant 
cadarnhaol o hunanwerthuso a gwelliant parhaus – mae hyn wedi'i ymgorffori mewn 
arferion bob dydd. Roedd eu hadolygiad blynyddol yn cynnwys llawer o wybodaeth am y 
gwasanaeth gan gynnwys meysydd o arfer da a chynlluniau ar gyfer gwella. Gweithredwyd 
rhai meysydd i'w gwella'n barod, megis defnyddio rhaglen Makaton i helpu'r plant i ddeall a 
chaffael iaith. Dangosodd yr adolygiad blynyddol sut roedd y gwasanaeth yn ymgynghori â 
rhieni a phlant i gael eu hadborth, a oedd yn gadarnhaol.. 

Mae’r arweinwyr yn adnabod y gwasanaeth yn dda. Mae cryfderau a meysydd i'w datblygu 
yn cael eu cydnabod, a chaiff camau eu cymryd i gynnal safonau uchel ac i wella arferion 
yn barhaus.



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

Mae gan yr arweinwyr systemau ar waith ar gyfer rheoli ymarferwyr ac adnoddau.

Gwelsom fod gan yr ymarferwyr wybodaeth ragorol am y plant a oedd yn eu galluogi i 
ddiwallu eu hanghenion yn brydlon, megis newid cewynnau, ac roeddent yn addfwyn a 
charedig eu ffordd gyda’r plant.  Gwnaed defnydd da o'r ymarferwyr a'u hamser. Roedd tri o 
ymarferwyr yn cael eu cyflogi ar gyfer pedwar plentyn gan sicrhau bod y plant yn cael digon 
o sylw a chymorth. Rhoddwyd dwy awr ychwanegol i'r ymarferwyr bob dydd er mwyn 
cwblhau cofnodion unigol helaeth ar gyfer pob plentyn ac mae hyn yn arfer da. Gwnaethom 
arsylwi ar 'restr dymuniadau' ar ddrws y swyddfa er mwyn i ymarferwyr nodi unrhyw 
adnoddau neu gyfarpar oedd eu hangen. Dywedodd ymarferwyr wrthym am y cyfarfodydd 
staff wythnosol a'r sesiynau goruchwylio misol. Roedd y rhain yn rhoi llais iddynt a chyfle i 
awgrymu newidiadau. Mynychwyd cyrsiau Dechrau'n Deg a defnyddiwyd Gwasanaethau 
Gwybodaeth i Deuluoedd hefyd er mwyn cael mynediad at gyrsiau. 

Archwiliwyd sampl o ffeiliau’r ymarferwyr gennym a gwelsom brosesau oedd yn sicrhau bod 
gan yr ymarferwyr y cymwysterau angenrheidiol a'u bod wedi mynychu hyfforddiant 
ychwanegol – roedd y rhain yn fwy na'r isafswm gofynnol. Roedd gan yr holl ymarferwyr 
wiriadau cyfredol gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd ar waith. Gwnaethom siarad ag 
ymarferwyr hefyd a gadarnhaodd eu bod wedi cael profiad da yn ystod eu cyflogaeth. 
Roedd arfarniadau blynyddol i ymarferwyr wedi'u cwblhau, ac roedd yr adolygiad blynyddol 
hefyd wedi nodi hyfforddiant ar gyfer ymarferwyr. Yn anffodus, nid oedd tystiolaeth yn 
ffeiliau'r ymarferwyr bod dau eirda a hanes cyflogaeth llawn wedi'u casglu. Er y gellir cadw'r 
cofnodion hyn yn Neuadd y Dref, dylai fod datganiad ysgrifenedig i nodi bod yr unigolyn 
cyfrifol wedi gwirio bod y cofnodion hyn yno. 

Mae gan yr arweinwyr systemau effeithiol a llwyddiannus ar gyfer nodi anghenion hyfforddi 
a gweithio gydag ymarferwyr i wella perfformiad. Fodd bynnag, mae angen cofnodi 
tystiolaeth o eirdaon a hanes cyflogaeth llawn yn ffeiliau'r ymarferwyr. 

4.4 Pa mor effeithiol yw partneriaethau?

Mae'r arweinwyr yn sicrhau bod y rhieni'n cael eu hysbysu am eu plant, ac mae ganddynt 
bartneriaethau pwysig gyda nhw ac asiantaethau eraill. 

Cysylltwyd â rhieni bob dydd oherwydd bod ymarferwyr yn casglu a gollwng llawer o blant 
yn eu cartrefi. Roedd rhieni'n siarad â'r ymarferwyr ac roedd cyfle iddynt gynnig eu 
safbwyntiau yn ysgrifenedig bob blwyddyn gan ddefnyddio holiadur. Dangosodd 
trafodaethau gyda'r ymarferwyr y brwdfrydedd a oedd ganddynt i gydweithio gyda rhieni ac 
eraill, gan roi'r plant yn gyntaf. Cyfathrebwyd ag asiantaethau allanol megis tîm iechyd 
deintyddol y Cynllun Gwên, ymwelwyr iechyd a ffisiotherapyddion er lles y plant yn unigol.

Mae'r arweinwyr yn sicrhau bod partneriaethau â'r rhieni ac eraill o fudd i'r plant, ac yn 
sicrhau canlyniadau cadarnhaol ar eu cyfer nhw a'u teuluoedd.



5. Gwelliannau y mae 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 hysbysu'r unigolyn cyfrifol nad oedd yn cydymffurfio â'r rheoliad canlynol:

Rheoliadau Gwarchod Plant a Gofal Dydd (Cymru) 2010, 28, am nad oedd tystiolaeth o 
eirdaon a hanes cyflogaeth llawn yn ffeiliau'r ymarferwyr. Ni wnaethom gyflwyno hysbysiad 
o ddiffyg cydymffurfio oherwydd ni wnaethom ddod o hyd i dystiolaeth bod hyn wedi 
effeithio ar lesiant y plant. 



6.  Sut y gwnaethom gynnal yr arolygiad hwn
Arolygiad dirybudd llawn oedd hwn a gynhaliwyd fel rhan o’n hamserlen arferol o 
arolygiadau. Ymwelodd un arolygydd â’r gwasanaeth ar 24 Ionawr 2018 o 10.50am tan 
2.10pm.

Gwnaethom:
 edrych ar sampl o ddogfennau a pholisïau;
 arsylwi arferion a chwblhau arsylwadau gan ddefnyddio dull SOFI 2 i gasglu 

tystiolaeth o ymgysylltiad y plant a’r gofal a oedd yn cael ei ddarparu gan yr 
ymarferwyr;

 siarad â'r plant a thri o'r ymarferwyr;
 archwilio'r mannau a oedd yn cael eu defnyddio; 

 adrodd ein canfyddiadau i’r unigolyn cyfrifol a'r dirprwy reolwr

Ceir gwybodaeth bellach am yr hyn yr ydym yn ei wneud ar ein gwefan, www.aggcc.org.uk

http://www.cssiw.org.uk/


Ynglŷn â'r gwasanaeth

Y math o ofal a ddarperir Gofal dydd plant
Gofal dydd sesiynol

Unigolyn Cyfrifol Lyn Millen

Person â gofal Sian Edge

Uchafswm y lleoedd a gofrestrwyd 14

Ystod oedran y plant 2 – 3 oed

Oriau agor Mae'r gwasanaeth yn gweithredu o ddydd Llun i 
ddydd Gwener rhwng 9.30am a 12:30pm

Iaith weithredol y gwasanaeth Saesneg

Dyddiad arolygiad blaenorol AGGCC 8 Ionawr 2015

Dyddiad yr ymweliad arolygu hwn 24 Ionawr 2018

Ydy hwn yn wasanaeth Dechrau’n 
Deg?

Ydy

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

Nac ydy

Ydy’r gwasanaeth hwn yn darparu 
cynnig gweithredol y Gymraeg?

Nac ydy
Nid yw hwn yn wasanaeth sy’n darparu 'cynnig 
gweithredol' y Gymraeg. Efallai mai'r rheswm dros hyn 
yw bod y gwasanaeth wedi'i leoli mewn ardal Saesneg ei 
hiaith yn bennaf ac nid yw'r darparwr yn bwriadu cynnig 
neu hyrwyddo gwasanaeth Cymraeg ar hyn o bryd.

Gwybodaeth ychwanegol:

Dim


