
Dalen ffeithiau ar gyfer gofal plant 

Pwysig - Newidiadau i arolygu gofal plant o Ebrill 2016 ymlaen 

Y Fframwaith Arolygu newydd 

O Ebrill 2016 ymlaen, byddwn yn arolygu gan ddefnyddio fframwaith newydd a fydd yn 

gosod mwy o bwyslais ar ddatblygiad plant a chanlyniadau lles. Pan fydd arolygwyr yn 

ymweld â chi, byddant yn ystyried pedair thema. 

 Lles 

 Gofal a datblygiad 

 Rheolaeth ac arweinyddiaeth  

 Yr amgylchedd 

Ceir rhagor o wybodaeth am y fframwaith a'r hyn y byddwn yn ei ystyried o dan bob thema 

ar ein gwefan - www.aggcc.org.uk

Beth sy'n wahanol? 

Bydd arolygwyr yn treulio rhagor o amser yn eich gwasanaeth: 

 yn siarad â phlant, rhieni a staff; 

 yn arsylwi ar blant a rhyngweithio rhwng y staff a phlant. 

 yn archwilio cofnodion plant a gwybodaeth arall er mwyn gwirio eu bod yn cael eu 

diweddaru'n rheolaidd megis: polisïau amddiffyn plant, datganiad o ddiben, 

tystysgrifau cymorth cyntaf, asesiadau risg tân a thystysgrifau Gwasanaeth Datgelu 

a Gwahardd; 

 yn ystyried tystiolaeth am ddatblygiad a lles plant; ac 

 yn trafod adborth gyda chi. 

Rydym hefyd yn newid pa mor aml byddwn yn cynnal ein harolygiadau. 

O Ebrill 2016 ymlaen, byddwn yn arolygu: 

 gwasanaethau gofal dydd llawn o leiaf unwaith bob dwy flynedd; ac 

 gwasanaethau gofal plant eraill - gwarchodwyr plant, gofal dydd sesiynol, chwarae 

mynediad agored, meithrinfeydd a gofal y tu allan i’r ysgol - o leiaf unwaith bob tair 

blynedd, 

http://www.aggcc.org.uk/


Bydd ein holl arolygiadau'n parhau i fod yn ddirybudd er, ar gyfer gwarchodwyr plant a 
darpariaeth chwarae mynediad agored, byddwn bellach yn ffonio'r gwasanaeth fel arfer yr 
wythnos cyn ein harolygiad arfaethedig i wirio a yw'r gwarchodwr plant ar gael a beth yw'r 
oriau gweithredu. 

Mae hyn er mwyn osgoi colli ymweliadau. 

Os yw'r arolygydd wedi cymryd camau rhesymol i gysylltu â'r gwasanaeth ond heb lwyddo i 
siarad ag unrhyw un, yna bydd arolygiad yn cael ei gynnal heb drafodaeth ymlaen llaw. 

Fodd bynnag, atgoffir pob gwasanaeth o'i gyfrifoldeb i'n hysbysu am unrhyw newidiadau yn 
ei ddyddiau/oriau gweithredu. Byddwn yn parhau i arolygu unrhyw wasanaeth ar 
unrhyw adeg yn ddirybudd, yn enwedig os bydd pryderon wedi'u lleisio am 
wasanaeth. 

Cyflwyno graddau 

Ein bwriad yw cyflwyno graddau yn y dyfodol, gan ddechrau gyda gwasanaethau gofal 

dydd llawn a gofal dydd sesiynol yn 2018, a gwasanaethau eraill o 2019 ymlaen. Byddwn 

yn dyfarnu gradd yn ôl pob un o'r pedair thema arolygu. Mae pedair gradd: Ardderchog, Da, 

Digonol, a Gwael. 

Rydym am sicrhau y bydd gennych chi amser i baratoi cyn i ni gyflwyno'r graddau.  Yn eich 

arolygiad cyntaf (ar ôl Ebrill 2016) bydd arolygwyr yn siarad â chi am ansawdd eich 

gwasanaeth ac yn eich hysbysu am y radd y byddent yn ei hystyried ar gyfer pob un o'r 

pedair thema. 

 Bydd gradd gychwynnol eich gwasanaeth yn un anffurfiol. 

 Mae hyn yn golygu na fydd arolygwyr yn cofnodi'r radd yn yr adroddiad arolygu. 

 Fodd bynnag, bydd yr adroddiad arolygu yn eglur o ran ansawdd y gofal a ganfuom, 

a sut mae hyn yn cyfrannu at ganlyniadau lles ar gyfer y plant rydych yn eu 

gwarchod neu'n gofalu amdanynt. 

 Bydd arolygiadau yn y dyfodol yn cofnodi'r radd yn adroddiad arolygu eich 

gwasanaeth. 

Gwarchodwyr plant - Cyhoeddi'ch adroddiadau arolygu 

O hydref 2016 ymlaen, rydym yn bwriadu dechrau cyhoeddi adroddiadau arolygu ar gyfer 

gwarchodwyr plant ar sail wirfoddol. Bydd hyn yn helpu rhieni pan fyddant yn dewis 

gwasanaethau. Bydd y cyhoeddiad wedi'i gyfyngu i warchodwyr plant sydd wedi gofyn i'w 

hadroddiadau gael eu cyhoeddi. Byddwn yn eich hysbysu am ein cynlluniau ar gyfer hyn. 

Ceir manylion cyswllt ar ein gwefan www.aggcc.org.uk

http://www.aggcc.org.uk/


Gwybodaeth y bydd angen i chi ei hanfon atom bob blwyddyn. 

Mae'r gyfraith1 yn gofyn i chi gwblhau hunanasesiad ac adolygiad blynyddol o ansawdd 

gofal eich gwasanaeth a'i anfon atom. Mae'r wybodaeth hon yn rhoi gwybod i ni am eich 

gwasanaeth a'r system sydd gennych ar gyfer monitro, adolygu a gwella ansawdd y gofal a 

roddir i blant ac fe'i defnyddir i lywio ein harolygiad o'ch gwasanaeth. 

Bob blwyddyn byddwn yn gofyn i chi anfon gwybodaeth atom am: 

 Eich gwasanaeth o fewn Datganiad Hunanasesu gwasanaeth; ac 

 Adolygiad o ansawdd gofal eich gwasanaeth. 

Byddwn yn cysylltu â chi yn y dyfodol agos ynglŷn ag anfon y wybodaeth hon atom.  

Gwybodaeth bellach 

Ewch i’n gwefan – www.aggcc.org.uk

1 Rheoliad 16 a 17 o Reoliadau Gwarchod Plant a Gofal Dydd (Cymru) 2010.
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