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Pecyn Gwybodaeth 
Grwpiau Gwarchod Plant 
yng Nghymru 



A oes gennych chi ddiddordeb 
mewn sefydlu grŵp gwarchod 
plant? 

A ydych chi angen 
cefnogaeth gan eich 

cyfoedion gydag 
agweddau ar eich busnes, 

e.e. llenwi’ch ffurflen 
dreth neu adroddiad 

Ansawdd Gofal? 

A ydych chi erioed 
wedi gofyn i’ch hun 
ai dim ond fi sy’n 

meddwl neu’n 
pryderu am hyn?

A ydych chi’n teimlo 
fod gennych chi lawer o 

brofiad a syniadau y 
dymunwch eu rhannu 

gyda’ch cyfoedion sydd 
newydd gofrestru? 

A hoffech chi 
drafod unrhyw 

newidiadau mewn 
deddfwriaeth â 

phobl sy’n gofalu? 

A ydych chi’n gwerthfawrogi 
siarad â gweithwyr proffesiynol 

o’r un anian ac a hoffech chi 
gael rhywun i droi ato yn lleol i 

rannu arfer gorau?



                        a ydych chi wedi gwirio i weld a oes grŵp gwarchod plant 
yn bodoli yn barod sy’n cael ei gynnal yn lleol – nid ydych chi eisiau bod 
mewn cystadleuaeth uniongyrchol gyda’ch gilydd ond yn hytrach 
cefnogi’r gymuned o warchodwyr plant yn eich ardal a chydweithio. Os 
nad oes, ac os ydych chi’n ymateb yn gadarnhaol i’r cwestiynau ar y 
tudalen blaenorol, yna gallai’r pecyn gwybodaeth hwn gan PACEY eich 
helpu chi i feithrin grŵp gwarchod plant a all gynnig ystod o fuddion i’ch 
hun, i warchodwyr plant lleol ac i’r plant dan eich gofal.  
 
Mae PACEY Cymru yn gallu cynnig cefnogaeth ac arweiniad ar sut i 
sefydlu’r grŵp ond rhaid iddo gael ei arwain a’i reoli gan y gwarchodwyr 
plant sy’n rhan ohono felly ystyriwch yn ofalus cyn gwneud unrhyw 
benderfyniadau i weld a oes gennych chi'r amser, yr adnoddau, yr 
ymrwymiad a’r gefnogaeth leol i sicrhau llwyddiant y grŵp. 

Yn gyntaf

Beth yw grŵp 
gwarchod 

plant? 

Pa fath o grŵp 
hoffech chi 

fod? 

Beth yw buddion 
grŵp gwarchod 

plant? 

Sut i 
ddechrau 

arni 

Mae’r pecyn hwn yn cynnwys y wybodaeth a ganlyn ar gyfer sefydlu 
grŵp gwarchod plant: 



Gall grwpiau gwarchod plant amrywio mewn sawl ffordd wahanol, a 
daw ym mhob siâp a maint. 
 
Mae rhai grwpiau yn rhai hamddenol iawn ac ond yn cwrdd o bryd i’w 
gilydd yn ystod eu nosweithiau rhydd, mae rhai yn cwrdd yn ystod y 
dydd i gymdeithasu ac yn  caniatáu i’w plant dan eu gofal gymysgu â’i 
gilydd, ac mae rhai grwpiau yn fwy ffurfiol.   
 
Gallai grwpiau ffurfiol gytuno ar gyfansoddiad grŵp ac fe allai hyn 
ganiatáu iddynt wneud cais am fwy o opsiynau ariannu. 
 
Bydd cael ffrwd ariannu rheolaidd o fudd i’ch grŵp mewn amryw 
ffyrdd, o sicrhau a thalu am gostau lleoliad, i brynu cyfarpar a 
theganau newydd, lluniaeth a threfnu gwibdeithiau i’r grŵp.  

       Mae cael rhwydwaith o gefnogaeth wrth warchod plant 
yn hanfodol imi gan y gall fod yn unig wrth weithio ar eich 
pen eich hun.

- Karen (gwarchodwraig plant yng Nghymru)

Beth yw grŵp gwarchod 
plant? 
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Beth yw buddion grŵp 
gwarchod plant? 

Cwrdd â gwarchodwyr plant eraill a chynnig 
cefnogaeth i’ch gilydd  
Trosglwyddo ymholiadau gwarchod plant i’ch 
gilydd. Edrychwch hefyd ar dudalen chwilio 

Aelodaeth grŵp PACEY gostyngol – gweler          
 
Rhannu enghreifftiau arfer da, adnoddau a 
syniadau.  
Trefnu digwyddiadau hyfforddi ar gyfer y grŵp 
a/neu siaradwyr gwadd – ehangu ar eich 
Datblygiad Proffesiynol Parhaus (CPD). 
Cyfoethogi sgiliau cymdeithasu a chyfathrebu 
plant.  
Cynnig cefnogaeth i warchodwyr plant sydd 
wedi’u cofrestru o’r newydd.  
Cynrychioli a chodi proffil gwarchod plant yn 
eich cymuned leol.  
Darparu gweithgareddau a gwibdeithiau 
ychwanegol ar y cyd gyda’ch plant dan eich 
gofal. 

gwefan PACEY am fanylion pellach.

am warchodwyr plant PACEY. 

https://www.pacey.org.uk/membership/pacey-membership-packages/
https://searchchildcare.org.uk/


Pa fath o grŵp hoffech chi 
fod? 
Bydd penderfynu ar beth y mae’r grŵp eisiau ei wneud yn y pendraw 
yn pennu pa fath o grŵp gwarchod plant fyddwch chi a’r camau y mae 
angen i chi eu cymryd. Dyma rai enghreifftiau: 

Hamddenol Wedi’i drefnu Ffurfiol
‘Rydym yn llogi ein 
neuadd eglwys leol 

ac yn cwrdd bob 
bore Mawrth, yn 
ystod y tymor. 

Rydym yn trefnu 
gemau ac yn cynnal 
gweithgareddau i’r 
holl blant dan ein 

gofal. Diolch i 
gyfraniadau, rydym 

wedi prynu rhai 
teganau a chyfarpar 
newydd i’r grŵp.   
Rydym yn rhannu 

teganau ac 
adnoddau gyda’r 
grŵp plant bach 

lleol.' 

'Rydym yn cwrdd bob 
bore Iau gyda’r plant 
dan ein gofal. Rydym 

yn cynnal sesiynau 
gyda’r nos ar gyfer 

hyfforddiant a 
chefnogaeth i 

warchodwyr plant.   
Rydym yn trefnu 

teithiau, ymweliadau a 
digwyddiadau codi 
arian. Rydym wedi 

cytuno ar 
gyfansoddiad i’r grŵp 

– ac yn cynnal Cyfarfod 
Cyffredinol Blynyddol. 
Rydym yn ymchwilio i 

opsiynau ariannu ac yn 
ymgeisio am grantiau.’  

'Rydym yn cwrdd yn 
achlysurol – bob 
ychydig fisoedd 

efallai. 
Nid yw’r plant dan ein 

gofal yn mynychu, 
cefnogaeth i’r 

gwarchodwyr plant 
yn unig ydyw. 

Cynhelir cyfarfodydd 
gyda’r nos, fel arfer 
yn nhai ein gilydd.’ 



Sut i gychwyn arni 

Beth yw nodau’r grŵp? 
Beth ydych chi’n 

gobeithio’i gyflawni?  

Ynghyd â chefnogaeth gan PACEY Cymru mae gan Rhwydwaith

Defnyddiwch y pecyn hwn i drafod â’ch cyd warchodwyr 
plant yr opsiynau sydd ar gael i chi yn eich ardal leol. 

A oes gennych chi deganau neu 
adnoddau y gallech chi eu cyfrannu 

i’r grŵp er mwyn dechrau arni? 
A oes gennych chi enw i’ch grŵp? 

Ystyriwch opsiynau ariannu ac 
argaeledd grant yn lleol. 

Casglwch ynghyd restr o leoliadau y 
gallech chi gysylltu â hwy a 

hysbyswch eich Gwasanaethau 
Gwybodaeth i Deuluoedd (FIS) yn 

lleol o’ch bwriad. 

Cefnogi Trydydd Sector Cymru swyddogion lleol a all gynnig cyngor ac 
arweiniad i chi sy’n berthnasol i’ch ardal ar unrhyw fater, yn enwedig ar 
gyfer grwpiau mwy ffurfiol.

http://www.wcva-ids.org.uk/wcvacym/1050
http://www.wcva-ids.org.uk/wcvacym/1050


Pethau i’w hystyried  

Mae’n wir fod rhai pobl yn arweinwyr naturiol, serch hynny byddwch 
chi’n ennill llawer trwy rannu’r llwyth gydag eraill. Pa un a ydych chi’n 
fach ac yn anffurfiol, neu’n grŵp mawr gyda chyfansoddiad; mae 
cyfrifoldeb ar y cyd gan holl aelodau’r grŵp. Ystyriwch sgiliau a 
diddordebau'r unigolion dan sylw.  
 
Efallai bydd gan un person sgiliau digidol neu farchnata da ac efallai y 
byddwch chi’n dymuno cymryd rhan yn y gwaith hyrwyddo ac efallai y 
bydd gan rywun arall gefndir ariannol ac yn gwirfoddoli i drefnu codi 
arian. Mae’n bwysig eich bod chi’n rhannu cyfrifoldebau, pawb yn 
cymryd tro a bod y grŵp yn gynhwysol. Dylid adolygu rolau yn rheolaidd 
- o leiaf yn flynyddol. 

Rhannu cyfrifoldebau a phenderfyniadau 



Awgrymiadau gwych:

Croesawch bobl newydd sy’n mynychu’r grŵp – rydych chi 
eisiau iddyn nhw ddod draw eto!  
Trafodwch rota fel bod cyfrifoldebau yn cael eu rhannu 
e.e. asesiadau risg, dyletswyddau te a choffi, glanhau.  
Os yw plant yn mynychu’ch grŵp sicrhewch eich bod wedi 
cael caniatâd y rhieni.  
Cytunwch ar rai ‘rheolau grŵp’ a/neu bolisïau a 
gweithdrefnau grŵp gyda’ch gilydd. 



                                                                        
Er mwyn rhoi arweiniad i’r grŵp, efallai y byddwch chi’n dymuno 
penodi arweinwyr grŵp i wneud penderfyniadau ar faterion o bwys i’r 
grŵp.  
 
Un awgrym am grwpiau llai ffurfiol fyddai sicrhau bod gan bawb sy’n 
mynychu ryw ffurf ar gyfrifoldeb i sicrhau rhediad llyfn y grŵp. Gallai 
hyn fod yn rhywbeth bach megis gwneud te a choffi neu gyfrifoldeb 
mwy megis agor a chau’r lleoliad.  

Grwpiau ffurfiol a 
Chyfansoddiad

Heb fynd yn rhy dechnegol ond os ydych chi eisiau ystyried dod 
yn ‘grŵp â chyfansoddiad’, byddai hyn yn 

caniatáu i chi rannu cyfrifoldebau mwy 
ffurfiol. Mae gan Gyngor Gweithredu 

Gwirfoddol Cymru arweiniad Camau   
 

ddefnyddiol yn y cyfnodau cynnar o 
ddod yn grŵp mwy ffurfiol.  

Cysylltwch â PACEY Cymru am 
wybodaeth bellach. 
 

Dylai’r grŵp yn gyffredinol wneud penderfyniadau.

cyntaf – o’r syniad i weithredu sy'n

https://www.pacey.org.uk/top-links/contact-us/pacey-cymru-team/
http://www.wcva-ids.org.uk/wcvacym/1031


Ceisiwch drafod a setlo’r anghytundeb wrth i’r 
broblem godi, gellir datrys nifer o broblemau ar 
lefel anffurfiol.  
Eisteddwch i lawr ac esboniwch pam mae’r 
mater yn achosi problem i chi. Mae o gymorth 
os yw’r grŵp arall yn deall yn llawn pam eich 
bod chi’n drist neu dylech wrando ar bryderon 
eraill.  

Peidiwch â chynhyrfu a chadwch yn broffesiynol.  
Gweithiwch tuag at gyfaddawd os yw’n bosibl.  
Cadwch gofnodion o nodiadau a chamau 
gweithredu. 
Ceisiwch gefnogaeth bellach neu gyngor os oes 
angen.  
Mae cyfathrebu da yn allweddol! 

Cyfeiriwch at unrhyw gytundebau 
ysgrifenedig (neu’r cyfansoddiad os oes 
gennych chi un) a allai fod wedi’i gytuno 
yn ffurfiol a dilynwch unrhyw bolisïau a 
gweithdrefnau yr ydych chi wedi’u sefydlu 
fel grŵp.  

Pan fydd pobl o wahanol gefndiroedd yn cydweithio mae’n bosibl y 
bydd anghytundebau achlysurol y bydd angen eu datrys. Yr hyn sy’n 
allweddol yw mynd i’r afael â’r rhain cyn gynted â phosibl a chofio 
cadw cofnodion effeithiol o unrhyw nodiadau a chamau gweithredu.  

Setlo Anghytundebau ac anghydfodau



Trin data

O dan y Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data bydd 
angen i grwpiau ystyried sut y maen nhw’n trin y data 
sensitif y gallent fod yn ei gasglu gan aelodau grŵp.  

Lleoliadau

Gallwch gwrdd yn unrhyw le, cyhyd â’i fod 
yn bodloni anghenion oedolion a/neu 
blant sy’n mynychu. 
 
Bydd angen i chi sicrhau bod digon o le 
a’i fod yn hygyrch i holl aelodau’r grŵp 
gan gynnwys y rheini gydag anghenion 
ychwanegol. Gallech chi hyd yn oed 
ystyried cwrdd yn yr awyr agored! 

Mae Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (WCVA) 
wedi llunio arweiniad defnyddiol iawn.  

http://www.wcva-ids.org.uk/wcvacym/1116


Dylech gynnal asesiad risg o’r safle boed 
hynny yn gyfarfod i oedolion yn unig neu 
os yw’r plant yn ymuno. Ystyriwch yn 
ofalus i ba ardaloedd fydd gan y plant 
dan eich gofal fynediad atynt.  
  
 

Diogelwch

y plant dan eu gofal eu hunain, serch hynny, byddai PACEY hefyd yn 
argymell bod y grŵp yn gwirio bod gan y lleoliad yswiriant digonol a  

Os ydych chi’n defnyddio safle 
ar y cyd bydd angen cwblhau 
asesiad risg bob tro y bydd y 
lleoliad yn cael ei ddefnyddio a 
byddai’n rhaid i aelod grŵp 
gymryd cyfrifoldeb dros hyn. 
Bydd Yswiriant Atebolrwydd 
Cyhoeddus (PLI) pob gofalwr 
plant yn cynnig sicrwydd iddynt 
pan fyddan nhw’n gyfrifol am   

wybodaeth sydd wedi’i chynnwys ar wefan Rospa.
Gweler ein harweiniad asesiad risg yn ardal MyPACEY ar ein gwefan a'r

chywir, ac yn addas i’r diben. Gweler gwybodaeth bellach ar Yswiriant 
Atebolrwydd Cyhoeddus (PLI) PACEY ar ardal FyPACEY ein gwefan.  

https://www.rospa.com/home-safety/advice/child-safety/accidents-to-children/
https://www.pacey.org.uk/mypacey/resources/safeguarding/health-and-safety/risk-assessment-practice-guide/
https://www.pacey.org.uk/mypacey/resources/running-a-childcare-business/contracts-and-finance/public-liability-insurance/


Bwyd a Diod
Ystyriwch a fyddwch chi’n darparu 
byrbrydau a diodydd i blant ac oedolion. 
Byddai’n rhaid i chi ystyried pwy fydd yn 
darparu’r bwyd a’r diodydd, sut y bydd 
bwyd yn cael ei storio o dan y rheoliadau 
diogelwch bwyd, a oes cyfleusterau golchi 
llestri a sut y bydd alergeddau bwyd yn cael 
eu rheoli.  
 
 
ardal MyPACEY ar ein gwefan. Mae pryderon  diweddar wedi bod dros 
ddarparu diodydd poeth i oedolion o amgylch plant ifanc. Byddai’n rhaid 
trafod ffyrdd o reoli hyn hefyd. 

Costau’r Grŵp
Fel grŵp, fe allech chi fynd i wariant er enghraifft 
costau lleoliad. Ystyriwch a oes unrhyw leoliadau a 
fyddai’n caniatáu i chi gwrdd am ddim, er enghraifft 
eich canolfan i blant lleol, canolfan i deuluoedd, neu 
ysgol leol neu ystafell gymunedol archfarchnad. Fe 
allai eich Awdurdod Lleol neu Wasanaethau 
Gwybodaeth i Deuluoedd eich cynghori chi 
ymhellach a’ch helpu chi i hyrwyddo’ch grŵp.             
                                  
ar faterion ariannol y grŵp.

Mae rhagor o wybodaeth ar ddiogelwch bwyd a hylendid i’w cael yn 

Cysylltwch â PACEY Cymru am wybodaeth bellach

https://www.pacey.org.uk/mypacey/resources/safeguarding/health-and-safety/food-safety-and-hygiene/
https://www.pacey.org.uk/top-links/contact-us/pacey-cymru-team/


Mae codi arian yn ffordd arall i 
helpu i ostwng y costau sy’n 
gysylltiedig â rhedeg grŵp 
gwarchod plant. Gellir 
ail-fuddsoddi’r arian y 
byddwch chi’n ei godi ar y cyd 
er budd eich grŵp a’r plant dan 
eich gofal.   
 
Mae gwarchodwyr plant yn cael llawer o 
hwyl wrth gynnal digwyddiadau lleol i 
godi arian i’w grwpiau, megis taith gerdded sgidiau baw, picnic tedis, 
partïon ar y traeth, partïon gwisg ffansi, gwerthu cacennau a llawer mwy. 
 

Codi arian

Gellid rhoi’r arian tuag at gostau 
rhedeg o ddydd i ddydd, e.e. llogi 
lleoliad, teganau a chyfarpar i’r grŵp, 
gwibdeithiau ac ymweliadau neu 
drefnu digwyddiadau hyfforddi i chi 
ac aelodau eraill y grŵp gwarchod 
plant.  
 
 Cysylltwch â PACEY Cymru am 
wybodaeth bellach ar godi arian.

https://www.pacey.org.uk/top-links/contact-us/pacey-cymru-team/
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Gall digwyddiadau a gweithgareddau grŵp 
helpu i godi ymwybyddiaeth a 
chydnabyddiaeth o warchod plant ar lefel 
leol, gan dynnu sylw at y rôl allweddol yr 
ydych chi’n ei chwarae yn eich cymuned leol, 
a gall fod yn bleserus i bawb. Mae gwarchodwyr 
plant yn cynnig gwasanaeth gwarchod plant 
proffesiynol hyblyg yn y cartref sydd wedi’i deilwra 
i anghenion pob plentyn unigol. Mae angen i ni 
fanteisio ar bob cyfle i hyrwyddo ein gwasanaethau.  
 
 

Digwyddiadau a syniadau am 
weithgareddau   

Fe allech chi drefnu gweithgareddau 
neu ddigwyddiadau grŵp. Gellid 
gwahodd siaradwyr gwadd neu 
fusnesau neu sefydliadau lleol i 
ymweld neu gefnogi digwyddiadau 
sy’n cael eu cynnal, er enghraifft, 
Gwasanaeth Gwybodaeth i 
Deuluoedd lleol neu Dîm Chwarae, y 
llyfrgell deganau lleol, darparwyr 
chwarae meddal, y gwasanaeth tân 
lleol, ambiwlans Sant Ioan, neu 
storïwyr ayyb. 
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Syniadau am ddigwyddiadau neu 
weithgareddau:

Taith i’r orsaf dân, swyddfa’r post neu 
swyddfa heddlu lleol.  
Taith i fferm leol.  
Codi arian i Blant mewn Angen – 
cynnal parti pyjama neu daith 
gerdded noddedig.  
Cymryd rhan mewn digwyddiadau 
cymunedol lleol megis ‘The Big 
Cheese’, y carnifal lleol, neu’r 
Eisteddfod. 
Taith gerdded yn y goedwig.  
Diwrnod o chwarae anniben.  
Cynnal parti te’r haf neu arddwest.  
Cwrdd â Siôn Corn neu gynnal parti 
Nadolig. 
Cystadleuaeth gwisg ffansi.  
Casglu sbwriel yn lleol.  



pacey.org.uk

Diben – 
 
 
 

Cyllideb –  
 
 
 

Rheoli – 
 
 

Cynulleidfa darged –  
 
 

              yn gyntaf rhaid i chi benderfynu beth yw diben eich 
digwyddiad. Ai codi arian, codi ymwybyddiaeth o warchod plant, 
cynnig hyfforddiant neu gefnogaeth rhwng cyfoedion i 
warchodwyr plant, neu’n syml i gael hwyl gyda’r plant?
                  a fydd cost i gynnal y digwyddiad neu weithgaredd? 
Meddyliwch am leoliadau, siaradwyr gwadd, costau gweithgaredd, 
deunyddiau hyfforddi, bwyd a diod ayyb. Cofiwch adael ychydig o    
le yn eich cyllideb ar gyfer costau annisgwyl.
               Mae’n hanfodol bod pawb sy’n gysylltiedig â’r 
digwyddiad neu weithgaredd yn gwybod, o flaen llaw, beth yw ei 
rôl a’i gyfrifoldeb.    
                                    a yw’r digwyddiad hwn ar gyfer y grŵp 
gwarchod plant yn unig, i blant neu a ydych chi’n dymuno 
gwahodd teuluoedd lleol hefyd? 

Awgrymiadau gwych i gynnal 
digwyddiad neu weithgaredd 
llwyddiannus:
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Awgrymiadau gwych i gynnal 
digwyddiad neu weithgaredd 
llwyddiannus:

Cynllunio da – 
 
 

Marchnata –  
 
 
 
 
 
 

Gwerthusiadau –  
 
 
 

Diolch yn fawr – 
 

                         Trafodwch amserlen i’r digwyddiad neu 
weithgaredd gyda llinell amser i sicrhau bod popeth yn rhedeg yn 
llyfn. 
                      Lluniwch gynllun marchnata i hysbysebu’ch 
digwyddiad neu weithgaredd os oes angen hyrwyddo. Yn aml  
mae cyfryngau cymdeithasol yn llwyddiannus iawn wrth hyrwyddo 
gweithgareddau. Fe allech chi ystyried defnyddio offeryn archebu 
ar-lein i reoli niferoedd. Er enghraifft mae gan                 opsiynau 
am ddim ar gyfer marchnata digwyddiadau lle nad ydych chi’n 
codi tâl ar unigolion i fynychu.  
                              mae sicrhau adborth gan y rhai sy’n mynychu 
yn hanfodol ac fe all gynorthwyo wrth gynllunio digwyddiadau neu 
weithgareddau yn y dyfodol. Gellir ei gasglu trwy ffurflenni adborth 
neu’n ddigidol trwy e-bost neu ddulliau eraill. 
                             cofiwch sicrhau eich bod chi’n rhoi amser i 
ddiolch i bawb a oedd yn gysylltiedig â’ch digwyddiad neu 
weithgaredd. Mae diolch yn mynd ymhell.

Eventbrite

https://www.eventbrite.co.uk/


Eisiau cyhoeddi eich digwyddiad neu 
weithgaredd nesaf, yn edrych am 
aelodau newydd neu’n awyddus i 
hyrwyddo gwasanaethau gwarchod 
plant lleol? Bydd angen i chi ledaenu’r 
gair!   
 
Gall creu cyhoeddusrwydd i’ch grŵp 
gynnwys amryw bethau gwahanol 
gan ddibynnu ar yr hyn sydd ar gael i chi a’r hyn y gallwch ei fforddio. 
Weithiau bydd cael pobl i siarad yn effeithiol, serch hynny, mae rhai 
grwpiau yn creu posteri a thaflenni, yn cysylltu â’u papur newydd lleol 
neu wefan gymunedol, a hyrwyddo digwyddiadau trwy gyfryngau 
cymdeithasol, a chyhoeddiadau radio lleol am ddim. Cofiwch hefyd 
bostio eich digwyddiadau a gweithgareddau ar dudalennau Facebook  
 

Lledaenu’r gair…

Rydym bob amser yn awyddus i 
rannu newyddion aelodau o fewn 
Cylchlythyr Proffesiynol Gwarchod 
Plant PACEY, gallwch ei anfon at  
paceycymru@pacey.org.uk  

PACEY Cymru.PACEY and

http://www.facebook.com/paceycymru/
https://www.facebook.com/paceylocal/


pacey.org.uk

Lledaenu’r gair…
Defnyddiwch gyfryngau cymdeithasol 
a TGCh ymhellach er enghraifft creu 
tudalen Facebook gaeedig i’ch grŵp 
rannu'r diweddaraf a gwybodaeth.  
 
 
 
awgrymiadau am bolisïau, rheolau 
fforwm ac arweiniad i’w cael ar amryw 
wefannau gan gynnwys trwy gwefan 
PACEY ynghyd â thrwy Ganolfan Gymorth  
Facebook, Linkedin a Busnes Cymru.  

Meddyliwch faint y bydd eich grŵp yn 
cynnwys y gymuned leol neu’n effeithio arni. 
Rydych chi’n warchodwyr plant sy’n cynnig 
gwasanaeth gwarchod plant o ansawdd i blant 
lleol a’u teuluoedd – rydych chi wrth galon y 
gymuned. Dylech gynnwys y gymuned er 
mwyn cael y gorau o’ch digwyddiadau.  

Mae arweiniad i’w gael yn 
Arweiniad TGCh i Gymru ac mae 

https://www.pacey.org.uk/membership/pacey-forums/rules-and-guidelines/
https://www.facebook.com/help/167970719931213?helpref=about_content
https://www.linkedin.com/pulse/5-tips-running-facebook-group-successfully-jason
https://businesswales.gov.wales/it/topics/your-it-policies/sample-social-media-policy-template
https://www.pacey.org.uk/mypacey/resources/sample-policies-(1)/sample-policies-wales/


Yn olaf…

Peidiwch anghofio’r 
pwyntiau pwysig:

Gobeithiwn fod y pecyn gwybodaeth hwn wedi bod yn ddefnyddiol. 
Cofiwch, gall grwpiau amrywio yn eu siâp a’u maint, eu ffurfioldeb a’u 
diben, ond mae’n hanfodol bod pob aelod o’r grŵp yn cytuno ac yn 
dechrau ar y droed gywir. 

Mae cyfathrebu da yn 
hanfodol.  
Cofiwch… mae’n iawn 
dechrau’n fach. 
Cynigiwch rannu’r llwyth 
gwaith.  
Cadwch at y rheolau 
sylfaenol a chadwch yn 
broffesiynol. 
Dylid rhoi trefn ar 
broblemau yn syth. 



pacey.org.uk

Dymunwn y gorau 
i’ch grŵp! 

(Mae’r ddogfen hon wedi’i datblygu gyda chefnogaeth Scottish 
Childminding Association SCMA) 
Medi 2018 
(gwybodaeth PACEY Cymru a PACEY) 

Mae bod yn rhan o grŵp gwarchod plant yn ffordd wych o gwrdd a 
rhannu syniadau gyda gwarchodwyr plant lleol eraill, gan roi cyfle i’r 
plant dan eich gofal i gymysgu a chymdeithasu gydag eraill, a 
chynnig rhwydwaith o gefnogaeth o fewn eich cymuned. Rhowch 
wybod i ni sut y byddwch chi’n symud ymlaen a rhannwch y 
diweddaraf ar ein tudalen Facebook. 


