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RHESTR WIRIO  
CAMAU I GOFRESTRU  

WEDI’I 
GWBLHAU 

 
Cysylltwch â’ch Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd lleol a gofynnwch am gofrestru fel 

gwarchodwr plant. Edrychwch ar daflen ffeithiau PACEY yma.  
 

 

 
Cadwch le ar y Sesiwn Briffio nesaf i Warchodwyr Plant a gynhelir gan eich Gwasanaeth Gwybodaeth 

i Deuluoedd. Os nad allwch chi fynychu sesiwn briffio yn eich ardal, yna mae PACEY hefyd yn 
cyflenwi sesiynau briffio  y gellir cael mynediad atynt trwy gweminar rhyngweithiol.  

 

 

 
Mynychwch Sesiwn Briffio i Warchodwyr Plant.    

Mae hon yn canolbwyntio ar y broses ffurfiol o gofrestru fel gwarchodwr plant ac mae’n gyfle i ofyn 
cwestiynau ac ystyried gwarchod plant fel dewis gyrfaol.  

 

 

 
Cysylltwch â PACEY i gofrestru ar gwrs CYPOP5. 

 

 

 
Lawrlwythwch pecyn cofrestru gwarchod plant AGC. Mae ar gael yma. Yna gallwch ddechrau llenwi 
ffurflen gais AGC. Fe welwch chi hefyd ’Safonau Gofynnol Cenedlaethol ar gyfer Gofal Plant wedi’i 

Reoleiddio i Blant hyd at 12 oed a’r Rheoliadau Gwarchod Plant a Gofal Dydd (Cymru) 2010 ar y 
wefan AGC. Bydd angen i chi ddarllen y rhain yn ofalus i sicrhau’ch bod chi’n deall yn llawn y rheolau 

a’r rheoliadau sy’n rhaid i chi weithio o’u mewn. 
 

 

 
Ysgrifennwch y polisïau a’r gweithdrefnau gofynnol. Mae cefnogaeth i ysgrifennu’ch polisïau a’ch 

gweithdrefnau i’w cael yma. Mae rhai awdurdodau lleol yn darparu gweithdai cefnogaeth cyn-
gofrestru y gallech chi eu mynychu neu fe allech chi gofrestru ar weminar cyn-gofrestru a ddarperir 
gan PACEY Cymru. Byddwch yn ymwybodol bod eich aelodaeth dysgwr PACEY yn ddilys am 6 mis.  

 

 

 
Trefnwch gyda’r Meddyg Teulu iddynt lenwi’ch ffurflen datganiad meddygol (gall costau amrywio 

gan ddibynnu ar y Meddyg Teulu).  Mae hon yn ffurflen i’ch Meddyg Teulu ei llofnodi sydd i’w gweld 
ym mhecyn cofrestru AGC (atodiad 1). Rhaid i’r ffurflen hon gael ei llenwi yn agos at y dyddiad 

cyflwyno i sicrhau nad yw wedi dyddio. 
 

 

 
Cwblhewch Hyfforddiant Cymorth Cyntaf Paediatreg a Hyfforddiant Diogelwch Bwyd Lefel 2. Yn aml 
mae’r cyrsiau hyn yn cael eu darparu gan eich tîm Gwasanaethau Gwybodaeth i Deuluoedd yn lleol. 

Mae hyfforddiant ar gael hefyd trwy PACEY. 
 

 

 
Bydd angen i chi, ac unrhyw un dros 16 oed sy’n byw yn yr eiddo domestig lenwi Datgeliad uwch y 

Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd. Bydd angen i chi gysylltu ag AGC cyn i chi gyflwyno’ch ffurflen gais 
i ofyn am DBS trwy’r gwasanaeth ar-lein, er ni all y DBS fod yn hŷn na 3 mis wrth ei chyflwyno i AGC 

gyda’ch cais. Mae gwybodaeth bellach ar gael ar wefan AGC.    

 

 
Rhaid trefnu gwasanaeth llawn a thystysgrif ar gyfer eich boeler/teclynnau gwresogi a’u cyflwyno 

gyda’ch ffurflenni cofrestru.  

 

https://www.pacey.org.uk/working-in-childcare/childminders/becoming-a-childminder/register-as-a-childminder-in-wales/
https://www.pacey.org.uk/training-and-qualifications/training/online-training/webinars/webinars-for-wales/#briefing sessions
https://www.pacey.org.uk/mypacey/resources/childcare-service/sample-policies/sample-policies-wales/
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Llenwch eich ffurflen gofrestru Gwarchodwr Plant AGC. Cofiwch ddefnyddio’r rhestr wirio yng 

nghefn y ffurflen i sicrhau eich bod wedi’i llenwi i gyd. Cysylltwch ag AGC i drefnu amser i ddod â’ch 
ffurflen wedi’i llenwi i mewn gyda’r holl ddogfennau gofynnol eraill.  

 
 

 

 
Fel rhan o’r broses ar-lein ar gyfer gwiriadau DBS i’ch hun ac unrhyw un dros 16 oed sy’n byw gyda 
chi, byddwch chi’n gallu gwneud apwyntiad i AGC wirio’ch hunaniaeth. Cofiwch wirio bod gennych 

yr holl ddogfennau ID gofynnol. Unwaith y mae’r DBS yn gyflawn, rydym yn argymell y byddwch 
chi’n gallu cofrestru gyda’r Gwasanaeth Diweddaru DBS o fewn 30 diwrnod. Mae rhagor o 

wybodaeth ar gael ar wefan AGC 
 

 

 
Unwaith y mae’ch ffurflen gais wedi’i chyflwyno, bydd AGC yn ceisio’r holl eirdaon. Rhowch wybod 

i’ch canolwyr y bydd rhywun yn cysylltu â hwy, a gofynnwch iddynt gadarnhau wrthych chi pan 
fyddant wedi ymateb.  

 

 

 
Bydd AGC yn cysylltu â chi i drefnu i arolygydd ymweld â’ch cartref. Byddwch chi’n cael ‘Cyfweliad 

Person Addas’ i sicrhau eich bod chi’n addas i ofalu am blant a bod eich cartref yn ddiogel ac yn 
addas i blant. Cyfeiriwch at arweiniad AGC i ymgeiswyr sydd i’w weld yma am wybodaeth bellach. 

 

 

 
Ymgeisiwch am  grant sefydlu gwarchodwr plant a Phecyn Cychwynnol Ansawdd PACEY (gan 

gynnwys Yswiriant Atebolrwydd Cyhoeddus Busnes) os yw’r rhain ar gael yn eich Awdurdod Lleol. 
Cysylltwch â’ch Gwasanaethau Gwybodaeth i Deuluoedd am ragor o wybodaeth.  

 

 

 
Dywedwch wrth y cwmni sy’n yswirio’ch cartref eich bod chi’n cynnal busnes  gwarchod plant o’ch 

cartref.  
 

 

 
Cysylltwch â’ch yswiriant cerbydau i gynnwys defnydd busnes.  

 

 

 
Pan fydd yr arolygydd yn hapus fod popeth yn gyflawn a’ch bod chi wedi cadarnhau eich bod wedi 
trefnu yswiriant atebolrwydd cyhoeddus, bydd eich cais yn cael ei brosesu a byddwch chi’n derbyn 

eich tystysgrif cofrestru gan AGC.  
 

 

 
Llongyfarchiadau ar gofrestru! 

Cysylltwch â’ch Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd i’w hysbysu eich bod chi’n barod i ddechrau 
gwarchod plant. Byddant wedi’u hysbysu gan AGC eich bod chi wedi cofrestru a byddant yn gofyn 

am fanylion am eich gwasanaeth a chaniatâd er mwyn eich ychwanegu chi at eu cronfa ddata. 
Cofiwch roi gwybod iddynt beth yw’ch pwyntiau gwerthu unigryw!  

 
Cysylltwch â PACEY Cymru i ddysgu mwy am ein cefnogaeth ar gyfer gwarchodwyr plant sydd 

newydd gofrestru gan gynnwys ein Taflen Ffeithiau i Warchodwyr Plant sydd newydd Gofrestru  a 
Gweminar 

 

 

https://careinspectorate.wales/disclosure-and-barring-service-dbs-checks
https://careinspectorate.wales/sites/default/files/2018-05/180530-child-minder-application-guidance-en.pdf
https://www.pacey.org.uk/mypacey/resources/wales-specific-information/newly-registered-childminder-factsheet-(wales)/

