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DEDDF SAFONAU GOFAL 2000 

CAIS I GOFRESTRU CYNLLUN LLEOLI OEDOLION  

Nodiadau i ymgeiswyr 

1. Diben 

1.1 Mae’r nodiadau hyn i ymgeiswyr yn berthnasol i unigolion, sefydliadau ac 

awdurdodau lleol sydd am wneud cais i gael eu cofrestru i gynnal neu i reoli Cynllun 

Lleoli Oedolion. Mae’n bwysig bod ymgeiswyr yn deall yn iawn eu rhwymedigaethau 

a’u cyfrifoldebau o dan y rheoliadau. Pan fo sefydliad yn gwneud cais, mae'n rhaid 

enwebu ‘unigolyn cyfrifol’ wrth gofrestru, sydd naill ai’n gyfarwyddwr, yn 

ysgrifennydd cwmni, neu’n uwch swyddog arall sy’n bodloni gofynion Rheoliad 8 o 

Reoliadau Cynlluniau Lleoli Oedolion (Cymru) 2004. Mae’n bwysig bod yr unigolyn 

cyfrifol yn llwyr ymwybodol o’r swyddogaeth a’r cyfrifoldeb y mae’n ymrwymo i’w 

cyflawni wrth wneud cais ar ran sefydliad.  

Diben y ddogfen hon yw rhoi arweiniad ynglŷn â chyflwyno’ch cais. Mae hefyd yn 

rhoi manylion y wybodaeth y mae’n rhaid i chi ei darparu’n unol â’r Rheoliadau ac 

yn cynnig syniadau ynglŷn â’r math o dystiolaeth y gallech ei defnyddio yn eich cais 

er mwyn bodloni’r Safonau Gofynnol Cenedlaethol (gweler Atodiad A). Ni fwriedir i 

hon fod yn rhestr gyflawn ac anogwn y darparwyr i gyflwyno rhagor o wybodaeth 

am arfer da perthnasol. Dylid nodi mai’n unol â’r Rheoliadau ac nid y Safonau y 

caiff eich cais ei asesu.   

1.2 Gobeithiwn y bydd y nodiadau hyn o gymorth i chi: 

 i ddeall yr hyn y mae angen i chi feddwl amdano cyn gwneud cais i gael eich 

cofrestru 

 i ddechrau dod i ddeall yr hyn y bwriedir i’r Rheoliadau a’r Safonau Gofynnol 

Cenedlaethol ei gyflawni a’u rhan yn y broses gofrestru. 

1.3 Ar ôl i chi ddarllen y nodiadau hyn a’r dogfennau eraill a ddarperir, gobeithiwn y 

bydd gennych amcan ynghylch: 

 yr hyn sy'n gorfod digwydd cyn i chi fod yn barod i gyflwyno’ch cais 

 yr hyn y byddwn ni'n ei wneud ar ôl i’ch cais ddod i law  
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 yr hyn yr ydym yn chwilio amdano 

Mae cyfrifoldebau sylweddol ynghlwm wrth drefnu Lleoliadau Oedolion i unigolion 

agored i niwed a gallai olygu bod yr unigolion hynny yn cael eu rhoi mewn perygl. 

Felly, rhaid sicrhau bod popeth fel y dylai fod cyn cofrestru’r cynllun. Rhaid 

cwblhau’r broses hon cyn caniatáu i’r cynllun weithredu. 

1.4 Elfen bwysicaf ein gwaith yw sicrhau bod pobl agored i niwed yn cael 

gwasanaethau o safon uchel, a’n nod wrth wneud sylwadau ar eich cynigion yw 

eich helpu i fodloni gofynion y Ddeddf, y Rheoliadau a’r Safonau Gofynnol 

Cenedlaethol. 

1.5 Mae’r broses gofrestru’n un drylwyr o safbwynt yr ymgeisydd ac o safbwynt AGC. 

O’i gwneud yn iawn, mae’n ffordd o greu sylfaen gadarn i’r berthynas reoleiddio yn y 

tymor hwy. Ymdrinnir yn ofalus â’r wybodaeth a roddwch, gan gynnwys eich 

manylion personol, a heblaw bod y gyfraith yn caniatáu, ni chaiff ei datgelu y tu 

allan i Lywodraeth Cymru. 

1.6 Mae llwyddo i gael eich cofrestru yn broses fanwl ar ran yr ymgeisydd yn ogystal ag 

AGC.  Os dilynir y dull gofynnol, mae’n llwyddo i sefydlu sylfaen gadarn ar gyfer y 

berthynas reoleiddiol yn yr hirdymor.  Fe fydd yr wybodaeth rydych chi’n ei darparu, 

gan gynnwys eich manylion personol, yn cael eu trin â gofal, ac ar wahân i ofynion 

cyfreithiol, ni fydd yr wybodaeth yn cael ei datgelu tu hwnt i Lywodraeth Cymru. 

2. Pam y mae’n rhaid i mi gofrestru? 

2.1 Mae gan AGC gyfrifoldeb o dan delerau Deddf Safonau Gofal 2000 a’r rheoliadau a 

wnaed o dan y ddeddf honno. Diben y rheoliadau hyn yw:  

 sicrhau eich bod yn addas i ysgwyddo’r cyfrifoldeb hwn 

 sicrhau bod gennych y wybodaeth a’r adnoddau sydd eu hangen arnoch i 

ddarparu ac i gynnal gwasanaeth o ansawdd da 

 sicrhau eich bod yn penodi staff a chanddynt gymwysterau, profiad, 

gwybodaeth a sgiliau penodol i fodloni anghenion defnyddwyr y gwasanaeth yr 

ydych yn bwriadu ei ddarparu a'ch bod yn cefnogi'r aelodau staff hynny yn 

briodol  

 sicrhau bod y safle y bwriadwch ei ddefnyddio fel swyddfa yn addas i'r diben 

 sicrhau bod y ffordd yr ydych yn mynd ati i gynnal eich gwasanaeth yn foddhaol 

 sicrhau bod y cofnodion y mae’n rhaid eu cadw’n cael eu cadw mewn modd 

boddhaol ac y byddant o gymorth i ni yn y dyfodol i archwilio ansawdd y 

gwasanaeth yr ydych yn ei ddarparu 

2.2 Mae’r adrannau isod yn ymdrin â’r pwyntiau hyn i gyd yn eu tro. 
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3. Sut ydym ni’n penderfynu pa un a ydych chi'n berson addas? 

3.1 Ceisiwn wneud hyn drwy ddefnyddio’r wybodaeth a gesglir yn y ffurflen gais a’r 

dogfennau ategol. 

 Byddwn yn sicrhau eich bod yn ffit yn gorfforol ac yn feddyliol i reoli neu i fod yn 

gyfrifol am oruchwylio rheolaeth y Cynllun Lleoli Oedolion. Byddwn yn anfon 

copi o unrhyw hanes meddygol a rowch i ni at eich meddyg ac yn gofyn am ei 

sylwadau. Weithiau bydd angen i ni gysylltu ag arbenigwyr eraill ond byddwn 

bob amser yn trafod hyn â chi cyn gwneud hynny. 

 Byddwn yn cadarnhau pwy ydych chi drwy archwilio eich tystysgrif geni neu 

briodas, eich pasbort ac unrhyw ddogfennau perthnasol eraill.  

 Byddwn yn ymchwilio i’ch cefndir. Byddwn yn cynnal archwiliadau’r 

Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd ac yn gofyn am dystlythyrau personol, 

proffesiynol ac ariannol.  

Deddf Adsefydlu Troseddwyr 1974  

Oherwydd natur cais am gofrestriad mae ymgeiswyr wedi’u heithrio rhag a.4(2) o Ddeddf 

Ailsefydlu Troseddwyr 1974. Yn unol â Gorchymyn Deddf Ailsefydlu Troseddwyr 1975 

(Eithriadau) 1975 (fel y’i diwygiwyd) nid oes gan ymgeiswyr hawl i gelu gwybodaeth am 

euogfarnau sydd at ddibenion eraill wedi ‘darfod’ o dan Ddeddf 1974.  

 

3.2 Mae hyn yn bwysig oherwydd os ydych chi neu ymgeisydd arall wedi eich cael yn 

euog o drosedd, bydd yn rhaid i ni benderfynu a yw’r wybodaeth a ddatgelir gan y 

Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd yn golygu nad ydych chi'n gymwys i gyflawni’r 

swyddogaeth yr ydych yn gwneud cais amdani. Byddwn yn ystyried yn ofalus natur 

y drosedd, eich oedran ar y pryd, eich amgylchiadau personol bryd hynny ac yn awr 

a’r posibilrwydd y gallai hyn effeithio ar eich addasrwydd i ymwneud â threfnu 

gwasanaethau gofal i bobl agored i niwed. Mae’n bosib y caiff ceisiadau eu 

cymeradwyo mewn rhai amgylchiadau lle cyflawnwyd troseddau. 

3.3 Ar y llaw arall, os na fyddwch yn datgan euogfarn, unrhyw orchymyn arall gan y llys 

neu rybudd sy’n gysylltiedig ag unrhyw drosedd, gallai edrych fel petaech yn ceisio’i 

guddio. Mae’n annhebygol y byddwn yn ystyried bod rhywun sy’n anonest er mwyn 

cofrestru yn gymwys ar gyfer ei gofrestru.  

 3.4 Sylwer ar 29 Mai 2013 daeth deddfwriaeth i rym sy’n caniatáu i rai rhybuddiadau 

llai  neu rybuddiadau a gafwyd yn y gorffennol a rhai collfarnau  gael eu diystyru a bellach  

nid oes rhaid eu datgelu. Fodd bynnag, mae’n ofynnol i chi roi gwybod i ni am bob un o’ch 

euogfarnau a’ch rhybuddion sy’n ymwneud â thrais ddifrifol benodol - troseddau rhywiol, a 

throseddau perthnasol eraill wrth ymgeisio am swyddi sy’n ymwneud â diogelu plant ac 

oedolion sy’n agored i niwed.  Yn ogystal â hyn, mae’n rhaid i chi ddatgelu pob collfarn a 
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wnaeth arwain at ddedfryd o garchar, wedi’i ohirio neu beidio, a phan fo gan rywun fwy 

nag un gollfarn, rhaid datgelu pob un ohonynt.   

 3.5 Gan mai chi fydd yn cynnal yr asiantaeth, chi hefyd fydd yn gyfrifol am sgrinio pob 

aelod o’ch staff i'r safon ofynnol. Er mwyn gwneud hynny bydd yn rhaid i chi fod 

wedi’ch cofrestru â’r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd. Gellir cysylltu â hwy naill ai 

yn, Tîm Cofrestru'r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd, Blwch Post 110, Lerpwl L69 

3JD, Llinell Wybodaeth 0870 90 90 811 neu yn 

www.gov.uk/government/organisations/disclosure-and-barring-service/about  

Gall gymryd rhai wythnosau weithiau i gofrestru â’r Gwasanaeth Datgelu a 

Gwahardd, ac os nad ydych eisoes wedi gwneud hynny dylech wneud cais i gael 

eich cofrestru cyn gynted ag y penderfynwch ddechrau paratoi eich cais i gofrestru 

ag AGC. Fel arall, mae nifer o gyrff ambarél yn gwneud cais i gofrestru â’r 

Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd a byddant yn gallu gwneud yr archwiliadau hyn 

ar eich rhan.  

3.6 Caiff AGC fynnu ar unrhyw adeg eich bod yn profi eich bod wedi archwilio 

cefndiroedd eich holl staff i'r safon ofynnol. 

4. Sut y byddwn ni’n holi am eich gwybodaeth a’ch adnoddau? 

4.1 Fel y gwyddoch, mae Safonau wedi’u gosod ar gyfer y profiad, y cymwysterau, y 

wybodaeth a’r sgiliau y mae’n ofynnol i ddarparwyr cofrestredig ac unrhyw staff 

feddu arnynt. Byddwn yn ceisio’n bodloni ein hunain eich bod yn cyrraedd y 

Safonau hyn drwy’r wybodaeth a ddarperir yn y naill ran a’r llall o’ch ffurflen gais ac 

mewn cyfweliad ffurfiol. 

 Byddwn yn gofyn i chi ddarparu cofnod llawn o’r hyn a wnaethoch ers gadael yr 

ysgol. Bydd hyn yn cynnwys unrhyw gyfnodau’n astudio neu’n gwneud gwaith 

di-dâl ac unrhyw gymwysterau a gyflawnwyd gennych. 

 Mae’n bosib y byddwn yn holi eich cyn gyflogwyr yn ôl yr angen, hyd yn oed os 

nad ydych wedi'u nodi fel canolwyr, er mwyn cael gwybod pa sgiliau a phrofiad 

perthnasol sydd gennych. 

 Byddwn yn edrych ar unrhyw gyrsiau hyfforddi y buoch arnynt, a phan fo angen, 

yn edrych ar fanylion yr hyn a astudiwyd. O ran cymwysterau, byddwn eisiau 

gweld eich tystysgrifau ac mae’n bosib y byddwn yn holi’r corff a’u dyfarnodd 

am y manylion. 

 Os penderfynwch beidio â rheoli o ddydd i ddydd cewch gyflogi rheolwr i wneud 

y gwaith, neu efallai nad oes gennych y profiad a’r cymwysterau gofynnol i 

wneud y gwaith. Os felly, rhaid i’r rheolwr gyflwyno cais a byddwn yn cynnal yr 

un archwiliadau ag ar eich cyfer chi. 

http://www.gov.uk/government/organisations/disclosure-and-barring-service/about
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 Bydd rhywfaint o’r gwaith archwilio hwn yn digwydd drwy gyfweliad. Cwblheir y 

broses hon cyn penderfynu’n ffurfiol a ddylid eich cofrestru, pa un a fydd 

amodau ynghlwm wrth eich cofrestru, a beth fydd yr amodau hynny. 

5. Sut y byddwn ni’n sicrhau eich bod yn penodi Gofalwyr Lleoliad 

Oedolion a chanddynt brofiad, gwybodaeth a sgiliau priodol? 

5.1 Bydd ystod a nifer gofalwyr y Lleoliad Oedolion ynghyd â’r cymwysterau, y profiad, 

y wybodaeth a’r sgiliau y bydd eu hangen yn dibynnu ar natur a maint y cynllun y 

bwriadwch ei ddarparu. Bydd angen i chi ddarparu tystiolaeth bod gan ofalwyr eich 

Lleoliad Oedolion sgiliau priodol i ddarparu gwasanaethau i bob un o’r grwpiau 

cleientiaid a nodwyd yn eich cais. Fel yn achos rheolwyr cofrestredig, nodir yn 

gyffredinol beth yw’r rhain yn y Safonau. Bydd angen i chi drafod cynigion staffio 

penodol eich cais â’r arolygydd.  

6. Sut y byddwn ni’n sicrhau bod y swyddfa’n addas? 

6.1 Byddwn yn sicrhau ei bod yn addas drwy ystyried y wybodaeth a ddarperir yn y 

ffurflen gais, a gallai hynny gynnwys ymweld unwaith neu fwy â’r adeilad y 

bwriadwch ei ddefnyddio. Byddwn yn sicrhau: 

 bod gennych ddigon o reolaeth dros y swyddfa/safle y bwriadwch ei ddefnyddio 

er mwyn gwneud yn siŵr bod modd i’r staff ac eraill a chanddynt ddiddordeb 

priodol fynd yno yn ystod oriau swyddfa arferol 

 bod y swyddfa/safle ac unrhyw gofnodion yr ydych yn eu cadw – boed ar 

system TG neu fel arall – yn ddiogel 

 bod cyfarpar priodol yn y swyddfa/safle 

 bod yswiriant digonol ar gyfer y swyddfa/safle a’r cynnwys 

7. Sut y byddwn ni’n archwilio’r ffordd y bwriadwch weithio? 

7.1 Bydd Rhan 2 y ffurflen gais yn dweud wrthym sut y bwriadwch fodloni’r Safonau 

Gofynnol Cenedlaethol. Ar ôl i’ch cais ddod i law, bydd y cyfweliad neu gyfweliadau 

“Person Addas” yn egluro eich atebion er mwyn i ni allu gwneud penderfyniad.  

Wrth ystyried eich cais byddwn yn edrych ar y ffordd y bwriadwch fodloni pob un o’r 

Rheoliadau a’r Safonau. Byddwn yn: 

 archwilio eich cynigion i asesu pa un a yw’r wybodaeth a roddwyd gennych yn 

ategu’r Datganiad o Ddiben yn ddigonol 

 edrych yn fanwl ar y ffordd y bwriadwch asesu, dethol a pharatoi Gofalwyr y 

Lleoliad Oedolion a’r staff 
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 edrych ar y ffordd y bwriadwch asesu, cynllunio a chyflwyno gofalwyr y Lleoliad 

Oedolion i’r unigolion a fydd yn byw yn eu cartrefi 

 archwilio’r dogfennau a’r wybodaeth y bwriadwch eu rhoi i ofalwyr y Lleoliad 

Oedolion a’r ffordd y bwriadwch eu defnyddio 

 asesu’n ofalus pa mor addas yw’r polisïau y bwriadwch eu defnyddio 

 ystyried sut y bwriadwch gadw’r cofnodion y mae’n ofynnol i chi eu cadw 

 edrych ar sut y bwriadwch roi cymorth i ofalwyr y Lleoliad Oedolion ac ystod y 

cyfleoedd hyfforddi y bwriadwch eu cynnig iddynt 

 awyddus i ddeall sut y byddwch yn rheoli, yn monitro ac yn rheoli ansawdd pob 

agwedd ar y gwasanaeth yr ydych yn ei ddarparu. 

8. Y camau nesaf 

8.1 Awgrymwn eich bod yn awr yn darllen y Rheoliadau perthnasol a’r Safonau 

Gofynnol Cenedlaethol yn ofalus. Mae Rheoliadau Cynlluniau Lleoli Oedolion 

(Cymru) 2004 a’r Safonau cyfatebol ar gael yn: www.AGC.org.uk 

8.2 Ar ôl i chi wneud hynny, gobeithiwn y bydd strwythur, diben a gofynion y ffurflenni 

cais amgaeedig, sef Rhan 1 ar gyfer cais gan unigolyn neu sefydliad, Rhan 1A 

(Rheolwr), Rhan 2 (tystiolaeth o allu i fodloni’r Rheoliadau a’r Safonau), cais y 

Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd a’r datganiad Meddygol a’r ymholiad ariannol i 

gyd yn dod yn gliriach. Pan fo sefydliad yn gwneud cais, cynhelir archwiliadau ar yr 

unigolyn cyfrifol a bydd gwybodaeth ychwanegol am y sefydliad yn ofynnol.  

8.3 Os bydd gennych unrhyw gwestiynau ar yr adeg hon am y gofynion a'r broses, 

byddwn yn falch o’u trafod â chi, ond dylech nodi mai eich cyfrifoldeb chi yw: 

 paratoi a saernïo eich cais – efallai y byddwch am gael cyngor o’ch ffynonellau 

annibynnol chi eich hun 

 dangos y byddwch yn gallu bodloni – a pharhau i fodloni – gofynion y 

Rheoliadau a’r Safonau 

8.4  Eich cyfrifoldeb chi yw darparu tystiolaeth i’r diben hwn. Yn amlwg, byddai’n 

amhriodol i AGC ymwneud â rhoi cyngor am fanylion eich penderfyniadau busnes, 

eich dewisiadau a’ch risgiau.  

9. Casgliad  

9.1 Mae’r broses, fel y gwelwch, yn un fanwl a bydd gofyn neilltuo amser ac adnoddau 

iddi ar y dechrau. Er hynny, credwn fod y broses o baratoi ar gyfer cofrestru a 

sicrhau’r cofrestriad yn gyfle i osod sylfaen gadarn i’r berthynas reoleiddio yn y 

dyfodol rhwng darparwyr cofrestredig ac AGC.  

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

Mae'r atodlen isod yn rhoi enghreifftiau o’r math o wybodaeth y gallech ei chyflwyno 

gyda’ch cais. Efallai y byddwch o’r farn y byddai gwybodaeth wahanol yn fwy priodol ac yn 

defnyddio enghreifftiau eraill o arfer da yn eich cynllun sy’n rhoi’r darlun gorau o’r ffordd y 

mae’ch sefydliad yn bwriadu bodloni’r meini prawf gofynnol. Mae croeso i chi wneud 

hynny. Bwriedir i’r ffurf hon hybu arloesi a chreadigrwydd wrth ymwneud â rheoleiddio 

Cynllun Lleoli Oedolion. 

DS: Lle nodir y dystiolaeth ategol mewn print trwm mae ei ffurf wedi’i phennu 

mewn rheoliadau. Gofyniad cyfreithiol yw hwn ac felly mae’n rhaid i chi gyflwyno’r 

dogfennau hyn yn rhan o’ch cais. 

SAFON 1 – GWYBODAETH 

 Datganiad o Ddiben 

 Copi o Ganllawiau'r Cynllun Lleoli Oedolion ar ffurf briodol  

 Sut ydych chi’n bwriadu adolygu’r Datganiad o Ddiben a Chanllawiau'r Cynllun Lleoli 

Oedolion? 

 Cynnig ar gyfer gofyn barn y defnyddwyr gwasanaeth  

SAFON 2 – ASESU ANGHENION 

 Templed Canllawiau'r Cynllun Lleoli Oedolion 

 Ffurf y ddogfen asesu i’w defnyddio ar gyfer y defnyddwyr gwasanaeth na chawsant eu 

hatgyfeirio drwy asiantaeth statudol 

 Manylion ynghylch sut yr ydych yn sicrhau bod asesiad priodol wedi ei gynnal 

SAFON 3 – CYDWEDDU A LLEOLI 

 Copi o’r cytundeb Lleoli Oedolion 

 Manylion am gymysgedd sgiliau gofalwyr y Lleoliad Oedolion 

 Sut ydych chi’n sicrhau bod gan ofalwyr y Lleoliad Oedolion y sgiliau i fodloni gofynion 

yr unigolyn? 

SAFON 4 – YMWELIADAU PRAWF 

 Y drefn ar gyfer ymweliadau prawf/cyflwyno’r lleoliad i ddefnyddwyr gwasanaeth 

 Y drefn ar gyfer trefnu lleoliad brys 

 Sut ydych chi’n adolygu llwyddiant y cyfnod prawf? 
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SAFON 5 – Y CYTUNDEB LLEOLI OEDOLION 

 Copi o’r cytundeb Lleoli Oedolion 

 Iaith a ffurf briodol 

 Y drefn ar gyfer adolygu’r cynllun Lleoli Oedolion 

SAFON 6 – CYMRYD RHAN A GWNEUD PENDERFYNIADAU 

 Copi o weithdrefn gwyno’r Cynllun 

 System Sicrhau Ansawdd ar waith 

 Canllawiau ar gyfer trin a thrafod arian defnyddwyr y gwasanaeth 

SAFON 7 – CYMRYD RISGIAU 

 Pa drefniadau sydd ar waith i roi gwybod am risgiau 

 Manylion strategaeth asesu risg a rheoli risg y cynllun 

SAFON 8 - CYFRINACHEDD 

 Copi o lawlyfr y staff 

 Y Weithdrefn Gwyno 

 Polisi Cyfrinachedd gan gynnwys gwybodaeth i’w darparu i ddefnyddwyr y gwasanaeth 

 Sut y byddwch yn sicrhau bod gwybodaeth a chofnodion defnyddwyr y gwasanaeth yn 

gywir, yn ddiogel ac yn cydymffurfio â’r Ddeddf Diogelu Data? 

SAFON 9 – DATBLYGIAD PERSONOL 

 Datganiad o Ddiben 

 Cytundeb Lleoli 

 Sut y mae cynlluniau oedolion yn dangos bod eu hannibyniaeth yn datblygu? 

SAFON 10 – ADDYSG A CHYFLOGAETH 

 Datganiad o Ddiben 

 Canllawiau’r Cynllun Lleoli Oedolion 

 Cytundeb Lleoli 
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SAFON 11 – CYSYLLTIADAU CYMUNEDOL A CHYNHWYSIANT 

CYMDEITHASOL 

 Datganiad o Ddiben 

 Tystiolaeth o’r ffordd y caiff cysylltiadau â’r gymuned leol eu meithrin 

 Sut ydych chi’n hybu cynhwysiant cymdeithasol? 

SAFON 12 – HAMDDEN 

 Datganiad o Ddiben 

 Cytundeb Lleoli 

 Cynllun oedolion 

SAFON 13 – CYNNAL PERTHYNAS 

 Datganiad o Ddiben 

 Cytundeb Lleoli 

 Cynllun oedolion 

 Polisi ynghylch cynnal perthynas a rhywioldeb 

SAFON 14 – GORCHWYLION BOB DYDD 

 Datganiad o Ddiben 

 Cytundebau Lleoli 

 Cynllun oedolion 

 Pa systemau sydd ar waith ar gyfer ymgynghori? 

SAFON 15 – PRYDAU 

 Cytundeb Lleoli Oedolion 

 Canllawiau’r Cynllun Lleoli Oedolion  

 Adolygiadau/cynlluniau oedolion 

 Gwybodaeth ddietegol arbenigol 

SAFON 16 – GOFAL PERSONOL 

 Datganiad o Ddiben 

 Cytundeb lleoli 

 Copi o ffurf yr adroddiad i fodloni rheoliad 23  
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 Manylion yr adolygiadau a gynhaliwyd ac y trefnwyd eu cynnal  

 Cynllun hyfforddi a datblygu 

SAFON 17 – GOFAL IECHYD 

 Datganiad o Ddiben 

 Cytundeb lleoli 

 Hyfforddiant i ofalwyr y Lleoliad Oedolion 

SAFON 18 – MEDDYGINIAETH 

 Cytundeb Lleoli  

 Cynllun oedolion 

 Polisi a gweithdrefnau meddyginiaeth gan gynnwys: 

 rheoli risg  

 asesiadau/canllawiau 

 ‘caniatâd’ i roi meddyginiaeth  

 hyfforddiant 

SAFON 19 – HENEIDDIO A MARWOLAETH 

 Cynlluniau oedolion 

 Cytundeb Lleoli  

 Polisi heneiddio a marwolaeth 

 Rhaglen hyfforddi i ofalwyr y Lleoliad Oedolion 

 Hyfforddiant ymsefydlu 

SAFON 20 – SWYDDOGAETHAU A CHYFRIFOLDEBAU 

 Cytundeb Lleoli 

 Datganiad o Ddiben 

 Llawlyfr staff 

 Polisi ‘pobl sydd ar goll’ 

 Trefniadau ar gyfer ymdrin ag argyfyngau y tu allan i oriau swyddfa arferol 

 Polisi yswiriant 
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 Strwythur y sefydliad 

SAFON 21 – RHINWEDDAU A CHYMWYSTERAU 

 Gweithdrefnau recriwtio ac ymsefydlu 

 Manylion ynghylch sut y bodlonir cymwyseddau gofalwyr y Lleoliad Oedolion 

 Copi o’r cynllun hyfforddi a datblygu 

SAFON 22 – GORUCHWYLIAETH A CHEFNOGAETH 

 Datganiad o Ddiben 

 Cytundeb Lleoli Oedolion 

 Copïau o gofnodion cyfarfodydd, agendâu, dalenni presenoldeb 

 Dulliau ar gyfer ymdrin ag arfer gwael 

SAFON 23 – COFNODION 

 Fel y’u cynhwysir yn atodlenni 3 a 4 

 Nodwch gynlluniau ar gyfer cadw copïau wrth gefn o gofnodion electronig 

 Disgrifiwch sut y gall unigolion gael gafael ar wybodaeth ffeiliau achosion a sut y mae 

hyn yn effeithio ar yr ymagwedd at arolygu 

SAFON 24 – ARFERION GWAITH DIOGEL 

 Copi o’r Polisi Iechyd a Diogelwch gan gynnwys: 

 Sut yr ydych chi'n sicrhau bod yr amgylchedd yn ddiogel 

 Asesiadau risg a gynhaliwyd ar yr eiddo a’r offer a ddefnyddir i ddarparu’r gwasanaeth 

SAFON 25 – PRYDERON A CHWYNION 

 Copi o’r Canllawiau’r Cynllun Lleoli Oedolion 

 Copi o’r polisi a’r weithdrefn gwyno gan gynnwys y camau a’r amserlenni, a hynny ar 

ffurf briodol 

 Manylion y trefniadau ar gyfer rhoi hyfforddiant cwynion i staff gweinyddol a rheolwyr 

SAFON 26 – AMDDIFFYNIAD RHAG CAMDRINIAETH 

 Y trefniadau ar gyfer darparu’r wybodaeth a nodir yn Rheoliad 28 

 Y trefniadau ar gyfer cael gafael ar y copïau diweddaraf o bolisïau a gweithdrefnau 

perthnasol e.e. gweithdrefnau amddiffyn oedolion yr awdurdod lleol 
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 Copi o bolisi a threfniadau'r Cynllun Lleoli Oedolion i ymdrin â honiadau o gam-drin yn 

unol â Gweithdrefn Cymru Gyfan AGC gan gynnwys prosesau hysbysu, amserlenni a 

chamau posibl 

 Manylion hyfforddiant perthnasol i atal cam-drin, gan gynnwys y drefn ar gyfer ymdrin 

ag ymddygiad ymosodol corfforol a/neu eiriol gan y defnyddwyr gwasanaeth 

 Sut i ymdrin â chwythu’r chwiban 

SAFON 27 – SAFLE 

 Datganiad o Ddiben 

 Copi o’r cytundeb Lleoli Oedolion 

 Y trefniadau ar gyfer adolygu ansawdd a gwella ansawdd gweithrediad y cynllun, gan 

gynnwys ansawdd y llety a’r gofal a ddarperir mewn lleoliadau 

SAFON 28 – YSTAFELLOEDD UNIGOL 

 Copi o’r cytundeb Lleoli Oedolion  

 Copi o Ganllawiau’r Cynllun Lleoli Oedolion 

SAFON 29 – ADDASIADAU AC OFFER 

 Copi o’r polisi ar gyfer asesu risg a rheoli risg i ddefnyddwyr gwasanaeth 

 Sut yr ymdrinnir ag arferion gweithio diogel megis symud a chodi a chario mewn 

rhaglenni ymsefydlu a hyfforddiant parhaus i ofalwyr y Lleoliad Oedolion  

 

 


