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Cyflwyniad 

Diffiniad o ofal dydd 

Gofal dydd yw pan fo unigolyn yn gofalu am blant dan 12 mlwydd oed mewn 

safle nad yw’n safle domestig. 

Y gofyniad i gofrestru 

Mae’n ofynnol yn ôl y gyfraith bod unigolion sy’n dymuno darparu gwasanaeth 

gofal dydd yn cael eu cofrestru.  Mae’r eithriadau i hyn fel a ganlyn: 

 Os nad yw cyfanswm y cyfnod o ofal mewn unrhyw un diwrnod yn fwy na 

dwy awr 

 Os yw cyfanswm y cyfnod gofal yn cael ei ddarparu ar lai na chwe diwrnod 

mewn unrhyw flwyddyn galendr a hysbysebwyd AGC yn ysgrifenedig cyn 

yr achlysur gyntaf y flwyddyn honno 

 Os yw’r gofalydd eisoes wedi ei gofrestru dan Ran 2 o Ddeddf Safonau 

Gofal 2000 i ddarparu gofal i blant sy’n derbyn gofal mewn cartref plant. 

 Os darperir y gofal i blentyn a letyir mewn cartref gofal, mewn ysbyty fel 

claf neu mewn canolfan breswyl i deuluoedd, neu os darperir y gofal ar ran 

y darparwr yn rhan o weithgarwch unrhyw un o’r sefydliadau hynny 

 Os darperir y gofal rhwng 6pm a 2am yn unig ar gyfer plentyn sy’n aros 

mewn gwesty, tŷ llety neu sefydliad tebyg, ac nad yw’r unigolyn sy’n 

darparu’r gofal yn gwneud hynny ar gyfer mwy na dau gleient gwahanol ar 

yr un pryd 

 Os darperir y gofal mewn ysgol a’i fod yn gysylltiedig â darparu addysg 

 Os yw’r gofalydd yn darparu hyfforddiant mewn gweithgarwch megis 

chwaraeon, y celfyddydau perfformio, celf a chrefft, astudiaeth ysgol, 

cymorth gyda gwaith cartref, ac astudiaeth grefyddol neu ddiwylliannol, a 

bod y gofal yn gysylltiedig â’r ddarpariaeth honno.  Nid yw’r eithriad hwn 

yn berthnasol pan fo’r plant dan bum mlwydd oed ac yn bresennol am fwy 

na phedair awr y dydd, neu pan fo’r unigolyn yn cynnig hyfforddiant mewn 

mwy na dau o’r gweithgareddau uchod. 
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Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) 

Pwy ydym ni a’r hyn yr ydym yn ei wneud: 

Yng Nghymru, mae gwasanaethau gwarchod plant a gofal dydd i blant dan 12 

mlwydd oed yn cael eu rheoleiddio gan AGC ar ran Gweinidogion Cymru.  

 

Mae AGC yn annog gwelliannau ym meysydd gofal cymdeithasol, y 

blynyddoedd cynnar a gwasanaethau cymdeithasol drwy reoleiddio, arolygu 

ac adolygu gwasanaethau a darparu cyngor proffesiynol.  Nod AGC yw codi 

safonau, gwella ansawdd, hybu arfer gorau a rhoi gwybodaeth i bobl am ofal 

cymdeithasol. 

Ceir cofrestru unigolyn i ddarparu gofal dydd dan yr 

amgylchiadau canlynol yn unig: 

 mae’r ymgeisydd, a phob unigolyn arall sy’n gofalu am blant mewn unrhyw 

safle lle y maent yn debygol o fod yn darparu gwasanaeth gofal dydd, yn 

addas i ofalu am blant dan 12 mlwydd oed 

 mae’r safle lle y bwriedir darparu gofal dydd yn addas a diogel 

 nid yw’r ymgeisydd, nac unrhyw unigolyn arall sy’n preswylio neu’n 

gweithio yn yr un cartref, wedi ei anghymhwyso rhag cofrestru 

 mae gan yr ymgeisydd y wybodaeth a’r adnoddau sydd eu hangen i 

ddarparu gwasanaeth o ansawdd da 

 mae AGC yn fodlon bod yr holl ofynion ar gyfer cofrestru a nodir yn 

Rheoliadau Gwarchod Plant a Gofal Dydd (Cymru) 2010 wedi eu bodloni 

a’i bod yn debygol y byddant yn parhau i gael eu bodloni. 
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Sut i gofrestru gwasanaeth gofal dydd ar gyfer plant 

dan 12 mlwydd oed 

1.  Ffurflenni cais i gofrestru 

Mae ffurflenni cais ar gael ar wefan www.arolygiaethgofal.cymru. 

 

Os na allwch ddefnyddio’r wefan, gellir cael copïau wrth ffonio rhif isod: 

0300 790 0126 

2.  Y ddeddfwriaeth sy’n sail i gofrestru gwasanaethau gofal 

dydd 

Cyn cwblhau eich cais mae'n rhaid i chi wneud yn siŵr eich bod yn gyfarwydd 

â’r ddeddfwriaeth isod: 

 Rhan 2 o Fesur Plant a Theuluoedd (Cymru) 2010 

 Rheoliadau Gwarchod Plant a Gofal Dydd (Cymru) 2010 

 Rheoliadau Gwarchod Plant a Gofal Dydd (Anghymhwyso) (Cymru) 2010 

 Rheoliadau Gwarchod Plant a Gofal Dydd (Cymru) (Diwygio) 2016 

 Y Safonau Gofynnol Cenedlaethol ar gyfer Gofal Plant a Reoleiddir 

Mae angen i chi fod yn ymwybodol y bydd Mesur Plant a Theuluoedd 

(Cymru) 2010, Rheoliadau Gwarchod Plant a Gofal Dydd a'r Safonau 

Gofynnol Cenedlaethol ar gyfer Gofal Plant a Reoleiddir yn cael eu 

diwygio o 1 Ebrill 2016. Gallwch ddarllen sut gallai’r newidiadau hyn 

effeithio arnoch chi drwy edrych ar wefan AGC. 

 

3.  Llenwi’r ffurflen gais 

Sylwer: mae’r ffurflen gais hon ar gael yn electronig ac ar ffurf copi caled.  

Os ydych yn defnyddio’r fersiwn electronig, cadwch hi ar eich cyfrifiadur a 

theipio’r wybodaeth berthnasol arni. Yna argraffwch y ffurflen, llofnodwch lle 

mae’n nodi hynny, a gofynnwch i’ch meddyg teulu lenwi’r Tystlythyr Meddygol. 

Yn olaf, cysylltwch unrhyw ddogfennau ychwanegol a chyflwyno’r ffurflen i 

AGC yn unol â’r canllawiau isod. 

Peidiwch ag e-bostio’r ffurflen gais i AGC. Ceisiadau ar ffurf copi caled yn unig 

y gallwn eu derbyn am y tro. 

 

Mae’r ffurflen gais wedi ei rhannu’n ddwy ran benodol: 

 Mae Rhan 1 yn gofyn am wybodaeth amdanoch chi, y gofal yr ydych yn 

dymuno ei ddarparu, eich safle a’r bobl a fydd yn gweithio i chi.  

 Mae Rhan 2 yn gofyn am wybodaeth a fydd yn dangos eich bod wedi deall 

yr egwyddorion a’r gofynion yn y rheoliadau (Rheoliadau Gwarchod Plant 

http://www.arolygiaethgofal.cymru/
http://cssiw.org.uk/about/strategic-plan/changing-the-way-we-inspect/childcare/extension-of-childcare-regulations/
http://cssiw.org.uk/about/strategic-plan/changing-the-way-we-inspect/childcare/extension-of-childcare-regulations/
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a Gofal Dydd (Cymru) 2010), a’r Safonau Gofynnol Cenedlaethol (SGC) ar 

gyfer Gofal Plant a Reoleiddir.  Mae copïau o’r rhain ar gael ar wefan AGC 

(nodir y manylion uchod). 

 Mae holiadur ychwanegol wedi’i gynnwys y mae’n rhaid ei lenwi gan yr 

‘unigolyn cofrestredig’ arfaethedig. Bydd yr atebion a roddir gennych yn 

helpu AGC i asesu eich addasrwydd i gyflawni swyddogaeth a 

chyfrifoldebau ‘unigolyn cofrestredig’. (Atodiad 3) 

 

Rhaid i’r ffurflen gais gael ei llenwi gan yr unigolyn sy’n gyfrifol am y 

gwasanaeth ac sy’n gwneud cais i AGC i fod yn ‘unigolyn cofrestredig’. 

 Pan fydd mwy nag un ymgeisydd yn gwneud cais i gofrestru ar yr un 

pryd, rhaid i bob unigolyn lenwi Rhan 1 ynglŷn ag ef ei hun.  Gellir 

cwblhau’r wybodaeth yn ymwneud â’r gwasanaeth unwaith a’i llofnodi 

gan bob ymgeisydd 

 Pan fydd sefydliad yn gwneud cais (h.y. corff corfforaethol megis 

cwmni cyfyngedig, partneriaeth atebolrwydd cyfyngedig neu 

gymdeithas anghorfforedig), bydd y cais yn cael ei gwblhau gan yr 

unigolyn a enwebwyd i fod yn unigolyn cyfrifol yn unol â Rheoliad 2(1).  

 

Mae cymorth a chyngor ar gael gan y Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd 

ar 0300 123 7777 a/neu weithwyr datblygu a gyflogir gan y sefydliadau 

ambarél ar gyfer y sector gofal dydd. (Wefan yma) 

 

Dylid ateb pob cwestiwn yn llawn a rhoi tystiolaeth ategol pan fo’n briodol er 

mwyn i AGC allu gwneud penderfyniad ynglŷn â’ch addasrwydd i weithredu 

gwasanaeth i blant dan 12 mlwydd oed.  Rhaid i chi roi enw a chyfeiriad dau 

unigolyn i AGC a fydd yn gallu darparu tystlythyrau ar eich cyfer. 

 

Dylid rhoi gwybodaeth lawn am berson â gofal y lleoliad ynghyd â gwybodaeth 

am staffio. 

 

Rhaid cynnal yr archwiliadau canlynol yn rhan o’r broses gofrestru: 

 Tystysgrif y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS)  

 

Mae'n ofynnol i chi gyflwyno tystysgrif gyfredol gan y Gwasanaeth Datgelu a 

Gwahardd (h.y. heb fod yn hŷn na thri mis ers y dyddiad cyhoeddi) er mwyn 

cefnogi eich cais. Mae'n rhaid i chi gyflwyno'r dystysgrif wreiddiol ac nid copi. 

 

Eich tystysgrif gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd mae'n rhaid i chi 

gyflwyno'r dystysgrif wreiddiol ac ni all fod yn hŷn na thri mis ers y dyddiad 

cyhoeddi. 

 

http://findyourfis.daycaretrust.org.uk/kb5/findyourfis/home.page
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Lle bo modd, dylech gael un trwy eich cyflogwr neu'ch corff ymbarél. Lle nad 

yw hyn yn bosibl, gallwch gysylltu ag Arolygiaeth Gofal Cymru ar 0300 7900 

126 a bydd cynghorydd yn rhoi manylion i chi am sut i wneud hyn.  

 

Canllawiau i Ymgeiswyr ar gael a bydd hon yn cynnig canllaw cam wrth gam i chi 

ar gwblhau eich ffurflen. 

 

Pwysig: O 1 Ebrill 2018, bydd yn ofynnol i bob ymgeisydd dalu cost ei gais 
Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS). 
 

Rhaid i'r person cofrestredig gynnal gwiriadau ar yr holl aelodau staff eraill a 

gyflogir. Mae'n rhaid i bawb sy'n cwblhau gwiriad gan y Gwasanaeth Datgelu 

a Gwahardd ddatgelu pob euogfarn, rhybudd, rhyddhad amodol neu unrhyw 

reswm arall dros ymddangos yn y llys. Mae angen cyflwyno’r ffurflen gan y 

Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd, wedi’i chwblhau, gyda'ch cais. Darllenwch 

y Canllawiau i Ymgeiswyr ar y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd ar wefan. 

 

Gwasanaeth Diweddaru’r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd:  

Am danysgrifiad blynyddol, gallwch gadw eich tystysgrif gan y Gwasanaeth 

Datgelu a Gwahardd yn gyfredol, a mynd â hi gyda chi o swydd i swydd o 

fewn yr un maes gwaith a lle mae angen gwiriad o’r un fath ac ar yr un lefel. 

Dyma’r manteision i chi: 

- Mae'n gallu arbed amser i chi o gymharu â gorfod adnewyddu eich 

tystysgrif dro ar ôl tro; 

- Gallwch fynd â’ch tystysgrif o swydd i swydd yn yr un maes gweithlu; 

- Chi fydd yn gyfrifol am eich tystysgrif gan y Gwasanaeth Datgelu a 

Gwahardd. 

 

Mae gwybodaeth bellach ynglŷn â'r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd ar gael 

hefyd.  

 

Os ydych chi eisoes yn tanysgrifio i'r Gwasanaeth Diweddaru ac mae 

gennych dystysgrif gwiriad manylach gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd 

sy'n berthnasol i'r maes gweithlu DBS workforce guides - GOV.UK yr ydych 

yn gwneud cais amdano, a lle mae angen gwiriad o'r un fath, bydd AGC yn 

derbyn eich tystysgrif. Bydd yn ofynnol i'r rhai sydd wedi cofrestru ar gyfer y 

Gwasanaeth Diweddaru gyflwyno eu tystysgrif gan y Gwasanaeth Datgelu a 

Gwahardd i AGC a chaniatáu i AGC gynnal gwiriad statws ar eu tystysgrif gan 

y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd drwy'r Gwasanaeth Diweddaru. Bydd y 

canllawiau ar y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd ar wefan AGC yn rhoi 

cyfarwyddiadau i chi ynglŷn â hyn. 
 

 Adroddiad meddygol:  Gofynnir am adroddiadau meddygol ynglŷn â’r 

unigolyn cofrestredig (yr unigolyn cyfrifol, pan fo’n berthnasol) a’r 

https://arolygiaethgofal.cymru/archwiliadau-gan-y-gwasanaeth-datgelu-gwahardd-archwiliadau-gan-y-swyddfa-cofnodion-troseddol-yn
https://arolygiaethgofal.cymru/archwiliadau-gan-y-gwasanaeth-datgelu-gwahardd-archwiliadau-gan-y-swyddfa-cofnodion-troseddol-yn
https://www.gov.uk/government/news/disclosure-and-barring-service-update-service-now-available
https://www.gov.uk/government/publications/dbs-workforce-guidance
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person â gofal, a rhaid eu cyflwyno yn rhan o’r cais.  Rhaid i chi gael 

adroddiad meddygol gan eich meddyg teulu.  Mae templed ar gyfer 

yr adroddiad hwn ynghlwm wrth eich ffurflen gais fel Atodiad 1.  (Efallai 

y codir tâl arnoch am y gwasanaeth hwn).  Os na allwch gael yr 

adroddiad hwn rhaid i chi esbonio pam a chyflwyno datganiad 

meddygol wedi’i lofnodi yn lle hynny ynglŷn â’ch ffitrwydd corfforol a 

meddyliol i weithredu gwasanaeth gofal dydd. 

 

 Ffurflen ganiatâd sy’n awdurdodi AGC i gysylltu ag Adrannau 

Gwasanaethau Cymdeithasol Awdurdodau Lleol:  Pan fydd 

unigolyn yn gwneud cais, bydd AGC yn cynnal archwiliad gyda’r 

gwasanaethau cymdeithasol i ddilysu’r wybodaeth a ddarparwyd 

gennych ac i sicrhau nad ydych wedi’ch anghymhwyso rhag cofrestru.  

Mae copi o’r ffurflen hon ynghlwm wrth eich ffurflen gais fel Atodiad 2.  

Cewch lungopïo’r ffurflen hon er mwyn i bobl eraill yn eich cartref ei 

llenwi, neu ofyn am gopïau ychwanegol o’ch swyddfa Arolygiaeth Gofal 

Cymru. 

 

 Archwiliadau ynglŷn ag aelodau staff:  Yr ymgeisydd sy’n gyfrifol am 

gynnal yr archwiliadau gofynnol ynglŷn â phob aelod o staff cyn iddynt 

ddechrau gweithio. 

 

 Gweithio fel gweithredydd busnes bwyd. Bydd angen i chi gofrestru 

gydag adran iechyd yr amgylchedd eich awdurdod lleol.  Mae 

gwybodaeth ychwanegol am sut i gofrestru a chysylltu ag adran iechyd 

yr amgylchedd eich awdurdod lleol (gan gynnwys enghraifft o ffurflen 

gofrestru) ar gael ar dudalennau “Gorfodi” (“Enforcement Essentials”) y 

wefan Safonau Bwyd www.food.gov.uk  

 

 Tystysgrif yswiriant: Rhaid i ddarparwr cofrestredig gofal dydd gael 

tystysgrif yswiriant ynglŷn ag atebolrwydd o ran marwolaeth, anaf, 

atebolrwydd cyhoeddus, difrod neu golled arall a allai ddigwydd yn sgil 

ei wasanaeth.  Dylech gyflwyno copi o’r dystysgrif hon gyda’ch cais. 

 

 Datganiad: Gwnewch yn siŵr eich bod chi, yr ymgeisydd, yn llofnodi 

ac yn rhoi’r dyddiad ar y datganiad ar ddiwedd rhan 2 cyn anfon y cais i 

AGC.  Dylai ceisiadau gan sefydliadau gael eu llofnodi gan yr unigolyn 

cyfrifol. 

4.  Cyflwyno eich cais 

Pan fyddwch wedi llenwi pob rhan o’r ffurflen gais dylech ei chyflwyno i’ch 

swyddfa AGC ranbarthol leol (nodir y manylion uchod).  Ceir rhestr gyfeirio ar 

ddiwedd y ffurflen i sicrhau eich bod wedi atodi’r holl wybodaeth ofynnol er 

mwyn i’ch cais gael ei dderbyn gan AGC.   
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Ni all AGC dderbyn ceisiadau anghyflawn. Os yw eich cais yn anghyflawn neu 

rydych yn dod â dogfennau ategol sy’n anghywir, gofynnir i chi ailgyflwyno 

neu ddychwelyd gyda’r dogfennau cywir.  

 
Sylwer: Bydd ceisiadau anghyflawn yn cael eu dychwelyd i chi trwy bost 

diogel i’w hailgyflwyno.  
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Prosesu eich cais 

Bydd arolygwyr yn defnyddio’r ddeddfwriaeth a restrir uchod i 

wneud penderfyniad ynglŷn â’ch cais (gweler 2 uchaf). 

a. Sut y bydd AGC yn ymdrin â’ch gwybodaeth 
 

Rydym yn prosesu unrhyw wybodaeth bersonol a/neu sensitif sydd gennym 
amdanoch yn deg ac yn gyfreithlon, a byddwn ond yn holi am wybodaeth o'r 
fath pan fydd ei hangen arnom er mwyn cyflawni ein rôl. Am fwy o wybodaeth 
am sut rydym yn prosesu eich data personol, a'ch hawliau mewn perthynas â 
hyn, ewch i'n https://arolygiaethgofal.cymru/sut-rydym-yn-defnyddioch-
gwybodaeth-bersonol neu cysylltwch â ni am gopi papur. 

 

b. Archwiliadau a gynhelir gan AGC 

Mae’n ofynnol i AGC gynnal nifer o archwiliadau i gadarnhau eich addasrwydd 

i ddarparu gofal dydd.  Byddant yn: 

 gwirio pwy ydych chi 

 golwg eich tystysgrif Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd wreiddiol 

 ystyried eich iechyd corfforol a meddyliol 

 ceisio dau dystlythyr o leiaf ar eich cyfer chi a’r person â gofal.  Dylai un o’r 

rhain fod gan eich cyflogwr diwethaf.  Efallai y byddwn yn cysylltu â’ch 

canolwyr yn uniongyrchol i ddilysu’r tystlythyrau neu i geisio gwybodaeth 

ychwanegol 

 archwilio eich cofnod gwaith ers gadael yr ysgol.  Bydd hyn yn cynnwys 

unrhyw gyfnodau o astudio, gwaith di-dâl, unrhyw gymwysterau yr ydych 

wedi eu cyflawni ac unrhyw fylchau yn eich cofnod gwaith.  Os ydych wedi 

gweithio gyda phlant yn flaenorol, efallai y bydd AGC hefyd yn archwilio’r 

rhesymau pam y gadawsoch chi’r gwaith hwnnw 

 cysylltu â chyflogwyr blaenorol, fel bo’r angen, i gael gwybod pa sgiliau a 

phrofiad perthnasol sydd gennych 

 archwilio ein cofnodion ein hunain i weld a ydych chi erioed wedi cael eich 

gwrthod rhag cofrestru neu wedi cael diddymu eich cofrestriad mewn 

cysylltiad â chartref plant, gwarchod plant neu ddarparu gofal dydd.  Efallai 

y byddwn yn cynnal archwiliadau gyda rheoleiddwyr eraill hefyd 

 asesu addasrwydd eich datganiad o ddiben a’ch polisïau a gweithdrefnau. 

c. Beth sy’n digwydd pan fo cefndir troseddol?  

 Pan fo tystysgrif cofnod troseddol yn cynnwys gwybodaeth berthnasol, 

byddwn yn cysylltu â’r unigolyn dan sylw, yn gyfrinachol.  Yna byddwn yn 

ystyried y wybodaeth a’i heffaith ar y cais.  Efallai y bydd y wybodaeth yn 

anghymhwyso’r ymgeisydd rhag darparu gofal dydd (oni bai bod AGC yn 

https://arolygiaethgofal.cymru/sut-rydym-yn-defnyddioch-gwybodaeth-bersonol
https://arolygiaethgofal.cymru/sut-rydym-yn-defnyddioch-gwybodaeth-bersonol
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caniatáu hawlildiad penodol), neu fe allai olygu y bydd AGC yn ystyried 

caniatáu cofrestriad yn amodol ar gydymffurfio â chyfyngiadau penodol ar 

gysylltiad unigolyn â’r plant sydd i dderbyn gofal, neu fe allai olygu y bydd 

y cais yn cael ei wrthod.  Wrth benderfynu pa gamau i’w cymryd, bydd 

AGC yn ystyried natur y wybodaeth ei hun a manylion llawn yr 

amgylchiadau perthnasol 

 Sylwer ei bod yn drosedd i wneud datganiad ffug neu gamarweiniol mewn 

cais gan wybod hynny.  Os nad ydych yn cwblhau’r cais yn llawn ac yn 

gywir, gallai hynny hefyd arwain at wrthod y cais neu ei ddiddymu. 

ch. Ymweliad â’r safle  

Pan fydd yr holl archwiliadau ar eich cyfer chi a’r person â gofal wedi eu 

cwblhau, bydd arolygydd yn cysylltu â chi i drefnu amser addas i ymweld â’ch 

safle i gynnal arolygiad o’r safle.  

Bydd yr arolygydd yn edrych i weld bod gennych chi ddigon o reolaeth dros y 

safle i gynnal eich gwasanaeth yno, ac i gynnal diogelwch y plant yr ydych yn 

gofalu amdanynt, y tu mewn a’r tu allan i’r safle. 

Er mwyn gwneud hyn bydd yr arolygydd yn: 

 archwilio addasrwydd y safle a’r mannau y tu allan lle y bwriedir darparu 

gofal dydd, gan nodi unrhyw beryglon a sicrhau bod mesurau diogelwch 

addas wedi’u sefydlu 

 sicrhau bod yr adeilad, y gwasanaethau a gyflenwir a’r teclynnau a 

ddefnyddir yn cael eu harchwilio a’u cynnal a’u cadw’n rheolaidd  

 sicrhau eich bod wedi dilyn, neu’n ymroddedig i ddilyn, y cyngor a 

ddarperir yn y canllawiau diogelwch rhag tân 

 sicrhau bod eich trefniadau ar gyfer darparu cymorth cyntaf yn foddhaol a 

bod eich cynlluniau ar gyfer ymateb i argyfwng wedi eu hystyried yn dda 

 ystyried sut yr ydych yn bwriadu cadw eich cofnodion yn ddiogel.  

 bydd yr arolygydd yn cyfrifo nifer y plant y byddwch yn gallu gofalu 

amdanynt, ac yn cytuno ar hyn gyda chi. 

d. Trafod eich cais 

Efallai y bydd AGC yn eich gwahodd i gyfweliad i drafod eich cais er mwyn: 

 sicrhau eich bod yn deall eich cyfrifoldebau fel unigolyn cofrestredig sy’n 

gweithredu gwasanaeth gofal dydd. 

 edrych ar sut yr ydych yn bwriadu asesu a chyflwyno plant i’ch gofal, a’r 

gweithgareddau a’r profiadau yr ydych yn bwriadu eu darparu iddynt. 

 gwerthuso sut y byddwch yn hybu a gwneud darpariaeth briodol ar gyfer 

lles y plant y byddwch yn gofalu amdanynt. 

 edrych ar sut yr ydych yn bwriadu dethol ac asesu unrhyw gyflogeion, 

archwilio’r cofnodion y mae’n rhaid i chi eu cadw amdanynt a sut y 

byddwch yn goruchwylio eu gwaith. 
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 gofyn sut y byddwch yn rheoli, monitro a datblygu ansawdd eich 

gwasanaeth a sut y byddwch yn cynnwys rhieni a phlant yn y broses 

honno. 

dd. Cael eich cymeradwyo i ddarparu gwasanaeth gofal 

dydd 

Pan fydd AGC wedi cwblhau eu hasesiad o’ch cais, cyflwynir adroddiad i 

Reolwr Tîm AGC i wneud penderfyniad ar y cofrestriad.  Os cewch eich 

cymeradwyo, bydd tystysgrif cofrestru yn cael ei chyflwyno i chi a chewch 

ddechrau darparu eich gwasanaeth gofal dydd.  

 

Rhaid i AGC wrthod cofrestru ymgeisydd sydd wedi ei anghymhwyso rhag 

darparu gofal dydd yn y safle.  Mae unigolyn wedi ei anghymhwyso os yw 

ef/hi, neu unrhyw un sy’n byw neu’n gweithio yn ei gartref/chartref, wedi ei 

anghymhwyso/hanghymhwyso o ganlyniad i unrhyw un o’r materion a nodir yn 

Rheoliadau Gwarchod Plant a Gofal Dydd (Anghymhwyso) (Cymru) 2010, ac 

ni chaniatawyd hawlildiad iddo/iddi. 

 

Os bwriedir gwrthod eich cais, rhoddir Hysbysiad o Fwriad i Wrthod 

Cofrestriad i chi a bydd gennych 28 diwrnod i gyflwyno unrhyw wrthwynebiad 

ysgrifenedig neu ar lafar cyn y gwneir penderfyniad terfynol.  Os na fyddwch 

yn cyflwyno gwrthwynebiad, neu os bydd AGC yn penderfynu gwrthod 

caniatáu eich cofrestru ar ôl ystyried unrhyw wrthwynebiad a gyflwynwyd 

gennych, rhoddir Hysbysiad o Benderfyniad i Wrthod Cofrestriad i chi.  Yn ôl y 

gyfraith, cewch gyfnod o dri mis i apelio i’r Tribiwnlys Haen Gyntaf yn erbyn 

hysbysiad o benderfyniad o’r fath.  Mae mwy o wybodaeth ar gael ar wefan y 

tribiwnlys www.gov.uk/cymraeg 

e. Cynnal eich cofrestriad 

Rhaid i chi weithio o fewn yr amodau a nodir ar eich tystysgrif bob amser.  Os 

bydd unrhyw beth yn newid rhaid i chi ddweud wrth AGC.  Mae AGC wedi 

datblygu ffurflen hysbysu i’ch helpu i wneud hyn.  Mae copïau ar gael ar 

wefan www.arolygiaethgofal.cymru neu’n uniongyrchol o’ch swyddfa AGC 

ranbarthol.  Os bydd gennych gwestiynau, siaradwch ag arolygydd yn un o 

swyddfeydd AGC. 

f. Sicrwydd ansawdd  

Bydd angen i chi sefydlu system ar gyfer monitro, adolygu a gwella ansawdd y 

gofal yr ydych yn ei roi i blant a sut yr ydych yn bwriadu gwella eich 

gwasanaeth bob blwyddyn.  Rhaid cynnal yr adolygiad hwn bob blwyddyn a 

rhaid i chi baratoi adroddiad. (Rheoliad 16) 

Bydd AGC yn anfon ffurflen hunanasesu gwasanaeth atoch bob blwyddyn ac 

mae’n rhaid i chi ei llenwi a’i dychwelyd i AGC o fewn 28 diwrnod o’i derbyn. 

(Rheoliad 17).  Gellir derbyn y ddogfen hon wedi’i chwblhau fel eich adroddiad 

https://www.gov.uk/cymraeg
http://www.arolygiaethgofal.cymru/
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ar yr adolygiad blynyddol o ansawdd y gofal cyn belled â’i bod yn cynnwys yr 

holl wybodaeth sy’n ofynnol ar gyfer yr adolygiad hwn, fel y’i nodir yn y 

Rheoliadau, a chyn belled â’i bod mewn fformat sy’n hygyrch i’ch defnyddwyr 

gwasanaeth (rhieni a phlant). 

ff. Arolygiadau 

Bydd pob arolygiad gan AGC o’ch gwasanaeth gofal dydd yn ddirybudd.  

Bydd AGC yn penderfynu ar amlder eich arolygiadau ar ôl derbyn eich 

hunanasesiad o’r gwasanaeth, y mae’n ofynnol i chi ei gwblhau bob blwyddyn 

ar ôl cofrestru. 


