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DEDDF SAFONAU GOFAL 2000
CAIS I GOFRESTRU FEL ASIANTAETH FABWYSIADU WIRFODDOL - RHAN 2

Enw’r Asiantaeth Fabwysiadu Wirfoddol:
 FORMTEXT      

Enw’r darparwr:
     

Enw’r darpar unigolyn cyfrifol:
     

Enw'r darpar reolwr cofrestredig:
     

Enw a statws y sawl sy'n llenwi'r ffurflen hon:
     

Mae Rhan 2 y ffurflen gais i gofrestru fel Asiantaeth Fabwysiadu Wirfoddol yn gyfle i chi ddangos eich bod wedi deall egwyddorion a gofynion y Rheoliadau, y Safonau Gofynnol Cenedlaethol, a chanllawiau Llywodraeth Cymru, sy’n sail i'r hyn a ddarperir gan Asiantaeth Fabwysiadu Wirfoddol.

I lenwi’r cais hwn, bydd arnoch angen cael copi o’r Rheoliadau, y Safonau Gofynnol Cenedlaethol a’r Canllawiau perthnasol.  Y rhain yw:

·	Rheoliadau Cofrestru Gofal Cymdeithasol a Gofal Iechyd Annibynnol (Cymru) 2002
·	Rheoliadau Asiantaethau Mabwysiadu Gwirfoddol ac Asiantaethau Mabwysiadu Gwirfoddol (Amryfal Ddiwygiadau) 2003 fel y’u diwygiwyd gan
·	Reoliadau Asiantaethau Mabwysiadu (Diwygio) 2005
·	Rheoliadau Asiantaethau Mabwysiadu (Cymru) 2005
·	Rheoliadau Mynediad i Wybodaeth (Mabwysiadu Ôl-gychwyn) (Cymru) 2005 a chanllawiau ategol Llywodraeth Cymru a gyhoeddwyd yn 2006
·	Rheoliadau Adolygu Penderfyniadau’n Annibynnol (Mabwysiadu) (Cymru) 2006
·	Rheoliadau Cyfyngiadau ar Baratoi Adroddiadau Mabwysiadu 2005
·	Rheoliadau’r Gofrestr Plant Mabwysiedig a’r Gofrestr Cyswllt Mabwysiadu 2005
·	Y Safonau Gofynnol Cenedlaethol ar gyfer Asiantaethau Mabwysiadu Gwirfoddol a Gwasanaethau Mabwysiadu Awdurdodau Lleol yng Nghymru a Lloegr 2003

Os ydych yn bwriadu darparu gwasanaethau mabwysiadu rhyngwladol, bydd arnoch angen copïau o’r canlynol:

·	Rheoliadau Mabwysiadau ag Elfen Dramor 2005 a
·	Gwybodaeth a Chanllawiau Llywodraeth y Cynulliad ar Fabwysiadu Rhyngwladol a gyhoeddwyd yn 2006

Os ydych yn bwriadu darparu gwasanaethau cyfryngol, bydd arnoch angen copïau o’r canlynol: 

·	Rheoliadau Gwybodaeth Mabwysiadu a Gwasanaethau Cyfryngol (Mabwysiadu Cyn-gychwyn) (Cymru) 2005 a
·	Chanllawiau Llywodraeth y Cynulliad sy'n cefnogi'r rheoliadau hyn a gyhoeddwyd yn 2006.

Os ydych yn bwriadu darparu gwasanaethau cymorth mabwysiadu, bydd arnoch angen copïau o’r canlynol:

·	Y Safonau Gofynnol Cenedlaethol ar gyfer Asiantaethau Cymorth Mabwysiadu a ddaeth i rym ar 30 Rhagfyr 2005

Mae’r Rheoliadau ar gael gan Lyfrfa Ei Mawrhydi; naill ai drwy eu lawr lwytho oddi ar eu gwefan www.legislation.gov.uk/ukpga neu drwy dalu am gopi caled. 

Gallwch gael y Safonau Gofynnol Cenedlaethol gan Lywodraeth Cymru; naill ai drwy'r Isadran Iechyd a Gofal Cymdeithasol Plant neu drwy Arolygiaeth Gofal Cymru ar eu gwefannau: 
LlywodraethCymru/Plant a phobl ifanc 
www.arolygiaethgofal.cymru

Bydd AGC yn dymuno cael sicrwydd yn y cam hwn bod y trefniadau a’r adnoddau rydych yn cynnig eu rhoi ar waith yn eich asiantaeth fabwysiadu wirfoddol yn golygu eich bod yn bodloni’r rheoliadau a’r safonau’n gyson neu yn rhagori arnynt.  Mae’r ddogfen hon yn gofyn i chi ddarparu tystiolaeth i ddangos hyn ac mae’n rhaid cyflwyno gwybodaeth / tystiolaeth benodol mewn rhai adrannau.  Mewn rhannau eraill, mae’n cynnig awgrymiadau ynghylch pa dystiolaeth fyddai’n briodol.  Mae’n syniad da i ddarparu’r wybodaeth y gofynnir amdani yn y cais ond ni fyddwch dan anfantais os ydych yn defnyddio ffynonellau tystiolaeth eraill. 

Fel y nodir mewn dogfennau eraill, mae Datganiad o Ddiben clir sydd wedi’i gynllunio’n dda yn hanfodol fel man cychwyn ar gyfer yr asiantaeth arfaethedig er mwyn rhoi sylw i’r holl agweddau ar weithrediad yr asiantaeth.  Bydd hefyd yn fan cychwyn i AGC werthuso eich cynigion.

Mae’n hanfodol bod eich cais yn dangos eich bod yn gyfarwydd â’r Rheoliadau, y Safonau Gofynnol Cenedlaethol, a Chanllawiau Llywodraeth Cymru, yn cynnwys eu hatodiadau a’r ffynonellau gwybodaeth sy’n sail iddynt (fe’u rhestrir fel arfer yn y llyfryddiaeth).  Byddwn yn disgwyl eich bod wedi ystyried agweddau cyfreithiol ac arfer da'r gwasanaeth arfaethedig er mwyn cofrestru.  

Er mwyn ein helpu i brosesu eich cais mor effeithlon â phosibl, rhestrwch a nodwch bob dogfen a gyflwynwch yn unol â'r rheoliad, y safon ofynnol genedlaethol a/neu'r canllaw y mae'n cyfeirio atynt.  Er nad yw’n orfodol, byddai’n ddefnyddiol i AGC petaech yn cyflwyno eich dogfennau mewn ffeil ynghyd â mynegai o’r adrannau a’r cynnwys.  Mae croeso i chi anfon copïau o'r ffurflen hon drwy e-bost a'r dogfennau ategol ar CD ROM. 
Cynnwys: -
Adran 1
Polisïau, Gweithdrefnau a Gwybodaeth
Adran 2
Diogelu Plant
Adran 3
Gweithio gyda Darpar Fabwysiadwyr a Mabwysiadwyr Cymeradwy
Adran 4
Gweithio gyda Theuluoedd Biolegol
Adran 5
Rheoli a Staffio’r Asiantaeth – yn cynnwys Cwynion a Hysbysiadau
Adran 6
Penderfyniadau’r Asiantaeth a’r Panel Mabwysiadu
Adran 7
Safle a Chofnodion
Adran 8
Darparu Gwasanaethau Mabwysiadu Rhyngwladol 
Adran 9
Darparu Gwasanaethau Cyfryngol (mynediad at wybodaeth a chyswllt)
Adran 10
Darparu Gwasanaethau Cymorth Mabwysiadu
Adran 11
Datganiad a Llofnod(ion)

Sylwer: trwy gydol y ddogfen hon mae’r cyfeiriadau at reoliadau yn cyfeirio at "Reoliadau Asiantaethau Mabwysiadu Gwirfoddol ac Asiantaethau Mabwysiadu (Amryfal Ddiwygiadau) 2003' ac mae'r Safonau Gofynnol Cenedlaethol yn cyfeirio at 'Y Safonau Gofynnol Cenedlaethol ar gyfer Asiantaethau Mabwysiadu Gwirfoddol a Gwasanaethau Mabwysiadu Awdurdodau Lleol yng Nghymru a Lloegr 2003’ oni nodir yn wahanol.

Adran 1 – Polisïau, Gweithdrefnau a Gwybodaeth
Datganiad o Ddiben a'r Canllaw i Blant
Rheoliadau Perthnasol
3, 4, 24B, 24C ac Atodlen 1 
SGC Cysylltiedig
1
Mae’r tabl hwn yn cysylltu pob rheoliad â’r Safon Ofynnol Genedlaethol fwyaf perthnasol; nid yw hynny’n golygu nad oes Safon Ofynnol Genedlaethol arall yn gysylltiedig â’r rheoliad.

Disgrifiwch y gwasanaeth yr ydych yn bwriadu ei ddarparu drwy’r asiantaeth fabwysiadu wirfoddol: 
     	

Cyflwynwch gopïau o’ch gweithdrefnau canlynol ac unrhyw wybodaeth arall y gofynnir amdani isod. 
Gweithdrefn
Ticiwch os yw wedi’i amgáu 
Datganiad o Ddiben (Rheoliadau 3 a 24B a 3 Atodlen 1)
 FORMCHECKBOX 
Canllaw i Blant (Rheoliad 24C)
 FORMCHECKBOX 
Polisi a gweithdrefn diogelu’r asiantaeth (Rheoliad 10)
 FORMCHECKBOX 
Polisi a gweithdrefn recriwtio a dethol staff (Rheoliad 15) 
 FORMCHECKBOX 
Gweithdrefn disgyblu staff (Rheoliadau 16 a 24J) 
 FORMCHECKBOX 
Gweithdrefn ysgrifenedig ar gyfer ystyried cwynion (Rheoliadau 11, 12 a 24H)

 FORMCHECKBOX 
Polisïau a gweithdrefnau’r panel mabwysiadu (Safon Ofynnol Genedlaethol 10)

 FORMCHECKBOX 
Cynllun ysgrifenedig yn nodi strategaeth eich asiantaeth ar gyfer recriwtio mabwysiadwyr (Safon Ofynnol Genedlaethol 2)

 FORMCHECKBOX 
Meini prawf cymhwysedd ysgrifenedig ar gyfer mabwysiadwyr Safon Ofynnol Genedlaethol 3.2

 FORMCHECKBOX 
Gwybodaeth ysgrifenedig ar gyfer rhieni biolegol/ gwarcheidwaid am y weithdrefn o ran lleoli a mabwysiadu. Bydd yn cynnwys y Gofrestr Fabwysiadu ar gyfer Cymru a Lloegr a goblygiadau cyfreithiol rhoi cydsyniad. (Rheoliadau Asiantaethau Mabwysiadu (Cymru) 2005: Rheoliad 14)


 FORMCHECKBOX 
Gwybodaeth ysgrifenedig am y broses fabwysiadu a goblygiadau cyfreithiol mabwysiadu i ddarpar fabwysiadwyr (Rheoliadau Asiantaethau Mabwysiadu (Cymru) 2005 Rheoliad 21 a Safonau Gofynnol Cenedlaethol 3, 4, 5 a 6)


 FORMCHECKBOX 
Cytundeb cyfrinachedd aelodau’r panel (Safon Ofynnol Genedlaethol 11.3)
 FORMCHECKBOX 
Polisi cwyno’r staff (Safon Ofynnol Genedlaethol 20)
 FORMCHECKBOX 
Contract swydd/amodau gwasanaeth staff (Rheoliad 15 a Safon Ofynnol Genedlaethol 20)

 FORMCHECKBOX 
Cynllun hyfforddi staff (Rheoliad 15 a Safon Ofynnol Genedlaethol 23)

 FORMCHECKBOX 
Polisi Cyfle Cyfartal (Safon Ofynnol Genedlaethol 20)
 FORMCHECKBOX 
Gweithdrefnau iechyd a diogelwch (Safon Ofynnol Genedlaethol 20)

 FORMCHECKBOX 
Gweithdrefn ar gyfrinachedd gwybodaeth fabwysiadu (Safon Ofynnol Genedlaethol 27)

 FORMCHECKBOX 
Polisi cofnodi achosion (Safon Ofynnol Genedlaethol 27)
 FORMCHECKBOX 
Polisi cael gweld cofnodion (Safon Ofynnol Genedlaethol 27)
 FORMCHECKBOX 
Polisi chwythu’r chwiban
 FORMCHECKBOX 
Tystiolaeth o'ch yswiriant atebolrwydd cyhoeddus ac indemniad proffesiynol ac yswiriant yr eiddo.

 FORMCHECKBOX 

Rhestrwch unrhyw ddogfennau eraill y credwch sy’n dangos eich bod yn cydymffurfio â’r Rheoliadau a’r Safonau Gofynnol Cenedlaethol a restrir uchod.
     








































Adran 2 - Diogelu plant
Rheoliadau Perthnasol
10
Rheoliadau Asiantaethau Mabwysiadu (Cymru) 2005 
Rheoliad 13
SGC Cysylltiedig
2
Mae’r tabl hwn yn cysylltu pob rheoliad â’r Safon Ofynnol Genedlaethol fwyaf perthnasol; nid yw hynny’n golygu nad oes Safon Ofynnol Genedlaethol arall yn gysylltiedig â’r rheoliad.

Disgrifiwch sut yr ydych yn bwriadu sicrhau bod y gwasanaeth yn bodloni gofynion y Rheoliadau a’r Safonau Gofynnol Cenedlaethol uchod ac yn profi bod gennych system gadarn ar waith i amddiffyn plant
Gwnewch yn siŵr eich bod yn rhoi sylw i’r canlynol yn eich ymateb
·	Y dogfennau cefndir / cyfeirio a ddefnyddiwyd gennych i lunio’ch polisi
·	Delio â honiadau hanesyddol
·	Eich cysylltiadau ag asiantaethau amddiffyn plant lleol
·	Sut y mae staff a defnyddwyr gwasanaeth y cael gwybod am y polisi
·	Yr hyfforddiant a roddwch i ddarpar fabwysiadwyr a staff adeg cynefino ac yn barhaus
·	Canfod dymuniadau a theimladau’r plentyn
     

Gofynnwyd i chi gyflwyno copi o weithdrefn a pholisi diogelu eich asiantaeth yn rhan 1 y ffurflen hon.
Adran 3 – Gweithio gyda Darpar Fabwysiadwyr a Mabwysiadwyr Cymeradwy
Rheoliadau Perthnasol
Rheoliadau Asiantaethau Mabwysiadu (Cymru) 2005 
Rheoliadau 21, 22, 23, 24, 25, 26
SGC Cysylltiedig
3, 4, 5, 6, 
Mae’r tabl hwn yn cysylltu pob rheoliad â’r Safon Ofynnol Genedlaethol fwyaf perthnasol; nid yw hynny’n golygu nad oes Safon Ofynnol Genedlaethol arall yn gysylltiedig â’r rheoliad.

Disgrifiwch sut yr ydych yn bwriadu sicrhau bod y gwasanaeth yn bodloni gofynion y Rheoliadau a’r Safonau Gofynnol Cenedlaethol uchod. 
Gwnewch yn siŵr eich bod yn rhoi sylw i’r canlynol yn eich ymateb
·	Trefniadau ar gyfer asesu addasrwydd a pharatoi darpar fabwysiadwyr 
·	Paru
·	Grwpiau cymorth
·	Darparu gwasanaeth cwnsela ar gyfer darpar fabwysiadwyr
     


Rhestrwch ac atodwch gopïau o unrhyw ddogfennau ychwanegol sy’n dangos, yn eich barn chi, eich bod yn cydymffurfio â’r Rheoliadau a’r Safonau Gofynnol Cenedlaethol a restrir uchod.  
     





Adran 4 – Gweithio gyda’r Rhieni Biolegol
Rheoliadau Perthnasol
Rheoliadau Asiantaethau Mabwysiadu (Cymru) 2005 
Rheoliadau 14,16, 7
SGC Cysylltiedig
7, 8, 9
Mae’r tabl hwn yn cysylltu pob rheoliad â’r Safon Ofynnol Genedlaethol fwyaf perthnasol; nid yw hynny’n golygu nad oes Safon Ofynnol Genedlaethol arall yn gysylltiedig â’r rheoliad.

Disgrifiwch sut yr ydych yn bwriadu sicrhau bod y gwasanaeth yn bodloni gofynion y Rheoliadau a’r Safonau Gofynnol Cenedlaethol uchod. 
Gwnewch yn siŵr eich bod yn rhoi sylw i’r canlynol yn eich ymateb-
·	Eich strategaeth ar gyfer cefnogi a gweithio gyda’r rhieni biolegol a’r teulu biolegol cyn ac ar ôl mabwysiadu
·	Cysylltiadau â grwpiau cymorth lleol/cenedlaethol ar gyfer perthnasau biolegol
·	Darparu gwasanaeth cwnsela ar gyfer y rhieni biolegol
·	Cael gwybodaeth gan rieni am dreftadaeth y plentyn 
·	Canfod dymuniadau a theimladau’r perthnasau biolegol
     













Rhestrwch ac atodwch gopïau o unrhyw ddogfennau ychwanegol sydd, yn eich barn chi, yn dangos eich bod yn cydymffurfio â’r Rheoliadau a’r Safonau Gofynnol Cenedlaethol a restrir uchod
     






Adran 5 – Rheoli a staffio’r gwasanaeth gan gynnwys cwynion a hysbysiadau
Darparwyr cofrestredig, unigolion cyfrifol a rheolwyr.
Rheoliadau Perthnasol
5, 6, 7, 8, Atodlenni 2 a 3 
SGC Cysylltiedig
16, 17, 18 a 30 
Mae’r tabl hwn yn cysylltu pob rheoliad â’r Safon Ofynnol Genedlaethol fwyaf perthnasol; nid yw hynny’n golygu nad oes Safon Ofynnol Genedlaethol arall yn gysylltiedig â’r rheoliad.

DS. Ymdrinnir â sawl agwedd ar yr adran hon yn rhan 1 y cais ond llenwch y canlynol hefyd: -

Cadarnhewch pwy fydd yn cyflawni’r dyletswyddau canlynol: 
Rôl
Enw
Unigolyn cyfrifol
     
Rheolwr cofrestredig
     

Disgrifiwch sut yr ydych yn bwriadu sicrhau bod y gwasanaeth yn bodloni gofynion y Rheoliadau a’r Safonau Gofynnol Cenedlaethol y cyfeirir atynt uchod.
Gwnewch yn siŵr bod yr hyn a gyflwynwch yn cynnwys manylion am y systemau yr ydych yn eu rhoi ar waith er mwyn: 
·	Monitro a gwerthuso darpariaeth eich gwasanaethau o ran sicrhau ansawdd ac i roi’r wybodaeth ddiweddaraf i’r pwyllgor rheoli/ymddiriedolwyr am y broses reoli a’r canlyniadau sy’n deillio o’ch gwasanaeth;
·	Trefniadau i alluogi defnyddwyr y gwasanaeth i gyfrannu o ran sicrhau ansawdd a gwelliant parhaus
·	Cynnal gwasanaeth sy’n ariannol hyfyw
·	Cynnal y sgiliau angenrheidiol ar gyfer rhedeg a rheoli’r asiantaeth / cyfleoedd hyfforddi
     


Rhestrwch ac atodwch gopïau o unrhyw ddogfennau ychwanegol sy’n dangos, yn eich barn chi, eich bod yn cydymffurfio â’r Rheoliadau a’r Safonau Gofynnol Cenedlaethol a restrir uchod. 
     
Cynigion o ran staffio
Rheoliadau Perthnasol
13, 14, 15, 24I, ac Atodlen 2
SGC Cysylltiedig
19, 20, 21, 22, 23, 28
Mae’r tabl hwn yn cysylltu pob rheoliad â’r Safon Ofynnol Genedlaethol fwyaf perthnasol; nid yw hynny’n golygu nad oes Safon Ofynnol Genedlaethol arall yn gysylltiedig â’r rheoliad.

Amlinellwch sut yr ydych yn bwriadu staffio’r asiantaeth:
Swyddi
Nifer
Oriau arfaethedig pob swydd
Lefel cymwysterau a phrofiad
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

Darparwch y dogfennau canlynol: 

(a)	Siart drefniadaeth 						Ynghlwm  FORMCHECKBOX 
(b)	Disgrifiadau swydd ar gyfer pob graddfa o swyddi	Ynghlwm  FORMCHECKBOX 

Darparwch gopïau o’r dogfennau yr ydych yn bwriadu eu defnyddio i gofnodi’r holl fanylion a nodir yn Atodlen 3 o Reoliadau Asiantaethau Mabwysiadu Gwirfoddol ac Asiantaethau Mabwysiadu (Amryfal Ddiwygiadau) 2003.										Ynghlwm  FORMCHECKBOX 


Staffio – cyflogi, defnyddio a chefnogi
Rheoliadau Perthnasol
13, 14, 15, 16, 17, Atodlen 3
SGC Cysylltiedig
19, 20, 21, 22, 23
Mae’r tabl hwn yn cysylltu pob rheoliad â’r Safon Ofynnol Genedlaethol fwyaf perthnasol; nid yw hynny’n golygu nad oes Safon Ofynnol Genedlaethol arall yn gysylltiedig â’r rheoliad.

Disgrifiwch sut yr ydych yn bwriadu sicrhau bod y gwasanaeth yn bodloni gofynion y Rheoliadau a’r Safonau Gofynnol Cenedlaethol uchod.
Gwnewch yn siŵr eich bod yn rhoi sylw i’r canlynol yn eich ymateb
·	Sut y byddwch yn rheoli llwythi gwaith ac yn addasu niferoedd y staff dros amser 
·	Cysylltiadau â darparwyr hyfforddiant priodol
·	Trefniadau ar gyfer cynefino, hyfforddi, goruchwylio a gwerthuso staff
     

Cwynion a sylwadau
Rheoliadau Perthnasol
11, 12
SGC Cysylltiedig
24
Mae’r tabl hwn yn cysylltu pob rheoliad â’r Safon Ofynnol Genedlaethol fwyaf perthnasol; nid yw hynny’n golygu nad oes Safon Ofynnol Genedlaethol arall yn gysylltiedig â’r rheoliad.

Disgrifiwch sut yr ydych yn bwriadu sicrhau bod y gwasanaeth yn bodloni gofynion y Rheoliadau a’r Safonau Gofynnol Cenedlaethol uchod.
Gwnewch yn siŵr eich bod yn rhoi sylw i’r canlynol yn eich ymateb
·	Y dogfennau cefndir / cyfeirio a ddefnyddiwyd gennych i lunio eich polisi / gweithdrefn
·	Pwy fydd yn ymchwilio i gwynion a sut y gwneir hynny
·	Sut y rhoddir gwybod i staff a defnyddwyr y gwasanaeth am y polisi / y weithdrefn
·	Yr hyfforddiant a roddwch i’r staff adeg cynefino ac yn barhaus
·	Trefniadau ar gyfer cofnodi a monitro
     

Hysbysiadau
Rheoliadau Perthnasol
9, 19, 21, 22, 23       (Dim Safon Ofynnol Genedlaethol)

Cadarnhewch eich bod wedi darllen a deall yr amrediad o hysbysiadau y mae gofyn i chi eu gwneud.				Ydw   FORMCHECKBOX 	Nac ydw   FORMCHECKBOX 

Amlinellwch y systemau neu’r prosesau yr ydych yn bwriadu eu rhoi ar waith i fodloni gofynion y Rheoliadau uchod.
     

Rhestrwch ac atodwch gopïau o unrhyw ddogfennau eraill sy’n dangos, yn eich barn chi, eich bod yn cydymffurfio â’r Rheoliadau a restrir uchod: 
     
Adran 6 – Penderfyniadau’r Panel Mabwysiadu a’r Asiantaeth
Rheoliadau Perthnasol
Rheoliadau Asiantaethau Mabwysiadu (Cymru) 2005: - 3, 4, 5, 6, 7 ,8, 9, 10, 18, 19, 27, 28
SGC Cysylltiedig
10, 11, 12, 13
Mae’r tabl hwn yn cysylltu pob rheoliad â’r Safon Ofynnol Genedlaethol fwyaf perthnasol; nid yw hynny’n golygu nad oes Safon Ofynnol Genedlaethol arall yn gysylltiedig â’r rheoliad.

Disgrifiwch isod sut yr ydych yn bwriadu sicrhau bod y gwasanaeth yn bodloni gofynion y Rheoliadau a’r Safonau Gofynnol Cenedlaethol y cyfeirir atynt uchod.
Yn benodol, dylech gynnwys manylion am drefniadau arfaethedig eich asiantaeth a’ch panel ar gyfer gwneud penderfyniadau a sut y byddwch yn defnyddio cynghorwyr arbenigol
     

Adran 7 – Safle a Chofnodion
Rheoliadau Perthnasol
10(2)(e), 12(3), 17 ac Atodlen 3, 18,  24G
Rheoliadau Asiantaethau Mabwysiadu (Cymru) 2005 
Rheoliad 12
SGC Cysylltiedig
2.2, 5.3, 17.3, 24.7, 25, 26, 27, 28, 29, 31.4
Mae’r tabl hwn yn cysylltu pob rheoliad â’r Safon Ofynnol Genedlaethol fwyaf perthnasol; nid yw hynny’n golygu nad oes Safon Ofynnol Genedlaethol arall yn gysylltiedig â’r rheoliad.

Disgrifiwch sut yr ydych yn bwriadu sicrhau bod y gwasanaeth yn bodloni gofynion y Rheoliadau a’r Safonau Gofynnol Cenedlaethol y cyfeirir atynt uchod.
Yn benodol, dylech gynnwys manylion am y canlynol - 
·	pa mor addas yw’r safle yr ydych yn bwriadu ei ddefnyddio at ddibenion yr Asiantaeth Fabwysiadu Wirfoddol
·	eich trefniadau i gadw’r holl gofnodion sy’n ofynnol yn ôl y rheoliadau a’r Safonau Gofynnol Cenedlaethol ac i fonitro ansawdd y cofnodion hyn a pha mor ddigonol ydynt
·	y trefniadau sydd gennych ar waith i storio’r cofnodion yn ddiogel, yn y safle ac oddi ar y safle 
·	eich trefniadau ar gyfer cadw cofnodion yn ddiogel ac yn gyfrinachol, gan gynnwys pwy sy’n cael eu gweld a sut  
·	sut y rhoddir gwybod i staff am eu swyddogaeth o ran rheoli cofnodion
     

Adran 8 – Darparu Gwasanaethau Mabwysiadu Rhyngwladol 
DS. Mae’n bosibl na fydd yr adran hon yn berthnasol i bob asiantaeth fabwysiadu wirfoddol. Os ydych yn darparu’r gwasanaethau hyn, rhaid adlewyrchu hynny yn natganiad o ddiben eich gwasanaeth.  Nid oes angen i asiantaethau nad ydynt yn darparu’r gwasanaethau hyn lenwi adran hon y ffurflen gais. Ewch ymlaen i adran 9. 
Rheoliadau Perthnasol
·	Rheoliadau Mabwysiadau ag Elfen Dramor 2005 (Offeryn Statudol 2005 Rhif 392)
·	Rheoliadau Asiantaethau Mabwysiadu (Cymru) 2005
·	Rheoliadau Cyfyngiadau ar Baratoi Adroddiadau Mabwysiadu 2005
SGC Cysylltiedig
3.2
Canllawiau Llywodraeth Cymru
Canllawiau ar Fabwysiadu Rhyngwladol a Gwybodaeth am y Broses – cyhoeddwyd ym mis Medi 2006
Nid oes Safonau Gofynnol Cenedlaethol benodol yn gysylltiedig â gwasanaethau mabwysiadu rhyngwladol ond mae’r Safonau Gofynnol Cenedlaethol sy’n ymwneud ag Asiantaethau Mabwysiadu Gwirfoddol yn berthnasol

Disgrifiwch y gwasanaeth mabwysiadu rhyngwladol yr ydych yn bwriadu ei ddarparu a sut yr ydych yn bwriadu sicrhau y bydd eich asiantaeth yn bodloni gofynion y Rheoliadau a chanllawiau Llywodraeth Cymru y cyfeiriwyd atynt uchod.















Ewch ymlaen ar dudalen ar wahân os oes angen

Gwybodaeth ychwanegol yn ymwneud â gwasanaeth mabwysiadu rhyngwladol
Os oes gwybodaeth neu bolisïau a gweithdrefnau sy’n ymwneud yn benodol â’r gwasanaethau mabwysiadu rhyngwladol yr ydych yn bwriadu eu darparu nad ydych wedi cyfeirio atynt yn rhywle arall yn y cais hwn, rhestrwch nhw yma a’u hanfon gyda’ch cais:
     
Adran 9 - Darparu Gwasanaethau Cyfryngol (mynediad at wybodaeth a help gyda chyswllt)
DS. Mae’n bosibl na fydd yr adran hon yn berthnasol i bob asiantaeth fabwysiadu wirfoddol. Os ydych yn darparu’r gwasanaethau hyn, rhaid adlewyrchu hynny yn natganiad o ddiben eich gwasanaeth.  Nid oes angen i asiantaethau nad ydynt yn darparu’r gwasanaethau hyn lenwi adran hon y ffurflen gais. Ewch ymlaen i adran 10. 

Penderfynu bwrw ymlaen, cydsynio a feto wrth ddarparu gwybodaeth a darparu gwasanaeth cwnsela 
Rheoliadau Perthnasol
Rheoliadau Gwybodaeth Mabwysiadu a Gwasanaethau Cyfryngol ( Mabwysiadu Cyn-gychwyn) (Cymru) 2005
Canllawiau Llywodraeth Cymru
Canllawiau Llywodraeth Cymru'n ymwneud â Gwasanaethau Cyfryngol - cyhoeddwyd ym mis Rhagfyr 2006
Nid oes unrhyw Safonau Gofynnol Cenedlaethol yn gysylltiedig â’r rheoliadau hyn

Disgrifiwch sut yr ydych yn bwriadu sicrhau bod eich Asiantaeth Fabwysiadu Wirfoddol yn bodloni gofynion y Rheoliadau uchod a chanllawiau Llywodraeth Cymru sy’n cefnogi’r rheoliadau hynny: 
Gwnewch yn siŵr eich bod yn rhoi sylw i’r canlynol yn eich ymateb: -
·	Pwy fydd yn penderfynu a ddylid bwrw ymlaen â cheisiadau am Wasanaethau Cyfryngol a sut y gwneir y penderfyniad hwn 
·	Unrhyw systemau neu brosesau a fydd ar waith i gefnogi’r penderfyniad hwn, yn cynnwys unrhyw brosesau adolygu 
·	Sut y byddwch yn gweithredu o fewn y Rheoliadau hyn
·	Eich trefniadau ar gyfer cadw cofnodion o bob feto a sut i gael gweld y cofnodion hynny
·	Systemau a phrosesau ar gyfer rheoli a monitro ceisiadau am wasanaeth cwnsela
·	Trefniadau ar gyfer darparu gwasanaeth cwnsela naill ai yn fewnol neu’n allanol.
     


Darparwch gopi o’r dogfen(nau) canlynol gan sicrhau bod y cynnwys yn bodloni gofynion y Rheoliadau a Chanllawiau Llywodraeth Cymru’n llwyr

(a)	Datganiad / polisi a gweithdrefn ar gyfer penderfynu
a ddylid darparu gwasanaeth cyfryngol fel y nodwyd
yn rheoliad 6.	Ynghlwm   FORMCHECKBOX 
(b)	Canllawiau i staff	Ynghlwm   FORMCHECKBOX 
(c)	Gwybodaeth ysgrifenedig i ddefnyddwyr y gwasanaeth	Ynghlwm   FORMCHECKBOX 

Adran 10 – Darparu gwasanaethau cymorth mabwysiadu
DS. Mae’n bosibl na fydd yr adran hon yn berthnasol i bob asiantaeth fabwysiadu wirfoddol. Os ydych yn darparu gwasanaethau cymorth mabwysiadu, rhaid adlewyrchu hynny yn eich datganiad o ddiben.  Nid oes angen i asiantaethau nad ydynt yn darparu’r gwasanaethau hyn lenwi adran hon y ffurflen gais; ewch ymlaen i’r adran olaf sy’n gofyn am eich llofnod. 
Rheoliadau Perthnasol
Rheoliadau Asiantaethau Mabwysiadu Gwirfoddol ac Asiantaethau Mabwysiadu (Amryfal Ddiwygiadau) 2003 fel y’u diwygiwyd gan Reoliadau Asiantaethau Mabwysiadu Gwirfoddol (Diwygio) 2005: 24A i 24K
SGC Cysylltiedig
Y Safonau Gofynnol Cenedlaethol ar gyfer Asiantaethau Cymorth Mabwysiadu 
Mae’r tabl hwn yn cysylltu pob rheoliad â’r Safon Ofynnol Genedlaethol fwyaf perthnasol; nid yw hynny’n golygu nad oes Safon Ofynnol Genedlaethol arall yn gysylltiedig â’r rheoliad.

Disgrifiwch sut yr ydych yn bwriadu sicrhau bod eich gwasanaeth cymorth mabwysiadu’n bodloni gofynion y Rheoliadau a’r Safonau Gofynnol Cenedlaethol uchod:
Gwnewch yn siŵr eich bod yn rhoi sylw i’r canlynol yn eich ymateb
·	Darparu’r Canllaw i Blant
·	Sut yr ydych yn bwriadu rheoli atgyfeiriadau i’r gwasanaeth, yn cynnwys cysylltiadau ag unrhyw asiantaethau sy’n atgyfeirio atoch chi
·	Eich gweithdrefn ar gyfer rheoli ceisiadau ar gyfer gwasanaethau cymorth mabwysiadu
·	Sut yr ydych yn bwriadu pennu a monitro’r gwasanaeth priodol ar gyfer unigolion, gan gynnwys bodloni amrywiaeth o anghenion penodol
·	Cadw’r cofnodion gofynnol
     












Gwybodaeth ychwanegol sy’n ymwneud â gwasanaethau cymorth mabwysiadu
Os oes gwybodaeth neu bolisïau a gweithdrefnau sy’n ymwneud yn benodol â’ch gwasanaethau cymorth mabwysiadu nad ydych wedi cyfeirio atynt yn rhywle arall yn y cais hwn, rhestrwch nhw yma a’u hanfon gyda’ch cais.
     

Adran 11 – Datganiad a Llofnod
Datganiad
Mae’r wybodaeth yr wyf/yr ydym wedi’i rhoi yn y ffurflen gais hon ac mewn unrhyw ddogfennau sydd ynghlwm yn gywir ac yn gyflawn hyd eithaf fy ngwybodaeth a’m cred /ein gwybodaeth a’n cred.  Deallaf/deallwn y gallai unrhyw gofrestriad a ganiateir yn sgil y cais hwn gael ei ddiddymu, ac y gallwn/gallem hefyd fod mewn sefyllfa i gael fy erlyn/ein herlyn, os darganfyddir bod unrhyw wybodaeth wedi’i chelu neu ei hepgor yn fwriadol.
Pwysig: 
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 Hysbysiad Preifatrwydd ar  https://arolygiaethgofal.cymru/sut-rydym-yn-defnyddioch-gwybodaeth-bersonol, neu cysylltwch â ni am gopi papur.

Llofnod yr unigolyn/unigolion a lenwodd y ffurflen hon
1) Enw:
     
Statws:
     

2) Enw:
     
Statws:
     


