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1. Diben 

1.1. Mae'r nodiadau hyn yn berthnasol i sefydliadau sy'n dymuno cyflwyno cais i 

gynnal Asiantaeth Mabwysiadu Wirfoddol.  Rhaid i Asiantaeth Mabwysiadu 

Wirfoddol fod yn gorff corfforedig.  

 

1.2. Rydym yn gobeithio y bydd y nodiadau hyn yn eich helpu i wneud y canlynol: 

 deall yr hyn y mae'n rhaid i chi feddwl amdano cyn cyflwyno cais i gofrestru, a 

 dechrau deall yr hyn y mae'r Rheoliadau a’r Safonau Gofynnol Cenedlaethol 

yn bwriadu ei gyflawni a'r rhan maent yn ei chwarae yn y broses gofrestru. 

 

1.3. Pan fyddwch wedi darllen y nodiadau hyn a'r dogfennau eraill rydym wedi'u 

darparu, rydym yn gobeithio y bydd gennych amlinelliad o'r canlynol:  

 

 beth sydd angen digwydd cyn i chi gyflwyno'ch cais,  

 beth fyddwn yn ei wneud wrth dderbyn eich cais,  

 a'r hyn rydym yn chwilio amdano.  

 

1.4. Mae darparu gwasanaeth mabwysiadu'n cynnwys materion sy'n sensitif ac yn 

anodd mynd i'r afael â hwy yn fynych, ond sy'n sylweddol ac yn aml yn newid 

bywydau'r plant a'r oedolion yr effeithir arnynt gan y gwaith a wneir. Mae angen y 

sgiliau, y ddealltwriaeth a'r profiad angenrheidiol ar bobl sy'n cynnal 

gwasanaethau mabwysiadu i ymgymryd â'r gwaith hwn yn llwyddiannus. Gall 

arfer amhroffesiynol neu ddarpariaeth gwasanaeth wael gael effaith hynod 

niweidiol ar y bobl sy'n defnyddio'r gwasanaeth ac arwain at oedi annerbyniol 

wrth sicrhau sefydlogrwydd i blant. O ganlyniad, mae angen cymryd gofal mawr i 

wirio bod popeth yn ei le cyn y gall asiantaeth gael ei chofrestru. Ni all 

asiantaethau newydd weithredu nes eu bod wedi cwblhau'r broses gofrestru'n 

llawn. 

 

1.5. Mae'r broses gofrestru'n angenrheidiol fanwl ac yn hanfodol ymwthiol.  Felly, 

rydym am i chi wybod y bydd yr wybodaeth rydym yn ei chasglu'n cael ei thrin yn 

ofalus ac yn cael ei chadw'n hollol gyfrinachol ar bob adeg.  Rydym hefyd am i 

chi wybod y bydd arolygwyr yn gweithio gyda chi i sicrhau bod popeth yn cael ei 

wneud mor dda ac mor gyflym â phosib.  Ein nod yw sicrhau bod y plant a'r 

oedolion a fydd efallai'n defnyddio'ch asiantaeth yn derbyn gwasanaeth o safon.  

Drwy arfarnu eich cynigion yn feirniadol, ein nod yw'ch helpu i fodloni gofynion y 

Ddeddf Safonau Gofal, y Rheoliadau a'r Safonau Gofynnol Cenedlaethol a 

rhagori arnynt. 

 

1.6. Mae llwyddo i gofrestru'n gofyn am waith caled ar ran yr ymgeisydd a'r 

rheoleiddiwr.  Wrth fynd ati'n gywir, mae'n helpu i feithrin sylfaen gadarn ar gyfer 

perthynas reoleiddiol yn y tymor hwy. 

https://arolygiaethgofal.cymru/rheoliadau-canllawiau-statudol-safonau-gofynnol-cenedlaethol-gwasanaethau-plant
https://arolygiaethgofal.cymru/rheoliadau-canllawiau-statudol-safonau-gofynnol-cenedlaethol-gwasanaethau-plant
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2. Pam mae'n rhaid i mi gofrestru? 

2.1 Mae unrhyw un sy'n bwriadu cynnal neu reoli asiantaeth mabwysiadu wirfoddol 

yng Nghymru'n cael ei reoleiddio yn ôl y gyfraith.  Diben y rheoliad hwn yw:  

 sicrhau bod sefydliadau ac unigolion yn addas i feddu ar y cyfrifoldeb hwn, 

 gwirio bod ganddynt yr wybodaeth a'r adnoddau angenrheidiol i ddarparu a 

chynnal gwasanaeth o safon,  

 sicrhau y byddant yn cyflogi ac yn cefnogi staff â'r cymwysterau, y profiad, yr 

wybodaeth a'r sgiliau priodol i ddiwallu anghenion y plant a'r oedolion a fydd 

efallai'n defnyddio'r gwasanaeth rydych yn bwriadu ei ddarparu,  

 gwirio bod unrhyw eiddo a ddefnyddir fel swyddfa'n addas at y diben, 

 sicrhau bod y gwasanaeth yn cael ei gynnal yn foddhaol a bod y cofnodion y 

mae angen eu cadw hefyd yn foddhaol, a bydd hefyd yn ein helpu i wirio 

ansawdd y gwasanaeth sy'n cael ei ddarparu. 
 

2.2 Mae'r adrannau canlynol yn trafod pob un o'r pwyntiau hyn yn eu tro. 

 

3. Sut rydym yn mynd ati i benderfynu a yw'r unigolyn cyfrifol, y 
rheolwr a'r staff allweddol arfaethedig yn addas? 

3.1 Byddwn yn gwneud hyn drwy'r wybodaeth a gesglir yn y ffurflen gais a phapurau 

eraill byddwn yn gofyn i chi eu cwblhau ar yr un pryd. 

 

 Byddwn yn gwirio bod yr unigolyn cyfrifol enwebedig a'r rheolwr arfaethedig 

yn bobl ddilys drwy wirio eu tystysgrif geni, eu pasbort, eu tystysgrif priodas 

ac unrhyw ddogfennau perthnasol eraill.  

 Byddwn yn gwirio cefndir yr unigolyn cyfrifol a'r rheolwr, gan gynnal gwiriadau 

gyda’r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd a cheisio geirdaon personol a 

phroffesiynol.  

 Byddwn yn gwirio iechyd corfforol ac emosiynol yr unigolyn cyfrifol a'r rheolwr.  

Byddwn yn anfon copi o'r hanes meddygol maent yn ei roi i ni at eu meddyg a 

gofyn iddo am ei sylwadau. 

 

Yn ôl y Ddeddf Adsefydlu Troseddwyr, nid oes rhaid i bobl ddatgan eu heuogfarnau 

ar ôl cyfnod penodol ar gyfer y rhan fwyaf o ddibenion.  

 

SYLWER NAD YW HYN YN BERTHNASOL I'CH CAIS I GOFRESTRU I GYNNAL 

ASIANTAETH MABWYSIADU WIRFODDOL 

 

3.2 Mae hyn yn bwysig oherwydd os oes gan eich unigolyn cyfrifol enwebedig neu'ch 

rheolwr arfaethedig unrhyw euogfarnau, bydd angen i ni farnu a yw hyn yn golygu 

ei fod yn anaddas am y rôl mae’n gwneud cais amdani.  Mae dal yn bosib 
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cymeradwyo ceisiadau yn y sefyllfa hon a bydd yn gofyn am gyfweliad i drafod 

unrhyw wybodaeth berthnasol a ddatgelir gan wiriad y Gwasanaeth Datgelu a 

Gwahardd. 

 

3.3 Os oes rhywun yn anonest er mwyn cael ei gofrestru, mae'n annhebygol y bydd 

yn cael ei farnu'n unigolyn addas.   

 

3.4 Mae'r personau cofrestredig yn gyfrifol am sicrhau bod trefniadau priodol ar waith 

ar gyfer sgrinio'r holl staff i'r safon ofynnol. . Er mwyn gwneud hyn, gallwch 

gyflwyno cais i gofrestru gyda'r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd. Gallwch 

gysylltu â hwy naill ai yn Disclosure and Barring Service, PO Box 110, Liverpool, 

L69 3JD, neu drwy wefan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd.  Gall cofrestru 

gyda'r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd gymryd rhai wythnosau ac – os nad 

ydych eisoes wedi gwneud hynny – gallwch gyflwyno cais i gofrestru cyn gynted 

ag y bo'ch wedi penderfynu dechrau paratoi eich cais AGC. Fel arall, mae nifer o 

gyrff ymbarél wedi cael eu cofrestru gyda'r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd a 

byddant yn gallu ymgymryd â'r gwiriadau hyn ar eich rhan.  

 

3.5 Gall AGC ofyn i chi ddangos eich bod wedi gwirio cefndir eich holl staff hyd at y 

safon ofynnol ar unrhyw adeg. 

 

4. Sut byddwn yn gwirio eich gwybodaeth a'ch profiad? 

4.1 Fel y byddwch yn gwerthfawrogi, mae safonau gofynnol ar gyfer profiad, 

cymwysterau, gwybodaeth a sgiliau y mae'n rhaid i ddarparwyr cofrestredig ac 

unrhyw aelodau staff eu dangos yn eu cais.  Byddwn yn ceisio sicrhau eich bod 

yn bodloni'r safonau hyn drwy'r wybodaeth a ddarperir ar ddwy ran eich ffurflen 

gais ac mewn cyfweliad ffurfiol gyda'r unigolyn cyfrifol a rheolwr arfaethedig. 

 Byddwn yn gofyn i'r unigolyn cyfrifol a'r rheolwr ddarparu cofnod llawn o'r hyn 

maent wedi'i wneud ers gadael yr ysgol.  Bydd hyn yn cynnwys unrhyw 

gyfnodau o astudio, gwaith di-dâl a chymwysterau maent wedi'u hennill. 

 Byddwn yn gwirio gyda chyflogwyr blaenorol os oes angen, hyd yn oed os 

nad yw'r rhain wedi'u nodi fel geirdaon, i bennu pa sgiliau a phrofiad 

perthnasol sydd gan eich unigolyn cyfrifol a'ch rheolwr. 

 Byddwn yn ystyried unrhyw gyrsiau hyfforddiant mae eich unigolyn cyfrifol 

a'ch rheolwr wedi'u mynychu a, lle y bo'n briodol, gwirio manylion yr hyn a 

astudiwyd.  Lle mae unrhyw gymwysterau dan sylw, byddwn am weld y 

tystysgrifau ac efallai y byddwn yn gwirio manylion gyda’r corff a'u 

gwobrwyodd. 

 Gwneir peth o'r gwirio hwn drwy gyfweliad, o'r enw cyfweliad 'person addas'.  

Caiff y broses hon ei chwblhau cyn gwneud penderfyniad terfynol ynghylch a 

fydd eich sefydliad yn cael ei gofrestru a pha, os unrhyw, amodau all fod yn 

gymwys i'ch cofrestriad.  

 

https://www.gov.uk/government/organisations/disclosure-and-barring-service/about
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5. Sut byddwn yn sicrhau y byddwch yn cyflogi ac yn cefnogi 
staff â'r cymwysterau, y profiad, yr wybodaeth a'r sgiliau 
priodol? 

5.1 Byddwn yn ystyried amrywiaeth y staff a'u niferoedd ynghyd â'u cymwysterau, 

profiad, gwybodaeth a sgiliau perthnasol. Bydd hyn yn dibynnu ar natur a maint 

eich asiantaeth ac amrywiaeth y gwasanaethau rydych yn bwriadu eu darparu.  

Mae'r Safonau Gofynnol Cenedlaethol yn nodi'r rhain yn gyffredinol.  Bydd angen 

i chi drafod y cynigion staffio penodol ar gyfer eich asiantaeth gyda'r arolygydd.  

 

6. Sut byddwn yn mynd ati i wirio'ch eiddo? 

6.1 Drwy weithio ar sail gwybodaeth a nodwyd yn y ffurflen gais a thrwy ymweld â'r 

adeilad rydych yn bwriadu ei ddefnyddio: 

 

 Byddwn yn gwirio bod gennych reolaeth ddigonol dros yr eiddo rydych yn 

bwriadu ei ddefnyddio i sicrhau y gall staff ac eraill â diddordeb dilys gael 

mynediad yn ystod oriau swyddfa arferol.  

 Byddwn yn gwirio bod yr eiddo ac unrhyw gofnodion rydych yn eu cadw, boed 

ar system TG neu fel arall, yn gallu cael eu cadw'n ddiogel. 

 Byddwn yn gwirio bod gan yr eiddo ddigon o gyfarpar. 

 Byddwn yn gwirio bod gennych yswiriant digonol o ran unrhyw atebolrwydd y 

gall yr asiantaeth fod yn gyfrifol drosto yn ymwneud â marwolaeth, anaf, 

atebolrwydd cyhoeddus, difrod neu golled arall. 
 

7. Sut byddwn yn gwirio'ch ffordd arfaethedig o weithio? 

7.1 Byddwn yn ystyried Rhan 2 o’r ffurflen gais, sy'n dweud wrthym sut rydych yn 

bwriadu bodloni'r Rheoliadau a'r Safonau Gofynnol Cenedlaethol sy'n benodol i'r 

gwasanaeth.  Byddwn yn defnyddio’r cyfweliad(au) "person addas" ffurfiol i drafod 

meysydd lle'r ydym yn teimlo nad oes gennym ddigon o wybodaeth i wneud 

penderfyniad. 

 Byddwn yn ystyried eich ffordd arfaethedig o fodloni pob un o'r Rheoliadau a'r 

Safonau Gofynnol Cenedlaethol cysylltiedig. 

 Byddwn yn archwilio'ch cynigion i asesu a yw'r wybodaeth rydych wedi'i rhoi i 

ni'n cefnogi'ch datganiad o ddiben yn ddigonol. 

 Byddwn yn edrych yn fanwl ar sut rydych yn bwriadu asesu, dewis, paratoi a 

chefnogi staff.  

 Byddwn yn edrych ar y ffordd rydych yn bwriadu asesu a chynllunio 

gwasanaethau i unigolion. 

 Byddwn yn archwilio'r dogfennau a'r wybodaeth rydych yn bwriadu eu rhoi i 

ddefnyddwyr gwasanaeth a sut rydych yn bwriadu eu defnyddio. 
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 Byddwn yn asesu addasrwydd y polisïau rydych yn bwriadu eu defnyddio'n 

ofalus.  

 Byddwn yn ystyried sut rydych yn bwriadu storio'r amrywiaeth o gofnodion y 

mae gofyn i chi eu storio'n ddiogel. 

 Byddwn am ddeall sut byddwch yn rheoli ac yn monitro ansawdd pob agwedd 

ar y gwasanaeth rydych yn ei ddarparu.  
 

8. Y camau nesaf 

8.1 Mae'n bwysig eich bod yn ymgyfarwyddo â'r Rheoliadau a Safonau Gofynnol 

Cenedlaethol perthnasol am y gwasanaeth rydych yn bwriadu ei ddarparu. Rhestrir y 

rhain yn llawn yn Rhan 2 o’r ffurflen gais a gallwch eu gweld ar wefan 

www.arolygiaethgofal.cymru 

 

8.2 Unwaith y byddwch wedi gwneud hyn, rydym yn gobeithio y bydd strwythur, 

diben a gofynion y ffurflenni cais atodedig yn dod yn eglur.  Mae'r pecyn cais yn 

cynnwys y canlynol yn ogystal â'r arweiniad hwn: 
 

 Rhan 1  

 Rhan 2  

 Cais i’r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd  

 Datganiad meddygol  

 Ymholiad ariannol  

 Hysbysiad prosesu teg 

 

8.3 Os oes gennych unrhyw gwestiynau hyd yn hyn am y gofynion a'r broses, 

byddem yn barod i drafod y rhain.  Fodd bynnag, dylech nodi mai eich cyfrifoldeb 

chi yw paratoi a strwythuro'ch cais a dylech fod yn barod i geisio cyngor gan eich 

ffynonellau annibynnol eich hun.  Eich cyfrifoldeb chi yw dangos y byddwch yn 

gallu bodloni – a pharhau i fodloni – gofynion y Rheoliadau a'r Safonau.  Eich 

cyfrifoldeb chi yw darparu tystiolaeth at y diben hwn.  Byddai'n amhriodol i'ch 

rheoleiddiwr yn y dyfodol roi cyngor i chi am natur fanwl eich penderfyniadau, 

dewisiadau a risgiau busnes.  

9. Yr hyn rydym yn ei wneud gyda'r wybodaeth rydym yn ei 
derbyn gennych.  

9.1 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. 

http://wales.gov.uk/cssiwsubsite/newcssiw/aboutus/providingsocialcare/childservices/fostering/?lang=en
http://www.arolygiaethgofal.cymru/
https://arolygiaethgofal.cymru/sut-rydym-yn-defnyddioch-gwybodaeth-bersonol
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10. Casgliad  

10.1 Fel y gwelwch, mae'r broses yn gymhleth, yn llethol ac yn fanwl.  Gall paratoi 

cais boddhaol gynnwys buddsoddiad sylweddol mewn amser ar y cychwyn 

ynghyd â rhai treuliau anochel.  Er hynny, credwn, fel y dywedom ar ddechrau'r 

esboniad hwn, fod y broses o baratoi at gofrestriad a’i sicrhau yn rhoi cyfle i osod 

sylfaen gadarn ar gyfer y berthynas reoleiddiol yn y dyfodol rhwng darparwyr 

cofrestredig ac AGC.  

 

10.2 Byddwn yn ceisio gwneud popeth y gallwn i sicrhau bod y broses hon yn 

brydlon a bod y broses gofrestru'n dryloyw.  Rydym yn gobeithio y byddwch yn 

profi hyn ac edrychwn ymlaen at weithio gyda chi. 


