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A oes newid i’ch gwasanaeth gofal dydd y mae angen i chi roi gwybod i ni amdano?
Rydych chi’n gyfrifol, yn ôl y gyfraith, am roi gwybod i Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) am newidiadau penodol sy’n digwydd yn eich gwasanaeth cofrestredig.  Gallwch ddefnyddio’r ffurflen hon i ddweud wrthym am y newid a rhoi’r manylion sydd eu hangen arnom i sicrhau bod eich busnes yn parhau i weithredu o fewn y gyfraith. 

Enw a Chyfeiriad y Gwasanaeth gan gynnwys y cod post:
     
Rhif ffôn:

     
Rhif ffôn symudol:
     
Cyfeiriad    e-bost:
     


Mae Rheoliadau Gwarchod Plant a Gofal Dydd (Cymru) 2010 yn nodi’r hyn y mae’n rhaid i chi roi gwybod i ni amdano, yn ogystal â’r manylion y dylech eu rhoi. Mae’r rhain ar gael yn www.arolygiaethgofal.cymru
Os nad ydych chi’n cynnig gwasanaeth gofal dydd mwyach, nodwch y rheswm pam a’r dyddiad y caeodd y gwasanaeth, a dychwelwch eich tystysgrif cofrestru:
     









Y newidiadau y mae’n rhaid i chi roi gwybod i ni amdanynt:
Rheoliad
Ticiwch
Os ydych chi, neu unrhyw aelod o staff a gyflogir gennych, yn cael eich dyfarnu’n euog o unrhyw drosedd yng Nghymru neu yn rhywle arall.  Mae’n rhaid i chi roi gwybod i AGC am ddyddiad a lleoliad yr euogfarn, y drosedd y’ch dyfarnwyd yn euog ohoni a’r gosb a roddwyd.
10(1)

     








Os ydych chi’n cael eich cyhuddo o unrhyw drosedd y gellid gwneud gorchymyn yn ei chylch dan Ran II o Ddeddf Cyfiawnder Troseddol a Gwasanaethau Llys 2000 – mae’n rhaid i chi hysbysu AGC yn ysgrifenedig am y drosedd y’ch cyhuddwyd ohoni a dyddiad a lleoliad y cyhuddiad.
10(2)

     
Os yw unigolyn cofrestredig yn marw, mae’n rhaid i’r unigolyn cofrestredig sy’n dal yn fyw neu gynrychiolwyr personol yr ymadawedig hysbysu AGC yn ysgrifenedig o fewn 14 diwrnod. 
11(6)

     




Unrhyw newidiadau i’ch datganiad o ddiben – pryd bynnag y bo’n bosibl, o leiaf 28 diwrnod cyn y bwriedir i’r newid ddod i rym.
15(4)(b)

     







Os ydych chi’n gwneud newidiadau i’ch polisi rheoli ymddygiad mae’n rhaid i chi hysbysu AGC o fewn 28 diwrnod.
23(4)

     



Unrhyw wybodaeth sy’n eich gwneud yn anghymwys dan reoliad 11 o Reoliadau Gwarchod Plant a Gofal Dydd (Anghymhwyso) (Cymru) 2010.  Mae’r rhain ar gael yn 
www.arolygiaethgofal.cymru
11

     

Y digwyddiadau y mae’n rhaid i chi roi gwybod i ni amdanynt:

Rheoliad
Ticiwch
Rhaid i chi hysbysu AGC os ceir achosion o unrhyw glefyd heintus yn y safle perthnasol, a bod yr achosion hynny’n ddifrifol ym marn ymarferydd meddygol cofrestredig sy’n trin plentyn neu unrhyw unigolyn arall yn y safle.
7


     







Unrhyw anaf difrifol, neu salwch difrifol neu farwolaeth unrhyw blentyn neu unrhyw unigolyn arall yn y safle. 
7

     
Os ydych chi, neu unrhyw unigolyn sy’n byw, yn gweithio neu’n cael ei gyflogi yn y safle, yn cael eich cyhuddo o achosi niwed difrifol i blentyn neu os honnir bod unrhyw gamdriniaeth wedi digwydd yn y safle.
8

     


Unrhyw ddigwyddiad arall a allai effeithio ar eich addasrwydd i ofalu am blant neu addasrwydd unrhyw unigolyn sy’n byw, yn gweithio neu’n cael ei gyflogi yn y safle i fod mewn cysylltiad rheolaidd â phlant.
9

     


Unrhyw ddigwyddiad arall o bwys sy’n debygol o effeithio ar les unrhyw blentyn yn y safle.
10

     

O ran y digwyddiadau neu’r newidiadau canlynol (a nodir yn Rheoliad 31 (Atodlen 4)) dylech geisio hysbysu AGC cyn y digwyddiad, ond dim hwyrach na 14 diwrnod ar ôl y digwyddiad: 
Atodlen 4
Ticiwch
Os ceir newid o ran person â gofal eich gwasanaeth – rhowch fanylion.
2(1)(a)

     




A fyddech cystal â chadarnhau bod gan yr unigolyn a benodwyd ddwy flynedd o brofiad o weithio mewn lleoliad gofal dydd a reoleiddir:  



A fyddech cystal â darparu tystiolaeth bod gan       (rhowch enw’r Person â Gofal a benodwyd) brofiad a chymhwyster priodol ar gyfer y swydd y bydd yn ei dal, gan gyfeirio at Fframwaith Cymwysterau Cyngor Gofal Cymru neu Fframwaith Cymwysterau Skills Active (mewnosodwch amserlen 10 diwrnod).      

Mae’r fframwaith yn dangos yr holl gymwysterau derbyniol a all gynnwys cymwysterau gofal plant lefel 4 a lefel 5 ac mae Skills Active yn dangos y cymwysterau gwaith chwarae. 
     




Os ceir newid o ran unrhyw unigolyn a gyflogir gennych:
1(1)(b)

Mae’n rhaid i chi roi dyddiad geni, enw llawn (gan gynnwys enwau blaenorol ac unrhyw enwau eraill) a chyfeiriad cartref yr unigolyn newydd.

1(2)


     



Os ydych chi’n newid eich enw neu’ch cyfeiriad cartref – rhowch fanylion.
3(a)

     


Os ydych chi’n newid y math o ofal yr ydych yn ei ddarparu – rhowch fanylion.
4

     




Os yw cyfeiriad y man lle’r ydych yn cynnig gofal dydd yn newid – rhowch fanylion. (bydd angen i chi gwblhau cais* llawn a’i gyflwyno i’ch swyddfa ranbarthol AGC) *Sylwer y gall gymryd hyd at 14 wythnos i brosesu eich cais
10

     




Os ydych chi’n newid yr oriau pryd yr ydych yn cynnig gofal dydd – rhowch fanylion.
6

     




Unrhyw wybodaeth ychwanegol am newidiadau i’ch gwasanaeth / digwyddiadau o bwys:
     




















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 https://arolygiaethgofal.cymru/sut-rydym-yn-defnyddioch-gwybodaeth-bersonol neu cysylltwch â ni am gopi papur.

Llofnod y Person Cofrestredig/ yr Unigolyn Cyfrifol:
     

Dyddiad:
     

Mae’n drosedd i Unigolyn Cofrestredig/Unigolyn Cyfrifol beidio â chydymffurfio ag unrhyw un o’r gofynion hysbysu uchod, heb esgus rhesymol, a phe byddai’r unigolyn hwnnw’n cael ei ddyfarnu’n euog, byddai’n agored i ddirwy hyd at lefel 5 ar y raddfa safonol. 









Bydd ffurflenni a gwblhawyd yn aml yn cynnwys gwybodaeth bersonol, ac mae angen eu diogelu'n ddigonol. Felly, dylid cyflwyno ffurflenni’n defnyddio'r dulliau canlynol yn unig:

Trwy e-bost diogel at AGC.Cymorth@gov.wales

Trwy bost wedi'i recordio at eich swyddfa AGC leol:

Arolygiaeth Gofal Cymru,
Adeiladau'r Llywodraeth,
Sarn Mynach,
Cyffordd Llandudno.
LL31 9RZ
Ffacs: 0872 437 7301
Arolygiaeth Gofal Cymru,
Adeilad Llywodraeth Cymru,
Parc Busnes,
Rhyd-y-car, 
Merthyr Tudful.
CF48 1UZ
Ffacs: 0872 437 7302

Arolygiaeth Gofal Cymru,
Adeiladau'r Llywodraeth,
Teras Picton, 
Caerfyrddin.
SA31 3BT
Ffacs: 0872 437 7303
Pwysig: Ni ddylid anfon ffurflenni a gwblhawyd yn uniongyrchol at staff AGC.


