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1.  Rheoli iechyd a diogelwch  
 

At ddibenion trosglwyddo gofynion cytundebol y Cod hwn i isgontractwyr y darparwr, 
dylid disodli’r diffiniad ‘darparwr’ ag ‘isgontractwr y darparwyr’ [ac eithrio yn adrannau 
1(e) i 1(l)] a 6.8. 
 

(a) Mae’r darparwr wedi: 
 

 paratoi polisi iechyd a diogelwch 

 cynnal asesiad risg llawn o bob agwedd ar ei waith  

 datblygu strwythur rheoli sy’n caniatáu i’r polisi gael ei roi ar waith a 

 system adolygu ac archwilio syn cadarnhau, yn gwerthuso, yn cywiro ac 
yn datblygu ei drefniadau a’i bersonél iechyd a diogelwch 

 

(b)  Mae gan y darparwr gyfarwyddwr penodol (neu swyddog cyfatebol), sy’n 
gyfrifol am iechyd a diogelwch. 

 

(c) Mae’r darparwr yn adolygu a/neu’n archwilio pob agwedd ar ei system rheoli 
iechyd a diogelwch unwaith y flwyddyn o leiaf, gan gynnwys y trefniadau 
adolygu/archwilio, gan baratoi adroddiad ar ei gasgliadau/argymhellion.  

 

(d) Mae’r darparwr yn archwilio ansawdd ei ddogfennau arfarnu a monitro, mewn 
perthynas â’r cyflogwyr / lleoliadau, a’r dysgwyr i:   

 

 nodi pa mor effeithiol yw’r trefniadau arfarnu a monitro  

 archwilio pa mor effeithiol yw’r dogfennau, a 

 monitro pa mor effeithiol yw’r personél arfarnu a monitro. 
 

Cewch gyfarwyddyd ar sicrhau ansawdd yn Atodiad 5  
 

(e)  Mae’r darparwr yn cynnal asesiad cychwynnol o system rheoli iechyd a 
diogelwch o’i ddarpar isgontractwyr, gan gofnodi i ba raddau y maent yn  
cydymffurfio â’r Cod hwn. 

 

(f) Os yw’r darparwr yn gallu sicrhau bod ei isgontractwyr yn gallu bodloni 
gofynion y Cod hwn, yna cytunir ar gytundeb ffurfiol sy’n cynnwys yr holl 
ofynion a nodir yn 9.2 o’r Cod hwn. 

 

(g) Yn amodol ar (f): mae’r darparwr yn adolygu system rheoli iechyd a diogelwch 
ei isgontractwyr o leiaf dri mis wedi iddynt ddechrau rhoi’r rhaglenni ar waith, 
a bob blwyddyn wedi hynny. 

 

(h) Dylai’r broses o adolygu isgontractwyr y darparwr gynnwys gwerthuso’n 
briodol ac yn ddigonol i ba raddau y maent yn cydymffurfio â’r Cod hwn, gan 
gynnwys archwilio unrhyw dystiolaeth am eu trefniadau arfarnu, contractio, a 
monitro a’u system olrhain dogfennau. Yn dilyn yr adolygiad, dylid paratoi 
adroddiad sy’n nodi i ba raddau y mae’r isgontractwr yn cydymffurfio â’r Cod 
hwn. Dim ond mewn perthynas ag arfarniadau Twf Swyddi Cymru y byddai’r 
adolygiad hwn yn cael ei gynnal.  
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(i) Os gwelir bod diffygion yn system rheoli iechyd a diogelwch isgontractwr y 
darparwr ac y gallai hynny greu risg, anaf difrifol neu salwch i’r dysgwr yn 
uniongyrchol, dylai’r darparwr gysylltu â Rheolwr Iechyd a Diogelwch 
Llywodraeth Cymru ar unwaith i ofyn am gyngor. Y rhif yw 03000 253911. 

 

(j) Os gwelir, yn ystod yr adolygiad, bod diffygion yn nogfennau arfarnu, 
contractio neu fonitro isgontractwr y darparwr, a bod hynny’n cyfateb i 
ddiffygion, yna rhaid ymweld â sampl o gyflogwyr/lleoliadau i asesu’r risg i 
ddysgwyr. Mewn perthynas â rhaglen Twf Swyddi Cymru, os gwelir bod 
diffygion yn y dogfennau arfarnu, dylai isgontractwr y darparwr roi sicrwydd na 
allai unrhyw broblem arall godi.  

 

(k) Os gwelir, yn ystod adolygiad, bod diffygion sylweddol yn system rheoli iechyd 
a diogelwch isgontractwr y darparwr, na ellir eu hunioni drwy baratoi cynllun 
datblygu, rhaid i’r darparwr gysylltu â’r Rheolwr Iechyd a Diogelwch i ofyn am 
gyngor. 

 

(l) Mae’r darparwr yn cadw cofnod o’r asesiadau cychwynnol ac unrhyw 
adolygiad dilynol o bob un o’i isgontractwyr. 

 

 

1.1  Polisi iechyd a diogelwch  
 
1.1.1 Mae gan y darparwr bolisi iechyd a diogelwch ysgrifenedig sy’n cynnwys 
datganiad o fwriad, strwythur y sefydliad a’r trefniadau perthnasol. Nid oes raid 
integreiddio’r tair elfen hon mewn un ddogfen, o reidrwydd. 
 
1.1.2 Mae polisi iechyd a diogelwch ysgrifenedig y darparwr yn ymdrin â phob 

agwedd ar ei waith. 
 
1.1.3 Mae pennaeth y sefydliad yn llofnodi’r polisi iechyd a diogelwch. 
 
1.1.4 Mae polisi iechyd a diogelwch y darparwr yn cynnwys ymrwymiad clir i 
ddarparu amgylchedd gwaith diogel ac iach i bawb. 
 
1.1.5 Mae polisi iechyd a diogelwch y darparwr yn cynnwys datganiad clir yn 
ymwneud â’i ymrwymiad i sicrhau iechyd, diogelwch a lles y dysgwyr. 
 
1.1.6 Mae’r rhai sy’n gyfrifol am reoli a gweithredu’r polisi’n cael gwybod am y 
trefniadau’n ymwneud ag iechyd, diogelwch a lles y dysgwyr. 
 
1.1.7 Mae’r polisi iechyd a diogelwch yn cael ei ddiweddaru, yn dilyn 
casgliadau/argymhellion yr adroddiad archwilio blynyddol neu’n dilyn newidiadau 
sylweddol i unrhyw un o’i drefniadau. 
 

1.2  Asesu risg 
 
1.2.1 Mae’r darparwr yn asesu ei holl weithgareddau, yn unol â gofynion y gyfraith. 
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1.2.2 Mae’r darparwr yn cofnodi unrhyw beryglon sylweddol ac yn asesu’r risgiau 
cysylltiedig yn briodol, p’un ai drwy gynnal asesiad risg cyffredinol, neu asesiad 
penodol, yn unol â gofynion y gyfraith. 
 
1.2.3 Mae’r darparwr yn sicrhau bod pob risg yn cael ei reoli drwy ddulliau ffisegol a 
dulliau rheoli effeithiol. 
 
1.2.4 Mae asesiadau cyffredinol a phenodol y darparwr yn ystyried yr unigolion 
hynny a allai fod yn wynebu mwy o risg nag eraill, gan gynnwys pobl ifanc, merched 
beichiog/mamau newydd, pobl ag anableddau a/neu anawsterau dysgu etc.  
 
1.2.5 Caiff yr holl asesiadau risg eu cwblhau cyn i’r rhaglen ddysgu ddechrau. 
 
1.2.6 Mae system ar waith i roi gwybod i’r aseswyr risg os bydd angen adolygu 
asesiadau risg oherwydd newidiadau.  
 
1.2.7 Mae’r darparwr yn adolygu’r asesiadau risg ymhen cyfnod sy’n cyd-fynd â 
natur y risg a/neu os bydd damwain, clefyd neu ddigwyddiad peryglus.  
 
Dylai’r darparwr ystyried bod ei bolisi iechyd a diogelwch a’i asesiadau risg yn 
elfennau o’i system rheoli iechyd a diogelwch, a’u bod yn cyfrannu at weithredu’r 
trefniadau priodol a nodir yn y polisi iechyd a diogelwch.   
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2.  Cymwyseddau staff  
 
Cyfrifoldeb y sefydliadau sy’n eu cyflogi yw penderfynu ar gymwyseddau  
angenrheidiol ei bersonél a sicrhau bod y cymhwysedd ganddynt. 
 
2.1 Mae gan y darparwr berson cymwys penodol i roi cyngor a chymorth i’r 
sefydliad er mwyn iddo fedru rhoi ei bolisi iechyd a diogelwch ar waith. 
 
2.2 Mae gan y swyddog iechyd a diogelwch cymwys hwn awdurdod digonol i 
reoli/cydlynu/rheoli pob agwedd ar y system rheoli iechyd a diogelwch. 
 
2.3 Mae gan y swyddog iechyd a diogelwch cymwys hwn ddigon o gymwysterau 
a/neu brofiad ac mae’n gwybod digon am y ddeddfwriaeth bresennol a’r 
egwyddorion iechyd a diogelwch cyffredinol sy’n ymwneud ag asesu risg ac atal 
damweiniau/clefydau etc. 
 
2.4 Mae gan y swyddog iechyd a diogelwch cymwys hwn ddealltwriaeth ddigonol 
o’r Cod.  
  
2.5 Mae darparwyr sy’n cyflwyno rhaglenni addysg ar eu safleoedd eu hunain yn 
sicrhau bod ganddynt bobl gymwys mewn perthynas â: 
 

 goruchwylio 

 cymorth cyntaf 

 personél addas i helpu mewn argyfwng. 
 
2.6  Mae gan bersonél arfarnu’r darparwr: 
 

 ddealltwriaeth dda o iechyd a diogelwch yn gyffredinol  

 dealltwriaeth lawn o’u dyletswyddau a pha mor berthnasol yw’r dogfennau 
a ddefnyddir   

 y wybodaeth a’r ymwybyddiaeth i weld y peryglon a’r risgiau yn y meysydd 
galwedigaethol y maent yn eu harfarnu. 

 
2.7 Mae gan bersonél monitro’r darparwr: 
 

 ddealltwriaeth lawn o’u dyletswyddau a pha mor berthnasol yw’r 
dogfennau a ddefnyddir  

 ddealltwriaeth lawn o’r peryglon a’r risgiau yn y meysydd galwedigaethol y 
maent yn ymdrin â nhw 

 y gallu i fanteisio ar bobl sy’n gallu rhoi cymorth a chefnogaeth gymwys 
benodol. 

 
D.S.Nid yw 2.7 yn ymwneud â darparwyr sydd dan gontract i roi rhaglen Twf Swyddi 
Cymru ar waith yn unig. 
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2.8 Mae gan y darparwr system i asesu a datblygu personél sydd â chyfrifoldeb 
iechyd a diogelwch. Mae’r system hon yn: 
 

 nodi gofynion hyfforddiant iechyd a diogelwch  

 sicrhau bod hyfforddiant yn cael ei drefnu i fodloni’r gofynion, ac y caiff  

 ei bwyso a’i fesur i sicrhau ei fod yn effeithiol. 
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3.  Yr amgylchedd dysgu  
 
Mae’r gofynion isod yn gymwys i ddarparwyr sy’n cyflwyno hyfforddiant / rhaglen 
ddysgu ar safle o dan eu rheolaeth. Nid yw’r gofynion a ganlyn yn berthnasol i raglen 
ddysgu a gyflwynir ar safle’r cyflogwr/lleoliad, nac i raglen Twf Swyddi Cymru.  
 
3.1 Mae gan y darparwr systemau digonol ar waith i fedru dangos bod yr 
amgylcheddau dysgu o dan eu rheolaeth uniongyrchol yn ddiogel ac nad ydynt yn 
peryglu iechyd. 
 
3.2 Fel rhan o’r broses o reoli’r amgylchedd dysgu, mae’r darparwr yn cynnal 
archwiliad sy’n cael ei chofnodi, ac sy’n caniatáu i’r darparwr unioni/newid unrhyw 
beryglon neu broblemau yn y gweithle, neu i ymgymryd â gwaith datblygu, ac mae’n 
sicrhau bod yr holl staff a’r holl ddysgwyr yn gwybod am y broses hon.  
 
3.3 Mae’r darparwr yn sicrhau bod cyfleusterau lles ar gael sy’n cynnwys:  
 

 digon o doiledau sy’n lân, sy’n cael eu hawyru, eu cynnal a’u cadw ac sy’n 
hawdd eu defnyddio   

 cyfleusterau ymolchi a chanddynt ddŵr tap poeth ac oer, sebon a 
chyfleusterau sychu dwylo 

 dŵr yfed llesol a chyfleus, a 

 lleoedd i orffwys ac i fwyta. 
 

Dylai’r amgylchedd dysgu, ynghyd â’r dulliau a’r arferion rheoli, fod ynghlwm wrth y 
broses asesu risg.  
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4.  Cyfarpar, deunyddiau a systemau gweithio diogel  
 
Mae’r gofynion isod yn gymwys i ddarparwyr sy’n cyflwyno hyfforddiant/rhaglen 
ddysgu ar safle o dan eu rheolaeth. Nid yw’r gofynion a ganlyn yn berthnasol i raglen 
ddysgu a gyflwynir ar safle’r cyflogwr/lleoliad, nac i raglen Twf Swyddi Cymru.  
 
4.1 Mae gan y darparwr systemau boddhaol ar waith i fedru dangos bod 
cyfarpar/peiriannau a deunyddiau, gan gynnwys cemegion, o dan eu rheolaeth 
uniongyrchol yn ddiogel ac nad ydynt yn peryglu iechyd.  
 
4.2 Mae system y darparwr dros reoli cyfarpar/peiriannau a chemegion yn 
cynnwys: 
 

 asesu risg;  

 archwiliadau (statudol neu fel arall). 
 

4.3 Mae’r darparwr yn prynu deunyddiau, gan gynnwys cemegion: 
 

 gyda thaflenni data diogelwch gofynnol y cynhyrchwyr; ac yn  

 yn cynnal asesiad risg ohonynt, gan ddilyn gofynion COSHH. 
 
4.4 Mae angen systemau gweithio diogel ar gyfer gweithgareddau risg uchel ac 

maent yn cynnwys: 
 

 asesu’r dasg 

 adnabod perygl 

 diffinio systemau diogel 

 rhoi systemau ar waith 

 monitro systemau a 

 rhoi gwybodaeth i bawb sy’n ymwenud â’r dasg. 
 
4.5 Mae angen cyfarwyddiadau gwaith ar gyfer tasgau arferol i sicrhau ansawdd a 
diogelwch. 
 
4.6 Caiff offer diogelwch personol ei ddarparu am ddim: 
 

 ar ben mesurau rheoli eraill ac mae’n 

 cyd-fynd â’r risg 

 yn addas i’w ddefnyddio. 
 

4.7 Mae’r darparwr yn sicrhau bod yr offer diogelwch personol yn parhau’n 
effeithiol drwy: 
 

 sicrhau ei fod yn cael ei ddefnyddio’n briodol 

 ei gadw’n briodol  
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 ei gadw’n lân a’i gynnal a’i gadw’n gyffredinol. 
 
Dylai’r gwaith o reoli cyfarpar, deunyddiau ac offer diogelwch personol fod ynghlwm 
wrth y broses o asesu risg, gan asesu’r holl risgiau, yn unol â’r gofynion cyffredinol 
neu’r gofynion statudol penodol.  
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5.  Rhaglen gynefino/hyfforddiant iechyd a diogelwch i 
ddysgwyr 
       
Nid yw’r gofynion a ganlyn yn berthnasol i raglen Twf Swyddi Cymru. 
 
5.1 Mae’r darparwr yn cyflwyno sesiwn gynefino ym maes iechyd a diogelwch yn 
gyffredinol i’r dysgwyr, gan gynnwys gwybodaeth berthnasol yn ymwneud â’r polisi 
iechyd a diogelwch, a chyfrifoldebau cyfreithiol a chytundebol etc. 
 
5.2 Pan fydd y darparwr yn cyflwyno hyfforddiant/rhaglen ddysgu ar ei safle ei 
hun, neu safle a ddefnyddir gan y darparwr i gyflwyno rhaglenni dysgu, mae’r sesiwn 
gynefino gyffredinol yn cynnwys:  
 

 taith o amgylch y safle a chyflwyniad i staff allweddol  

 gwybodaeth am gyfrifoldebau cyfreithiol y dysgwr  

 gwybodaeth am y risgiau cyffredinol a’r dulliau o’u rheoli, fel y’u nodir 
mewn asesiadau risg  

 gweithrediadau argyfwng 

 cymorth cyntaf 

 gwaharddiadau 

 trefniadau cofnodi damweiniau, salwch a digwyddiadau eraill  

 offer diogelwch personol, a sut i’w lanhau a’i gadw. 
 
5.3 Pan fydd y darparwr yn cyflwyno hyfforddiant/cwrs dysgu ar ei safle ei hun, 
neu safle a ddefnyddir gan y darparwr i gyflwyno rhaglenni dysgu, caiff sesiwn 
gynefino benodol ei chyflwyno a fydd yn cynnwys: 
 

 yr amgylchedd hyfforddi/dysgu uniongyrchol 

 cyfarpar/peiriannau/cemegion ac offer diogelwch personol penodol y bydd 
y dysgwyr yn eu defnyddio  

 gwybodaeth am y risgiau penodol a’r dulliau o’u rheoli fel y’u nodir mewn 
asesiadau risg 

 swyddogion cymorth cyntaf perthnasol 

 rhybudd tân a sut i adael yr adeilad 

 yr ystafelloedd ymolchi agosaf / sydd ar gael  

 cyfleusterau lles 

 trefniadau goruchwylio. 
 

5.4 Rhaid cyflwyno’r rhaglen gynefino gyffredinol cyn gynted â phosibl ar ôl i’r 
rhaglen ddysgu ddechrau. 
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5.5 Cyn gosod dysgwyr  gyda’r cyflogwr/yn y lleoliad, mae’r darparwr yn cynnal 
rhaglen gynefino’n unol â 5.1. 
 
5.6 Mae’r darparwr yn sicrhau bod ei isgontractwyr yn cyflwyno rhaglen gynefino 
yn unol â 5.1 i 5.4. 
 
5.7 Mae’r darparwr yn sicrhau bod y cyflogwyr / lleoliadau’n cyflwyno rhaglen 
gynefino foddhaol i’r dysgwyr. 
 
5.8 Mae gan y darparwr system ar waith i sicrhau bod pawb yn deall y broses 
gynefino. 
 
5.9 Mae’r broses gynefino’n cael ei harchwilio i:  

 

 gael gwybodaeth am ddealltwriaeth y dysgwr  

 gwerthuso pa mor effeithiol oedd y rhaglen gynefino. 
 
5.10 Mae’r darparwr yn adolygu ei holl systemau a’i ddogfennau’n ymwneud â’r 
rhaglen gynefino i sicrhau bod gwybodaeth effeithiol a chyfredol yn cael ei rhoi i’r 
dysgwyr mewn ffordd ddealladwy.  
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6.  Cofnodi a rhoi gwybod am ddamweiniau/clefydau  
 
Nid yw’r gofynion a ganlyn yn berthnasol i raglen Twf Swyddi Cymru. 

 
6.1 Mae gan y darparwr weithdrefnau a phrosesau ar waith i gofnodi a rhoi 
gwybod am ddamweiniau, clefydau a digwyddiadau peryglus ac mae’r rhain yn 
ysgrifenedig ac yn cael eu hanfon at bob gweithiwr perthnasol, gan gynnwys 
dysgwyr. 
 
6.2 Mae’r darparwr yn cofnodi unrhyw ddamweiniau, clefydau a digwyddiadau 

peryglus perthnasol, gan gynnwys llenwi ffurflen Cofnodi 
Damweiniau/Clefydau neu Ddigwyddiadau Peryglus (HS001). 

 
6.3 Dylid anfon ffurflenni HS001 i’r cyfeiriad e-bost a ganlyn: pa.gaf@llyw.cymru  
 
6.4 Rhaid rhoi gwybod i Reolwr Iechyd a Diogelwch Llywodraeth Cymru am 

unrhyw farwolaethau, a hynny’r un diwrnod â’r farwolaeth neu, fel arall, cyn 
gynted â phosibl, drwy ffonio 03000 253911. 

 
6.5 Rhaid rhoi gwybod i Reolwr Iechyd a Diogelwch Llywodraeth Cymru am 

unrhyw ddamweiniau mawr, damweiniau sy’n arwain at absenoldeb o dros 
saith diwrnod, clefydau galwedigaethol a gofnodwyd gan feddygon ac unrhyw 
ddigwyddiadau peryglus, a hynny cyn pen deuddeg diwrnod gwaith ar ôl 
iddynt ddigwydd neu, yn achos clefyd galwedigaethol, deuddeg diwrnod ar ôl i 
feddyg teulu roi ei ddiagnosis. Cewch ganllawiau ar ddamweiniau mawr yn 
nogfen Llywodraeth Cymru ar Gofnodi damweiniau/clefydau ar gyfer 
darpariaeth o dan gontract  
 

https://beta.llyw.cymru/cofnodi-rhoi-gwybod-am-ddamweiniauclefydau-canllawiau-ar-
gyfer-darparwyr-dysgun-seiliedig-ar-waith 

 
6.6 Rhaid i’r darparwr roi gwybod i Lywodraeth Cymru am unrhyw 

ddigwyddiadau’n ymwneud â bwlio neu drais o fath arall tuag at ddysgwyr yn 
y gwaith, gan gynnwys aflonyddu hiliol, a hynny cyn pen deuddeg diwrnod 
gwaith.  

 
6.7 Mae’r darparwr yn sicrhau bod pob ymdrech rhesymol yn cael ei wneud i 

sicrhau bod y cyflogwyr/lleoliadau’n cofnodi damweiniau, clefydau a 
digwyddiadau peryglus.  
 

6.8 Gall y darparwr roi sicrwydd y bydd ei isgontractwyr yn cael cofnod o 
ddamweiniau, clefydau a digwyddiadau peryglus gan y cyflogwyr/lleoliadau . 

 
6.9 Mae proses gofnodi’r darparwr yn cynnwys dulliau o sicrhau bod mesurau 

ataliol yn cael eu rhoi ar waith ac y cânt eu monitro i sicrhau eu bod yn 
effeithiol.   

 
6.10 Mae’r darparwr yn cofnodi ei gasgliadau’n dilyn y ddamwain/clefyd neu 

ddigwyddiad peryglus ar ffurflen Gwybodaeth am Ddamweiniau/Clefydau 

mailto:pa.gaf@llyw.cymru
https://beta.llyw.cymru/cofnodi-rhoi-gwybod-am-ddamweiniauclefydau-canllawiau-ar-gyfer-darparwyr-dysgun-seiliedig-ar-waith
https://beta.llyw.cymru/cofnodi-rhoi-gwybod-am-ddamweiniauclefydau-canllawiau-ar-gyfer-darparwyr-dysgun-seiliedig-ar-waith
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(AF1) ac yn ei hanfon i’r cyfeiriad e-bost: pa.gaf@llyw.cymru. Dylid anfon 
ffurflen AF1 cyn pen 25 diwrnod gwaith ar ôl cyflwyno’r HS001. 

 
6.11 Os bydd angen newid ffurflen AF1, neu os bydd angen cymryd camau eraill a 

fyddai’n golygu na fyddai Llywodraeth Cymru yn gallu cau’r achos, dylid anfon 
y ffurflen AF1 ddiwygiedig i’r cyfeiriad e-bost pa.gaf@llyw.cymru gan nodi rhif 
y  ddamwain/clefyd ar ben tudalen 6. Bydd y cyfeirnod hwn yn cael ei roi i’r 
darparwr wedi iddo gyflwyno ffurflen HS001. 

 
6.12 Mae gan y darparwr ddealltwriaeth ddigonol o system a chanllawiau 

Llywodraeth Cymru ar Gofnodi Damweiniau/Clefydau ar gyfer darpariaeth dan 
gontract.  

 
Dylai damweiniau/clefydau neu ddigwyddiadau peryglus sy’n digwydd ar safle’r 
darparwr fod ynghlwm wrth y broses o adolygu asesiadau risg unigol a/neu’r broses 
asesu risg. 
 
Dylai damweiniau/clefydau neu ddigwyddiadau peryglus sy’n effeithio, neu a allai 
effeithio, ar ddysgwyr fod ynghlwm wrth y trefniadau cofnodi damweiniau/clefydau 
mewn perthynas â’r cyflogwr/lleoliad ac wrth benderfynu pa mor aml y dylid monitro’r 
cyflogwr/ lleoliad etc. 
 

mailto:pa.gaf@llyw.cymru
mailto:pa.gaf@llyw.cymru


14 
 
  

7.  Argyfyngau   
 
Mae’r gofynion isod yn gymwys i ddarparwyr sy’n cyflwyno hyfforddiant / rhaglen 
ddysgu ar safle o dan eu rheolaeth. Nid yw’r gofynion a ganlyn yn berthnasol i raglen 
ddysgu a gyflwynir ar safle’r cyflogwr/lleoliad, nac i raglen Twf Swyddi Cymru.  
Mae’r gofynion isod yn gymwys i ddarparwyr sy’n cyflwyno hyfforddiant / rhaglen 
ddysgu ar safle o dan eu rheolaeth. Nid yw’r gofynion a ganlyn yn berthnasol i raglen 
ddysgu a gyflwynir ar safle’r cyflogwr/lleoliad, nac i raglen Twf Swyddi Cymru. 
 
7.1 Mae gan y darparwr systemau a gweithdrefnau a nodwyd/sy’n ofynnol yn 
dilyn asesiadau risg ac yn ôl y gyfraith i ddarganfod, rheoli, rhybuddio pobl 
berthnasol am argyfyngau, neu i’w hatal.  
 
7.2 Mae gan y darparwr berson cyfrifol penodol sy’n gyfrifol am reoli tân . 
 
7.3 Mae’r darparwr wedi asesu’r gofyniad ac wedi paratoi cynlluniau personol 
gadael mewn argyfwng i sicrhau bod pobl sy’n llai abl yn gallu gadael yr adeilad 
mewn argyfwng. 
 
7.4 Mae’r darparwr yn sicrhau bod yr holl gyfarpar tân a chymorth cyntaf sy’n 
angenrheidiol yn ôl y gyfraith ar gael, ac y caiff ei gynnal a’i gadw a’i adolygu i 
sicrhau ei fod yn cydymffurfio â’r gofynion bob amser.   
 
7.5 Mae gan y darparwr weithdrefnau a systemau ar waith sy’n caniatáu i bawb 
adael yr adeilad yn amserol mewn argyfwng. 
 
7.6 Mae’r darparwr yn cynnal ymarfer argyfwng bob blwyddyn i:  
 

 asesu a yw’r gweithdrefnau ar gyfer argyfyngau’n ddigonol;   

 cyfrannu at yr adolygiad o’r asesiadau. 
 
7.7 Mae’r darparwr yn sicrhau bod pawb, gan gynnwys dysgwyr,  yn cael yr holl 
wybodaeth berthnasol yn ymwneud â chymorth cyntaf, tân neu unrhyw argyfwng 
posibl arall, fel y bo’n briodol.   
 
7.8 Mae’r darparwr yn adolygu/archwilio’r holl weithdrefnau a’r prosesau’n 
ymwneud ag argyfyngau, gan gadw at yr amserlenni priodol a nodir yn yr asesiadau 
neu’r gyfraith.  
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8.  Arfarnu   
 
8.1 Mae’r darparwr yn sicrhau bod arfarniad yn cael ei gynnal a bod y 
cyflogwr/lleoliad wedi’i dderbyn neu wedi’i dderbyn yn amodol ar ddatblygiadau 
penodol, cyn:  
 

 i’r dysgwyr/cyfranogwyr gael eu lleoli yno 

 i’r rhaglen ddysgu/profiad gwaith ddechrau  

 i’r darparwr a’r cyflogwr/lleoliad gytuno ar y contract, ei lofnodi a’i ddyddio. 
Nid oes raid i ddarparwyr fod â chontract yn ymwneud ag iechyd a 
diogelwch mewn perthynas â rhaglen Twf Swyddi Cymru.  

 
8.2 Mae’r darparwr yn sicrhau bod pobl gymwys yn cynnal arfarniad o 
gyflogwyr/lleoliadau, ac yn sicrhau bod ganddynt brofiad perthnasol o’r llwybr 
galwedigaethol y bydd y dysgwyr yn ei ddilyn. 
 
8.3 Mae’r darparwr yn cofnodi manylion system rheoli iechyd a diogelwch y 
cyflogwr/lleoliad, a hynny mewn dogfen arfarnu benodol sy’n cynnwys y meini prawf 
yn Atodiad 1, ac mae’n gyfrwng i gofnodi unrhyw gamau y mae angen eu cymryd yn 
dilyn materion/pryderon sy’n codi yn yr arfarniad. 
 
8.4 Mae’r camau a gymerir yn dilyn materion/pryderon sy’n codi yn yr arfarniad yn 
cael eu monitro o fewn cyfnod rhesymol. 
 
8.5 Mae’r darparwr yn gwerthuso’r band risg trefniadaethol yn ôl safon system 
rheoli iechyd a diogelwch y cyflogwr/lleoliad gan ddefnyddio meini prawf Atodiad 2. 
Nid yw hyn yn ofynnol mewn perthynas â rhaglen Twf Swyddi Cymru.  
 
8.6 Mae’r darparwr yn penderfynu ar y band risg cyfunol  drwy groesgyfeirio’r 
band risg trefniadaethol â’r risg galwedigaethol (mae canllawiau i’w cael o dan 
Dosbarthu Gweithgareddau ar dudalen 30). Nid yw hyn yn ofynnol mewn perthynas 
â rhaglen Twf Swyddi Cymru. 
 
8.7 Mae’r darparwr yn cofnodi’r bandiau risg trefniadaethol,  galwedigaethol a 
chyfunol yn y ddogfen arfarnu. Nid yw hyn yn ofynnol mewn perthynas â rhaglen Twf 
Swyddi Cymru 
 
8.8 Os yw’r asesiad yn dangos bod cyflogwr/lleoliad yn annerbyniol, mae’r 
darparwr yn sicrhau na chytunir ar gontract, ni chaiff unrhyw ddysgwr/gyfranogwr ei 
leoli, ac ni fydd unrhyw raglen ddysgu’n dechrau. Yng nghyswllt y gofyniad hwn, yr 
unig waharddiad sy’n berthnasol i raglen Twf Swyddi Cymru yw’r gwaharddiad ar 
leoli’r dysgwyr. 
 
8.9 Os yw’r asesiad yn dangos bod angen gohirio’r trefniadau gyda’r 
cyflogwr/lleoliad, mae’r darparwr yn sicrhau na chytunir ar gontract, ni chaiff unrhyw 
ddysgwr/gyfranogwr ei leoli, ac ni fydd unrhyw raglen ddysgu’n dechrau nes bydd 
cynnydd digonol wedi’i wneud mewn perthynas â’r cynllun datblygu. Nid yw hyn yn 
ofynnol mewn perthynas â rhaglen Twf Swyddi Cymru. 
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8.10 Mae’r darparwr yn sicrhau bod gan y rhai sy’n arfarnu’r cyflogwyr/lleoliadau   
yr awdurdod i wahardd y contract, y rhaglen ddysgu/profiad gwaith neu i wahardd 
rhaglen Twf Swyddi Cymru rhag dechrau, os yw’r asesiad yn dangos bod y 
cyflogwr/lleoliad yn annerbyniol. 

 
8.11 Mae’r darparwr yn sicrhau bod gan y rhai sy’n arfarnu’r cyflogwyr/lleoliadau   
yr awdurdod i ohirio’r contract a’r rhaglen ddysgu/profiad gwaith nes bydd cynnydd 
derbyniol wedi’i gytuno ac wedi’i wneud. Nid yw hyn yn ofynnol mewn perthynas â 
rhaglen Twf Swyddi Cymru. 
 
8.12 Mae gan y darparwr system olrhain sy’n: 
 

 cadarnhau dyddiadau arfarnu i sicrhau bod gwaith monitro neu arfarniad 
arall yn cael ei gwblhau  

 archwilio cynlluniau datblygu i sicrhau bod y camau priodol wedi’u cymryd   

 cadarnhau’r dyddiad y daw Yswiriant Gorfodol Atebolrwydd Cyflogwr ac 
Yswiriant Atebolrwydd Cyhoeddus y cyflogwr/lleoliad i ben, os yw’n 
briodol, gan sicrhau bod yswiriant cyfredol wedi’i ddarparu. 
 

D.S. Nid yw 8.12 yn berthnasol i raglen Twf Swyddi Cymru 

 
8.13 Mae’r system arfarnu’n gweithredu’n effeithiol ac ni fydd y canlynol yn effeithio 

arni: 
 

 newidiadau o ran personél 

 ad-drefnu sefydliadol 

 llwyth gwaith personél arfarnu. 
 
8.14 Mae proses arfarnu’r darparwr ac isgontractwr y darparwr yn ystyried:  
 

 y gwaith neu’r gweithgareddau sy’n mynd rhagddynt (risgiau 
galwedigaethol)  

 lle y bydd y dysgwr/dysgwyr yn gweithio   

 cyfweld pobl addas yn gysylltiedig â’r cyflogwr /lleoliad e.e. rheolwr 

 archwilio’r dogfennau perthnasol e.e. polisi, asesiadau risg. 
 

8.15 Ni ddylid archifo cofnodion arfarnu cyflogwyr/lleoliadau wedi i’r rhaglen 
ddysgu ddod i ben, nes bydd y cyfnod segur wedi dod i ben. 
 
8.16 Bydd angen cynnal arfarniad arall:  
 

 pan fydd yr arfarniad cychwynnol, neu’r arfarniad dilynol, yn weithredol ers 
pedair blynedd  
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 pan fydd strwythur, amgylchedd, gwaith etc y cyflogwr/lleoliad wedi newid 
yn sylweddol  

 os gwelwyd bod problemau sylweddol yn dilyn adroddiad ar 
ddamwain/clefyd, a/neu  

 os nad yw cyflogwr/lleoliad wedi’i ddefnyddio ar gyfer rhaglen 
ddysgu/profiad gwaith am gyfnod – mae Atodiad 3 yn cynnwys 
gwybodaeth am y cyfnodau perthnasol. 

 
Nid yw’r pwynt bwled diwethaf yn berthnasol i raglen Twf Swyddi Cymru. 
 

8.17 Caiff cofnodion arfarnu cyflogwyr/lleoliadau sy’n parhau i gael eu defnyddio eu 
harchifo ar ôl pedair blynedd, a chânt eu cadw yno am bedair blynedd o leiaf.   
 
8.18 Yn achos dysgwyr/cyfranogwyr sydd ag anawsterau dysgu a/neu anableddau, 
mae’r darparwr yn sicrhau bod arfarniad yn cael ei gynnal gan roi sylw ac ystyriaeth 
benodol i’r unigolion hynny. 
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9.  Rheoli cytundebau 
 

Nid yw’r gofynion a ganlyn yn berthnasol i raglen Twf Swyddi Cymru. 
 

9.1 Rhaid cael contract rhwng y partïon a ganlyn: 
 

 y darparwr ac isgontractwr y darparwr 

 y darparwr a’r cyflogwyr/lleoliadau  

 isgontractwr y darparwr a’r cyflogwyr/lleoliadau. 
 

9.2  Rhaid i’r contract gynnwys adrannau’n ymdrin â’r canlynol:  
 

 cydymffurfio â deddfwriaeth iechyd a diogelwch berthnasol 

 Yswiriant Gorfodol Atebolrwydd Cyflogwr ac Yswiriant Atebolrwydd 
Cyhoeddus, os yw’n briodol 

 polisi iechyd a diogelwch, os yw’n ofynnol yn ôl y gyfraith  

 y broses asesu risg, yn unol â gofynion y gyfraith 

 pobl gymwys a chanddynt gyfrifoldeb dros iechyd a diogelwch; 

 rhaglen gynefino i ddysgwyr 

 offer diogelwch personol a gaiff ei ddarparu am ddim, a sicrwydd y caiff ei 
ddefnyddio’n briodol 
  

 sicrhau bod y canlynol yn ddiogel ac yn iach 
 

– amgylcheddau gwaith/dysgu 

– cyfarpar, deunyddiau 

– systemau gweithio 

– cyfleusterau lles 

– trefniadau argyfwng 
 

 sicrhau bod pob person perthnasol yn deall ac yn cytuno â’r 
gwaharddiadau  

 cofnodi a rhoi gwybod am ddamweiniau/clefydau  

 sicrhau bod y darparwr ac isgontractwr y darparwr, os yw’n briodol, a 
Llywodraeth Cymru yn gallu arfarnu a monitro’r ddarpariaeth, cofnodi 
damweiniau ac adolygu. 

 

9.3 Ni ddylid cytuno ar gontract â chyflogwr/lleoliad oni bai bod arfarniad wedi’i 
gwblhau a bod y cyflogwr/lleoliad: 
 

 wedi’i dderbyn yn ddiamod, neu 

 wedi’i dderbyn, yn amodol ar gynllun datblygu, neu 

 wedi’i ohirio’n flaenorol, ond wedi’i dderbyn wedi i’r camau a nodwyd yn y 
cynllun datblygu gael eu cymryd. 
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9.4 Rhaid i gontract rhwng y partïon a nodir yn 9.1 fod ar waith cyn lleoli’r 
dysgwyr.  
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10.  Monitro  
 
Nid yw’r gofynion a ganlyn yn berthnasol i raglen Twf Swyddi Cymru. 

 
10.1 Mae’r darparwr yn monitro, ac yn sicrhau bod ei isgontractwyr yn monitro, yr 
holl gyflogwyr/lleoliadau lle mae dysgwyr yn cael eu hanfon, gan ddilyn y meini prawf 
yn 10.2 ac Atodiad 4.   
 
10.2 Mae’r gwaith monitro’n digwydd mor aml ag y nodir yn y band risg perthnasol 
yn dilyn y broses arfarnu ac mae’n cynnwys: 
 

 adolygiad o’r wybodaeth arfarnu 

 adolygiad o’r ymweliad monitro diwethaf, os yw hynny’n briodol   

 rhaglen gynefino (ymweliad monitro cyntaf) 

 cyfweld y bobl briodol e.e. y goruchwyliwr, y dysgwyr  

 y gweithle, cyfarpar etc. 

 darparu a defnyddio offer diogelwch personol   

 sicrhau bod gwybodaeth, cyfarwyddyd a hyfforddiant yn cael ei gynnig yn  
barhaus, os yw hynny’n briodol e.e. sesiwn gynefino benodol   

 cwestiynau’n holi a yw’r dysgwr/wyr wedi cael damwain etc. 

 cwestiynau’n ymwneud â gorfodi neu atal gwaharddiadau  

 cadw cofnod o ymweliadau, cofnodi gwybodaeth briodol, a  

 cymryd camau a nodir yn y cynllun datblygu, os yw hynny’n briodol. 
 
10.3 Rhaid i’r darparwr sicrhau bod unrhyw gamau a nodir yn yr arfarniad yn cael 
eu cymryd a bod unrhyw wybodaeth yn ymwneud â’u cwblhau’n cael ei chofnodi yn y 
ddogfen monitro ac yn cael ei throsglwyddo i’r rhai sy’n gyfrifol am ddiweddaru 
cofnodion y cynllun datblygu.   
 
10.4 Mae’r darparwr yn sicrhau bod problemau a ddaw i’r amlwg yn ystod y broses 
monitro’n arwain at gamau penodol i ddatblygu a bod unrhyw waith monitro dilynol 
yn cadw llygad ar hyn ac yn sicrhau eu bod wedi’u cwblhau.   
 
10.5 Rhaid i’r holl staff monitro fod yn ymwybodol bod angen iddynt roi gwybod i’r 
darparwr ar unwaith os oes unrhyw broblemau sylweddol a allai effeithio ar iechyd 
neu ddiogelwch y dysgwyr. 
 
10.6 Os caiff y darparwr wybod gan staff monitro, neu unrhyw un arall, am unrhyw 
broblemau sylweddol a allai effeithio ar iechyd neu ddiogelwch y dysgwyr, mae’n 
gofyn i’r personél arfarnu gadarnhau a yw’r honiadau’n wir a chymryd y camau 
unrhyw gamau angenrheidiol.    
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11.  Termau a diffiniadau 
 
Adolygiad – arolwg neu asesiad cyffredinol o systemau, dogfennau etc.  

 
Addas a digonol – (term cyffredinol) digon da ac yn ateb y diben. 

 
Anabledd – ‘Mae gan berson (P) anabledd…os oes gan (P) nam corfforol neu 

feddyliol a bod y nam yn cael effaith andwyol tymor hir sylweddol ac ar allu P i 
gyflawni gweithgareddau arferol o ddydd i ddydd.’ Mae’r datganiad hwn yn rhan o 
Ddeddf Cydraddoldeb 2010 . 
 
Annerbyniol – Diffiniad yn Atodiad 2. Pan benderfynir bod cyflogwr/lleoliad yn 
annerbyniol, mae’r term hwnnw’n cael ei ddefnyddio mewn ffordd benodol iawn. 
Fodd bynnag, gall hyd yn oed y math hwn o gyflogwr/lleoliad ddatblygu. Os yw’r 
darparwr neu isgontractwr y darparwr yn penderfynu ymweld eto â’r cyflogwr/lleoliad, 
neu os yw’n cysylltu i drefnu hynny, diben yr ymweliad hwnnw fyddai cynnal 
arfarniad arall neu gynnal trafodaethau cychwynnol cyn cynnal arfarniad arall.   
 
Archwiliad (iechyd a diogelwch) – Archwiliad a gwerthusiad rheolaidd a thrylwyr o 

system rheoli iechyd a diogelwch sefydliad (polisïau, systemau a gweithdrefnau, gan 
gynnwys prosesau arfarnu, dogfennau contractio a monitro).   
 
Arfarniad – Asesiad cychwynnol o drefniadau iechyd a diogelwch y 

cyflogwyr/lleoliadau cyn lleoli unrhyw ddysgwr/cyfranogwr neu cyn cytuno ar 
gontract.  Mae rhagor o wybodaeth yn Atodiad 1.  
 
Asesiad risg – Archwiliad ffurfiol o beryglon penodol, gan bwyso a mesur pa mor 

debygol yw hi y caiff y perygl ei wireddu, a’r mesurau sydd ar waith i ddileu, lleihau, 
ynysu neu reoli’r risg etc. Os yw’r asesiad yn dangos bod y risg yn parhau, er 
gwaethaf y mesurau sydd ar waith, yna dylid ceisio mesurau ychwanegol neu 
wahanol i’w reoli.  Dylid cofnodi ac adolygu asesiadau risg ysgrifenedig. 
 
Awdurdod - yn ymwneud â pherson cymwys - pŵer i orfodi polisi iechyd a 

diogelwch y sefydliad, wedi’i ddirprwyo gan y prif weithredwr neu 
swyddog cyfatebol. 

 
yn ymwneud â phersonél arfarnu  - awdurdod dirprwyedig i wrthod 
derbyn y cyflogwr/lleoliad os yw’r safonau’n dipyn is na gofynion y 
contract. 
 

Bandiau risg cyfunol - Bandiau risg cyffredinol a bennir drwy gyfuno bandiau risg 
trefniadaethol ol a galwedigaethol (gweler y matrics yn Atodiad 2) sy’n helpu i 
benderfynu a ellir derbyn cyflogwr/lleoliad (ei dderbyn yn ddiamod, ei dderbyn yn 
amodol, gohirio’i dderbyn neu ei wrthod am ei fod yn anfoddhaol). Defnyddir y band 
risg cyfunol hwn i benderfynu pa mor aml y caiff y cyflogwr/lleoliad ei fonitro, gweler 
Atodiad 4. 
 
Clefyd - Y clefydau y mae’n rhaid i Lywodraeth Cymru gael gwybod amdanynt yw’r 

clefydau y bydd ymarferydd iechyd yn penderfynu eu bod yn gysylltiedig â’r gwaith 
e.e. dermatitis galwedigaethol. 
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Contract – Dogfen ffurfiol sy’n cynnwys gofynion penodol y mae’r partïon perthnasol 

i gyd yn cytuno arnynt. Gellid ei alw’n ‘gytundeb’ er y dylai cymalau addas nodi’r 
bwriad iddi fod yn ddogfen sy’n rhwymo’r partïon sy’n ei llofnodi.  
 
COSHH – Rheoli Sylweddau Peryglus i Iechyd (Rheoliadau 2002). Mae’r acronym 

yn cyfeirio at roli sylweddau, llwch, bioberyglon etc.  
 
Cyflogwr/lleoliad – Sefydliad, cwmni neu fusnes lle caiff dysgwr/cyfranogwr gyfle i 
gael addysg seiliedig ar waith neu brofiad gwaith. Y darparwr sy’n trefnu ac yn 
asesu’r rhaglen y bydd y dysgwr/cyfranogwr yn ei dilyn.    
 
Cyflogwyr/lleoliadau segur  – Cyflogwyr/lleoliadau na chânt eu defnyddio bellach 
ar gyfer rhaglenni dysgu/profiad gwaith neu raglen Twf Swyddi Cymru, ond caiff eu 
manylion eu cadw er mwyn eu defnyddio yn y dyfodol o bosibl. 
 
Cyfranogwyr – Pobl sy’n cymryd rhan yn un o raglenni Twf Swyddi Cymru. 
 
Cymhwyster – Mae Rheoliad 7(5) yn ‘Rheoliadau Rheoli Iechyd a Diogelwch yn y 
Gwaith 1999’ yn nodi:   
 

A person shall be regarded as competent for the purposes of paragraphs (1) 
and (8) where he has sufficient training and experience or knowledge and 
other qualities to enable him properly to assist in undertaking the measures 
referred to in paragraph (1).* 
 

* Dylai darparwyr ddarllen y rheoliad llawn os oes unrhyw amheuaeth ynglŷn â’r cyd-
destun 
 
Cynefino (iechyd a diogelwch) - y wybodaeth gychwynnol am iechyd, diogelwch a 

lles a roddir i’r dysgwyr gan y darparwr, yr isgontractwr a/neu’r cyflogwr/lleoliad, fel y 
bo’n briodol. 
 
Cynllun datblygu  - cytundeb ysgrifenedig sy’n ymdrin â’r diffygion cytundebol  a 

nodwyd yn ystod yr adolygiad , yr arfarniad, y broses monitro neu mewn adroddiad 
ar ddamwain. Mae’r cynllun datblygu hefyd yn cynnwys amserlen ar gyfer cwblhau’r 
gwaith. 
 
Damwain fawr –   

 Anaf i’r llygad sy’n arwain at golli golwg dros dro neu’n barhaol  

 Torri unrhyw asgwrn heblaw esgyrn y bysedd, bodiau neu fodiau’r traed;   

 Anaf sy’n golygu bod yn rhaid treulio o leiaf 24 awr yn yr ysbyty  

 Unrhyw ddigwyddiad sy’n arwain at dorri aelod i ffwrdd  

 Anaf yn dilyn trydanu  

 Datgymalu ysgwydd, clun, pen-glin neu’r asgwrn cefn  
 
Darparwr - sefydliad dan gontract i Lywodraeth Cymru i gyflwyno rhaglenni 
dysgu/hyfforddiant/rhaglenni neu weithgareddau Twf Swyddi Cymru, naill ai’n 
uniongyrchol ar y safle, neu safle arall, neu’n uniongyrchol gan isgontractwyr y 
darparwyr neu gyflogwyr/lleoliadau. 
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Datganiad o fwriad – Datganiad cyffredinol wedi’i llofnodi a’i ddyddio gan y 

swyddog uchaf o ran statws yn y sefydliad, yn datgan ymrwymiad y sefydliad i 
ddiogelu iechyd a diogelwch. Dim ond un rhan o’r polisi iechyd a diogelwch yw hyn.  
 
Digwyddiad peryglus –  Digwyddiad a all ddeilio neu fod yn gysylltiedig â’r gwaith 

ac a allai fod wedi arwain at anaf.  
 
Dysgu – unrhyw raglen ddysgu neu hyfforddiant, cwrs neu weithgaredd a ariennir 
gan Lywodraeth Cymru sy’n ymwneud â sgiliau a dysgu gydol oes.  
 
Dysgwyr – Unrhyw berson ifanc neu oedolyn sy’n dilyn rhaglen ddysgu neu 

hyfforddiant, cwrs neu weithgaredd a ariennir gan Lywodraeth Cymru.  
 
Gohirio – Dosbarthiad risg ar ôl arfarnu cyflogwyr/lleoliadau. Mae’r darparwr yn 
gohirio lleoli unrhyw ddysgwr, neu i ariannu cyflogwyr/lleoliadau nes byddant yn 
dangos digon o dystiolaeth eu bod wedi cymryd camau a nodwyd mewn cynllun 
datblygu i leihau’r risg cyfunol i Uchel. Ni ddylid cytuno i leoli dysgwr neu i ddechrau 
rhaglen ddysgu nes bod y darparwr wedi cael sicrwydd bod y cyflogwr/lleoliad wedi 
bwrw ymlaen â’r cynllun datblygu y cytunwyd arno ac nad oes unrhyw berygl 
uniongyrchol.   
 
Goruchwylio – Proses o fentora parhaus, rhoi cyfarwyddyd ymarferol, hyfforddiant 
neu ganllawiau gan berson sydd â’r cymhwyster digonol a phriodol i wneud hynny.    
 
Gwaharddiadau – Cytundeb sy’n nodi na ddylai dysgwyr ddefnyddio cyfarpar, 

cerbydau neu ddeunyddiau penodol neu sy’n nodi y dylid eu gwahardd o rannau 
penodol o’r lleoliad, a hynny oherwydd y gallai diffyg cymhwysedd, hyfforddiant etc 
beryglu eu hiechyd a’u diogelwch. Gellid codi’r gwaharddiad yn raddol neu’n llwyr yn 
dilyn cyfnod o hyfforddiant dan oruchwyliaeth mentor. 
 
Gwaith peripatetig – Gwaith sy’n mynd rhagddo mewn lleoliadau gwahanol dros 

dro yn hytrach na gwaith sy’n mynd rhagddo bob dydd yn yr un lleoliad.  
 
Gweithgareddau awyr agored – mae’n cynnwys unrhyw weithgareddau oddi ar y 
safle, a gall gynnwys gweithgareddau fel ogofa, dringo, trecio a chwaraeon dŵr, 
ymweliadau addysgol, prosiectau sy’n galw am gerdded o amgylch trefi, tripiau 
cerdded etc.  
 
Dylid cynllunio gweithgareddau awyr agored, cynnal asesiad risg a sicrhau bod 
person cymwys yn eu goruchwylio. 
 
Dylid ystyried bod unrhyw weithgaredd awyr agored a ariennir fel rhan o’r rhaglen 
ddysgu yn rhan o’r dysgu o ran y meini prawf yn y datganiad a’r cod. Byddai 
amgylcheddau gwaith/dysgu felly’n cynnwys amgylcheddau lle cynhelir 
gweithgareddau awyr agored.  
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Gwendid – (arfarnu, contractio, monitro) – Camgymeriadau a/neu wybodaeth wedi’i 
hepgor mewn dogfennau arfarnu, contractio neu fonitro a allai awgrymu perygl / nad 
yw’r cyflogwr/lleoliad yn cydymffurfio. Dylid penderfynu a oes angen ymweld eto â’r 
cyflogwr/lleoliad dan sylw i sicrhau diogelwch y dysgwr/wyr. 
 
Isgontractwr y darparwr - sefydliad y mae’r darparwr yn ei isgontractio i gyflwyno 

rhaglen Twf Swyddi Cymru neu raglen dysgu seiliedig ar waith, naill ai’n 
uniongyrchol neu drwy gyflogwyr/lleoliadau.     
 
Lles (fel y mae’n ymwneud â dysgwyr/cyfranogwyr) – Digon o gyfleusterau ymolchi, 

toiledau, dŵr yfed glân, ystafelloedd newid, digon o leoedd i fwyta  
 
Merched beichiog/mamau newydd – Merch sy’n feichiog, wedi rhoi genedigaeth 
yn ystod y chwe mis blaenorol neu sy’n bwydo o’r fron. (Mae’n bosibl na fydd merch 
yn gwybod ei bod yn feichiog felly dylai’r cyflogwr gofio hyn wrth gynnal asesiad risg,  
ystyried gallu etc)   
 
Monitro – asesiad iechyd a diogelwch parhaus o gyflogwr/lleoliad a’r safonau iechyd 

a diogelwch yn y lleoliad lle caiff yr hyfforddiant ei gynnal. 
 
Person cymwys – Mae Rheoliad 7(1) yn ‘Rheoliadau Rheoli Iechyd a Diogelwch yn 
y Gwaith 1999’ yn nodi:  
 

Every employer shall [subject to paragraphs (6) and (7)], appoint one or more 
competent persons to assist him in undertaking the measures he needs to 
take to comply with the requirements and prohibitions imposed upon him by or 
under the relevant statutory provisions…* 

 
Yn ogystal â hyn, dylai’r person cymwys fod â’r gallu a’r awdurdod i ddylanwadu ar 
ofynion cytundebol Llywodraeth Cymru a’u rhoi ar waith.  
 
Person ifanc  - unrhyw un o dan ddeunaw oed – Rheoliadau Rheoli Iechyd a 
Diogelwch yn y  Gwaith 1999, Rheoliad 1. 
 

System rheoli iechyd a diogelwch – Trefniadau iechyd a diogelwch sefydliad, 
ynghyd â’r dulliau o reoli ac archwilio a ddefnyddir i ddatblygu’r trefniadau hyn. Yn 
achos darparwyr rhaglen ddysgu a ariennir, dylai’r system gynnwys, os yw’n briodol, 
arfarnu, monitro, contractio a chofnodi/rhoi gwybod am ddamweiniau’n ymwneud â 
dysgwyr/cyfranogwyr a gaiff eu lleoli â chyflogwyr/lleoliadau sy’n gweithredu fel is- 
gontractwyr y darparwr. Yn achos darparwyr dan gontract â rhaglen Twf Swyddi 
Cymru, dim ond y trefniadau arfarnu y dylid eu cynnwys, fel elfen ychwanegol at ei 
ymrwymiadau cyfreithiol yn ymwneud ag iechyd a diogelwch. 
 
Trefniadau - gweithdrefnau neu systemau iechyd a diogelwch sydd ar waith i reoli 

risg. 
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Atodiad 1: Arfarnu cyflogwyr/lleoliadau 
 
Rhoddir y wybodaeth a ganlyn i gynorthwyo darparwyr ac is-gontactwyr y darparwyr 
(drwy’r darparwr) i nodi’r safonau iechyd a diogelwch y disgwylir i’r cyflogwr/lleoliad 
lynu wrthynt. Rhestr gyffredinol yw hon ac nid yw’n gynhwysfawr.  
 
A1.1 Gofynion cyffredinol 
 

Mae Yswiriant Gorfodol Atebolrwydd Cyflogwyr ac Yswiriant Atebolrwydd 
Cyhoeddus digonol ar gael, os yw hynny’n briodol. 
 

A1.2 Polisi diogelwch ac asesiadau risg 
 

(a) Mae polisi iechyd a diogelwch (datganiad, trefniadaeth a threfniadau) ar waith, 
ac, os yw hynny’n ofynnol yn ôl y gyfraith, mae’n ysgrifenedig. 

 
(b) Cynhaliwyd asesiadau risg a chawsant eu cofnodi os yw hynny’n ofynnol yn ôl 

y gyfraith. 
 
(c) Mae gweithdrefnau/mesurau rheoli priodol wedi’u cyflwyno o ganlyniad i’r 

asesiadau risg. 
 
A1.3 Cymwyseddau staff  
 
(a) Mae ‘person cymwys’ ar gael i gynorthwyo dysgwyr gyda materion iechyd a 

diogelwch. 
 
(b) Mae gan oruchwylwyr wybodaeth fanwl am y maes galwedigaethol ac maent 

yn ymwybodol o’r peryglon a’r risgiau cysylltiedig. 
 
A1.4 Yr amgylchedd dysgu 

 
(a) Mae’r amgylchedd dysgu yn ddiogel ac yn iach,  ac mae digon o gyfleusterau 

lles. 
 
A1.5 Cyfarpar, deunyddiau a systemau gweithio diogel  

 
(a) Caiff cyfarpar a deunyddiau diogel addas eu darparu ac mae systemau 

gweithio diogel a mesurau rheoli ar waith. 
 
(b) Caiff offer diogelwch personol ei ddarparu os oes angen a hynny’n ddi-dâl. 
 
A1.6 Darpariaeth ar gyfer dysgwyr 
 
(a) Cyflwynir rhaglen gynefino effeithiol i sicrhau bod y dysgwyr yn ymwybodol o 

iechyd a diogelwch, ac mae hyfforddiant iechyd a diogelwch parhaus ar gael.  
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(b) Mae’r rhaglen gynefino’n cynnwys y canlyno, o leiaf: 
 

 cyfrifoldebau cyfreithiol y cyflogwr 

 cyfrifoldebau cyfreithiol y dysgwyr (drostynt eu hunain a dros eraill gan 
gynnwys cydweithredu â’r cyflogwr/lleoliad) 

 y risgiau sylweddol a ddaw i’r amlwg yn yr asesiadau risg  

 y mesurau rheoli sydd ar waith 

 y polisi iechyd a diogelwch, trefniadaeth a threfniadau  

 trefniadau argyfwng / tân   

 gwaharddiadau, rheolau, cynghorion 

 trefniadau cofnodi damweiniau, salwch a digwyddiadau eraill  

 trefniadau cymorth cyntaf 

 trefniadau ar gyfer darparu offer diogelwch personol a chanllawiau ar gyfer 
ei ddefnyddio’n ddiogel e.e. dillad amddiffynnol  

 trefniadau goruchwylio 

 trefniadau ar gyfer defnyddio cyfarpar a pheiriannau’n ddiogel 

 trefniadau ar gyfer diogelu dysgwyr mewn perthynas â defnyddio 
sylweddau peryglus 

 peryglon codi a chario a mesurau diogelu. 
 
(c) Caiff rhaglen gynefino’r dysgwyr ac unrhyw hyfforddiant, gwybodaeth a 

chyfarwyddyd a gânt am iechyd a diogelwch eu cofnodi. 
 
Nid yw’r meini prawf uchod yn gymwys i’r broses o arfarnu cyflogwyr/lleoliadau Twf 
Swyddi Cymru  
 
A1.7 Cofnodi a rhoi gwybod am ddamweiniau a chlefydau  

 
(a) Mae system ar waith i gofnodi a rhoi gwybod am ddamweiniau, clefydau a 

digwyddiadau peryglus (statudol a chytundebol). 
 
(b) Mae’r darparwr yn gwbl ymwybodol o’r ddyletswydd i gofnodi damweiniau, 

clefydau a digwyddiadau peryglus. 
 
(c) Bydd damweiniau, clefydau a digwyddiadau peryglus yn cael eu cofnodi gan 

berson cymwys. 
 
Nid yw’r meini prawf uchod yn gymwys i’r broses o arfarnu cyflogwyr/lleoliadau Twf 
Swyddi Cymru  
 
A1.8 Cynllunio rhag argyfyngau 
 
Mae trefniadau digonol ar waith o ran cynllunio rhag argyfyngau a chaiff y rhain eu 
cynnal a’u rhoi ar brawf. 
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A1.9 Diben yr arfarniad 

 
Diben yr arfarniad yw pwyso a mesur y modd y mae’r cyflogwr/lleoliad yn rheoli 
iechyd, diogelwch a lles, i sicrhau nad yw dysgwyr na’r rhai sy’n rhan o raglen Twf 
Swyddi Cymru yn cael eu lleoli mewn amgylchedd annerbyniol, neu i sicrhau bod y 
rhaglen ddysgu/profiad gwaith yn cael ei gyflwyno mewn amgylchedd diogel lle caiff 
risgiau eu rheoli. 
 
Yn ymarferol, mae hyn yn golygu: 
 

 Asesu polisïau a gweithdrefnau’r cyflogwr/lleoliad a’i systemau archwilio a 
chynnal a chadw etc i sicrhau bod iechyd, diogelwch a lles yn cael eu 
rheoli 

 Arsylwi’r amodau ffisegol, yr amgylchedd a’r arferion gweithio o ran y 
modd y byddant yn effeithio ar y dysgwr  

 

 Yn achos gwaith peripatetig, pan fydd yr arfarniad yn digwydd ym mhrif 
safle’r cyflogwr/lleoliad fel arfer, mae angen penderfynu a oes angen 
ymweld â safle nodweddiadol cyn contractio   

 

 Os oes gan ddarparwyr gyflogwyr/lleoliadau sydd â nifer o safleoedd 
gwahanol, ac os oes systemau a pholisïau corfforaethol cadarn ar waith 
sy’n cynnwys yr holl safleoedd hyn, yna dim ond un safle y mae angen ei 
arfarnu. Byddai’n well cynnal yr arfarniad yn y brif swyddfa.    

 
Yn achos dysgu seiliedig ar waith, mae’n bosibl i’r darparwr amrywio’r sylw ymarferol 
a roddir i’r broses arfarnu mewn perthynas â chyflogwyr/lleoliadau sydd â risg 
galwedigaethol isel. Cynghorir y darparwr i gysylltu â Rheolwr Iechyd a Diogelwch 
Llywodraeth Cymru cyn amrywio’r dulliau o arfarnu. Mae’r manylion cyswllt i’w gweld 
ar flaen y ddogfen hon.  

 
Er bod yn rhaid i gymhwysedd fodloni’r gofynion yr adran 2 o’r Cod hwn, o leiaf, 
mater i’r personél arfarnu yw penderfynu a yw cyflogwr/lleoliad yn dderbyniol ynteu’n 
annerbyniol.  Mae’r lefel hon o awdurdod hefyd yn gymwys wrth benderfynu ar y risg 
galwedigaethol a threfniadaethol. Mae’r Cod hwn yn cynnwys rhestr o 
weithgareddau yn Atodiad 2 i helpu i benderfynu ar y risg galwedigaethol. Hefyd, 
mae meini prawf i helpu i ddiffinio’r risg galwedigaethol. Mae risg galwedigaethol yn 
cael ei ddiffinio’n ôl barn yn seiliedig ar y sicrwydd sydd ei angen gan y darparwr. 
Mae’n ofyniad cytundebol, ac nid yw’n cyfateb i unrhyw safon yn ymwneud â 
chydymffurfio  â deddfwriaeth iechyd a diogelwch. 
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Siart lif yn dangos y broses o arfarnu cyflogwyr/lleoliadau (dysgu seiliedig ar 
waith yn unig) 
 
Rhaid dilyn y broses hon cyn ariannu cyflogwr/lleoliad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nodi’r cyflogwr/lleoliad 

 

Trefnu ymweliad arfarnu a 
phenderfynu ar gwmpas yr ymweliad 

UCHEL 

Cynnal ymweliad a 

chofnodi’r casgliadau 

Y darparwr yn penderfynu ar y band 

risg cyfunol 

Gwrthod y 
cyflogwr/lleoliad 

Annerbyniol 

A oes angen cynllun 

datblygu? 

OES 

Os oes angen 

Gohirio 

NADDO 

CANOLIG ISEL 

Cytuno ar gynllun 

datblygu 

 

A wnaed cynnydd 
digonol? 

A gytunwyd ar 

gynllun datblygu? 

 

Derbyn y cyflogwr/lleoliad 
 

Monitro i sicrhau bod y camau a 
nodwyd yn y cynllun datblygu 

wedi’u cwblhau 

DO 

NADDO DO 

Angen cynllun 

datblygu 

Gwrthod y 
cyflogwr/lleoliad 

 

NAC OES 
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Siart lif yn dangos y broses o arfarnu cyflogwyr/lleoliadau (Twf Swyddi Cymru 
yn unig) 
 
Rhaid dilyn y broses hon cyn lleoli cyfranogwr. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nodi’r cyflogwr/lleoliad 

 

Trefnu ymweliad arfarnu a 
phenderfynu ar gwmpas 

yr ymweliad 
 

 

Cynnal ymweliad a 

chofnodi’r casgliadau 

 

 
Derbyniol 

 

Annerbyniol 

 
Caniatáu i’r cyflogwr 

recrwitio ymgeiswyrTwf 
Swyddi Cymru 

 
Peidio â defnyddio’r 

cyflogwr 
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Atodiad 2: Bandiau risg cyflogwyr/lleoliadau (Dysgu 
seiliedig ar waith yn unig) 
 
Gan ddefnyddio’r wybodaeth a’r matrics isod, dylai darparwyr gyfuno’r risgiau 
galwedigaethol a threfniadaethol i benderfynu ar y band risg cyffredinol. Defnyddir y  
band risg cyfunol hwn i benderfynu pa mor aml y caiff y cyflogwr/lleoliad ei fonitro. 
  
Dylid penderfynu ar lefel y risg galwedigaethol drwy ddefnyddio’r canllawiau: 
‘Dosbarthu gweithgareddau (risg galwedigaethol)’ ar dudalen 30. 
 
Diffinio risgiau galwedigaethol 

 
Risg isel – Mae safon y system rheoli iechyd a diogelwch yn uchel. Mae tystiolaeth 

fanwl yn dangos bod y cyflogwr/lleoliad yn cydymffurfio â gofynion cyfreithiol iechyd 
a diogelwch. 
 
Risg canolig – Mae safon y system rheoli iechyd a diogelwch yn sylfaenol. Mae’r 

cyflogwr/lleoliad yn cydymffurfio â gofynion cyfreithiol a chytundebol  iechyd a 
diogelwch ar lefel sylfaenol. Mae angen cytuno ar gynllun datblygu i sicrhau bod y 
safon yn gwella.  
 
Risg uchel – Mae safon y system rheoli iechyd a diogelwch yn wael. Nid yw’r 
cyflogwr/lleoliad yn cydymffurfio’n ddigonol â gofynion cyfreithiol a chytundebol  
iechyd a diogelwch ac mae’n rhaid gwella’r system reoli’n sylweddol. Mae angen 
cytuno ar gynllun datblygu ac amserlenni caeth.  
 
 
 
 
 
 
 
Gohirio – Mae safon iechyd a diogelwch yn wael. Nid yw’r cyflogwr/lleoliad yn 

cydymffurfio’n ddigonol â gofynion cyfreithiol a chytundebol iechyd a diogelwch ac 
mae angen codi safon y system reoli’n sylweddol, gan fod y risg i’r dysgwyr yn uchel. 
Caiff y cyflogwr/lleoliad ei ohirio nes bydd wedi cytuno ar gynllun datblygu ac wedi 
cymryd y camau a nodwyd ynddo gan gadw at amserlenni caeth. 
 
Annerbyniol – Oherwydd agwedd y cyflogwr/lleoliad, a’r ffaith nad yw’n cydymffurfio 

â’r gofynion iechyd a diogelwch a/neu nad yw’n gallu cytuno at gynllun datblygu, 
mae’n annerbyniol.  
 
Matrics risg trefniadaethol/galwedigaethol 

 Lefel uchaf y risg galwedigaethol  

ISEL CANOLIG UCHEL 

 
Risg 
galwedigaethol 

ISEL 
 

Cyfunol I Cyfunol I Cyfunol C 

CANOLIG 
 

Cyfunol I Cyfunol C Cyfunol U 

Gall y bandiau risg trefniadaethol newid os gwelir bod digon o gynnydd wedi’i 
wneud ar sail y cynlluniau datblygu, neu gellir codi/lleihau’r risg os bydd y 
gwendidau’n cynyddu/lleihau, a bydd hynny’n effeithio ar y band risg cyfunol 
a’r broses monitro. 



31 
 
  

UCHEL 
 

Cyfunol U Cyfunol U GOHIRIO 

 
Canllaw yn unig – dosbarthu gweithgareddau (risg galwedigaethol) 

 

 Lefel y risg 

Gweinyddu Isel 

Amaethyddiaeth, garddwriaeth, pysgota a choedwigaeth Uchel 

Nyrsio anifeiliaid Uchel 

Gofalu am anifeiliaid (gan gynnwys manwerthu) Canolig 

Gofal Canolig 

Arlwyo (cegin) Uchel 

Cemegion a chynhyrchion cemegol Uchel 

Adeiladu Uchel 

Addysg Isel 

Electroneg Canolig 

Peirianneg (mecanyddol a thrydanol) Uchel 

Ceffylau Uchel 

Trin gwallt/harddwch Canolig 

Gwestai a bwytai (nid arlwyo) Canolig 

Gweithgynhyrchu/crefftau Uchel 

Mwyngloddio a chwarela  Uchel 

Gweithgareddau awyr agored Uchel 

Argraffu Canolig 

Trwsio cerbydau, beiciau modur Uchel 

Masnach fanwerthu Isel 

Gwerthu Isel 

Diogelwch Uchel 

Chwaraeon a hamdden Canolig 

Tecstilau/dillad Canolig 

Trafnidiaeth Uchel 

Cyfleustodau Uchel 

Cyfanwerthu a gwaith warws Canolig 
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Atodiad 3: Ailarfarnu cyflogwyr/lleoliadau segur (Dysgu 
seiliedig ar waith yn unig) 
 
Pan ddaw rhaglen ddysgu neu brofiad gwaith i ben gyda chyflogwr/lleoliad, gall y 
darparwr ei gadw ar gronfa ddata i’w defnyddio rywdro eto o bosibl. Bryd hynny, 
dywedir bod y cyflogwr/lleoliad yn ‘segur’. 
 
Mae’n bosibl y bydd y dogfennau arfarnu a/neu fonitro a gwblhawyd mewn perthynas 
â’r cyflogwr/lleoliad yn dal yn berthnasol pan fydd y rhaglen ddysgu/profiad gwaith yn 
ailddechrau, ac na fydd angen cynnal arfarniad arall. Fodd bynnag, efallai y bydd 
angen monitro. 
 
Enghraifft o waith monitro: Mae’r darparwr wedi penderfynu y bydd rhaglen 

ddysgu a ariennir yn ailddechrau gyda chyflogwr/lleoliad ar ôl bod yn segur am bum 
mis. Cynhaliwyd yr ymweliad monitro diwethaf dri mis cyn i’r cyfnod segur ddechrau 
a rhoddwyd y cyflogwr/lleoliad yn y band risg cyfunol canolig (sy’n golygu bod angen 
monitro bob chwe mis). Gan fod yr archwiliad iechyd a diogelwch diwethaf wedi’i 
gynnal wyth mis cyn y bwriedir ailddechrau’r rhaglen ddysgu, byddai angen cynnal 
ymweliad monitro ar y diwrnod y byddai’n ailddechrau.   
 
Dylai darparwyr gynnwys cyflogwyr/lleoliadau segur yn eu systemau olrhain, gan 
gynnwys y dyddiad y dechreuodd y cyfnod segur, y band risg cyfunol y rhoddwyd y 
cyflogwr/lleoliad ynddo, ynghyd â dyddiad i’w bennu ymlaen llaw ar gyfer cynnal 
arfarniad arall pe bai’r rhaglen ddysgu/profiad gwaith yn ailddechrau. 
 
O ran cynnal arfarniad arall, byddai’n rhaid gwneud hynny yn achos rhai cyfnodau 
‘segur’ penodol. Mae’r cyfnodau hyn yn ddibynnol ar y risg cyfunol a bennwyd yn 
ystod y broses arfarnu neu fonitro. Dylid nodi nad yw’n ofynnol cynnal arfarniad arall 
os nad oes dysgwyr dan ofal y cyflogwr/lleoliad. 
 
Risg cyfunol UCHEL 

 
Dylid cynnal arfarniad eto 12 mis ar ôl i’r cyflogwr/lleoliad fod yn segur, cyn 
ailddechrau rhaglen ddysgu/profiad gwaith. Mae’n bosibl y byddai’n rhaid ymgymryd 
â gwaith monitro pe bai rhaglen ddysgu wedi’i hariannu’n ailddechrau cyn y cyfnod 
hwn. 
 
Risg cyfunol CANOLIG 
 
Dylid cynnal arfarniad eto 24 mis ar ôl i’r cyflogwr/lleoliad fod yn segur, cyn 
ailddechrau rhaglen ddysgu/profiad gwaith. Mae’n bosibl y byddai’n rhaid ymgymryd 
â gwaith monitro pe bai rhaglen ddysgu wedi’i hariannu’n ailddechrau cyn y cyfnod 
hwn. 
 
Risg cyfunol ISEL 
 
Dylid cynnal arfarniad eto 48 mis ar ôl i’r cyflogwr/lleoliad fod yn segur, cyn 
ailddechrau rhaglen ddysgu/profiad gwaith. Mae’n bosibl y byddai’n rhaid ymgymryd 
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â gwaith monitro pe bai rhaglen ddysgu wedi’i hariannu’n ailddechrau cyn y cyfnod 
hwn. 
 

Atodiad 4: Monitro cyflogwyr/lleoliadau (Dysgu seiliedig ar 
waith yn unig) 
 
Ni ddylid cynnal gwaith monitro nes bod y cyflogwr/lleoliad wedi’i dderbyn, ei 
dderbyn yn amodol ar gynllun datblygu neu, os gohiriwyd y trefniadau i ariannu’r 
cyflogwr/lleoliad, nes bod wedi gwneud cynnydd priodol yn unol â’r cynllun datblygu 
a nes bod y band risg cyfunol wedi gostwng i risg uchel.   
 
A4.1 Dylid cynnal yr ymweliad monitro cyntaf â’r cyflogwr/lleoliad gan ddefnyddio’r 
amserlenni a ganlyn: 
 

 Risg cyfunol uchel – ymweliad cyn pen 3 wythnos ar ôl dyddiad yr 

arfarniad/ailarfarniad  

 Risg cyfunol canolig – ymweliad cyn pen 8 wythnos ar ôl dyddiad yr 

arfarniad/ailarfarniad  
 

 Risg cyfunol isel – ymweliad cyn pen 13 wythnos ar ôl dyddiad yr 

arfarniad/ailarfarniad 
 
Os oes yw’r dysgwr yn gyflogedig o ran ei statws, gellir cynnal yr ymweliad monitro 
cyntaf cyn gynted â phosibl ar ôl yr arfarniad. Os na wneir hyn, mae’r canllawiau 
uchod yn gymwys. 
 
A4.2 Dylai’r ymweliad monitro cyntaf ar gyfer dysgwyr gynnwys:  

 

 rhaglen gynefino gyffredinol /penodol y cyflogwr/lleoliad  

 amgylchedd gwaith y dysgwyr, gan arsylwi a chadarnhau bod y system 
rheoli iechyd a diogelwch a aseswyd yn ystod yr arfarniad yn cael ei rhoi 
ar waith 

 sicrhau bod anghenion diogelwch a lles personol y dysgwyr yn cael eu 
diwallu  

 sicrhau bod y cyflogwr/lleoliad wedi ymdrin ag unrhyw faterion neu gamau 
unioni y nodwyd bod angen eu cymryd yn dilyn yr arfarniad cychwynnol, 
neu ei fod wrthi’n ymdrin â nhw. 

 
A4.3 Dylai unrhyw waith monitro dilynol gadw at yr amserlenni a ganlyn: 
 

 Risg cyfunol uchel – ymweliad cyn pen 3 mis ar ôl dyddiad yr arfarniad a 
bob 3 mis wedyn oni bai bod y band risg yn newid neu oni bai bod angen 
cynnal arfarniad arall.  

 Risg cyfunol canolig– ymweliad cyn pen 6 mis ar ôl dyddiad yr arfarniad 

a bob6 mis wedyn oni bai bod y band risg yn newid neu oni bai bod 
angen cynnal arfarniad arall.  
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 Risg cyfunol isel – ymweliad cyn pen 12 mis ar ôl dyddiad yr arfarniad a 

bob 12 mis wedyn oni bai bod y band risg yn newid neu oni bai bod 
angen cynnal arfarniad arall.  

 
A4.4 Dylid penderfynu pa mor aml y mae angen monitro, ar ôl ail-arfarnu, oddi ar 

ddyddiad yr ailarfarniad, gan fonitro’n ôl y meini prawf yn A4.2, a’i gynnal yn unol â’r 
meini prawf yn A4.5. 

 
A4.5 Yn gyffredinol, dylai ymweliad monitro gynnwys:  

 

 sicrhau bod y cyflogwr/lleoliad wedi ymdrin ag unrhyw faterion neu gamau 
unioni y nodwyd bod angen eu cymryd yn dilyn yr arfarniad cychwynnol, 
neu ei fod wrthi’n ymdrin â nhw. 
 

 archwilio amgylchedd gwaith y dysgwyr, gan arsylwi a chadarnhau bod 
safonau’n cael eu cynnal (yr adeilad, yr amgylchedd, arferion gwaith etc)   

 sicrhau bod y cyflogwr/lleoliad wedi ymdrin ag anghenion diogelwch a lles 
personol y dysgwyr. 

 
A4.6 Dylid cynnal trafodaethau â’r dysgwyr a’u goruchwylwyr i gadarnhau:  
 

 bod y rhaglen gynefino a  gofnodwyd wedi’i chyflwyno a bod y dysgwyr 
yn ymwybodol o’r risgiau a’r mesurau rheoli, trefniadau argyfwng etc. 

 bod trefniadau goruchwylio ar waith fel y cytunwyd a’u bod yn gweithio’n 
ymarferol  

 bod y dysgwyr a’r goruchwylwyr yn deall y gwaharddiadau  

 bod offer diogelwch personol yn cael ei ddarparu a’i ddefnyddio fel y 
cytunwyd  

 bod gwybodaeth, cyfarwyddyd a hyfforddiant yn cael eu cyflwyno fel y 
bo’n briodol,  

 bod tystiolaeth yn dangos dealltwriaeth y dysgwyr  
 
A4.7 Dylid cofnodi pob ymweliad monitro iechyd a diogelwch. 
 
A4.8 Os yw safonau wedi gostwng i lefel anfoddhaol ers yr arfarniad neu’r 
ymweliad monitro blaenorol, yna rhaid cymryd camau ar unwaith i ddod â’r rhaglen 
ddysgu i ben/paratoi cynllun datblygu. 
 
A4.9 Os gohiriwyd y trefniadau i ariannu’r cyflogwr/lleoliad nes bod cynnydd 
digonol wedi’i wneud yn unol â’r cynllun datblygu, dylid penderfynu pa mor aml y 
dylid monitro o’r dyddiad pan gafodd y dysgwr ei leoli gyda’r cyflogwr/lleoliad neu 
pan ddechreuodd y rhaglen ddysgu. 

 
A4.10 Gellir newid band risg y cyflogwr/lleoliad yn dilyn gwaith monitro, ond dim ond 
pan fydd cynnydd digonol wedi’i wneud neu os yw’r risg wedi cynyddu/lleihau 
oherwydd bod y diffygion neu’r gwelliannau wedi cynyddu. 
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A4.11 Os gwelwyd bod diffygion yn y broses gofnodi, dylai’r darparwr sicrhau y band 

risg a’r broses monitro ddilynol, yn newid os cafodd y dysgwr unrhyw 
ddamwain/clefyd.  
 
A4.12 Os oes angen monitro yn dilyn cyfnod segur, ond cyn bod angen cynnal 

arfarniad arall o’r cyflogwr/lleoliad, dylid gwneud hynny mor aml ag a bennwyd ar ôl 
yr arfarniad cychwynnol. Os yw’r cyfnod segur wedi parhau’n rhy hir, mae’n bosibl y 
byddai angen cynnal ymweliad monitro cyn gynted â phosibl wedi i’r rhaglen 
ddysgu/profiad gwaith gyda’r cyflogwr/lleoliad ailddechrau – gweler yr enghraifft yn 
Atodiad 3.  
 
Gan fod yr archwiliad iechyd a diogelwch diwethaf wedi’i gynnal wyth mis cyn y 
bwriedir ailddechrau’r rhaglen ddysgu, byddai angen cynnal ymweliad monitro ar y 
diwrnod y byddai’n ailddechrau.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Caiff gwaith monitro ei wneud i gadarnhau a yw’r cyflogwr/lleoliad yn rhoi ei 
system rheoli iechyd a diogelwch ar waith. Caiff ei rhoi ar brawf drwy lygaid y 
dysgwr, ond nid yw hynny’n golygu bod pob dysgwr yn cael ei fonitro. Os oes 
nifer o ddysgwyr yn yr un lle, bydd yr ymweliad monitro yn canolbwyntio ar un 
ohonynt yn unig. Os oes mwy nag un dysgwr mewn un lle, awgrymir y dylid 
amrywio’r dysgwyr a ddefnyddir yn y broses monitro gan ddechrau, os yw’n 
briodol, â’r dysgwyr sy’n ymgymryd â’r llwybr galwedigaethol/gweithgaredd sydd 

yn y band risg uchaf. 



 

35 
 

Siart lif yn dangos y broses o fonitro cyflogwyr/lleoliadau (Dysgu seiliedig 
ar waith yn unig) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

DO NADDO 

 

UCHEL 
Dylid monitro’r dysgwyr cyn 

pen 3 mis  

 

 

CANOLIG 
Dylid monitro’r dysgwyr cyn 

pen 6 mis  

 

ISEL 
Dylid monitro’r dysgwyr cyn 

pen 12 mis  

 

 

Bydd angen parhau i adolygu’r band 
risg ym mhob categori i adlewyrchu 

safonau iechyd a diogelwch   

Adolygu’r wybodaeth arfarnu  
Trefnu a chynnal yr ymweliad monitro cyntaf 

Risg cyfunol 
uchel  

 
Cyn pen 3 

wythnos ar ôl yr 
arfarniad  

Risg cyfunol 
canolig 

 
Cyn pen 8 

wythnos ar ôl yr 
arfarniad  

 

Risg cyfunol isel 
 

Cyn pen 13 
wythnos ar ôl yr 

arfarniad  

 

A yw safonau 
wedi gostwng i 

lefel annerbyniol? 

Dod â’r rhaglen 
ddysgu i ben ar 

unwaith 

Paratoi cynllun 
datblygu Arfarnu eto os 

bydd angen  

Adolygu’r wybodaeth a gafwyd yn dilyn yr 
ymweliad arfarnu a’r ymweliad monitro cyntaf. 

Trefnu a chynnal ymweliad monitro.  

Ymweliadau 
monitro dilynol 
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Atodiad 5: Sicrhau ansawdd 
 
Mae’r maen prawf yn 1(d), Rheoli Iechyd a Diogelwch, yn ei gwneud yn ofynnol 
i’r darparwr gynnal archwiliad sicrhau ansawdd o’r dogfennau arfarnu a monitro a 
gaiff eu cwblhau ar gyfer y cyflogwyr/lleoliadau. Dylai’r archwiliad hwn fod yn 
ddigon dibynadwy i roi sicrwydd bod y dogfennau hyn wedi’u cwblhau’n effeithiol, 
gan gynnwys y canlynol, o leiaf:   
 
A5.1 Dylid sicrhau ansawdd y dogfennau arfarnu/monitro cyn gynted â phosibl 
ar ôl y broses arfarnu/monitro.  
 
A5.2 Dylid sicrhau nad y person a fu’n arfarnu/monitro sydd hefyd yn ymgymryd 
â’r gwaith o sicrhau ansawdd y dogfennau. 
 
A5.3 Dylai’r rhai sy’n gyfrifol am sicrhau ansawdd fod â dealltwriaeth o iechyd a 
diogelwch a’r broses arfarnu/monitro. 
 
A5.4 Dylai’r darparwr fod â dogfen sy’n nodi’r hyn y dylid ei archwilio, a’r hyn 
sy’n cyfateb i ddogfen a gwblhawyd yn effeithiol. 
 
A5.5. Dylid cofnodi’r gwaith o sicrhau ansawdd y dogfennau arfarnu/monitro gan 
nodi a yw’r ddogfen o safon foddhaol ac yn nodi’r camau i’w cymryd i’w 
hadolygu, os oes angen. 
 
A5.6 Dylai’r cofnod o’r archwiliad sicrhau ansawdd gynnwys enwau’r rhai a fu 
ynghlwm wrth yr archwiliad a’r dyddiad y’i cynhaliwyd. 
 
A5.7 Yn achos swyddogion arfarnu/monitro, disgwylir y caiff yr holl ddogfennau 
arfarnu/monitro a gwblhawyd eu harchwilio i sicrhau eu hansawdd am gyfnod o 
dri mis wedi iddynt ddechrau yn eu rôl. 
 
A5.8 Ar ôl y cyfnod o 3 mis, dylid sicrhau ansawdd y dogfennau arfarnu/monitro 
a gwblhawyd gan y swyddogion arfarnu/monitro a hynny ar sail canrannol – 
canran y bennir gan y darparwr ac wedi’i seilio ar ansawdd y dogfennau.  
 
A5.9 Dylai’r darparwr ddefnyddio’r system archwilio i benderfynu pa mor 
effeithiol yw systemau cysylltiedig ac i ba raddau y maent wedi’u datblygu, gan 
gynnwys: 
  

 arfarnu a monitro 

 (ail) hyforddi personél arfarnu a swyddogion monitro 

 asesu a datblygu personél arfarnu a swyddogion monitro. 
 
 


