FFURFLEN 6
Holiadur darparwr annibynnol
Gall arweinydd yr ymweliad ddefnyddio'r holiadur hwn fel dull sylfaenol o wirio darparwr
neu leoliad. Dylai arweinwyr ymweliadau ofyn i'r darparwr/lleoliad gwblhau'r ffurflen hon,
neu roi'r un wybodaeth ar fformat arall, cyn archebu.
Nodiadau i ddarparwyr annibynnol a lleoliadau:
Efallai fod gennych eich dogfennaeth eich hun sy'n cynnwys yr un wybodaeth mewn fformat
gwahanol e.e. fel rhywbeth y gellir ei lwytho i lawr o'ch gwefan. Mae hyn yn dderbyniol yn lle'r
ffurflen hon.
Os na fyddwch yn darparu'r wybodaeth hon mewn ffordd arall yna cwblhewch yr holl adrannau
perthnasol o'r ffurflen hon drwy ateb yn gadarnhaol, neu'n negyddol neu ddim yn gymwys
(dd/g) ar ôl pob cwestiwn. Os hoffech roi rhagor o wybodaeth yna parhewch ar ddalen(ni) ar
wahân a'u hatodi i'r ffurflen hon. Mae llofnod electronig yn dderbyniol ar y ffurflen hon er mwyn
caniatáu i chi anfon y ffurflen wedi'i chwblhau dros yr e-bost.
Enw'r Darparwr / lleoliad: Urdd Gobaith Cymru
Cyfeiriad: Gwersyll Yr Urdd, Llangrannog, Llandysul, Ceredigion, SA44 6AE
Ffôn: 01239 652140

E-bost : llangrannog@urdd.org Gwefan: www.urdd.org

1. A oes gan y Darparwr unrhyw gydnabyddiaeth neu achrediad swyddogol?
Os oes, rhowch fanylion yma:

Oes

Croeso Cymru
WTRA (Merlota)
2. A oes gennych asesiadau risg ysgrifenedig ar gyfer yr holl leoliadau / gwasanaethau /
gweithgareddau a ddarperir gennych?
Oes
Os oes, a yw'r asesiadau risg hyn ar gael i'w gweld os bydd angen?

Oes

Nodyn pwysig: peidiwch ag anfon copïau o'ch asesiadau risg.
3. A oes gennych reolau diogelwch ac ymddwyn ar gyfer grwpiau sy'n ymweld?
Oes
Os oes, sut rydych yn cyfleu'r rhain i'r grŵp sy'n ymweld â'i arweinydd?
Cyfarfod Croeso gyda’r plant ar arweinyddion sy’n cynnwys eglurhad o’r rheolau a dril tan
Taflen wybodaeth i’r arweinyddion
4. A yw'ch holl gyfleusterau yn cydymffurfio â gofynion statudol perthnasol yn cynnwys y
Ddeddf Iechyd a Diogelwch yn y Gwaith; Gorchymyn Diwygio Rheoleiddio (Diogelwch Tân)
2005; rheoliadau Iechyd yr Amgylchedd a Thrafnidiaeth?
Ydi
5.
 A ydych yn darparu offer cymorth cyntaf yn y lleoliad/gweithgareddau?
Ydyn
 A fydd swyddog cymorth cyntaf hyfforddedig yn bresennol pan fydd y grŵp yn ymweld?
Oes

6. A allwch ddarparu, os bydd angen, fanylion cyswllt grwpiau tebyg sydd wedi defnyddio
eich gwasanaethau yn ddiweddar?
Ydyn
7. A ydych yn rhoi cyfleoedd i wneud ymweliadau rhagarweiniol?
Ydyn
8.
 A ydych yn darparu offer gweithgareddau (e.e. offer diogelwch personol neu offer
chwarae)?
Ydyn
 A oes gennych system ysgrifenedig ac wedi'i chofnodi o archwiliadau diogelwch/cynnal a
chadw ar gyfer yr offer hwn?
Ydyn
 Pan fydd safonau cenedlaethol yn bodloni, a yw offer y gweithgaredd yn cydymffurfio â'r
safonau hynny?
Ydyn
9. A oes gennych bolisi yswiriant atebolrwydd cyhoeddus a fydd yn gyfredol ar ddyddiad yr
ymweliad arfaethedig, sy'n gysylltiedig â gweithgareddau a ddarperir yn uniongyrchol yn
ogystal â gweithgareddau a osodir ar is-gontract?
Oes
Os oes, nodwch Derfyn yr Indemniad yma
£20 miliwn
10.
 A oes gennych weithdrefnau brys ysgrifenedig?
Oes
 Ar gyfer gweithgareddau a gynhelir oddi ar y safle a oes gennych weithdrefnau
ysgrifenedig ar gyfer dychwelyd yn hwyr?
Dim yn Gymwys
 A oes gennych weithdrefnau adrodd a chamau gweithredu ar gyfer
damweiniau/digwyddiadau/achosion pan fu damwain bron â digwydd?
Oes
11. A oes gennych weithdrefn ar gyfer delio â chwynion?
Oes
12. Sefydliadau preswyl yn unig
 A fydd yn rhaid i'r grŵp rannu llety cysgu gyda phobl eraill nad ydynt yn rhan o'u grŵp?
Oes, pan fydd y gwersyll yn llawn
 A yw ystafelloedd gwely y staff yn gyfagos i ystafelloedd gwely'r bobl ifanc?
Ydi
 A yw'r ystafelloedd cysgu yn ddiogel fel na all pobl ddieithr fynd i mewn iddynt?
Ydi
 A all y gwasanaethau brys gyrraedd y safle yn hawdd os bydd angen?
Ydi
 A ydych yn cynnal ymarfer tân gyda'r grŵp sy'n ymweld cyn eu noson gyntaf?
Ydyn

13. Lleoliadau neu weithgareddau â staff yn unig
Nodwch y mathau o grwpiau y mae gennych chi/eich staff goruchwylio dynodedig brofiad o
weithio gyda hwy:
Ysgolion cynradd

Ysgolion uwchradd

Pobl ifanc ag ymddygiad heriol

Grwpiau Ieuenctid

Ysgolion arbennig

Myfyrwyr chweched dosbarth a cholegau AB

 A ydych yn rhoi cyfleoedd rheolaidd i'ch staff chi a staff y grŵp sy'n ymweld drafod â'i
gilydd?
Ydyn
 A oes diffiniad clir o gyfrifoldebau rhwng eich staff chi a staff y grŵp sy'n ymweld?
Oes
 Sut rydych yn hysbysu arweinydd y grŵp sy'n ymweld am agweddau ar yr ymweliad y
bydd ganddynt gyfrifoldeb amdanynt?
• Dros e-bost/ffon cyn iddynt cyrraedd
• Cyfarfod gyda’r arweinydd pan yn cyrraedd
• Taflen wybodaeth
 A yw unrhyw staff y Darparwr a allai ddod i gysylltiad sylweddol â phobl ifanc wedi cael
gwiriad manylach y Swyddfa Cofnodion Troseddol?
Ydyn
 A yw'r staff hyn wedi cofrestru â'r Awdurdod Diogelu Annibynnol hefyd?
Ydyn
14. Gweithgareddau antur yn unig
 A ydych yn cynnig gweithgareddau antur trwyddedadwy o dan y Rheoliadau Trwyddedu
Gweithgareddau Antur (ewch i www.aals.org i gael manylion)?
Na
Os ydych, rhestrwch ar ddalen ar wahân a'i hatodi i'r ffurflen hon
 A ydych yn darparu unrhyw weithgareddau antur anhrwyddedadwy
Ydyn
Os ydych, rhestrwch ar ddalen ar wahân a'i hatodi i'r ffurflen hon
 A yw cofnodion o brofiad a chymhwysedd arweinwyr gweithgareddau ar gael i'w
harchwilio ar y safle os bydd angen?
Ydi
15. Rhowch unrhyw wybodaeth ychwanegol a allai fod yn ddefnyddiol i arweinydd yr
ymweliad.
Enw'r unigolyn sy'n cwblhau'r ffurflen hon: Iestyn Rhys Evans
Llofnodwyd: Iestyn Rhys Evans
Swydd yn y sefydliad: Rheolwr Cwsmer
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Her Rhaffau (Rhaffau Isel)
Trampolîn Salto
Adeiladu Tîm
Wal Ddringo Letraws
Beiciau Modur
Merlota
Chwaraeon Canolfan Hamdden
Nofio
Cyfeiriannu
Helfa Drysor
Cerdded
Taith Natur
Ceirt Modur
Saethyddiaeth
Gwibgartio
Sgïo
Wal Dringo
Cwrs Rhaffau Uchel
Adeiladu Lloches
Cwrs Antur
Taith Nos
Garddio
Gwyllt grefft
Gweithgareddau amgylcheddol
Twmpath
Gemau Chwaraeon
Sgiliau Syrcas
Gweithgaredd Twr
➢ Weiren Zip Uchel
➢ Weiren Zip Canol
➢ Wal Dringo allanol
➢ Abseil

