Ffurflen 5

Holiadur darparydd annibynnol

Gellir defnyddio’r holiadur hwn gan arweinydd yr ymweliad fel archwiliad sylfaenol o ddarparydd neu
leoliad. Dylai arweinwyr ymweliadau ofyn i’r darparydd/lleoliad lenwi’r ffurflen hon cyn bwcio.
Nodyn i ddarparwyr a lleoliadau annibynnol:
Efallai y bydd gennych eich dogfennaeth mewn fformat gwahanol, e.e. i'w lawr lwytho oddi wrth eich
gwefan. Mae hyn yn dderbyniol fel atodiad i’r ffurflen hon
Llenwch bob adran berthnasol o’r ffurflen hon trwy roi oes, na neu n/a ar ôl pob cwestiwn. Parhewch ar
dudalen ar wahân pe baech eisiau darparu mwy o wybodaeth a’i atodi gyda’r ffurflen hon. Mae llofnod
electronig yn dderbyniol ar y ffurflen hon er mwyn caniatáu i chi ei hanfon trwy e-bost.
Enw’r darparydd/lleoliad Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri
Cyfeiriad Swyddfa’r Parc Cenedlaethol, Penrhyndeudraeth, Gwynedd, LL48 6LF
Ffôn 01766 770 274 E-bost parc@eryri.llyw.cymru Gwefan www.eryri-npa.gov.uk
Enw: Iwan Jones
Llofnod:
Swydd yn y sefydliad Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol

Dyddiad Hydref 17eg, 2018

1. A oes gan y darparydd uchod unrhyw gydnabyddiaeth swyddogol neu achrediad? Na
Os oes, nodwch fanylion yma: Ddim yn berthnasol
2. A oes gennych asesiadau risg ysgrifenedig ar gyfer yr adeilad/gwasanaeth/gweithgareddau rydych yn eu
darparu? Oes
Os oes, a yw’r asesiadau risg hyn ar gael i’w gweld yn yr adeilad o ofyn amdanynt? Ydynt
Nodyn pwysig: peidiwch ag anfon copïau o’ch asesiadau risg
Oes unrhyw gamau yn codi o’ch asesiadau risg y mae angen i’r arweinydd ymweliad a’r grŵp fod yn
ymwybodol ohonynt? Oes. Trefniadau tân ac argyfwng Plas Tan y Bwlch
Os oes, sut ydych yn eu hysbysu ynglŷn â hyn? Llawlyfr Preswyl Plas Tan y Bwlch, Polisi Gweithio Gyda
Phlant a Phobl Ifanc APCE ac ar lafar.

3. A yw eich cyfleusterau yn cydymffurfio â gofynion statudol perthnasol? Ydynt
4. A ydych yn darparu offer cymorth cyntaf yn y lleoliad/gweithgareddau? Ydym
A fydd rhywun sydd wedi ei hyfforddi i roi cymorth cyntaf yn bresennol tra bod y grŵp yn ymweld? Bydd
5. O ofyn, allwch chi ddarparu manylion cyswllt grwpiau tebyg sydd wedi defnyddio eich gwasanaethau yn
ddiweddar? Gallwn
6. A oes cyfle ar gyfer ymweliad rhagbaratoi? Oes
7. A ydych yn darparu offer gweithgaredd (e.e. offer amddiffynnol personol neu offer chwarae)? Na
A oes gennych system cofnodi ac ysgrifenedig o archwiliadau diogelwch/cynnal ar gyfer yr offer hwn? Ddim
yn berthnasol
Ble mae safonau cenedlaethol yn bodoli, a yw’r offer yn cydymffurfio â’r safonau hynny? Ddim yn berthnasol

8. A oes gennych yswiriant atebolrwydd cyhoeddus fydd yn gyfredol yn ystod cyfnod yr ymweliad
arfaethedig, ar gyfer pob gweithgaredd a ddarperir yn uniongyrchol a gweithgaredd is-gontract (ble fo hyn
yn digwydd)? Oes

Os oes, nodwch gyfyngiad yr indemniad £10,000,000
9. A oes gennych drefniadau ysgrifenedig ar gyfer argyfwng? Oes
Ar gyfer gweithgareddau a gynhelir oddi ar safle oes gennych drefniadau hwyr yn ôl ysgrifenedig? Oes
A oes gennych drefn adrodd a gweithredu ynghylch damwain/digwyddiad/digwyddiad bron a digwydd? Oes
10. A oes gennych drefn ar gyfer trin cwynion? Oes
11. Sefydliadau preswyl yn unig
A fydd angen i’r grŵp rannu man cysgu ag eraill nad ydynt aelodau o’r grŵp? Na
A yw llofftydd y staff ger ystafelloedd y bobl ifanc? Oes
A yw’r man cysgu yn ddiogel rhag ymyrwyr? Ydi
A all y gwasanaethau brys fynd at y safle yn rhwydd pe bai angen? Gall
A ydych yn cynnal ymarfer tan gyda’r grŵp ymweld cyn eu noson gyntaf? Na
12. Darparwyr gweithgareddau yn unig
Nodwch (trwy edrych ar y bocsys perthnasol) y grwpiau y mae gennych chi/eich staff goruchwylio
dynodedig y profiad o weithio gyda hwy:
Ysgolion cynradd

x Ysgolion uwchradd

Pobl ifanc ag ymddygiad heriol

x Grwpiau ieuenctid

x

Ysgolion arbennig

x Myfyrwyr chweched dosbarth a cholegau AB

x

x

A ydych yn darparu cyfleoedd rheolaidd i ymgynghori ymysg eich staff dynodedig a’r grŵp ymweld? Ydym
A oes dehongliad clir o gyfrifoldebau rhwng eich staff a staff y grŵp sy’n ymweld? Oes
Sut ydych yn hysbysu arweinydd y grŵp ymweld am unrhyw agwedd ar yr ymweliad y mae gyfrifoldeb
amdano? Drwy gyfathrebu llawn cyn pob ymweliad.
A yw unrhyw staff y darparydd a allai gael cysylltiad arwyddocaol â phobl ifanc wedi cael archwiliad SCT
diweddar? Ydynt – rydym yn archwilio staff dros gyfnod o 3 blynedd.
13. Darparwyr gweithgareddau antur yn unig
A ydych yn cynnig gweithgareddau antur sydd wedi eu trwyddedu o dan Reoliadau Trwyddedu
Gweithgareddau Anturus (i gael manylion ewch i www.hse.gov.uk/aala/ )? Na
Os ydych, rhestrwch yma (neu restru ar dudalen ar wahân ynghlwm wrth y ffurflen hon) Ddim yn
berthnasol
Os na, a ydych yn darparu gweithgareddau anturus didrwydded ?
Ydym
Os ydych, rhestrwch yma (neu restru ar dudalen ar wahân ynghlwm wrth y ffurflen hon) Teithiau lefel isel
(dan 400m) o fewn hanner awr i’r ffordd fawr, gwaith maes afon ac arfordir.
A yw cofnodion profiad a medrusrwydd staff ar gael i’w harchwilio ar y safle pe bai angen? Ydynt
14. Darparwch unrhyw wybodaeth ychwanegol a deimlwch fyddai’n ddefnyddiol i’r arweinydd ymweliad neu
i’r Awdurdod Lleol.

