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‘Catalyddion Gofal' – Cod Ymarfer 

ar gyfer Gwasanaethau Cymunedol a Lles 

Diogel a Chyfreithlon: 

 Yn cydymffurfio gyda'r holl ddeddfwriaeth a'r gofynion rheoliadol ar gyfer y fenter a'i 

gweithgarwch 

 Wedi cofrestru gyda CaThEM 

 Yswiriant Atebolrwydd Cyhoeddus ac yswiriant arall yn cynnwys yr holl agweddau perthnasol 

ar y gwasanaeth a gynigir gan y fenter 

 Archwiliadau y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) heb fod wedi cael eu gwneud dros 3 

blynedd yn ôl ar gyfer unrhyw weithiwr 

 Gweithdrefnau clir er mwyn asesu anghenion y cwsmer, sy'n cael eu hadolygu'n rheolaidd, 

er mwyn sicrhau bod y gwasanaeth yn gallu eu bodloni 

 Pob gweithiwr yn cyflawni gweithgareddau y maent yn gymwys ac yn meddu ar y profiad a'r 

cymwysterau i'w cyflawni;  ac maent yn glir am y gweithgareddau nad ydynt yn gallu eu 

darparu.  Mae gweithwyr yn deall pan na fyddant yn gallu bodloni anghenion / gofynion y 

cwsmer mwyach, a gallant gyfeirio at wasanaethau eraill pan fo hynny'n briodol 

 Os bydd gweithiwr yn sâl / ar wyliau, gall y fenter gyfeirio at wasanaethau eraill sy'n gallu 

darparu y gweithgarwch y cytunwyd arno 

 Dealltwriaeth o ganllawiau Cyngor Sir Penfro ynghylch diogelu a sut i adrodd pryder:  yn 

ogystal â nodi mewn ffordd glir i'r cwsmer / teulu sut y gallant adrodd pryder 

 Canllawiau am reoli risg ac asesiadau risg yn cael eu cwblhau pan fo hynny'n briodol 

 Canllawiau am GDPR a chyfrinachedd 

Ansawdd Uchel: 

 Caiff ymrwymiadau, cytundebau a threfniadau i ddarparu gwasanaethau eu hanrhydeddu, a 

phan na fydd modd gwneud hynny, rhoddir esboniad 

 Pryd bynnag y bo modd, sicrhau dilyniant staff er mwyn meithrin perthynas gefnogol a 

dealltwriaeth gyda'r cwsmer / teulu 

 Llinellau cyfathrebu clir ac ymatebol rhwng y cwsmer a'r fenter 

 Gweithdrefn gwyno a chanmol glir 

 Ymrwymiad i wella ansawdd y gwasanaeth yn barhaus, ar sail adborth 
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Proffesiynol: 

  Cynhelir terfynau proffesiynol gyda chwsmeriaid / teuluoedd 

  Prisio clir, tryloyw a theg 

  Cyfnodau rhybudd clir ar gyfer gwyliau a therfynu'r gwasanaeth 

  Marchnata clir a thryloyw 

  Gwybodaeth am y fenter yn hygyrch ar-lein – er enghraifft trwy Facebook a / neu 

www.dewis.wales / www.en.infoengine.cymru    
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