





Templed ar gyfer datganiad o ddiben
Adran 1: Ynghylch y darparwr
Darparwr y gwasanaeth
Enw'r darparwr cofrestredig dylid ei nodi yma 
Endid cyfreithiol
Unigolyn 						

Cwmni cyfyngedig					
Cwmni cyfyngedig cyhoeddus			
Partneriaeth atebolrwydd cyfyngedig		
Cwmni elusennol					
Cwmni corfforedig elusennol			
Corff corfforaethol arall                                       

Pwyllgor						
Ymddiriedolaeth elusennol				
Corff anghorfforedig arall                                    

Awdurdod lleol					

Bwrdd iechyd lleol					

Partneriaeth						
Unigolyn cyfrifol
Enw'r person a ddynodwyd fel yr unigolyn cyfrifol dylid ei nodi yma
Rheolwr y gwasanaeth
Enw'r person a fydd yn rheoli'r gwasanaeth o un dydd i'r llall dylid ei nodi yma. 
Enw'r gwasanaeth

Cyfeiriad y gwasanaeth




Adran 2: Disgrifiad o leoliad y gwasanaeth
Gwasanaethau llety
Dylai'r adran hon gynnwys lle mae'r gwasanaeth a disgrifiad o'r ardal, y cyfleusterau cymunedol a'r gwasanaethau sydd ar gael i gefnogi anghenion amrywiol y bobl y bwriedir y gwasanaeth ar eu cyfer, fel y disgrifiwyd yn Adran 3.


Gwasanaethau cymunedol, e.e. gwasanaethau cymorth cartref
Hon fydd yr ardal partneriaeth ranbarthol y mae'r gwasanaeth yn cael ei ddarparu ynddi. Cyfeiriwch at y canllawiau ar y datganiad o ddiben am fanylion pob ardal partneriaeth ranbarthol.
 (ticiwch yr ardal lle y darperir y gwasanaeth)
Bwrdd Partneriaeth Ranbarthol Gwent 					
Bwrdd Partneriaeth Ranbarthol Gogledd Cymru 				
Bwrdd Partneriaeth Ranbarthol Caerdydd a’r Fro				
Bwrdd Partneriaeth Ranbarthol Bae'r Gorllewin 		                      
Bwrdd Partneriaeth Ranbarthol Cwm Taf 				           
Bwrdd Partneriaeth Ranbarthol Gorllewin Cymru		                      
Bwrdd Partneriaeth Ranbarthol Powys				           













Adran 3: Ynglŷn â'r gwasanaeth a ddarperir
Yr amrediad o anghenion y gallwn ni eu cynorthwyo
Yn yr adran hon, disgrifiwch yr amrediad o anghenion iechyd neu ofal y bydd y gwasanaeth yn darparu cymorth ar eu cyfer, gan gynnwys unrhyw wasanaethau/gofal arbenigol a ddarperir.
Nodwch fanylion y gofal a'r cymorth y mae'r gwasanaeth yn eu cynnig ac i bwy. 
Mae'n bwysig eich bod chi'n disgrifio'r amrediad o anghenion y gall eich gwasanaeth eu diwallu.  Bydd angen i'ch gwasanaeth fod yn hyblyg, felly ni fydd o reidrwydd yn diwallu'r holl anghenion hyn drwy'r amser.  Y rheswm dros hyn yw bod anghenion pobl yn newid ac mae angen i wasanaethau addasu er mwyn ymateb i hyn, e.e. pobl oedrannus sy'n dod yn fwyfwy bregus sy'n gallu cael amrywiaeth eang o anghenion newidiol, gan gynnwys gofal lliniarol tuag at ddiwedd eu hoes.
Ystod oedran y bobl sy’n defnyddio’r gwasanaeth

Gwasanaethau llety 

Capasiti mwyaf

Nodwch nifer y bobl sy'n gallu defnyddio'r gwasanaeth – er enghraifft, mewn lleoliad preswyl, hwn fydd yr uchafswm o bobl y gellir darparu llety ar eu cyfer 
ch) Gwasanaethau cymunedol yn unig

Nifer o oriau gofal a ddarperir
Nodwch nifer yr oriau o ofal a ddarperir pob wythnos ar gyfartaledd (ticiwch y blwch perthnasol).
0-250 	 					
251-500					
501-750					
751-1000					
1001-1500					
1501-2000					
2001-3000					
3000+						

Adran 4: Sut y darperir y gwasanaeth
Yn yr adran hon, dylech nodi'n glir sut rydych yn bwriadu darparu'r gwasanaeth.  Dylech ddisgrifio sut byddwch yn cynorthwyo pobl i gyflawni eu canlyniadau gorau posibl ac yn darparu gofal a chymorth mewn modd sy'n gwarchod, hybu ac yn cynnal eu hannibyniaeth, eu diogelwch a'u lles. Os ydych wedi dweud bod gofal arbenigol yn cael ei gynnig, rhaid i chi ddefnyddio'r adran hon i nodi'r hyn sy'n ei wneud yn wasanaeth arbenigol. Dylech gynnwys manylion unrhyw fodelau gofal penodol sy'n cael eu defnyddio yn y gwasanaeth ac ymglymiad unrhyw asiantaethau arbenigol allanol a fydd yn darparu help a chymorth mewn meysydd arbenigol.
Dylai'r adran hon hefyd gynnwys:
Trefniadau ar gyfer derbyn, asesu, cynllunio ac adolygu gofal pobl 
Trefniadau ar gyfer rheoli derbyniadau arfaethedig, brys a seibiant 
Trefniadau ar gyfer asesiadau anghenion gofal a chymorth cychwynnol a pharhaus 
Sut bydd y cynllun personol yn cael ei ddatblygu a'i adolygu mewn ymgynghoriaeth â'r sawl sy'n derbyn gofal a chymorth a/neu ei gynrychiolydd 

Safon y gofal a'r cymorth
Bydd angen i hyn, pan fo'n briodol, ddisgrifio sut bydd y gwasanaeth yn cynorthwyo pobl i wneud y canlynol:
bod mor iach â phosibl yn gorfforol, yn feddyliol ac yn emosiynol;
bod yn ddiogel;
cymryd rhan mewn gweithgareddau, hobïau neu ddiddordebau unigol;
cael mynediad at addysg, dysgu a chyfleoedd datblygu; 
cael rheolaeth dros fywyd bob dydd a, lle bo'n berthnasol, cymryd rhan mewn gwaith;
cynnal eu hunaniaeth ieithyddol, ddiwylliannol a/neu grefyddol;
cynnal perthnasau teuluol a phersonol; a datblygu eu potensial, dysgu, ac ymarfer sgiliau bywyd.
Anghenion iaith a chyfathrebu'r bobl sy'n defnyddio'r gwasanaeth  

Dylai'r adran hon hefyd ddisgrifio sut y bydd y darparwr yn diwallu anghenion iaith a chyfathrebu pobl, gan gynnwys i ba raddau y mae'r gwasanaeth yn darparu ar gyfer cynnig y Gymraeg (pecyn gwybodaeth Llywodraeth Cymru ar y cynnig gweithredol).


Adran 5: Trefniadau staffio
Mae angen i'r adran hon ddisgrifio sut mae'r trefniadau staffio'n briodol ar gyfer yr amrediad o anghenion a'r gwasanaethau arbenigol a fydd yn cael eu darparu, fel y disgrifiwyd yn Adran 3.
Dylai ddangos sut bydd staff yn cael eu defnyddio i ddarparu gofal dibynadwy a diogel ar gyfer unigolion.  

Dylai hyn gynnwys y canlynol:
Niferoedd y staff a'u cymwysterau 
Dylai'r adran hon gynnwys niferoedd y staff canlynol a'u cymwysterau: 
y rheolwr a'i gymwysterau penodol;
y dirprwy reolwr a'i gymwysterau penodol; 
staff goruchwyliol eraill a'u cymwysterau penodol;
nyrsys cofrestredig a natur eu cofrestriad, e.e. nyrs gyffredinol gofrestredig, nyrs iechyd meddwl gofrestredig, nyrs anableddau dysgu gofrestredig, ac ati;
staff gofal cymdeithasol uwch sy'n darparu gofal uniongyrchol a disgrifiad o lefelau'r cymwysterau, h.y. Lefel 2/3 y Fframwaith Cymwysterau a Chredydau;**
staff gofal cymdeithasol eraill sy'n darparu gofal uniongyrchol a disgrifiad o lefelau'r cymwysterau, h.y. Lefel 2/3 y Fframwaith Cymwysterau a Chredydau;** a
mathau eraill o staff cymwys nad ydynt wedi'u rhestru uchod a disgrifiad o lefelau'r cymwysterau.
Pan fydd gofal arbenigol, e.e. dementia, gofal lliniarol ac ati, yn cael ei ddarparu, rhaid i chi allu dangos cymwysterau, hyfforddiant a sgiliau'r staff i ddarparu'r gofal arbenigol hwn. 
Dylai nifer gofynnol y staff fod yn ddigon i ddiwallu anghenion rota arferol mewn modd cynaliadwy a dibynadwy.
**O ran gwasanaeth cymorth cartref, efallai yr hoffech chi ddarparu cyfanswm y staff gofal cymdeithasol sy'n gweithio mewn wythnos ar gyfartaledd, cyfanswm yr oriau staff fesul wythnos, a disgrifiad o lefelau'r cymwysterau, h.y. Lefel 2/3 y Fframwaith Cymwysterau a Chredydau. 
Lefelau staff
Dylai'r adran hon gynnwys y lefelau staffio a fydd ar waith fel arfer yn ystod y dydd a'r nos. Hwn yw'r nifer arfaethedig o staff y bydd y gwasanaeth yn eu defnyddio o un dydd i'r llall, h.y. y rota arferol.
Mewn gwasanaethau cartrefi gofal, lle y caiff unigolion eu hasesu fel rhai sydd angen gofal nyrsio 24 awr (oherwydd dwysedd, cymhlethdod a/neu ddifrifoldeb eu hanghenion), dylai'r adran hon ddisgrifio nifer y nyrsys cofrestredig a fydd yn gweithio yn y gwasanaeth ar bob adeg.

Staff arbenigol
Yn yr adran hon, cofnodwch nifer y staff arbenigol a'u manylion.

ch) Y defnydd o staff yn y gwasanaeth (ar gyfer gwasanaethau llety yn unig)
Yn yr adran hon, disgrifiwch sut bydd y staff yn cael eu defnyddio ar draws yr amgylchedd gofal / dyluniad a gosodiad y llety i oruchwylio a diwallu anghenion yr unigolion hynny. Mae hyn yn arbennig o bwysig mewn safleoedd aml-lawr neu aml-adeilad.
Wrth ddisgrifio'r lefelau staffio, gallai fod gennych niferoedd neu gymarebau penodol. Dylech egluro sut y caiff lefelau dibyniaeth eu hystyried yn eich penderfyniad.
Efallai yr hoffech ddangos y strwythur staffio gyda diagram.
Trefniadau ar gyfer tasgau a ddirprwyir 

Yn yr adran hon, nodwch y trefniadau llywodraethu ar gyfer dirprwyo unrhyw dasgau gofal arbenigol neu benderfyniadau.
Dangoswch sut bydd staff yn cael eu defnyddio i ddarparu gofal dibynadwy a diogel ar gyfer unigolion.
 Trefniadau goruchwylio
Yn yr adran hon, nodwch y trefniadau goruchwylio a chymorth, yn arbennig ar gyfer staff gofal a chymorth.
Hyfforddiant staff
Yn yr adran hon, nodwch raglen hyfforddi'r staff.
Adran 6: Cyfleusterau a gwasanaethau 
Gwasanaethau llety yn unig 
Yn yr adran hon, dylech ddisgrifio'r dyluniad, y gosodiad, y cyfleusterau a/neu'r offer sydd ar gael a sut maen nhw'n cefnogi anghenion amrywiol y bobl y bwriedir y gwasanaeth ar eu cyfer, fel y disgrifiwyd yn Adran 3 uchod. Os oes unrhyw nodweddion unigryw neu benodol am y rhain, dylech chi eu disgrifio yma.
NODER: Nid yw’r adran hon yn berthnasol i drefniadau byw â chymorth.
Dylech gynnwys gwybodaeth am:
Nifer yr ystafelloedd sengl ac ystafelloedd a rennir 
Nodwch nifer yr ystafelloedd sengl a'r ystafelloedd a rennir.
Nifer o ystafelloedd gyda chyfleusterau en-suite 
Nodwch nifer yr ystafelloedd â chyfleusterau en-suite. 
Nifer o fannau bwyta
Nodwch nifer y mannau bwyta.
ch) Nifer o ardaloedd
      cymunedol 
Nodwch nifer yr ardaloedd cymunedol. 
Cyfleusterau ymdrochi arbenigol
Nodwch y cyfleusterau ymdrochi arbenigol sydd yn y gwasanaeth hwn.
  Offer arbenigol
Nodwch yr offer arbenigol yn y gwasanaeth hwn.
Y trefniadau diogelu sydd ar waith a'r defnydd o deledu cylch cyfyng  
Nodwch y trefniadau diogelu sydd ar waith a'r defnydd o deledu cylch cyfyng. 
Mynediad at fannau a chyfleusterau awyr agored yn y gwasanaeth hwn
Yn yr adran hon, disgrifiwch y mannau a'r cyfleusterau awyr agored sydd ar gael a sut gall pobl gael mynediad at y rhain. 
Mae'n bwysig eich bod chi'n disgrifio sut mae'r amgylchedd a'r cyfleusterau'n cefnogi pobl â namau i fyw bywyd mor llawn â phosibl ac i gael mynediad at bob rhan o'r cartref a'i gyffiniau.
ff) Gwasanaethau cymunedol yn unig:
Yn yr adran hon, dylech ddarparu gwybodaeth am y cyfleusterau i:
storio cofnodion yn ddiogel; 
cwrdd â phobl sy'n defnyddio'r gwasanaeth;
darparu hyfforddiant staff; a
chwrdd â staff.


Adran 7: Trefniadau llywodraethu a monitro ansawdd

Yn yr adran hon, dylech ddisgrifio'r trefniadau goruchwylio a llywodraethu sydd ar waith er mwyn sefydlu a chynnal diwylliant sy'n sicrhau bod unigolion yn cyflawni'r canlyniadau gorau posibl.  
Dylai hyn gynnwys y trefniadau ar gyfer: 
sut bydd yr unigolyn cyfrifol yn cynnal y gwaith o oruchwylio rheolaeth, ansawdd, diogelwch ac effeithiolrwydd y gwasanaeth, gan gynnwys pa mor aml y mae'n ymweld â'r gwasanaeth;
strwythur rheoli'r gwasanaeth, a’r llinellau atebolrwydd, dirprwyo a chyfrifoldeb;
y mesurau a fydd yn cael eu defnyddio i fonitro, adolygu a gwella ansawdd y gofal a'r cymorth; 
ymdrin â chwynion; ac
ymgynghori â phobl sy'n defnyddio'r gwasanaeth, staff a rhanddeiliaid eraill er mwyn effeithio ar y ffordd y caiff y gwasanaeth ei gyflwyno a'i wella.


