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DEDDF SAFONAU GOFAL 2000
Cais i gofrestru fel Asiantaeth Cymorth Mabwysiadu
RHAN 2

Enw’r asiantaeth:
 FORMTEXT       FORMTEXT 

Cyfeiriad yr asiantaeth gan gynnwys y cod post:
     

Enw’r darparwr:
     

Enw’r unigolyn cyfrifol arfaethedig:
     

Enw’r rheolwr cofrestredig arfaethedig:
     

Enw a statws y sawl sy’n llenwi’r ffurflen hon:
     

Y rhan hon o’r cais i gofrestru fel Asiantaeth Cymorth Mabwysiadu yw eich cyfle i ddangos eich bod wedi deall egwyddorion a gofynion y Rheoliadau a’r Safonau Gofynnol Cenedlaethol sy’n sail i ddarpariaeth Asiantaeth o’r fath.

I lenwi’r ffurflen gais hon, bydd angen i chi gael copi o’r Rheoliadau a’r Safonau Gofynnol Cenedlaethol perthnasol.  Y rhain yw:

(i)	Rheoliadau Asiantaethau Cymorth Mabwysiadu (Cymru) 2005
(ii)	Safonau Gofynnol Cenedlaethol Asiantaethau Cymorth Mabwysiadu yng Nghymru 2005 

Gellir cael y Rheoliadau gan HMSO; naill trwy eu lawrlwytho oddi ar eu gwefan  http://www.legislation.gov.uk/wsi/2005/1512/contents/made/welsh 
neu trwy dalu ffi i gael copi caled.

Mae’r Safonau Gofynnol Cenedlaethol ar gael gan Lywodraeth Cymru, naill ai’r Adran Gofal Iechyd a Chymdeithasol i Blant neu trwy wefan Arolygiaeth Gofal Cymru:  Safonau Gofynnol Cenedlaethol 

Ar y cam hwn, bydd AGC yn ceisio sicrwydd y bydd y trefniadau a’r adnoddau yr ydych yn bwriadu eu defnyddio yn eich asiantaeth cymorth mabwysiadu yn arwain at fodloni neu ragori ar y rheoliadau a’r safonau yn gyson.  Mae’n ofynnol i chi ddarparu tystiolaeth yn y ddogfen i ddangos hyn ac mae rhai adrannau’n gofyn am wybodaeth / tystiolaeth benodol.  Mewn mannau eraill, mae’n gwneud awgrymiadau am ba dystiolaeth a allai fod yn briodol.  Bydd o gymorth os byddwch chi’n darparu’r wybodaeth hon, ond ni fydd eich cais dan anfantais os defnyddiwch ffynonellau tystiolaeth eraill.

Mae Datganiad o Ddiben, ar gyfer yr asiantaeth arfaethedig, sydd wedi’i ystyried yn dda a’i gyflwyno’n eglur yn fan cychwyn hanfodol ar gyfer gweithio drwy holl agweddau gweithredu’r asiantaeth.  Hwn hefyd fydd man cychwyn AGC ar gyfer gwerthuso eich cynigion.

Mae’n hanfodol bod eich cais yn dangos eich bod yn gyfarwydd â’r Rheoliadau a’r Safonau Gofynnol Cenedlaethol, gan gynnwys eu hatodiadau a’r ffynonellau sy’n rhoi gwybodaeth iddynt (wedi’u rhestru fel arfer yn y llyfryddiaeth).  Byddwn yn disgwyl i chi fod wedi ystyried agweddau cyfreithiol ac ymarfer gorau’r gwasanaeth yr ydych yn ei gynnig. 

I’n helpu i brosesu eich cais mor effeithlon â phosibl, rhestrwch a marciwch bob dogfen y byddwch yn ei chyflwyno drwy gyfeirio at y rheoliad a’r Safon Ofynnol Genedlaethol y mae’n berthnasol iddynt.  Er nad yw’n ofyniad, byddai o gymorth i AGC pe byddech yn anfon eich dogfennau mewn ffeil gyda mynegai o adrannau a chynnwys. Edrychwn ymlaen at dderbyn eich cynigion cyflawn. 
Adran Un – Materion cyffredinol
Datganiad o Ddiben a Chanllaw i’r Plant

Rheoliadau Perthnasol

3, 4 ac Atodlen 1


SGC Cysylltiedig


1
Mae’r tabl hwn yn cysylltu pob rheoliad â’r Safonau Gofynnol Cenedlaethol mwyaf perthnasol; nid yw hyn yn golygu nad oes Safonau Gofynnol Cenedlaethol eraill yn gysylltiedig â phob rheoliad

Disgrifiwch y gwasanaeth cymorth mabwysiadu yr ydych yn cynnig ei ddarparu
     

Darparwch y ddogfen/dogfennau canlynol, gan sicrhau eu bod yn bodloni gofynion llawn y Rheoliadau a’r Safonau Gofynnol Cenedlaethol
Amgaeedig
(a)	Datganiad o Ddiben						
(b)	Canllaw i’r Plant						
(c)	Copïau o unrhyw wybodaeth ysgrifenedig
arall am y gwasanaeth					

Rhestrwch unrhyw ddogfennau eraill yr ydych yn teimlo eu bod yn dangos eich bod yn cydymffurfio â’r Rheoliadau a’r Safonau Gofynnol Cenedlaethol a restrir uchod.
     
1.2	Cynigion staffio

Rheoliadau Perthnasol

21 ac Atodlen 2

SGC Cysylltiedig

10, 11
Mae’r tabl hwn yn cysylltu pob rheoliad â’r Safonau Gofynnol Cenedlaethol mwyaf perthnasol; nid yw hyn yn golygu nad oes Safonau Gofynnol Cenedlaethol eraill yn gysylltiedig â phob rheoliad

Amlinellwch sut yr ydych yn bwriadu staffio’r asiantaeth
Swyddi (swyddogaethau)
Nifer
Oriau arfaethedig y swydd
Lefel cymwysterau a phrofiad
     

     
     
     
     

     
     
     
     

     
     
     
     

     
     
     
     

     
     
     
     

     
     
     
     

     
     
     
     

     
     
     

Darparwch y dogfennau canlynol,
Amgaeedig

(a)	Siart trefniadaethol						
(b)	Disgrifiadau swydd ar gyfer pob gradd swydd		


Adran Dau – Rheoli’r asiantaeth
2.1	Darparwyr cofrestredig, unigolion cyfrifol a rheolwyr.

Rheoliadau Perthnasol

5, 6, 7, 8, 9 ac Atodlen 1, 2

SGC Cysylltiedig


5, 6, 7, 8
Mae’r tabl hwn yn cysylltu pob rheoliad â’r Safonau Gofynnol Cenedlaethol mwyaf perthnasol; nid yw hyn yn golygu nad oes Safonau Gofynnol Cenedlaethol eraill yn gysylltiedig â phob rheoliad

D.S. Ymdrinnir â nifer o agweddau’r adran hon yn rhan 1 y ffurflen gais, ond llenwch y canlynol os gwelwch yn dda

Cadarnhewch y bobl a fydd yn cyflawni’r swyddogaethau canlynol 
Swyddogaeth
Enw
Unigolyn cyfrifol
     
Rheolwr
     

Disgrifiwch sut yr ydych yn bwriadu sicrhau bod y gwasanaeth yn bodloni gofynion Rheoliadau 6, 8 a 9 a’r Safonau Gofynnol Cenedlaethol sy’n berthnasol i’r rheoliadau hyn
Sicrhewch eich bod yn ymdrin â’r canlynol yn eich ymateb
·	Cysylltiadau â darparwyr hyfforddiant priodol
·	Prosesau sicrhau ansawdd
     


Rhestrwch unrhyw ddogfennau eraill yr ydych yn teimlo eu bod yn dangos eich bod yn cydymffurfio â’r Rheoliadau a’r Safonau Gofynnol Cenedlaethol a restrir uchod 
     







Adran Tri – Darpariaethau penodol ar gyfer asiantaethau sy’n darparu gwasanaethau dan ran 3 y Rheoliadau (hawl i weld gwybodaeth a chyswllt i bobl dros 18 a pherthnasau personau a fabwysiadwyd sydd wedi cyrraedd 18 oed).
D.S. Efallai na fydd yr adran hon yn berthnasol i bob asiantaeth cymorth mabwysiadu; ystyriwch eich Datganiad o Ddiben a Rheoliadau 2 (2) (d) a (dd) i ganfod pa un a yw hyn yn berthnasol i’ch cais chi.  

Ni ddylai asiantaethau nad ydynt yn darparu’r gwasanaethau hyn lenwi adran 3 y ffurflen gais hon; ewch ymlaen i adran 4. 
3.1 Penderfyniad i fynd ymlaen

Rheoliadau Perthnasol

11


SGC Cysylltiedig


3, 4.3, 4.6
Mae’r tabl hwn yn cysylltu pob rheoliad â’r Safonau Gofynnol Cenedlaethol mwyaf perthnasol; nid yw hyn yn golygu nad oes Safonau Gofynnol Cenedlaethol eraill yn gysylltiedig â phob rheoliad

Disgrifiwch sut yr ydych yn bwriadu sicrhau bod y gwasanaeth yn bodloni gofynion y Rheoliadau uchod a’r Safonau Gofynnol Cenedlaethol sy’n berthnasol i’r rheoliadau hyn
Sicrhewch eich bod yn ymdrin â’r canlynol yn eich ymateb
·	Pwy fydd yn penderfynu pa un a ddylai ceisiadau am gymorth fynd ymlaen, a sut 
·	Unrhyw systemau a phrosesau a fydd wedi’u sefydlu i ategu’r penderfyniad hwn, gan gynnwys unrhyw brosesau adolygu 
     


Darparwch gopi o’r ddogfen/dogfennau canlynol, gan sicrhau bod y cynnwys yn bodloni gofynion llawn y Rheoliadau a’r Safonau Gofynnol Cenedlaethol

(a)	Datganiad / polisi a gweithdrefn ar gyfer penderfynu pa un a ddylid darparu’r gwasanaeth cymorth fel y pennir yn Rheoliad 11.
Rhestrwch unrhyw ddogfennau eraill yr ydych yn teimlo eu bod yn dangos eich bod yn cydymffurfio â’r Rheoliadau a’r Safonau Gofynnol Cenedlaethol a restrir uchod.

3.2	Caniatâd a feto wrth ddarparu gwybodaeth

Rheoliadau Perthnasol

12, 13, 14


SGC Cysylltiedig


3
Mae’r tabl hwn yn cysylltu pob rheoliad â’r Safonau Gofynnol Cenedlaethol mwyaf perthnasol; nid yw hyn yn golygu nad oes Safonau Gofynnol Cenedlaethol eraill yn gysylltiedig â phob rheoliad

Disgrifiwch sut yr ydych yn bwriadu sicrhau bod y gwasanaeth yn bodloni gofynion y Rheoliadau a’r Safonau Gofynnol Cenedlaethol uchod
Sicrhewch eich bod yn ymdrin â’r canlynol yn eich ymateb
·	Sut y byddwch yn gweithredu o fewn y rheoliadau hyn
·	Eich trefniadau ar gyfer cadw a mynd at gofnodion feto
     


Darparwch gopi o’r ddogfen/dogfennau canlynol, gan sicrhau bod y cynnwys yn bodloni gofynion llawn y Rheoliadau a’r Safonau Gofynnol Cenedlaethol



Amgaeedig

(a)	Cyfarwyddyd i’r staff						
(b)	Gwybodaeth i ddefnyddwyr gwasanaeth				

Rhestrwch unrhyw ddogfennau eraill yr ydych yn teimlo eu bod yn dangos eich bod yn cydymffurfio â’r Rheoliadau a’r Safonau Gofynnol Cenedlaethol a restrir uchod.

     
3.3	Cwnsela

Rheoliadau Perthnasol

15


SGC Cysylltiedig


3.3
Mae’r tabl hwn yn cysylltu pob rheoliad â’r Safonau Gofynnol Cenedlaethol mwyaf perthnasol; nid yw hyn yn golygu nad oes Safonau Gofynnol Cenedlaethol eraill yn gysylltiedig â phob rheoliad

Disgrifiwch sut yr ydych yn bwriadu sicrhau bod y gwasanaeth yn bodloni gofynion y Rheoliadau a’r Safonau Gofynnol Cenedlaethol uchod
Sicrhewch eich bod yn ymdrin â’r canlynol yn eich ymateb
·	Systemau a phrosesau ar gyfer rheoli a monitro ceisiadau am wasanaeth cwnsela
·	Trefniadau ar gyfer darparu gwasanaeth cwnsela o’r tu mewn neu’r tu allan i’r asiantaeth
     










Darparwch gopi o’r ddogfen/dogfennau canlynol, gan sicrhau bod y cynnwys yn bodloni gofynion llawn y Rheoliadau a’r Safonau Gofynnol Cenedlaethol

(a)	Copïau o wybodaeth ysgrifenedig a ddarperir i ddefnyddwyr gwasanaeth			Ynghlwm  FORMCHECKBOX 

Rhestrwch unrhyw ddogfennau eraill yr ydych yn teimlo eu bod yn dangos eich bod yn cydymffurfio â’r Rheoliadau a’r Safonau Gofynnol Cenedlaethol a restrir uchod.
     

































Adran Pedwar – Rhedeg yr asiantaeth
4.1	Amddiffyn plant

Rheoliadau Perthnasol

16 

SGC Cysylltiedig

2
Mae’r tabl hwn yn cysylltu pob rheoliad â’r Safonau Gofynnol Cenedlaethol mwyaf perthnasol; nid yw hyn yn golygu nad oes Safonau Gofynnol Cenedlaethol eraill yn gysylltiedig â phob rheoliad

Disgrifiwch sut yr ydych yn bwriadu sicrhau bod y gwasanaeth yn bodloni gofynion y Rheoliadau a’r Safonau Gofynnol Cenedlaethol uchod
Sicrhewch eich bod yn ymdrin â’r canlynol yn eich ymateb
·	Y dogfennau cefndir / cyfeirio a ddefnyddiwyd gennych i ysgrifennu eich polisi
·	Ymdrin â honiadau hanesyddol
·	Eich cysylltiadau ag asiantaethau amddiffyn plant lleol
·	Sut y sicrheir bod staff, gwirfoddolwyr a defnyddwyr gwasanaeth yn ymwybodol o’r polisi
·	Yr hyfforddiant a ddarparwch i staff a gwirfoddolwyr, ar adeg sefydlu ac yn barhaus
     


Darparwch gopi o’r ddogfen/dogfennau canlynol, gan sicrhau bod y cynnwys yn bodloni gofynion llawn y Rheoliadau a’r Safonau Gofynnol Cenedlaethol

Amgaeedig

(a)	Polisi Amddiffyn Plant					
(b)	Gweithdrefn Amddiffyn Plant				

Rhestrwch unrhyw ddogfennau eraill yr ydych yn teimlo eu bod yn dangos eich bod yn cydymffurfio â’r Rheoliadau a’r Safonau Gofynnol Cenedlaethol a restrir uchod.

     
4.2	Darpariaeth y gwasanaeth

Rheoliadau Perthnasol

 3 (1), 17 ac Atodlen 1(8)

SGC Cysylltiedig

3, 4, 12.3

Mae’r tabl hwn yn cysylltu pob rheoliad â’r Safonau Gofynnol Cenedlaethol mwyaf perthnasol; nid yw hyn yn golygu nad oes Safonau Gofynnol Cenedlaethol eraill yn gysylltiedig â phob rheoliad

Disgrifiwch sut yr ydych yn bwriadu sicrhau bod y gwasanaeth yn bodloni gofynion y Rheoliadau a’r Safonau Gofynnol Cenedlaethol uchod
Sicrhewch eich bod yn ymdrin â’r canlynol yn eich ymateb
·	Sut yr ydych yn bwriadu rheoli atgyfeiriadau ar gyfer gwasanaeth, gan gynnwys cysylltiadau ag unrhyw asiantaethau sy’n atgyfeirio atoch chi
·	Sut yr ydych yn bwriadu canfod a monitro’r gwasanaeth priodol ar gyfer unigolion, gan gynnwys diwallu ystod o anghenion penodol
·	Trefniadau ar gyfer cyfraniad y defnyddwyr gwasanaeth i sicrhau ansawdd a gwelliant parhaus 
     


Darparwch gopi o’r ddogfen/dogfennau canlynol, gan sicrhau bod y cynnwys yn bodloni gofynion llawn y Rheoliadau a’r Safonau Gofynnol Cenedlaethol


Amgaeedig

(a)	Y polisïau sy’n ofynnol dan Safon 3			
(b)	Polisi Cyfle Cyfartal						

Rhestrwch unrhyw ddogfennau eraill yr ydych yn teimlo eu bod yn dangos eich bod yn cydymffurfio â’r Rheoliadau a’r Safonau Gofynnol Cenedlaethol a restrir uchod.
     
4.3	Cadw cofnodion

Rheoliadau Perthnasol

18, 25 ac Atodlen 3

SGC Cysylltiedig


16, 17, 18, yn eu cyfanrwydd a 2.3, 6.5, 9.6 15.6
Mae’r tabl hwn yn cysylltu pob rheoliad â’r Safonau Gofynnol Cenedlaethol mwyaf perthnasol; nid yw hyn yn golygu nad oes Safonau Gofynnol Cenedlaethol eraill yn gysylltiedig â phob rheoliad

Disgrifiwch sut yr ydych yn bwriadu sicrhau bod y gwasanaeth yn bodloni gofynion y Rheoliadau a’r Safonau Gofynnol Cenedlaethol uchod
Sicrhewch eich bod yn ymdrin â’r canlynol yn eich ymateb
·	Sut caiff cofnodion eu cynnal, eu rheoli a’u cadw yn unol â Deddf Diogelu Data 1998
·	Diogelwch a chyfrinachedd cofnodion, gan gynnwys pwy sy’n cael eu gweld a sut
·	Sut y cynghorir staff a gwirfoddolwyr am eu swyddogaeth o ran rheoli cofnodion
     


Darparwch gopi o’r ddogfen/dogfennau canlynol os ydynt ar gael, gan sicrhau bod y cynnwys yn bodloni gofynion llawn y Rheoliadau a’r Safonau Gofynnol Cenedlaethol pan fo hynny’n briodol

(a)	Unrhyw bolisïau sy’n dangos eich bod yn cydymffurfio â’r Rheoliadau a’r Safonau Gofynnol Cenedlaethol e.e. polisi rheoli ffeiliau, polisi ar hawl y defnyddwyr gwasanaeth i weld eu cofnodion	Amgaeedig	

Rhestrwch unrhyw ddogfennau eraill yr ydych yn teimlo eu bod yn dangos eich bod yn cydymffurfio â’r Rheoliadau a’r Safonau Gofynnol Cenedlaethol a restrir uchod.
     
4.4	Cwynion a sylwadau

Rheoliadau Perthnasol

19, 20

SGC Cysylltiedig


3.7, 15 
Mae’r tabl hwn yn cysylltu pob rheoliad â’r Safonau Gofynnol Cenedlaethol mwyaf perthnasol; nid yw hyn yn golygu nad oes Safonau Gofynnol Cenedlaethol eraill yn gysylltiedig â phob rheoliad

Disgrifiwch sut yr ydych yn bwriadu sicrhau bod y gwasanaeth yn bodloni gofynion y Rheoliadau a’r Safonau Gofynnol Cenedlaethol uchod
Sicrhewch eich bod yn ymdrin â’r canlynol yn eich ymateb
·	Y dogfennau cefndir / cyfeirio a ddefnyddiwyd gennych i ysgrifennu eich polisi / gweithdrefn 
·	Sut yr ymchwilir i gwynion a chan bwy
·	Sut y sicrheir bod staff, gwirfoddolwyr a defnyddwyr gwasanaeth yn ymwybodol ohono
·	Yr hyfforddiant a ddarparwch i staff a gwirfoddolwyr, ar adeg sefydlu ac yn barhaus
·	Trefniadau monitro
     









Darparwch gopi o’r ddogfen/dogfennau canlynol, gan sicrhau bod y cynnwys yn bodloni gofynion llawn y Rheoliadau a’r Safonau Gofynnol Cenedlaethol pan fo hynny’n briodol.

(a)	Eich Polisi a’ch Gweithdrefn ar Gwynion			Amgaeedig 	

Rhestrwch unrhyw ddogfennau eraill yr ydych yn teimlo eu bod yn dangos eich bod yn cydymffurfio â’r Rheoliadau a’r Safonau Gofynnol Cenedlaethol a restrir uchod.
     
4.5	Staffio  - cyflogi, defnyddio a chefnogi

Rheoliadau Perthnasol

21, 22, 23, 24, 25 ac Atodlen 3

SGC Cysylltiedig


10, 11, 12,13, 14
Mae’r tabl hwn yn cysylltu pob rheoliad â’r Safonau Gofynnol Cenedlaethol mwyaf perthnasol; nid yw hyn yn golygu nad oes Safonau Gofynnol Cenedlaethol eraill yn gysylltiedig â phob rheoliad

Disgrifiwch sut yr ydych yn bwriadu sicrhau bod y gwasanaeth yn bodloni gofynion y Rheoliadau a’r Safonau Gofynnol Cenedlaethol uchod

Sicrhewch eich bod yn ymdrin â’r canlynol yn eich ymateb
·	Sut y byddwch yn rheoli baich gwaith ac yn addasu niferoedd y staff dros gyfnod o amser
·	Cysylltiadau â darparwyr hyfforddiant priodol
     


Darparwch gopi o’r ddogfen/dogfennau canlynol, gan sicrhau bod y cynnwys yn bodloni gofynion llawn y Rheoliadau a’r Safonau Gofynnol Cenedlaethol pan fo hynny’n briodol

Amgaeedig
(a)	Gweithdrefnau recriwtio a dethol					
(b)	Gweithdrefn ddisgyblu						
(c)	Trefniadau ar gyfer sefydlu, hyfforddi, goruchwylio
a gwerthuso’r staff							
(ch)	Polisi Iechyd a Diogelwch						
(d)	Polisi chwythu’r chwiban						
	Yswiriant Atebolrwydd Cyhoeddus a Pholisi

Indemniad Proffesiynol						

Rhestrwch unrhyw ddogfennau eraill yr ydych yn teimlo eu bod yn dangos eich bod yn cydymffurfio â’r Rheoliadau a’r Safonau Gofynnol Cenedlaethol a restrir uchod.
     
4. 6	Y safle

Rheoliadau Perthnasol

26, 28(2)(d)

SGC Cysylltiedig


19
Mae’r tabl hwn yn cysylltu pob rheoliad â’r Safonau Gofynnol Cenedlaethol mwyaf perthnasol; nid yw hyn yn golygu nad oes Safonau Gofynnol Cenedlaethol eraill yn gysylltiedig â phob rheoliad

Disgrifiwch sut yr ydych yn bwriadu sicrhau bod y gwasanaeth yn bodloni gofynion y Rheoliadau a’r Safonau Gofynnol Cenedlaethol uchod
Sicrhewch eich bod yn ymdrin â’r canlynol yn eich ymateb
·	Diogelwch y safle a chofnodion
·	Trefniadau Iechyd a Diogelwch
·	Trefniadau yswiriant ar gyfer cyfarpar
     


Darparwch gopi o’r ddogfen/dogfennau canlynol, gan sicrhau bod y cynnwys yn bodloni gofynion llawn y Rheoliadau a’r Safonau Gofynnol Cenedlaethol pan fo hynny’n briodol

(a)	Cynllun Adfer rhag Trychinebau			Amgaeedig   FORMCHECKBOX 
(b)	Tystysgrifau yswiriant (os ar gael)			Amgaeedig  

Rhestrwch unrhyw ddogfennau eraill yr ydych yn teimlo eu bod yn dangos eich bod yn cydymffurfio â’r Rheoliadau a’r Safonau Gofynnol Cenedlaethol a restrir uchod.
     
Adran Pump - Amrywiol
5.1	Hysbysiadau

Rheoliadau Perthnasol

27, 29, 30, 31

SGC Cysylltiedig

6.1, 9.1

Mae’r tabl hwn yn cysylltu pob rheoliad â’r Safonau Gofynnol Cenedlaethol mwyaf perthnasol; nid yw hyn yn golygu nad oes Safonau Gofynnol Cenedlaethol eraill yn gysylltiedig â phob rheoliad

Cadarnhewch eich bod wedi darllen a deall yr ystod o hysbysiadau y mae’n ofynnol i chi eu gwneud


Ydw   FORMCHECKBOX 	Nac ydw   FORMCHECKBOX 

Amlinellwch y systemau neu’r prosesau yr ydych chi’n bwriadu eu sefydlu i fodloni gofynion y Rheoliadau a’r Safonau Gofynnol Cenedlaethol uchod
     














Datganiad a Llofnod
Datganiad
Mae’r wybodaeth yr wyf/yr ydym wedi’i rhoi yn y ffurflen gais hon ac mewn unrhyw ddogfennau sydd ynghlwm yn gywir ac yn gyflawn hyd eithaf fy ngwybodaeth a’m cred /ein gwybodaeth a’n cred.  Deallaf/deallwn y gallai unrhyw gofrestriad a ganiateir yn sgil y cais hwn gael ei ddiddymu, ac y gallwn/gallem hefyd fod mewn sefyllfa i gael fy erlyn/ein herlyn, os darganfyddir bod unrhyw wybodaeth wedi’i chelu neu ei hepgor yn fwriadol.

Pwysig: 
Rydym yn prosesu unrhyw wybodaeth bersonol a/neu sensitif sydd gennym amdanoch yn deg ac yn gyfreithlon, a byddwn ond yn holi am wybodaeth o'r fath pan fydd ei hangen arnom er mwyn cyflawni ein rôl. Am fwy o wybodaeth am sut rydym yn prosesu eich data personol, a'ch hawliau mewn perthynas â hyn, ewch i'n Hysbysiad Preifatrwydd ar  https://arolygiaethgofal.cymru/sut-rydym-yn-defnyddioch-gwybodaeth-bersonol neu cysylltwch â ni am gopi papur.

Llofnod yr unigolyn/unigolion a lenwodd y ffurflen hon
1) Enw:
     
Statws:
     
2) Enw:
     
Statws:
     


