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DEDDF SAFONAU GOFAL 2000
Cais i Ddiddymu Cofrestriad dan Ran 2 Deddf Safonau Gofal 2000
Deddf Safonau Gofal 2000 Adran 15(1)(b)
Rheoliadau Cofrestru Gofal Cymdeithasol a Gofal Iechyd Annibynnol 2002 -  Rheoliad 15
Enw'r sefydliad/asiantaeth y mae'r cais yn ymwneud ag ef/hi:
     
Cyfeiriad: 

     


Cod Post:
     
Rhif ffôn:  
     
Rhif ffacs:
     
Cyfeiriad e-bost:
     
Math o sefydliad/asiantaeth:
     

A) Enw’r Ymgeisydd:      
(os gwneir y cais ar ran cwmni neu gorff corfforaethol arall, rhowch enw’r cwmni yma      
            a llenwch (B) isod)
B) Enw'r person sy'n llenwi'r ffurflen gais a'i swydd o fewn y sefydliad:
Enw:      

Swydd:      
Dewis iaith ar gyfer cyfathrebu 
Cymraeg


Saesneg



dros y ffôn: 
(cliciwch un blwch yn unig)

Cymraeg


Saesneg


Y ddwy



Dewis iaith ar gyfer gohebiaeth 
ysgrifenedig: 
(gan gynnwys negeseuon e-bost a 
llythyron) 
(cliciwch un blwch yn unig)

1.	Ticiwch y blwch priodol:
cliciwch
Fi/ni yw'r unig berson[au] sydd wedi'i gofrestru[eu cofrestru] fel darparwr:  


Rwyf fi yn un o ddau neu fwy o bobl sydd wedi'u cofrestru ar y cyd fel darparwr:


Rwy'n cwblhau'r cais fel cynrychiolydd cwmni neu sefydliad arall sy'n ddarparwr cofrestredig:


Fi yw'r Rheolwr Cofrestredig:


Anfon Manylion Cyfeiriad dros wyro rheolwr (er mwyn i AGC cysylltu â chi i gadarnhau pan fydd eich dadgofrestru wedi ei gymeradwyo):      


2.	Rhestrwch unrhyw Bersonau Cofrestredig eraill:
     




3.	Am ba resymau yr ydych yn gwneud y cais yma? (defnyddiwch ddalen ychwanegol os oes angen). Os ydych yn gwneud cais i ddiddymu cofrestriad am eich bod yn credu nad yw'r sefydliad/asiantaeth bellach yn bodloni'r meini prawf statudol ar gyfer cofrestru, bydd o gymorth pe baech yn darparu unrhyw wybodaeth neu ddeunyddiau cefndirol sy'n cefnogi'ch cais:
     






4.	O ba ddyddiad yr ydych am i ni ddiddymu'ch cofrestriad? (DS Fe rheol, dylai ceisiadau i ddiddymu cofrestriad gael eu gwneud 3 mis cyn y dyddiad y byddwch am i'r diddymiad ddod i rym.) (dd/mm/bbbb).
     
5.	Pa drefniadau yr ydych chi neu bersonau cofrestredig eraill wedi'u gwneud er mwyn sicrhau y bydd llety a/neu wasanaethau tebyg ar gael i ddefnyddwyr y gwasanaeth o'r dyddiad y daw'r diddymiad i rym? (defnyddiwch ddalen ychwanegol os oes angen
     









6.	A ydych chi wedi rhoi gwybod i ((ar gyfer ardal y sefydliad/asiantaeth) ) eich bod yn bwriadu diddymu eich cofrestriad?
(i)	Defnyddwyr y gwasanaeth



(ii)	Cynrychiolwyr Defnyddwyr y Gwasanaeth


(iii)	Awdurdod Lleol


(iv)	Bwrdd Iechyd Lleol

DS Os nad ydych chi wedi rhoi gwybod i'r bobl yma, yna bydd yn rhaid i chi wneud hynny o fewn 7 diwrnod i wneud eich cais. Rhaid i chi hefyd lenwi rhan 8 isod.





Os ydych wedi ateb 'Do' i bob cwestiwn yn rhan 9, gallwch anwybyddu'r rhan yma 
7.	Os na roddoch wybod i'r bobl sydd wedi'u nodi yn rhan 9 uchod eich bod yn bwriadu diddymu eich cofrestriad cyn gwneud y cais yma, a oedd unrhyw amgylchiadau i'ch atal rhag gwneud hynny neu a oedd yn golygu ei bod yn anymarferol gwneud hynny?


Oedd    Nac Oedd 

Os oedd, beth oedd yr amgylchiadau?
     



DS Dim ond os oes llai na 3 mis rhwng dyddiad cyflwyno'r ffurflen yma a'r dyddiad yn rhan 7, sef y dyddiad y bydd y diddymiad yn dod i rym, y bydd angen i chi lenwi'r rhan yma

Ar ddalen ar wahân, rhowch adroddiad byr yn dweud a yw'r sefydliad wedi peidio â bod yn ddichonadwy yn ariannol neu a yw hynny'n debygol o ddigwydd yn ystod y 12 mis nesaf? 
Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC)
Datganiad

Mae'r wybodaeth yr wyf wedi'i darparu ar y ffurflen gais hon i ddiddymu cofrestriad ac yn y dogfennau amgaeedig yn wir hyd eithaf fy ngwybodaeth a'm cred.

Rwyf yn deall, os byddaf yn gwneud datganiad ffug neu gamarweiniol, y gellir ei gadw a'i ddefnyddio fel tystiolaeth i'm herlyn am gynnal neu reoli cartref heb fod wedi fy nghofrestru neu mewn unrhyw drafodion cyfreithiol dilynol

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:

     
Dyddiad:
     
Enw:

     
Statws:
     
Dylai ceisiadau a wneir ar ran cwmnïau neu gyrff corfforaethol eraill gael eu llofnodi gan swyddog awdurdodedig priodol.

