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DEDDF SAFONAU GOFAL 2000
Cais i Gofrestru Cynllun Lleoli Oedolion: Rhan 2







Enw’r Cynllun:
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Dyddiad:

     

[RF18/602w] Cais i Gofrestru Cynllun Lleoli Oedolion: Rhan 2		06/2018 		                  2

Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC)
Strwythur a dull gweithredu Rhan 2 y ffurflen gais
Yr adran hon o’ch cais yw eich prif gyfle i ddangos eich bod wedi deall yr egwyddorion a’r gofynion sydd yn y Rheoliadau a’r Safonau Gofynnol Cenedlaethol ar gyfer Cynlluniau Lleoli Oedolion, ac y bydd y trefniadau a’r adnoddau yr ydych yn bwriadu eu defnyddio yn eich Cynllun Lleoli Oedolion yn arwain at fodloni’r Rheoliadau a’r Safonau hynny’n gyson, neu ragori arnynt.

Mae cwmpas y Rheoliadau a’r Safonau’n eang, ond maent yn cydnabod anghenion unigryw a chymhleth unigolion, a’r wybodaeth a’r sgiliau penodol ychwanegol sydd eu hangen er mwyn darparu gwasanaeth sydd wedi’i deilwra i anghenion pob person. Byddant yn sicrhau bod lleoliadau’n darparu gofal digonol, eu bod yn diwallu anghenion pobl sy’n byw ynddynt, a’u bod fel arall yn cael eu rhedeg yn unol â gofynion rheoleiddio. 

Mae’r Safonau’n canolbwyntio ar ganlyniadau y mae modd eu cyflawni ar gyfer defnyddwyr gwasanaeth, ac maent wedi’u grwpio dan y pynciau allweddol canlynol:

·	Adran 1: Dewis Lleoliad (Safonau 1-5)
·	Adran 2: Anghenion a Dewisiadau Unigol (Safonau 6-8)
·	Adran 3: Dull o Fyw (Safonau 9-15)
·	Adran 4: Cymorth Personol (Safonau 16-19)
·	Adran 5: Rôl ac Ymddygiad Gofalwyr Lleoliad Oedolion  (Safonau 20-24)
·	Adran 6: Pryderon, Cwynion ac Amddiffyniad (Safonau 25-26)
·	Adran 7: Yr Amgylchedd (Safonau 27-29)

Mae’r Safonau hyn yn nodi’r safonau gofynnol isaf; hy maent yn nodi safon o ran darparu gwasanaeth, na ddylai cynllun lleoli oedolion syrthio dani. Fodd bynnag, dylai’r ymgeisydd nodi y bydd unrhyw gamau gorfodi’n cael eu cymryd yn bennaf mewn perthynas â’r Rheoliadau, er y bydd y Safonau’n cael eu defnyddio’n fesur o berfformiad y sefydliad.

Mae datganiad ynghylch y canlyniad cyffredinol y bwriedir ei sicrhau i ddefnyddwyr gwasanaeth yn rhagflaenu pob un o’r Safonau. Mae’r Safonau wedi’u cynllunio i sicrhau’r canlyniadau gofynnol, a bod yn safonau y gellir eu gorfodi drwy reoliadau perthnasol.

Wrth gwblhau eich cais, rhaid i chi ddangos y byddwch yn rhedeg y gwasanaeth arfaethedig ym mhob agwedd yn unol â gofynion y Rheoliadau a’r Safonau. Mae Atodiad A y ddogfen Nodiadau i Ymgeiswyr yn rhoi enghreifftiau o dystiolaeth bosibl y gallech chi fod am ei chyflwyno’n rhan o’ch cais. Ni fwriedir iddi fod yn rhestr gyfarwyddol. Mae’r ddogfennaeth hunanasesu yn Rhan 2 y cais i gofrestru Cynllun Lleoli Oedolion yn dilyn y Safonau, ac mae wedi’i gosod ar bob tudalen yn y ffordd ganlynol:

·	Teitl a rhif y Safon
·	Canlyniad cyffredinol y Safon
·	Cyfeiriad at y Rheoliadau y bydd eich cais yn cael ei fesur yn eu herbyn
·	Lle i chi restru’r dystiolaeth yr ydych wedi’i rhoi ynghlwm wrth Ran 2 y cais
·	Lle i’r arolygydd sy’n asesu eich cais wneud nodiadau.

Bydd yn angenrheidiol i chi gyfeirio at y set lawn o Reoliadau a Safonau Gofynnol Cenedlaethol ar gyfer Cynlluniau Lleoli Oedolion wrth gynnal y gweithgareddau hunanasesu. Dylai cyflwyno’r dystiolaeth eich galluogi i ddangos eich bod naill ai wedi bodloni disgwyliad y Safon neu’ch bod wedi rhagori arno. Os ydych yn cyflwyno darn o dystiolaeth sy’n cwmpasu mwy nag un Safon, neu ran o Safon, nodwch bob un o’r agweddau y bwriedir i’r darn hwnnw eu cwmpasu, drwy ei gynnwys yn y rhestr o dystiolaeth ar gyfer pob Safon berthnasol. Nid oes angen i chi gyflwyno’r un darn o dystiolaeth fwy nag unwaith.

Mae’r Safonau wedi’u seilio ar egwyddorion sylfaenol penodol. Wrth gymhwyso’r Rheoliadau a’r Safonau hyn, bydd rheoleiddwyr yn chwilio am dystiolaeth sy’n dangos bod y modd y caiff y cynlluniau lleoli oedolion eu rhedeg o ddydd i ddydd yn adlewyrchu’r gwerthoedd allweddol canlynol:

·	Ymreolaeth – hybu ymreolaeth unigol, hunanbenderfyniad a dewis, a rheolaeth dros wneud penderfyniadau.
·	Cyrhaeddiad – cydnabyddiaeth o allu unigol a’r potensial ar gyfer datblygiad personol, a’r rhwystrau cymdeithasol ac amgylcheddol rhag cyflawni’r potensial hwnnw.
·	Dinasyddiaeth – cadw’r hawliau sy’n gysylltiedig â dinasyddiaeth o dan y gyfraith, gan gynnwys amddiffyniad rhag gwahaniaethu, harasio, triniaeth ddiraddiol neu annynol.
·	Hunaniaeth – parch tuag at hunaniaeth, preifatrwydd, ac urddas, a chynnal hunan‑barch ym mhob sefyllfa.
·	Amrywiaeth – parch tuag at oedran, amrywiaeth ethnig a diwylliannol, a hybu cyfle cyfartal.
·	Llesiant – hybu llesiant corfforol, emosiynol ac ysbrydol.
·	Cynhwysiant – hybu cynhwysiant cymdeithasol ac economaidd a chymryd rhan mewn bywyd cymunedol.

Fel y pwysleisiwyd eisoes yn y ddogfen Nodiadau i Ymgeiswyr, mae Datganiad o Ddiben sydd wedi’i gynllunio’n ofalus a’i eirio’n glir ar gyfer yr asiantaeth arfaethedig yn sail hanfodol ar gyfer gweithio drwy fanylion ymarferol pob agwedd ar y modd y caiff yr asiantaeth ei rhedeg.  Hwn hefyd fydd y man cychwyn ar gyfer gwerthusiad AGC o’ch cynigion dan bob Safon.
 
I’n helpu i brosesu eich cais mor effeithlon ag sy’n bosibl, dylech restru a marcio pob dogfen a ddarperir drwy gyfeirio at y Safon.  Er nad yw’n ofyniad, byddai o gymorth i AGC pe baech yn cyflwyno eich dogfennau mewn ffeiliau lifer â mynegai o adrannau a chynnwys.

Yn olaf, mae’n hanfodol eich bod yn darllen y Rheoliadau a’r Safonau gyda’i gilydd wrth baratoi eich tystiolaeth. Cred AGC ei bod yn hanfodol i chi seilio eich cynigion ar ystyriaeth o’r holl ofynion cyfreithiol. 

Edrychwn ymlaen at gael eich cynigion wedi i chi eu cwblhau.

SAFONAU GOFYNNOL CENEDLAETHOL AR GYFER CYNLLUNIAU LLEOLI OEDOLION
SAFON 1: GWYBODAETH
CANLYNIAD
Mae gan y darpar ddefnyddwyr gwasanaeth y wybodaeth y mae arnynt ei hangen i wneud dewis gwybodus ynghylch lle i fyw.

Gweler y Rheoliadau canlynol: 
	4 Datganiad o ddiben 
	5 Arweiniad i’r cynllun lleoli oedolion 
	6 Adolygu’r datganiad o ddiben
Rhestrwch y dystiolaeth sy’n cefnogi eich cais
     

























SAFONAU GOFYNNOL CENEDLAETHOL AR GYFER CYNLLUNIAU LLEOLI OEDOLION
SAFON 2: ASESU ANGHENION
CANLYNIAD
Mae dyheadau ac anghenion darpar ddefnyddwyr gwasanaeth yn cael eu hasesu.

Gweler y Rheoliadau canlynol: 
	18 Cynlluniau oedolion
Rhestrwch y dystiolaeth sy’n cefnogi eich cais
     




























SAFONAU GOFYNNOL CENEDLAETHOL AR GYFER CYNLLUNIAU LLEOLI OEDOLION
SAFON 3: CYDWEDDU A LLEOLI
CANLYNIAD
Mae darpar ddefnyddwyr gwasanaeth yn gwybod y bydd y cartref y maent yn ei ddewis yn bodloni eu hanghenion a’u dyheadau.

Gweler y Rheoliadau canlynol: 
	13 Gwneud lleoliadau a chytundebau lleoliadau oedolion
	16 Ffitrwydd gofalwyr lleoliadau oedolion 
	17 Hyfforddiant
	18 Cynlluniau oedolion
Rhestrwch y dystiolaeth sy’n cefnogi eich cais
     
























SAFONAU GOFYNNOL CENEDLAETHOL AR GYFER CYNLLUNIAU LLEOLI OEDOLION
SAFON 4: YMWELIADAU PRAWF
CANLYNIAD
Mae gan ddarpar ddefnyddwyr gwasanaeth gyfle i ymweld â’r cartref a ‘rhoi prawf’ arno.

Gweler y Rheoliadau canlynol: 
	13 Gwneud lleoliadau a chytundebau lleoliadau oedolion
	19 Rhedeg cynllun lleoli oedolion yn gyffredinol
	20 Cofnodion
Rhestrwch y dystiolaeth sy’n cefnogi eich cais
     

























SAFONAU GOFYNNOL CENEDLAETHOL AR GYFER CYNLLUNIAU LLEOLI OEDOLION
SAFON 5: Y CYTUNDEB LLEOLIAD OEDOLION
CANLYNIAD
Mae gan bob defnyddiwr gwasanaeth Gytundeb Lleoli ysgrifenedig unigol sy’n adlewyrchu anghenion y defnyddiwr gwasanaeth, fel y’u haseswyd, a’i nodau personol.

Gweler y Rheoliadau canlynol: 
	13 Gwneud lleoliadau a chytundebau lleoliadau oedolion
	14 Monitro ac adolygu lleoliadau
	20 Cofnodion
Rhestrwch y dystiolaeth sy’n cefnogi eich cais
     

























SAFONAU GOFYNNOL CENEDLAETHOL AR GYFER CYNLLUNIAU LLEOLI OEDOLION
SAFON 6: CYMRYD RHAN A GWNEUD PENDERFYNIADAU
CANLYNIAD
Mae’r defnyddwyr gwasanaeth yn cymryd rhan yn y bywyd teuluol yn y lleoliad ac yn gwneud penderfyniadau am eu bywydau gyda chymorth yn ôl yr angen.

Gweler y Rheoliadau canlynol: 
	  5 Arweiniad i’r cynllun lleoli oedolion 
	13 Gwneud lleoliadau a chytundebau lleoliadau oedolion
	16 Ffitrwydd gofalwyr lleoliadau oedolion
	19 Rhedeg cynllun lleoli oedolion yn gyffredinol
	21 Cwynion  
Rhestrwch y dystiolaeth sy’n cefnogi eich cais
     























SAFONAU GOFYNNOL CENEDLAETHOL AR GYFER CYNLLUNIAU LLEOLI OEDOLION
SAFON 7: CYMRYD RISGIAU
CANLYNIAD
Mae defnyddwyr gwasanaeth yn cael cymorth i gymryd risgiau fel rhan o ddull annibynnol o fyw.

Gweler y Rheoliadau canlynol: 
	17 Gofalwyr lleoliadau oedolion – hyfforddiant 
	19 Rhedeg cynllun lleoli oedolion yn gyffredinol
Rhestrwch y dystiolaeth sy’n cefnogi eich cais
     



























SAFONAU GOFYNNOL CENEDLAETHOL AR GYFER CYNLLUNIAU LLEOLI OEDOLION
SAFON 8: CYFRINACHEDD
CANLYNIAD
Mae’r defnyddwyr gwasanaeth yn gwybod bod gwybodaeth amdanynt yn cael ei thrafod yn briodol a bod eu cyfrinachau yn cael eu cadw.

Gweler y Rheoliadau canlynol: 
	  4 Datganiad o ddiben
	14 Monitro ac adolygu lleoliadau
	17 Gofalwyr lleoliadau oedolion – hyfforddiant
	19 Rhedeg cynllun lleoli oedolion yn gyffredinol
	20 Cofnodion
	26 Llawlyfr staff a chod ymddygiad
Rhestrwch y dystiolaeth sy’n cefnogi eich cais
     























SAFONAU GOFYNNOL CENEDLAETHOL AR GYFER CYNLLUNIAU LLEOLI OEDOLION
SAFON 9: DATBLYGIAD PERSONOL
CANLYNIAD
Mae cyfleoedd gan y defnyddwyr gwasanaeth i ddatblygu’n bersonol.

Gweler y Rheoliadau canlynol: 
	11 Person cofrestredig – gofynion cyffredinol a hyfforddiant 
	13 Gwneud lleoliadau a chytundebau lleoliadau oedolion 
	18 Cynlluniau oedolion
	19 Rhedeg cynllun lleoli oedolion yn gyffredinol
Rhestrwch y dystiolaeth sy’n cefnogi eich cais
     


























SAFONAU GOFYNNOL CENEDLAETHOL AR GYFER CYNLLUNIAU LLEOLI OEDOLION
SAFON 10: ADDYSG A HYFFORDDIANT
CANLYNIAD
Gall defnyddwyr gwasanaeth gymryd rhan mewn cyfleoedd i gael addysg, hyfforddiant a chyflogaeth sy’n eu helpu i gyrraedd eu llawn botensial.

Gweler y Rheoliadau canlynol: 
	13 Gwneud lleoliadau a chytundebau lleoliadau oedolion
	18 Cynlluniau oedolion
	19 Rhedeg cynllun lleoli oedolion yn gyffredinol
Rhestrwch y dystiolaeth sy’n cefnogi eich cais
     


























SAFONAU GOFYNNOL CENEDLAETHOL AR GYFER CYNLLUNIAU LLEOLI OEDOLION
SAFON 11: CYSYLLTIADAU CYMUNEDOL A CHYNHWYSIANT CYMDEITHASOL
CANLYNIAD
Mae’r defnyddwyr gwasanaeth yn rhan o’r gymuned leol.

Gweler y Rheoliadau canlynol: 
	  4 Datganiad o ddiben
	13 Gwneud lleoliadau a chytundebau lleoliadau oedolion
Rhestrwch y dystiolaeth sy’n cefnogi eich cais
     





























SAFONAU GOFYNNOL CENEDLAETHOL AR GYFER CYNLLUNIAU LLEOLI OEDOLION
SAFON 12: HAMDDEN
CANLYNIAD
Mae’r defnyddwyr gwasanaeth yn cymryd rhan mewn ystod o weithgareddau hamdden sy’n adlewyrchu eu dewis personol.

Gweler y Rheoliadau canlynol: 
	  4 Datganiad o ddiben
	13 Gwneud lleoliadau a chytundebau lleoliadau oedolion
	18 Cynlluniau oedolion
	19 Rhedeg cynllun lleoli oedolion yn gyffredinol
Rhestrwch y dystiolaeth sy’n cefnogi eich cais
     


























SAFONAU GOFYNNOL CENEDLAETHOL AR GYFER CYNLLUNIAU LLEOLI OEDOLION
SAFON 13: CYNNAL PERTHYNAS
CANLYNIAD
Mae’r defnyddwyr gwasanaeth yn cael help i gynnal eu perthnasau personol, teuluol a rhywiol presennol, ac i feithrin rhai newydd fel y bo’n briodol.

Gweler y Rheoliadau canlynol: 
	  4 Datganiad o ddiben
	13 Gwneud lleoliadau a chytundebau lleoliadau oedolion
	18 Cynlluniau oedolion
	19 Rhedeg cynllun lleoli oedolion yn gyffredinol 
Rhestrwch y dystiolaeth sy’n cefnogi eich cais
     
























SAFONAU GOFYNNOL CENEDLAETHOL AR GYFER CYNLLUNIAU LLEOLI OEDOLION
SAFON 14: GORCHWYLION POB DYDD
CANLYNIAD
Mae’r defnyddwyr gwasanaeth yn byw bywydau domestig cyffredin, ac mae eu hawliau yn cael eu parchu a’u cyfrifoldebau yn cael eu cydnabod.

Gweler y Rheoliadau canlynol: 
	13 Gwneud lleoliadau a chytundebau lleoliadau oedolion
	18 Cynlluniau oedolion
	19 Rhedeg cynllun lleoli oedolion yn gyffredinol
	23 Ymweliadau gan y darparwr cofrestredig
	20 Cofnodion
	27 Sefyllfa ariannol
Rhestrwch y dystiolaeth sy’n cefnogi eich cais
     

























SAFONAU GOFYNNOL CENEDLAETHOL AR GYFER CYNLLUNIAU LLEOLI OEDOLION
SAFON 15: PRYDAU
CANLYNIAD
Mae deiet iachus yn cael ei gynnig i’r defnyddwyr gwasanaeth ac maent yn mwynhau eu prydau a’u hamserau bwyd.

Gweler y Rheoliadau canlynol: 
	13 Gwneud lleoliadau a chytundebau lleoliadau oedolion
	18 Cynlluniau oedolion
	19 Rhedeg cynllun lleoli oedolion yn gyffredinol
	20 Cofnodion
Rhestrwch y dystiolaeth sy’n cefnogi eich cais
     


























SAFONAU GOFYNNOL CENEDLAETHOL AR GYFER CYNLLUNIAU LLEOLI OEDOLION
SAFON 16: GOFAL PERSONOL
CANLYNIAD
Mae’r defnyddwyr gwasanaeth yn cael cymorth personol yn y ffordd sydd orau ganddynt ac yn unol â’u hanghenion.

Gweler y Rheoliadau canlynol:
	13 Gwneud lleoliadau a chytundebau lleoliadau oedolion
	14 Monitro ac adolygu lleoliadau
	18 Cynlluniau oedolion
	19 Rhedeg cynllun lleoli oedolion yn gyffredinol
	22 Adolygu ansawdd gweithredu’r cynllun
Rhestrwch y dystiolaeth sy’n cefnogi eich cais
     


























SAFONAU GOFYNNOL CENEDLAETHOL AR GYFER CYNLLUNIAU LLEOLI OEDOLION
SAFON 17: GOFAL IECHYD
CANLYNIAD
Mae anghenion corfforol ac emosiynol y defnyddwyr gwasanaeth yn cael eu bodloni.

Gweler y Rheoliadau canlynol:
	13 Gwneud lleoliadau a chytundebau lleoliadau oedolion
	14 Monitro ac adolygu lleoliadau
	18 Cynlluniau oedolion
	19 Rhedeg cynllun lleoli oedolion yn gyffredinol
	22 Adolygu ansawdd gweithredu’r cynllun
Rhestrwch y dystiolaeth sy’n cefnogi eich cais
     


























SAFONAU GOFYNNOL CENEDLAETHOL AR GYFER CYNLLUNIAU LLEOLI OEDOLION
SAFON 18: MEDDYGINIAETH
CANLYNIAD
Mae defnyddwyr gwasanaeth yn cadw, yn rhoi ac yn rheoli eu meddyginiaeth eu hunain.

Gweler y Rheoliadau canlynol:
	17 Gofalwyr lleoliadau oedolion – hyfforddiant
	19 Rhedeg cynllun lleoli oedolion yn gyffredinol
	20 Cofnodion
Rhestrwch y dystiolaeth sy’n cefnogi eich cais
     



























SAFONAU GOFYNNOL CENEDLAETHOL AR GYFER CYNLLUNIAU LLEOLI OEDOLION
SAFON 19: HENEIDDIO A MARWOLAETH
CANLYNIAD
Mae heneiddio, salwch a marwolaeth y defnyddiwr gwasanaeth yn cael eu trafod gyda pharch ac yn unol â dymuniadau’r unigolyn.

Gweler y Rheoliadau canlynol:
	17 Gofalwyr lleoliadau oedolion – hyfforddiant
	18 Cynlluniau oedolion
	19 Rhedeg cynllun lleoli oedolion yn gyffredinol
Rhestrwch y dystiolaeth sy’n cefnogi eich cais
     


























SAFONAU GOFYNNOL CENEDLAETHOL AR GYFER CYNLLUNIAU LLEOLI OEDOLION
SAFON 20: RÔL A CHYFRIFOLDEBAU
CANLYNIAD
Mae’r defnyddwyr gwasanaeth yn elwa ar fod rolau a chyfrifoldebau clir gan y Gofalwr Lleoliad Oedolion.

Gweler y Rheoliadau canlynol:
	  4 Datganiad o ddiben
	13 Gwneud lleoliadau a chytundebau lleoliadau oedolion
	19 Rhedeg cynllun lleoli oedolion yn gyffredinol
	20 Cofnodion
	23 Ymweliadau gan y darparwr cofrestredig
	26 Llawlyfr staff a chod ymddygiad
	27 Sefyllfa ariannol
	28 Hysbysu digwyddiadau
Rhestrwch y dystiolaeth sy’n cefnogi eich cais
     






















SAFONAU GOFYNNOL CENEDLAETHOL AR GYFER CYNLLUNIAU LLEOLI OEDOLION
SAFON 21: RHINWEDDAU A CHYMWYSTERAU
CANLYNIAD
Mae’r defnyddwyr gwasanaeth yn cael cymorth Gofalwyr Lleoliad Oedolion hyfedr, profiadol a chymwysedig.

Gweler y Rheoliadau canlynol:
	16 Ffitrwydd gofalwyr lleoliadau oedolion
	17 Gofalwyr lleoliadau oedolion – hyfforddiant
	22 Adolygu ansawdd gweithredu’r cynllun
	26 Llawlyfr staff a chod ymddygiad
Rhestrwch y dystiolaeth sy’n cefnogi eich cais
     



























SAFONAU GOFYNNOL CENEDLAETHOL AR GYFER CYNLLUNIAU LLEOLI OEDOLION
SAFON 22: GORUCHWYLIAETH A CHYMORTH
CANLYNIAD
Mae’r defnyddwyr gwasanaeth yn elwa o gael Gofalwyr Lleoliadau Oedolion sy’n cael eu cynorthwyo a’u goruchwylio’n dda.

Gweler y Rheoliadau canlynol:
	6 Adolygu’r datganiad o ddiben a’r arweiniad i’r cynllun lleoli oedolion 
	14 Monitro ac adolygu lleoliadau
	23 Ymweliadau gan y darparwr cofrestredig
	25 Staff a’u hyfforddiant
Rhestrwch y dystiolaeth sy’n cefnogi eich cais
     
























SAFONAU GOFYNNOL CENEDLAETHOL AR GYFER CYNLLUNIAU LLEOLI OEDOLION
SAFON 23: COFNODION
CANLYNIAD
Mae hawliau a buddiannau gorau’r defnyddwyr gwasanaeth yn cael eu diogelu gan bolisïau a gweithdrefnau’r rheolwr cofrestredig ar gyfer cadw cofnodion.

Gweler y Rheoliadau canlynol:
	20 Cofnodion
	26 Llawlyfr staff a chod ymddygiad
Rhestrwch y dystiolaeth sy’n cefnogi eich cais
     




























SAFONAU GOFYNNOL CENEDLAETHOL AR GYFER CYNLLUNIAU LLEOLI OEDOLION
SAFON 24: ARFERION GWAITH DIOGEL
CANLYNIAD
Mae iechyd, diogelwch a lles y defnyddwyr gwasanaeth yn cael eu hybu a’u diogelu.

Gweler y Rheoliadau canlynol:
	13 Gwneud lleoliadau a chytundebau lleoliadau oedolion
	19 Rhedeg cynllun lleoli oedolion yn gyffredinol
	20 Cofnodion
Rhestrwch y dystiolaeth sy’n cefnogi eich cais
     


























SAFONAU GOFYNNOL CENEDLAETHOL AR GYFER CYNLLUNIAU LLEOLI OEDOLION
SAFON 25: PRYDERON A CHWYNION
CANLYNIAD
Gwrandewir ar sylwadau’r defnyddwyr gwasanaeth a gweithredir arnynt.

Gweler y Rheoliadau canlynol:
	14 Monitro ac adolygu lleoliadau
	19 Rhedeg cynllun lleoli oedolion yn gyffredinol
	21 Cwynion
Rhestrwch y dystiolaeth sy’n cefnogi eich cais
     




























SAFONAU GOFYNNOL CENEDLAETHOL AR GYFER CYNLLUNIAU LLEOLI OEDOLION
SAFON 26: AMDDIFFYNIAD RHAG CAMDRINIAETH
CANLYNIAD
Mae’r defnyddwyr gwasanaeth yn cael eu hamddiffyn rhag camdriniaeth, rhag esgeulustod a rhag niweidio eu hunain.

Gweler y Rheoliadau canlynol:
	13 Gwneud lleoliadau a chytundebau lleoliadau oedolion
	19 Rhedeg cynllun lleoli oedolion yn gyffredinol
	24 Ffitrwydd y gweithwyr
	25 Staff a’u hyfforddiant
	28 Hysbysu digwyddiadau	
Rhestrwch y dystiolaeth sy’n cefnogi eich cais
     


























SAFONAU GOFYNNOL CENEDLAETHOL AR GYFER CYNLLUNIAU LLEOLI OEDOLION
SAFON 27: SAFLE
CANLYNIAD
Mae’r defnyddwyr gwasanaeth yn byw mewn amgylchedd cartrefol, cysurus a diogel.

Gweler y Rheoliadau canlynol:
	13 Gwneud lleoliadau a chytundebau lleoliadau oedolion
	22 Adolygu ansawdd gweithredu’r cynllun
Rhestrwch y dystiolaeth sy’n cefnogi eich cais
     



























GWASANAETHAU SY’N CANOLBWYNTIO AR Y DEFNYDDIWR 
SAFONAU GOFYNNOL CENEDLAETHOL AR GYFER CYNLLUNIAU LLEOLI OEDOLION
SAFON 28: YSTAFELLOEDD UNIGOL
CANLYNIAD
Mae ystafelloedd y defnyddwyr gwasanaeth eu hunain yn addas ar gyfer eu hanghenion a’u dulliau o fyw ac yn hyrwyddo eu hannibyniaeth.

Gweler y Rheoliadau canlynol:
	13 Gwneud lleoliadau a chytundebau lleoliadau oedolion
	22 Adolygu ansawdd gweithredu’r cynllun
Rhestrwch y dystiolaeth sy’n cefnogi eich cais
     

























SAFONAU GOFYNNOL CENEDLAETHOL AR GYFER CYNLLUNIAU LLEOLI OEDOLION
SAFON 29: ADDASIADAU AC OFFER
CANLYNIAD
Mae gan y defnyddwyr gwasanaeth yr offer arbenigol y mae arnynt eu hangen i fod mor annibynnol ag y bo modd.

Gweler y Rheoliadau canlynol:
	13 Gwneud lleoliadau a chytundebau lleoliadau oedolion
	22 Adolygu ansawdd gweithredu’r cynllun
Rhestrwch y dystiolaeth sy’n cefnogi eich cais
·	Gweler Safon 27 a 28.
     





























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:
     


