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1.0

Pwrpas

1.1.

Diben y canllaw ymarfer hwn yw sicrhau ymateb amlasiantaeth sensitif a
phroffesiynol i reoli cwynion sy’n codi o weithrediad Bwrdd Diogelu Oedolion
Gogledd Cymru o’r broses oedolyn mewn perygl amlasiantaeth.

1.2.

Mae'r weithdrefn yn adlewyrchu'r canllawiau statudol mewn perthynas â Rhan
7 Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014. Mae hefyd yn
adlewyrchu Gweithdrefnau Diogelu Cymru sy'n nodi:
“Dylai fod gan bob Bwrdd Diogelu Rhanbarthol weithdrefn gwyno ar waith er
mwyn ymdrin â chwynion am broses amlasiantaeth, fel cyfarfod strategaeth
amddiffyn oedolion. Dylai’r broses gwynion fynd i’r afael â natur amlasiantaeth
y broses yn hytrach na'r gŵyn yn erbyn gweithredoedd un asiantaeth, y dylid
mynd i’r afael ag o drwy eu gweithdrefn gwynion eu hunain.”
Mae'r canllaw ymarfer hwn yn ymwneud â'r agweddau canlynol ar
swyddogaethau diogelu amlasiantaeth y Bwrdd:
Cyfarfodydd Strategaeth a Chynadleddau Oedolyn mewn Perygl

1.3.

Dylid cyfeirio unrhyw gwynion eraill am y prosesau amddiffyn oedolion at
broses gwynion fewnol yr awdurdod lleol neu'r asiantaeth bartner berthnasol.

1.4.

Nid yw'r weithdrefn hon yn disodli gweithdrefnau cwynion asiantaethau unigol
eu hunain ac ni fydd yn mynd i'r afael â chwynion sy'n cynnwys:




Unrhyw bryderon neu gwynion eraill am brosesau un asiantaeth
Gwasanaethau a ddarperir gan asiantaethau i'r oedolyn mewn perygl, neu
Cwynion am arfer proffesiynol unigolyn neu ymddygiad swyddog sy'n
mynychu cyfarfod diogelu, cwynion mewn perthynas â chynnwys cofnod
ysgrifenedig yr adolygiad cynhadledd/ymarfer y bydd yr unigolyn a
gadeiriodd adolygiad y gynhadledd/ymarfer yn delio ag o

1.5.

Dylid gwneud y cwynion hyn drwy broses gwynion yr asiantaethau perthnasol.

2.0.

Pwy all wneud cwyn?

2.1.

Gall unrhyw un sy'n ymwneud yn uniongyrchol â'r broses Amddiffyn Oedolion
wneud cwyn a fydd yn cael ei hystyried gan y Bwrdd Diogelu perthnasol. Os
na fernir bod y gŵyn yn briodol, yna bydd y rheswm dros y penderfyniad hwn
yn cael ei gyfleu yn ysgrifenedig i'r achwynydd.

2.2.

Os a phan fydd cwyn yn cael ei chadarnhau gan un o'r Byrddau Diogelu, a
bod trafodion cynhadledd/adolygiad annibynnol ychwanegol wedi'u trefnu
(rhaid i bawb sy'n ymwneud â thrafodion cynhadledd/adolygiad dilynol fod yn
annibynnol ar broses wreiddiol y gynhadledd), nid yw o fewn cylch gwaith y
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weithdrefn hon i ystyried cwynion dilynol gan yr achwynydd am broses y
gynhadledd/adolygiad a gynhelir ar gyfer yr un plentyn/oedolyn.
2.3.

Ar ddiwedd y broses gwynion, os bydd yr achwynydd yn dal i fod yn anfodlon
â’r canlyniad, does dim ffordd arall drwy'r weithdrefn hon

3.0.

Cyfarfod Strategaeth / Cynadleddau Oedolyn mewn Perygl

3.1.

Efallai y bydd oedolyn mewn perygl, ei ofalwr neu rywun sy'n gweithredu ar
ran yr oedolyn mewn perygl (twrnai, dirprwy a benodir gan y llys, eiriolwr
proffesiynol neu unigolyn enwebedig) sy'n ymwneud â'r broses amddiffyn
oedolion am godi cwyn mewn perthynas ag un neu fwy o'r agweddau canlynol
ar y Cyfarfod Strategaeth neu'r Gynhadledd Oedolyn mewn Perygl
amlasiantaeth.

3.2.

Os oes gan yr oedolyn y gallu i gyflwyno cwyn, yna ni all unrhyw un godi’r
gŵyn hon heb ei gydsyniad. Os nad oes gan yr oedolyn y gallu i gwyno, mae
angen asesu a dogfennu hyn a gwneud penderfyniad budd pennaf dilynol
ynghylch a yw gwneud cwyn er budd pennaf yr unigolyn ai peidio. Gall eiriolwr
ddarparu cymorth o dan yr amgylchiadau hyn



Proses y Cyfarfod Strategaeth/ Cynhadledd o ran cydymffurfio â
gweithdrefnau;
Penderfyniad/canlyniad y Cyfarfod Strategaeth/ Cynhadledd

4.0.

Cam 1 - Penderfyniad gan y Cadeirydd

4.1.

Mae Bwrdd Diogelu Oedolion Gogledd Cymru yn ymrwymedig i ddatrys
cwynion mor fuan â phosibl, ac ar lefel leol lle y bo’n bosibl. Gall Cadeirydd y
Cyfarfod Strategaeth/ Cynhadledd ddatrys llawer o broblemau ar y cam hwn
yn y broses.

4.2.

Dylid gwneud cwyn yn ysgrifenedig, dros y ffôn neu'n bersonol i'r Cadeirydd
cyn pen 10 diwrnod gwaith o'r cyfarfod strategaeth/cynhadledd neu os nad
yw'r unigolyn/achwynydd yn bresennol yn y cyfarfod, 10 diwrnod gwaith ar ôl
derbyn y cofnodion.

4.3.

Bydd y Cadeirydd yn ceisio datrys y gŵyn o fewn 10 diwrnod gwaith o
dderbyn y gŵyn. Os caiff y mater ei ddatrys, bydd y Cadeirydd yn anfon llythyr
yn ymateb i’r achwynydd, i gadarnhau’r penderfyniad y cytunwyd arno a
hysbysu Rheolwr Gwasanaeth Diogelu'r awdurdod lleol.

4.4.

Os na chaiff y gŵyn ei datrys, dylai'r Cadeirydd hysbysu Rheolwr Gwasanaeth
Diogelu'r awdurdod lleol bod yr achwynydd yn dymuno mynd i gam nesaf y
weithdrefn, sef Panel Cwynion Diogelu Oedolion rhyngasiantaethol Gogledd
Cymru.
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4.5.

Ar y cam hwn, bydd angen i’r gŵyn fod yn ysgrifenedig. Efallai y bydd angen
cynorthwyo'r sawl sy'n gwneud y gŵyn i sicrhau bod ei gŵyn yn ysgrifenedig
(gweler Atodiad 1). O ddyddiad derbyn y gŵyn mae gan y Bwrdd Diogelu 20
diwrnod gwaith i gynnull cyfarfod panel Cwynion Diogelu Oedolion
rhyngasiantaethol Gogledd Cymru.
Cwynion am y Cadeirydd
Os yw'r gŵyn yn ymwneud ag ymddygiad y Cadeirydd dylid ei chyfeirio
naill ai'n ysgrifenedig, dros y ffôn neu'n bersonol at Reolwr Gwasanaeth
Diogelu'r awdurdod lleol, a fydd yn ceisio datrys y gŵyn cyn pen 10
diwrnod gwaith ar ôl derbyn y gŵyn. Os mai’r un person yw cadeirydd y
gynhadledd a Rheolwr y Gwasanaeth Diogelu, byddai angen i uwch
reolwr arall fynd i’r afael â’r gŵyn.
Os caiff y mater ei ddatrys, bydd yr uwch reolwr dan sylw yn anfon
llythyr ymateb at yr achwynydd yn cadarnhau'r penderfyniad y cytunwyd
arno ac yn hysbysu'r Adran Gwynion berthnasol, os yw'n briodol.

5.0.

Cam 2 - Panel Cwynion Diogelu Oedolion Rhyngasiantaethol Gogledd
Cymru

5.1.

Os na ellir datrys y gŵyn yng Ngham 1 yna bydd Rheolwr Gwasanaeth
Diogelu'r awdurdod lleol yn rhannu'r holl wybodaeth mewn perthynas â'r gŵyn
gydag Uned Fusnes Diogelu Gogledd Cymru.

5.2.

Bydd yr Uned Fusnes yn galw cyfarfod Panel Cwynion Diogelu
Rhyngasiantaethol Gogledd Cymru. Dylai’r Rhyngasiantaeth gynnwys o leiaf
tri chynrychiolydd sy’n aelodau o’r Bwrdd perthnasol, un ohonynt yn
Gadeirydd. Ni fydd y Panel Rhyngasiantaethol yn cynnwys unrhyw asiantaeth
sydd wedi ymwneud yn uniongyrchol â'r achos sy'n cael ei glywed ac felly
bydd yn sicrhau'r annibyniaeth fwyaf yn y broses hon.

5.3.

Bydd yr Uned Fusnes yn dosbarthu’r holl ddogfennau perthnasol i aelodau'r
panel gan gynnwys y gŵyn wreiddiol ac unrhyw adroddiadau perthnasol.

5.4.

Bydd yr achwynydd yn cael gwybod am y cyfarfod ac yn cael y cyfle i fod yn
bresennol. Bydd hawl gan yr achwynydd i ddod ag unigolyn o’i ddewis gydag
o.

5.5. Yn y cyfarfod Panel Rhyngasiantaethol, bydd y cadeirydd yn gyfrifol am y
canlynol:




Cyflwyno’r cyfarfod ac esbonio ei bwrpas;
Esbonio’r hyn y bydd y Panel Rhyngasiantaethol yn ei ystyried a ddim yn
ei ystyried;
Amlinellu unrhyw fesurau blaenorol sydd wedi ceisio datrys y gŵyn ac
unrhyw broblemau cefndirol;
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Rhoi cyfle i’r achwynydd wneud datganiad yn bersonol neu yn ysgrifenedig
i’r panel rhyngasiantaethol, a dangos tystiolaeth yn ymwneud â’i
gŵyn/chŵyn.

5.6. Efallai y bydd y panel rhyngasiantaethol yn gofyn i’r Cadeirydd fod yn
bresennol.
5.7.

Mae gan y Panel Rhyngasiantaethol 25 diwrnod gwaith o’r dyddiad y
llofnodwyd y gŵyn gychwynnol i roi gwybod i’r achwynydd o’r canfyddiadau.

6.0.

Penderfyniad y Panel Rhyngasiantaethol

6.1.

Bydd y Panel Cwynion yn pennu:




6.2.

Pa un a yw’r broses a ddilynir yn cydymffurfio â Gweithdrefnau Diogelu
Cymru;
Pa un a yw’r penderfyniad sy’n destun y gŵyn yn rhesymol yn sgil dilyn y
gweithdrefnau'n iawn;
A yw’r penderfyniad sy’n destun y gŵyn yn rhesymol ar sail yr wybodaeth
oedd ar gael pan gynhaliwyd y gynhadledd wreiddiol.

Ni all Panel Cwynion Diogelu Oedolion Rhyngasiantaethol Gogledd Cymru
newid penderfyniad y Cyfarfod Strategaeth/ Cynhadledd ond gall ofyn i'r
Cyfarfod Strategaeth/ Cynhadledd gael ei ailymgynnull i ystyried
canfyddiadau'r panel.
Bydd y Cadeirydd yn ysgrifennu at yr achwynydd i roi gwybod iddo/iddi am
benderfyniad y panel. Anfonir copïau o’r llythyr at y canlynol:






Yr oedolyn, os oes ganddo/ganddi’r gallu;
Unrhyw unigolyn arall gyda chyfrifoldeb gofalwr (os nad oes gan yr
oedolyn allu meddyliol i gydsynio i rannu gwybodaeth a bod rhannu er ei
fudd gorau);
Cadeirydd y Cyfarfod Strategaeth/ Cynhadledd Amddiffyn Oedolion, yn
amodol ar y gŵyn;
Rheolwr Gwasanaeth Diogelu’r awdurdod lleol;
Unrhyw unigolyn perthnasol arall sy’n ymwneud â’r achos a nodir gan y
Panel.

6.3.

Os cadarnheir unrhyw ran o'r gŵyn, gall Panel Cwynion Diogelu Oedolion
Rhyngasiantaethol Gogledd Cymru wneud argymhellion ar gyfer dysgu yn y
dyfodol, gan gynnwys codi'r mater yn y grŵp Cyflawni Lleol, neu ynghylch
materion penodol y dylid mynd i'r afael â nhw mewn cynadleddau dilynol.

6.4.

Pan fydd rhan o'r gŵyn yn cael ei chadarnhau ond bod y panel o'r farn nad yw
wedi effeithio ar benderfyniad y Cyfarfod Strategaeth/ Cynhadledd, bydd
penderfyniad y Cyfarfod Strategaeth/ Cynhadledd yn parhau.

6.5.

Os yw Panel Cwynion Diogelu Oedolion Rhyngasiantaethol Gogledd Cymru
o'r farn yr effeithiwyd ar benderfyniad y Cyfarfod Strategaeth/ Cynhadledd,
bydd y Panel Cwynion Rhyngasiantaethol yn argymell y dylid ailymgynnull y
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Cyfarfod Strategaeth/ Cynhadledd. Rhaid enwebu cadeirydd gwahanol ac
ailymgynnull y Cyfarfod Strategaeth/ Cynhadledd cyn pen 15 diwrnod gwaith
ar ôl penderfyniad y panel. Bydd penderfyniad gwreiddiol y Cyfarfod
Strategaeth/ Cynhadledd yn aros yn ei le nes bydd y Gynhadledd sy’n
ailymgynnull wedi’i chynnal.
6.6.

Mewn rhai achosion, gall achwynwyr godi pryderon am asiantaethau unigol yn
ystod cyfarfod y Panel Rhyngasiantaethol. Pe bai hyn yn digwydd a bod y
wybodaeth a ddarperir yn codi pryderon am ansawdd yr ymarfer yn yr
asiantaeth honno, bydd Cadeirydd y Panel yn trafod y rhain gydag uwch
reolwr dynodedig yr asiantaeth dan sylw yn syth ar ôl cyfarfod y Panel
Rhyngasiantaethol.
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Atodiad 1:
Bwrdd Diogelu Oedolion Gogledd Cymru
Cam 1 Templed Cyfarfod
Penderfyniad Anffurfiol
Dyddiad y Cyfarfod
Lleoliad
Yn bresennol

Meysydd Cwyn y Trafodwyd

Penderfyniadau a Awgrymwyd

Penderfyniad wedi’i Gytuno/heb ei
Gytuno

Camau pellach i’w cymryd – Oes / Nac oes
Materion i fynd i’r afael â nhw drwy Banel Ffurfiol Cam 2
Nodwch pa rai o'r agweddau uchod o'r broses cyfarfod
strategaeth/ cynhadledd achos y mae cwynion yn eu cylch




A oedd y broses a ddilynwyd yn cadw at Weithdrefnau Diogelu Cymru;
A yw’r penderfyniad sy’n destun y gŵyn yn rhesymol yn sgil dilyn y
gweithdrefnau'n iawn.
A yw’r penderfyniad sy’n destun y gŵyn yn rhesymol ar sail yr
wybodaeth oedd ar gael pan gynhaliwyd y cyfarfod/ cynhadledd
wreiddiol.

Llofnod yr Achwynydd

Llofnod y Cadeirydd

Dyddiad

Dyddiad
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Atodiad 2:

Siart Llif o’r Broses
Cwyn wedi dod i law cyn pen 10 diwrnod
gwaith ar ôl cyfarfod/derbyn cofnodion os
ddim yn bresennol

Cwyn wedi'i datrys gan y Cadeirydd cyn pen
10 diwrnod gwaith. Cwyn ynghylch
ymddygiad y Cadeirydd - Rheolwr
Gwasanaeth Diogelu'r awdurdod lleol yn
ceisio datrys y gŵyn cyn pen 10 diwrnod
gwaith o'i derbyn

Penderfyniad - Cadeirydd yn anfon
llythyr yn ymateb i’r achwynydd yn
cadarnhau'r penderfyniad y
cytunwyd arno ac yn hysbysu
Rheolwr Gwasanaeth Diogelu’r
awdurdodau lleol/Adran Gwynion
berthnasol os yw'n briodol

Dim Penderfyniad - Hysbysu Uned
Fusnes y Bwrdd Diogelu i alw cyfarfod
Panel Cwynion Diogelu Oedolion
Gogledd Cymru o fewn 20 diwrnod
gwaith o dderbyn cwyn ysgrifenedig
ffurfiol.

Penderfyniad y Panel
Mae gan y Panel 25 diwrnod gwaith o
ddyddiad y llofnodwyd y gŵyn gyntaf i
roi gwybod i’r achwynydd o’r
canfyddiadau. Bydd y Cadeirydd yn
ysgrifennu at yr achwynydd i roi gwybod
iddo/iddi am benderfyniad y panel.

Cwyn/Rhan o’r Gŵyn wedi’i chadarnhau
- effeithiwyd ar benderfyniad y Cyfarfod
Strategaeth/ Cynhadledd, bydd y Panel
Cwynion yn argymell y dylid ailymgynnull
y Cyfarfod Strategaeth/ Cynhadledd.
Rhaid enwebu cadeirydd gwahanol ac
ailymgynnull y Cyfarfod/Cynhadledd
Strategaeth cyn pen 15 diwrnod gwaith
ar ôl penderfyniad y panel.
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