Atodiad 2: Cylch gorchwyl ar gyfer adolygiadau cryno ac
estynedig - enghraifft
Cylch gorchwyl ar gyfer adolygiad ymarfer oedolion cryno/estynedig (dileer fel y bo’n briodol)
Tasgau craidd



Penderfynu a yw’r penderfyniadau a’r camau gweithredu yn yr achos yn cydymffurfio â pholisi a
gweithdrefnau’r Bwrdd a’r gwasanaethau a enwir.



Archwilio gwaith rhyngasiantaethol a’r ddarpariaeth o ran gwasanaethau i’r unigolyn a’r teulu.



Penderfynu i ba raddau yr oedd y penderfyniadau a’r camau gweithredu yn canolbwyntio ar yr
unigolyn.



Ceisio cyfraniadau i’r adolygiad gan aelodau priodol o’r teulu a rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf iddynt
am agweddau allweddol ar gynnydd.



Ystyried unrhyw ymchwiliadau neu weithrediadau cyfochrog sy’n gysylltiedig â’r achos.



Cynnal digwyddiad dysgu i ymarferwyr a nodi’r adnoddau gofynnol.

Ar gyfer adolygiadau estynedig YN UNIG. Yn ogystal â’r broses adolygu, dylid
ystyried y canlynol yn benodol:




A oedd gwybodaeth berthnasol flaenorol neu hanes yr oedolyn sy'n wynebu risg a/neu
aelodau’r teulu yn hysbys ac wedi’u hystyried ym mhrosesau asesu, cynllunio a gwneud
penderfyniadau’r gweithwyr proffesiynol yng nghyswllt yr oedolyn sy'n wynebu risg, y teulu
a’u hamgylchiadau. Sut y cyfrannodd yr wybodaeth honno at y canlyniad i’r oedolyn sy'n
wynebu risg.
A oedd y camau gweithredu a nodwyd i ddiogelu'r oedolyn sy'n wynebu risg yn ddigon
cadarn, ac yn briodol ar gyfer yr oedolyn a'i amgylchiadau.



A gafodd y cynllun ei weithredu’n effeithiol, ei fonitro a’i adolygu ac a gyfrannodd pob
asiantaeth yn briodol at ddatblygu a gweithredu’r cynllun amlasiantaethol.



Yr agweddau ar y cynllun a weithiodd ac na weithiodd yn dda a pham. I ba raddau yr
heriodd asiantaethau ei gilydd ynghylch effeithiolrwydd y cynllun, gan gynnwys cynnydd yn
erbyn y canlyniadau y cytunwyd arnynt ar gyfer yr oedolyn sy'n wynebu risg. A alwyd y
protocol ar gyfer anghydfod proffesiynol i rym.



A gafodd dyletswyddau statudol perthnasol yr asiantaethau sy’n gweithio gyda’r oedolyn sy'n
wynebu risg a’r teulu eu cyflawni.



A oedd rhwystrau neu anawsterau yn yr achos hwn a oedd yn atal asiantaethau rhag
cyflawni eu dyletswyddau (dylai hynny gynnwys ystyriaeth i faterion trefniadaethol a
materion cyd-destunol eraill).
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Tasgau penodol y Panel Adolygu






Dewis a chomisiynu adolygydd/adolygwyr i weithio gyda’r Panel Adolygu yn unol â’r canllawiau ar
gyfer adolygiadau cryno ac estynedig.
Cytuno ar yr amserlen.
Nodi asiantaethau, gwasanaethau perthnasol a gweithwyr proffesiynol i gyfrannu i’r adolygiad, llunio
llinell amser a chrynodeb cychwynnol o’r achos a nodi unrhyw gamau gweithredu a gymerwyd eisoes
yn syth.
Llunio llinell amser gyfun, dadansoddiad cychwynnol a rhagdybiaethau.



Gweithio gyda’r adolygydd/adolygwyr i gynllunio digwyddiad dysgu i ymarferwyr, a ddylai gynnwys
camau i nodi’r sawl a ddylai fynychu, y trefniadau ar gyfer eu paratoi a’u cefnogi cyn y digwyddiad ac
ar ei ôl, a’r trefniadau ar gyfer rhoi adborth.



Gweithio gyda’r adolygydd/adolygwyr i gynllunio trefniadau ar gyfer cysylltu â’r unigolyn ac aelodau’r
teulu cyn y digwyddiad.



Cael ac ystyried adroddiad drafft yr adolygiad ymarfer oedolion er mwyn sicrhau bod y cylch
gorchwyl wedi’i fodloni, bod sylw wedi’i roi i’r rhagdybiaethau cychwynnol a bod unrhyw waith dysgu
ychwanegol wedi’i nodi a’i gynnwys yn yr adroddiad terfynol.



Cytuno ar gasgliadau o’r adolygiad a’r cynllun gweithredu amlinellol a gwneud trefniadau i’w cyflwyno
i’r Bwrdd er mwyn iddo eu hystyried a chytuno arnynt.



Cynllunio trefniadau ar gyfer rhoi adborth i aelodau’r teulu a rhannu cynnwys yr adroddiad ar ôl i’r
adolygiad ddod i ben a chyn cyhoeddi’r adroddiad.

Tasgau’r Bwrdd Diogelu Oedolion



Ystyried unrhyw bwyntiau dysgu o ran y Bwrdd sydd i’w hymgorffori yn yr adroddiad terfynol neu’r
cynllun gweithredu, a chytuno arnynt.



Y Panel Adolygu yn cwblhau’r adroddiad a’r cynllun gweithredu.



Y Bwrdd yn anfon yr adroddiad a’r cynllun gweithredu at asiantaethau perthnasol i gael sylwadau
terfynol cyn eu cymeradwyo a’u cyflwyno i Lywodraeth Cymru.



Cadarnhau trefniadau er mwyn i’r Is-grŵp Adolygiadau reoli’r cynllun gweithredu amlasiantaethol,
gan gynnwys sut y caiff y gwelliannau a ddisgwylir i wasanaethau eu nodi, eu monitro a’u hadolygu.



Cyhoeddi’r cynllun ar wefan y Bwrdd.



Cytuno i ddosbarthu’r adroddiad i asiantaethau, gwasanaethau perthnasol a gweithwyr proffesiynol.



Bydd Cadeirydd y Bwrdd yn gyfrifol am bob sylw cyhoeddus ac am bob ymateb i unrhyw ddiddordeb
gan y cyfryngau sy’n ymwneud â’r adolygiad, nes i’r broses gael ei chwblhau.
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