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Pan godir pryder am berson cofrestredig gellir ymchwilio iddo. Os yw'r
dystiolaeth yn dangos y gall y person cofrestredig fod yn risg i'r cyhoedd os
byddant yn parhau i weithio, efallai y byddwn yn gofyn i wrandawiad gael ei
gynnal. Dyma wybodaeth am y gwahanol fathau o wrandawiadau, yr hyn sy'n
digwydd mewn gwrandawiad a sut i apelio yn erbyn penderfyniad a wneir.

Beth yw gwrandawiad
Gwrandawiad yw cyfarfod ffurfiol lle mae panel o bobl yn edrych ar y
dystiolaeth a gasglwyd fel rhan o ymchwiliad i bryder a godwyd ynghylch
ymddygiad unigolyn cofrestredig.

Bydd panel y gwrandawiad yn penderfynu a ddylai'r person cofrestredig barhau
i weithio mewn gofal cymdeithasol ai peidio.

Gellir cynnal gwrandawiadau yn gyhoeddus neu'n breifat. Gofynnir i'r person
cofrestredig fynychu fel y gellir clywed eu tystiolaeth hefyd, mae hyn yn sicrhau
bod yr holl dystiolaeth a gasglwyd fel rhan o'r ymchwiliad wedi'i edrych arno yn
ofalus a theg.

Gall aelodau'r cyhoedd, y cyfryngau a'r wasg ddim ond mynychu
gwrandawiadau cyhoeddus.

Gweld trawsgrifiad

Helo, a chroeso i’r fideo hwn am wrandawiadau addasrwydd i ymarfer.

I ddechrau, beth petawn i’n egluro i chi pwy yw Gofal Cymdeithasol Cymru.
Ni yw’r corff sy’n rheoleiddio’r gweithwyr yn y maes gofal a chymorth. Ni sy’n
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gosod y safonau ar gyfer y gweithwyr, ac yn gwneud yn siŵr bod gan y
gweithwyr y sgiliau a’r wybodaeth i wneud eu gwaith yn dda.

Rydym yn cadw cofrestr o’r gwahanol grwpiau o weithwyr sy’n gweithio yn y
maes gofal. Mae hyn yn helpu i gadw’r bobl sy’n defnyddio’r gwasanaethau
yn ddiogel, oherwydd mae’r holl staff sy’n cofrestru gyda ni’n gorfod
gweithio yn ôl safonau penodol. Mae’r safonau yn dweud wrthyn nhw sut i
ymddwyn pan fyddan nhw’n darparu gwasanaethau i bobl sydd angen eu
cymorth.

Ar hyn o bryd, rhaid i bob gweithiwr cymdeithasol, myfyriwr gwaith
cymdeithasol, rheolwr a gweithiwr gofal preswyl plant a phob rheolwr gofal
cymdeithasol yng Nghymru gofrestru gyda ni.

Yn ystod y blynyddoedd nesaf, byddwn hefyd yn cofrestru pobl sy’n darparu
gofal yng nghartrefi pobl ac mewn cartrefi gofal preswyl.

Felly, beth yw ystyr ‘addasrwydd i ymarfer’?

Ystyr ‘addasrwydd i ymarfer’ yw pan fydd person sydd wedi cofrestru gyda
ni, sef ‘unigolyn cofrestredig,’ yn gallu gwneud ei waith yn dda, datblygu eu
sgiliau a’u gwybodaeth yn rheolaidd a sicrhau eu bod yn cadw’r rhai maent
yn cefnogi a phobl eraill yn ddiogel.

Mae’n golygu fod yr unigolyn cofrestredig yn addas i weithio ar hyn o bryd, i
safon uchel, er bod rhywbeth efallai wedi effeithio ar hyn yn y gorffennol – ac
os bod rhywbeth wedi effeithio’r ffordd maent yn gweithio, efallai y gallwn
gytuno ar sut i’w helpu wella sut maent yn gwneud y swydd.

Rhaid i unigolion cofrestredig weithio i safonau’r ‘Cod Ymarfer Proffesiynol ar
gyfer Gofal Cymdeithasol’



Weithiau bydd pobl yn cysylltu â ni pan fyddan nhw’n credu nad yw
gweithiwr yn gweithio i safonau’r Cod. Pan fydd hyn yn digwydd, byddwn ni’n
cynnal ymchwiliad. Yn ystod yr ymchwiliad fe fyddwn yn cysylltu â’r unigolyn
cofrestredig er mwyn iddynt rhoi ei barn. Gall unigolion cofrestredig ofyn i
gyfreithiwr neu gynrhychiolydd undeb i’w helpu gyda hyn a’u cynrhychioli.

Os bydd ein hymchwiliad yn dangos bod y person o bosibl yn anaddas i
weithio yn y maes gofal, byddwn yn cynnal gwrandawiad. Bydd panel o bobl
yn y gwrandawiad yn edrych ar y wybodaeth a gasglwyd yn yr ymchwiliad a
phenderfynu pa gamau sydd angen eu cymryd, os yn briodol. Fe fyddwn yn
gwahodd yr unigolyn cofrestredig i ddod i wrandawiadau.

Fel arfer, mae pob gwrandawiad addasrwydd i ymarfer yn agored i’r
cyhoedd, oni bai bod rhai o’r pryderon am y gweithiwr yn ymwneud â chyflwr
meddygol. Os felly, weithiau bydd y gwrandawiad yn breifat.

Nesaf, bydd gwahanol bobl sydd yn bresennol mewn gwrandawiad yn egluro
i chi beth mae nhw’n ei wneud.

Y Cadeirydd
Helo, fi yw Cadeirydd y panel.

Fy ngwaith i yw arwain y gwrandawiad, siarad ar ran y panel, a gwneud yn
siŵr bod pawb yn deall beth sy’n digwydd.

Mae tri o bobl ar y Panel sydd wedi eu penodi gan Gofal Cymdeithasol
Cymru.

Dwi’n eistedd yn y canol.



Aelod lleyg ydw i – hynny yw, nid oes gan aelod lleyg brofiad o weithio yng
ngofal cymdeithasol ond efallai eu bod wedi derbyn gofal cymdeithasol neu
yn adnabod rhywun sydd yn. Mae’r Cadeirydd yn aelod lleyg bob tro.

Ar y panel hefyd mae yna aelod gofal cymdeithasol. Mae ganddo ef neu hi
brofiad o ofal cymdeithasol neu mae’n gweithio yn y maes, ac efallai eu bod
wedi cofrestru gyda Gofal Cymdeithasol Cymru. Mae’r person arall, fel fi, yn
berson lleyg.

Dydy bod ar banel gwrandawiadau ddim yn waith llawn amser. Mae gennym
gefndiroedd amrywiol iawn a gallwn ddod â phrofiadau gwahanol i’r
gwrandawiadau.

Mae cynghorydd cyfreithiol a chlerc yn cynorthwyo’r panel. Cyfreithiwr yw’r
cynghorydd cyfreithiol. Ei waith ef neu hi yw rhoi cyngor i’r panel a gwneud
yn siŵr bod y gwrandawiad yn deg. Bydd y cynghorydd cyfreithiol yn egluro
mwy maes o law.

Mae’r clerc yn rhoi cyngor i’r Cadeirydd pan fo angen cadarnhad o broses y
gwrandawiad, ac yn gwneud yn siŵr bod y gwrandawiad yn drefnus, a bod yr
unigolyn cofrestredig sydd o flaen y panel yn deall beth sy’n digwydd. Bydd y
clerc yn egluro mwy maes o law.

Gyferbyn â’r panel mae swyddog addasrwydd i ymarfer, a chyflwynydd

Bydd yr unigolyn cofrestredig, sef testun yr achos, wedi trafod materion
gyda’r swyddog addasrwydd i ymarfer ymlaen llaw ac yn adnabod y bobl
hyn. Y swyddog addasrwydd i ymarfer yw’r aelod staff Gofal Cymdeithasol
Cymru a fu’n ymchwilio i’r achos.

Y cyflwynydd yw’r cyfreithiwr sy’n cyflwyno’r achos i’r panel ar ran Gofal
Cymdeithasol Cymru,pan fo angen. Efallai fydd y swyddog addasrwydd i



ymarfer yn cyflwynio achosion ar rhai adegau.

Fel rheol mae gwrandawiadau addasrwydd i ymarfer yn agored i’r cyhoedd,
felly gall aelodau o’r cyhoedd fod yn bresennol gan gynnwys aelodau’r wasg.

Felly, dyna chi’n gwybod pwy sy’n debygol o fod yn y gwrandawiad, ond sut
mae’r panel yn mynd ati i ystyried achos?

Mae’r gwrandawiad yn dechrau pan fydd y Cadeirydd yn cyflwyno’r panel a
phobl eraill i bawb.

Bydd y clerc yn darllen rhestr o cyhuddiadau – sef rhestr manwl o’r
cyhuddiadau yn erbyn yr unigolyn cofrestredig.

Mae’n bwysig bod yr unigolyn cofrestredig yn ymateb i’r cyhuddiadau yn
ystod yr ymchwiliad er mwyn iddynt gael cyfle i gytuno neu wadu’r
cyhuddiadau a darparu unrhyw wybodaeth sydd ganddynt i’w helpu.

Mae’r panel yn edrych ar dystiolaeth mae Gofal Cymdeithasol Cymru a’r
unigolyn cofrestredig wedi cytuno. Fe fydd yr unigolyn yn cael cyfle i siarad
i’r panel ac ateb unrhyw gwestiynau sydd gan y panel.

Tystiolaeth yw unrhyw wybodaeth y bydd Gofal Cymdeithasol Cymru a’r
unigolyn cofrestredig yn ei hystyried yn berthnasol er mwyn profi a yw’r
cyhuddiadau wir ai peidio. Gall hyn gynnwys, er enghraifft, adroddiadau neu
lythyron, ac hefyd delweddau neu fideos, a datganiadau gan dystion.

Fel rheol mae’r panel wedi derbyn y wybodaeth hyn o leiaf saith diwrnod cyn
y gwrandawiad. Fe fydd yr unigolyn cofrestredig yn derbyn copi o’r
tystiolaeth hefyd.



Bydd aelodau'r panel yn ystyried popeth maen nhw wedi’i ddarllen, gan
gynnwys y Côd Ymarfer Proffesiynol, a’r hyn sydd wedi ei ddweud yn y
gwrandawiad cyn dod i unrhyw benderfyniad.

Mae gwrandawiadau addasrwydd i ymarfer yn ffurfiol a rhaid dilyn proses,
ond, gwneir pob ymdrech i sicrhau bod yr unigolyn cofrestredig yn cael
cefnogaeth gan fydd y cynghorydd cyfreithiol yn gwneud yn siwr bod
tystiolaeth yr unigolyn yn cael eu hystyried.

Gall rhywun gynrychioli’r unigolyn cofrestredig yn y gwrandawiad, fel,
cyfreithiwr neu swyddog undeb, neu rhywun arall os bod well ganddynt.

Os nad oes gan yr unigolyn cofrestredig neb i’w gynrychioli, mae’n bwysig ei
fod yn mynd i’r gwrandawiad. Os na fyddant yn bresennol, bydd y
cynghorydd cyfreithiol yn gwneud yn siŵr bod ei dystiolaeth yn mynd o flaen
y panel, ond ni all y cynghorydd cyfreithiol gynrychioli’r person.

Mae’n bwysig iawn bod yr unigolyn cofrestredig yn cydweithio â Gofal
Cymdeithasol Cymru yn ystod yr ymchwiliad ac yn mynd i’r gwrandawiad,
hyd yn oed os nad oes neb yn ei gynrychioli.

Os bydd yr unigolyn yn helpu gyda’r ymchwiliad fe fydd yn rhoi cyfle I’r
swyddog Addasrwydd I Ymarfer gael y cyfle I ystyried os bod unrhyw
opsiynau ar gael I’w helpu wella ei ymarfer.

Mae mynychu’r gwrandawiad yn bwysig iawn am fod hyn yn helpu’r panel i
ddeall yr achos yn well ac yn rhoi cyfle iddynt ofyn cwestiynau wyneb yn
wyneb. Os na fydd hyn yn digwydd, efallai y bydd prinder tystiolaeth ar ochr
yr unigolyn cofrestredig i’r panel ei hystyried.

Mae’r gwrandawiad yn gyfle i’r unigolyn cofrestredig i rhoi ei ochr i’r Panel ag
i egluro sut ei bod yn gymwys i barhau gweithio yn ei maes o ofal



cymdeithasol i’r safonau yn y Côd.

Dylai’r unigolyn cofrestredig egluro I ni beth meant wedi bod yn gwneud ers
i’r ymchwiliad ddechrau. Fe fydd y Panel am wybod beth maent wedi dysgu a
sut maent wedi newid er mwyn gwenud y gwaith ar safon uwch.

Diolch – hwyl fawr.

Y Clerc
Helo, y clerc ydw i ac rwy’n gweithio i Gofal Cymdeithasol Cymru.

Fi sy’n sicrhau bod popeth yn rhedeg yn esmwyth ac yn mynd i’r afael ag
unrhyw fater nad yw’n ymwneud â’r gyfraith a all godi yn y gwrandawiad.
Dwi hefyd yn sicrhau bod pawb sy’n cymryd rhan, neu sy’n arsylwi, yn deall
beth sy’n digwydd.

Fi yw’r pwynt cyswllt i bawb yn y gwrandawiad. Pan fydd yr unigolyn
cofrestredig yn cyrraedd, a’i gynrychiolydd os oes ganddo un, byddaf yn
mynd â nhw i ystafell breifat sydd ar gael iddyn nhw ei defnyddio trwy gydol
y gwrandawiad. Mi wna i helpu’r unigolyn cofrestredig gymaint ag y gallaf
drwy ateb unrhyw gwestiynau am y broses ac egluro beth sy’n didwydd.

Dylai pawb sy’n rhan o’r gwrandawiad gyrraedd mewn da bryd cyn ei bod yn
amser dechrau.

Yn ystod y gwrandawiad dwi’n eistedd yma (yn dangos ble mae’n eistedd
), wrth ochr y Cadeirydd, fel y gallaf roi unrhyw gyngor os oes angen. Er fy
mod i’n eistedd gyda’r panel, dydw i ddim yn cymryd unrhyw ran yn y
penderfyniadau y bydd y panel yn eu gwneud.



Rydym yn annog yr uniglyn cofrestredig i fod yn bresennol yn y gwrandawiad
ac i gael rhywun i’w gynrychioli. Ond, os yw’n absennol, gall y gwrandawiad
fynd ymlaen hebddo, os yw’r panel yn cytuno bod hynny’n deg.

Bydd yr unigolyn cofrestredig yn eistedd yma (pwyntio at y gadair) yn
ystod y gwrandawiad. Os bydd ganddo gynrychiolydd, bydd yn eistedd yma
hefyd (pwyntio at y gadair).

Weithiau bydd angen i’r panel adael yr ystafell i drafod yr achos yn breifat.
Yn ystod yr amserau hyn ac ar adegau egwyl gall yr unigolyn cofrestredig
fynd i’w ystafell breifat i aros.

Nawr, rwy’n mynd i egluro’r broses o roi tystiolaeth mewn gwrandawiad, i’r
tystion ac i’r unigolyn cofrestredig.

Dyma ble bydd y tystion neu’r unigolyn cofrestredig yn eistedd pan fyddan
nhw’n rhoi tystiolaeth (dangos y bwrdd).

Mae gofyn i bawb sy’n rhoi tystiolaeth gymryd llw ar Lyfr Sanctaidd o’u dewis
neu roi cadarnhad. Mae hyn yn golygu eu bod yn addo y bydd eu tystiolaeth
yn wir. Bydd y clerc yn trafod hyn ymlaen llaw gyda phawb sy’n rhoi
tystiolaeth.

Dylech wneud yn siŵr fod y Clerc yn ymwybodol am unrhyw grefydd, os yn
briodol, cyn y gwrandawiad fel bod y Llyfr Sanctaidd cywir yn barod. Gall
tystion neu’r unigolyn cofrestredig ddod a Llyfr Sanctaidd eu hunan gyda
nhw os bod well ganddynt.

Fel rheol bydd tystion wedi rhoi datganiad yn ystod yr ymchwiliad. Efallai
bydd angen iddyn nhw ddarllen yn uchel y datganiad hwn neu ddogfennau
eraill, felly efallai fydd angen sbectol ddarllen! Efallai bydd pobl yn gofyn
cwestiynau am y ddatganiad.



Os fydd darllen yn uchel yn debygol o fod yn broblem, rhowch wybod i ni
ymlaen llaw.

Os yw’r unigolyn cofrestredig yn y gwrandawiad, gall ofyn cwestiynau i’r
tystion am y dystiolaeth maen nhw wedi ei rhoi.

Ar rhai adegau, fe fyddwn yn credu bod angen trin rhywun fel ‘tyst agored i
niwed’, - golyga hyn, er enghraifft, rhywun sydd o dan 18 oed, neu person
sydd yn defnyddio gwasanaethau a fydd efallai yn teimlo’n anghyfforddus
mewn sefyllfa ffurfiol neu fod yn yr un ystafell a’r uniglyn cofrestredig.

Er mwyn sicrhau bod y tyst yn medru rhoi tystiolaeth, gallem ni drefnu eu
bod nhw’n rhoi tystiolaeth trwy gyswllt fideo fel na fydd angen iddyn nhw fod
yn yr ystafell lle bydd y gwrandawiad yn cael ei gynnal.

Mi wnewn ni drafod hyn gyda’r person i gytuno y ffordd gorau iddynt rhoi
tystiolaeth a sut i’w cefnogi.

Fe fydd, wrth gwrs, yr unigolyn cofrestredig a thystion yn medru dod a
rhywun gyda nhw i’w cefnogi.

Os oes unrhyw anghenion arbennig gan unrhyw un sy’n rhoi tystiolaeth, mae
angen dweud wrth y clerc fel bod trefniadau priodol yn cael eu gwneud, os
bod angen.

Ar ôl rhoi tystiolaeth, nid yw tyst yn cael siarad â thystion eraill sydd heb roi
tystiolaeth. Gallai hynny effeithio ar weddill y gwrandawiad.

Mae’r amser sydd ei angen ar gyfer gwrandawiad yn amrywio, ond fel arfer
mae gwrandawiadau yn para rhwng dau a phedwar diwrnod, ond gallant fod
dim ond am un diwrnod, ond byddwn yn dweud wrth bawb ymlaen llaw pa
mor hir fydd y gwrandawiad a faint o amser fydd angen iddynt fod yn y



gwrandawiad.

Fel rheol, mae gwrandawiad yn dechrau am 9.30am ac yn gorffen tua 5 o’r
gloch, ond gall hyn wahaniaethu o ddydd i ddydd. Fe fydd ychydig o aros tra
bod y panel yn cynnal trafodaethau preifat – fe fydd y clerc yn rhoi gwybod i
bawb sydd yn aros faint o amser fydd angen.

Fel rheol, byddwn yn cynnal y gwrandawiadau yn ein swyddfa yng
Nghaerdydd, ond rydym yn defnyddio mannau eraill o gwmpas Cymru hefyd.

Gallwn drefnu i unigolyn cofrestredig a thystion yn y Gogledd fod yn rhan o’r
gwrandawiad a rhoi tystiolaeth o’n swyddfa yn Llanelwy trwy gyswllt fideo.

Bydd yr holl drefniadau yn cael eu cytuno gyda’r unigolyn cofrestredig cyn y
gwrandawiad.

Diolch – hwyl fawr.

Y Cynghorydd Cyfreithiol
Helo. Fi yw’r cynghorydd cyfreithiol. Dwi’n gwneud yn siŵr bod y
gwrandawiad yn deg a bod y gwrandawiad yn dilyn y broses cywir.

Rwy’n eistedd wrth ochr y Cadeirydd ac yn rhoi cyngor diduedd. Os yw’r
unigolyn cofrestredig yn y gwrandawiad a bod neb yn ei gynrychioli, byddaf
yn gwneud yn siŵr ei fod yn deall beth sy’n digwydd, ei bod yn ymwybodol
beth sydd i ddisgwyl wrthynt a phryd, a bod ei tystiolaeth yn glir. Ni fyddaf
yn cynrychioli’r unigolyn cofrestredig, ond byddaf yn gwneud yn siŵr bod ei
lais yn cael ei glywed.

Hefyd, byddaf yn gwneud yn siŵr bod y gwrandawiad yn deg os bydd y
person cofrestredig yn absennol, ac yn gwneud yn siŵr bod y panel yn



ystyried yr achos yn ofalus.

Er fy mod yn eistedd gyda’r panel, does gen i ddim rhan yn y penderfyniad.

Mae’r gwrandawiad mewn tair rhan;

I ddechrau, rhaid i’r panel benderfynu os yw’r dystiolaeth yn profi bod y
ffeithiau’n wir. Fel rheol, dyma’r rhan hiraf o’r gwrandawiad yn enwedig pan
fydd tystion yn rhoi tystiolaeth. Os na fydd y ffeithiau yn cael eu profi, dyna
ddiwedd ar yr achos a’r gwrandawiad.

Yn ail, os bydd y ffeithiau’n cael eu profi, bydd yn rhaid i’r panel benderfynu
a ydi hyn wedi cael effaith niweidiol ar y modd mae’r gweithiwr yn gwneud ei
waith ar hyn o bryd.

Yn drydydd, os yw’r panel yn credu bod yr unigolyn cofrestredig ar hyn o
bryd, yn anaddas i ymarfer, mae angen iddyn nhw ystyried pa gamau sydd
angen eu cymryd i wella ei ymarfer ac i ddiogelu’r cyhoedd.

Mae nifer o bethau y gallan nhw eu gwneud. Gallant:

rhoi rhybudd, ac argymell bod yr unigolyn cofrestredig yn astudio rhannau
o’r Cod Ymarfer Proffesiynol i wella’r ffordd y mae’n gweithio

trefnu cytundeb rhwng yr unigolyn cofrestredig a Gofal Cymdeithasol
Cymru, fel ei bod yn gyfrifol am wneud hyfforddiant ychwanegol neu
gymhwyster i wella’i ffordd o weithio

cytuno â’r unigolyn cofrestredig bod ei enw’n cael ei dynnu oddi ar y
gofrestr. Er mwyn i hyn ddigwydd, rhaid i’r person cofrestredig gyfaddef i’r
hyn mae wedi ei wneud a chyfaddef bod ei allu i wneud ei waith wedi ei



effeithio

rhoi amodau ar gofrestriad y person. Bydd modd iddo barhau i weithio tra
bod yr amodau yn ei lle. Gall yr amodau fod yn bethau a fydd yn helpu’r
unigolyn cofrestredig i wella’i ffordd o wneud ei waith

gwahardd yr ynigolyn cofrestredig am amser penodedig, ac yna adolygu
addasrwydd i ymarfer yr unigolyn

tynnu’r unigolyn cofrestredig oddi ar y gofrestr. Os oes rhaid iddo gael ei
gofrestru i wneud ei waith, er enghraifft, meant yn weithiwr cymdeithasol,
mae hyn yn golygu na fydd yn gallu gweithio fel gweithiwr cymdeithasol.

Mae person yn cael ei dynnu oddi ar y gofrestr mewn achosion difrifol o, er
enghraifft, anonestrwydd neu gamau bwriadol a allai fod wedi niweidio pobl
neu olygu eu bod mewn perygl. Neu, os oes problemau parhaus wedi bod
gyda gwaith yr unigolyn cofrestredig ac mae’r cyflogwr wedi methu ei helpu I
wella ac nad yw wedi dysgu o’i gamgymeriadau neu ddangos ei fod yn deall
ac yn ymwybodol o’r hyn mae wedi’i wneud.

Mae’r camau y bydd y panel yn eu cymryd i fod i ddiogelu’r cyhoedd, a
gwneud yn siŵr bod y person cofrestredig yn ddiogel i ymarfer. Pan fo
hynny’n briodol, bydd y Panel yn awgrymu ffyrdd i wella’r ffordd mae’r
unigolyn cofrestredig yn gwneud ei waith.

Bydd penderfyniad terfynol y Panel yn cael ei ddarllen yn uchel yn y
gwrandawiad fel bod yr unigolyn cofrestredig, os bydd yn bresennol, yn cael
gwybod y canlyniad yn syth.

Gan fod y gwrandawiadau yn agored i’r cyhoedd fe fydd y canlyniad a
rhesymau’r panel ar ein wefan am amser penodedig.



Gall yr unigolyn cofrestredig apelio yn erbyn y canlyniad terfynol.

Diolch – hwyl fawr.

Y Clerc

Helo - gobeithio bod y fideo wedi bod yn ddefnyddiol i chi, a’ch bod nawr yn
deall mwy am y ffordd mae gwrandawiadau’n gweithio.

Rydym yn deall bod hyn yn ofid ac yn straen i bawb, ond er bod y broses yn
ffurfiol, rydym yn awyddus i bawb fod mor gyffyrddus â phosibl, bod pawb yn
deall beth sy’n digwydd a bod y broses yn deg.

Os ydych yn mynychu gwrandawiad – cysylltwch â’r tîm gwrandawiadau os
oes gennych unrhyw gwestiynau.

Mae mwy o wybodaeth gyffredinol ar gael ar ein gwefan.

Gan fod y rhan fwyaf o’n gwrandawiadau addasrwydd i ymarfer yn agored i’r
cyhoedd – rydym yn eu cyhoeddi ar ein gwefan wythnos cyn y gwrandawiad.

Diolch am wylio, hwyl fawr.

Pa wrandawiadau rydyn ni'n eu cynnal
Gwrandawiadau addasrwydd i ymarfer

Mae gwrandawiadau addasrwydd i ymarfer yn edrych ar achosion lle mae
amhariad ar addasrwydd i ymarfer person cofrestredig, mae hyn yn golygu



efallai na fyddant yn gweithio i'r safonau uchel a ddisgwylir ganddynt fel y nodir
gan y Côd Ymarfer Proffesiynol ar gyfer Gweithwyr Gofal Cymdeithasol. Dyma
restr o'r gwrandawiadau sydd i ddod a chanlyniadau'r gwrandawiadau.

Mae Rheolau Gwrandawiadau Addasrwydd i Ymarfer yn egluro'r broses y mae'n
rhaid i ni ei dilyn cyn, yn ystod ac ar ôl gwrandawiad Panel Addasrwydd i
Ymarfer, a sut y dylid cynnal gwrandawiad. Os cyfeirir achos atom ni ar neu ar
ôl 1 Hydref 2022, byddwn yn defnyddio rheolau 2022.

Rheolau Gwrandawiadau Addasrwydd i Ymarfer 2022
PDF 597KB

Os cyfeiriwyd achos atom ni rhwng 1 Ebrill 2020 a 30 Medi 2022 yn gynhwysol,
byddwn yn defnyddio Rheolau 2020.

Rheolau Gwrandawiadau Addasrwydd i Ymarfer 2020
PDF 392KB

Os cyfeiriwyd achos atom rhwng 1 Ebrill 2018 a hyd at 31 Mawrth 2020 yn
gynhwysol byddwn yn defnyddio Rheolau 2018.

Rheolau Gwrandawiadau Addasrwydd i Ymarfer 2018
PDF 790KB

Os cyfeiriwyd achos atom rhwng 1 Ebrill 2017 a 31 Mawrth 2018 yn gynhwysol,
byddwn yn defnyddio Rheolau 2017.

Rheolau Gwrandawiadau Addasrwydd i Ymarfer 2017
PDF 767KB

/delio-a-phryderon/codau-ymarfer-a-chanllawiau
/delio-a-phryderon/gwrandawiadau-i-ddod
/delio-a-phryderon/canlyniadau-gwrandawiadau
https://socialcare.wales/cms-assets/documents/rheolau-gwrandawiadau-addasrwydd-i-ymarfer-2022.pdf
https://socialcare.wales/cms-assets/documents/SCW-FTP-Hearings-Rules-2020-FINAL.pdf
https://socialcare.wales/cms-assets/documents/Social-Care-Wales-Fitness-to-Practise-Hearings-Rules-FINAL-Welsh.pdf
https://socialcare.wales/cms-assets/documents/Gofal-Cymdeithasol-Cymru-Rheolau-Gwrandawiadau-Addasrwydd-i-Ymarfer-2017.pdf


Os cyfeiriwyd achos atom rhwng 1 Ebrill 2014 a 31 Mawrth 2017 yn gynhwysol,
byddwn yn defnyddio Rheolau 2014.

Gwrandawiadau gorchmynion dros dro

Mae'r panel gorchmynion dros dro yn penderfynu a ddylid gosod gorchymyn
dros dro ar gofrestriad person cofrestredig os ydynt yn credu eu bod yn berygl
i'r cyhoedd, neu ei fod o fudd i'r cyhoedd tra bo ymchwiliad yn digwydd.

Ceir dau gwahanol fath o orchmynion y gellir eu gosod, sef orchmynion atal
dros dro, neu gorchymyn cofrestru amodol dros dro.

Mae Rheolau Gorchymyn Dros Dro yn egluro'r broses y mae'n rhaid i ni ei dilyn
cyn, yn ystod ac ar ôl gwrandawiad neu gyfarfod Panel Gorchmynion Dros Dro,
a sut y dylid cynnal gwrandawiad neu gyfarfod. Os cyfeirir achos atom ni ar neu
ar ôl 1 Hydref 2022, byddwn yn defnyddio rheolau 2022.

Rheolau Gorchmynion Dros Dro 2022
PDF 292KB

Os cyfeiriwyd achos atom rhwng 1 Ebrill 2020 a 30 Medi 2022 yn gynhwysol,
byddwn yn defnyddio Rheolau 2020.

Rheolau Gorchmynion Dros Dro 2020
PDF 266KB

Os cyfeiriwyd achos atom rhwng 1 Ebrill 2018 a hyd at 31 Mawrth 2020 yn
gynhwysol, byddwn yn defnyddio Rheolau 2018.

Rheolau Gorchmynion Dros Dro 2018

/delio-a-phryderon/personau-cofrestredig-sydd-wedi-eu-hatal-dros-dro
/delio-a-phryderon/personau-cofrestredig-sydd-wedi-eu-hatal-dros-dro
/delio-a-phryderon/personau-cofrestredig-ag-amodau-dros-dro
https://socialcare.wales/cms-assets/documents/rheolau-gorchmynion-interim-2022.pdf
https://socialcare.wales/cms-assets/documents/SCW-Interim-Orders-Rules-WELSH-2020.pdf
https://socialcare.wales/cms-assets/documents/Social-Care-Wales-Interim-Orders-Rules-FINAL-Welsh.pdf


PDF 383KB

Os cyfeiriwyd achos atom rhwng 1 Ebrill 2017 a hyd at 31 Mawrth 2018 yn
gynhwysol, byddwn yn defnyddio Rheolau 2017.

Rheolau Gorchmynion Dros Dro 2017
PDF 503KB

Gwrandawiadau apeliadau cofrestru

Os gwrthodwyd cais gweithiwr i gofrestru neu adnewyddu cofrestriad gennym,
gallant apelio'n penderfyniad. Bydd yr apêl yn cael ei ystyried gan y Panel
Apeliadau Cofrestru.

Gall y panel;

cadarnhau'r penderfyniad gwreiddiol
gwneud penderfyniad arall
ei hanfon yn ôl atom gyda chyfarwyddiadau ar sut y dylem ei setlo.

Gwahoddir yr ymgeisydd neu'r person cofrestredig i fynychu'r gwrandawiad i
egluro'n bersonol pam eu bod yn teimlo y dylid gymeradwyo eu cais. Gallant
hefyd gael eu cynrychioli yn y gwrandawiad hwn.

Mae Rheolau Panel Apeliadau Cofrestru 2018 yn egluro'r broses y mae'n rhaid i
ni ei dilyn cyn, yn ystod ac ar ôl gwrandawiad Panel Apeliadau Cofrestru, a sut y
dylid cynnal gwrandawiad ac mae'n cynnwys pa gamau y gall y Panel eu
cymryd. Mae'r rheolau hyn yn weithredol o 1 Hydref 2022.

Rheolau Panel Apeliadau Cofrestru 2022
PDF 310KB

https://socialcare.wales/cms-assets/documents/Gofal-Cymdeithasol-Cymru-Rheolau-Gorchmynion-Interim-2017.pdf
https://socialcare.wales/cms-assets/documents/rheolau-panel-apeliadau-cofrestru-2022.pdf


Mae rheolau 2020 yn berthnasol i apeliadau a wnaed rhwng 1 Ebrill 2020 a 30
Medi 2022, yn gynhwysol.

Rheolau Panel Apeliadau Cofrestru 2020
PDF 293KB

Mae rheolau 2018 yn berthnasol i apeliadau a wnaed rhwng 1 Ebrill 2018 a 31
Mawrth 2020, yn gynhwysol.

Rheolau Panel Apeliadau Cofrestru 2018
PDF 633KB

Bod yn dyst mewn gwrandawiad addasrwydd i
ymarfer
Mewn rhai gwrandawiadau, gall Gofal Cymdeithasol Cymru neu berson
cofrestredig ofyn i rywun fynychu'r gwrandawiad fel tyst.

Tyst yw rhywun a fydd yn ateb cwestiynau'r panel am yr honiad neu bryder i
gefnogi naill ai Gofal Cymdeithasol Cymru neu dystiolaeth y person
cofrestredig.

Tystion Gofal Cymdeithasol Cymru - rhoi tystiolaeth mewn gwrandawiad
addasrwydd i ymarfer
DOCX 35KB

Paneli clywed a'u rolau

https://socialcare.wales/cms-assets/documents/SCW-Reg-Appeals-Panel-Rules-2020-FINALW.pdf
https://socialcare.wales/cms-assets/documents/Social-Care-Wales-Registration-Appeals-Panel-Rules-FINAL-Welsh.pdf
https://socialcare.wales/cms-assets/documents/SCW-Witnesses-Guidance-Cymraeg.docx
https://socialcare.wales/cms-assets/documents/SCW-Witnesses-Guidance-Cymraeg.docx


Bydd panel yn penderfynu ar ganlyniad y gwrandawiad yn seiliedig ar y
dystiolaeth a gyflwynir iddynt.

Mae gan banel bob amser dri o bobl arno er mwyn sicrhau bod penderfyniadau
yn cael ei gwneud trwy bleidlais. Penodir aelodau'r panel am bedair blynedd,
ond gallant wneud cais i gael eu hailbenodi am bedair blynedd arall ond ni
allant eistedd am fwy nag wyth mlynedd.

Mae'r rheolau hyn yn egluro sut y dylai paneli fod yn edrych, ac am ba hyd y
penodir aelodau. Maent yn gymwys i achosion a gyfeiriwyd atom ar 1 Hydref
2022 neu ar ôl hynny.

Rheolau Cyfansoddiad y Panel 2022
PDF 227KB

Mae Rheolau 2020 yn gymwys i achosion a gyfeiriwyd yn gynwysedig rhwng 1
Ebrill 2020 a 30 Medi 2022.

Rheolau Cyfansoddiad y Panel 2020
PDF 203KB

Mae Rheolau 2017 yn gymwys i achosion a gyfeiriwyd yn gynwysedig rhwng 1
Ebrill 2017 a 31 Mawrth 2020.

Rheolau Cyfansoddiad Panel 2017
PDF 470KB

Yma mae restr o holl fuddiannau aelodau ein panel ac rydym ni'n ei adolygu
bob blwyddyn.

https://socialcare.wales/cms-assets/documents/rheolau-cyfansoddiad-paneli-2022.pdf
https://socialcare.wales/cms-assets/documents/SCW-Panel-Constitution-Rules-WELSH-2020.pdf
https://socialcare.wales/cms-assets/documents/Gofal-Cymdeithasol-Cymru-Rheolau-Cyfansoddiad-Paneli-2017.pdf


Datganiad diddordebau aelodau paneli 2022
XLSX 22KB

Pwy sy'n bresennol yn y gwrandawiadau?
Pan fydd gwrandawiad yn digwydd efallai y bydd nifer o bobl yn bresennol.
Maent yn cynnwys;

y panel
cynghorydd cyfreithiol - ni allant bleidleisio dim ond cynghori'r panel ar
faterion cyfreithiol a sicrhau bod y gwrandawiad yn deg. Pan fydd y panel yn
trafod achos, dim ond yr ymgynghorydd cyfreithiol fydd gyda hwy.
cynghorydd meddygol - os yw'r panel yn ystyried tystiolaeth feddygol, mae'r
cynghorydd meddygol yn rhoi cyngor i'r panel ar faterion meddygol.
clerc - ni allant bleidleisio ond sicrhau bod gwrandawiadau'n rhedeg yn
esmwyth ac yn gwneud yn siŵr bod y penderfyniadau'n cael eu hanfon at y
person cofrestredig a bod y Gofrestr yn cael ei ddiweddaru, os bydd angen, y
clerc yw'r prif bwynt cyswllt i bawb sy'n mynychu gwrandawiad.

Pobl eraill a all fod yn bresennol

cyflwynydd - sy'n cyflwyno'r achos i'r panel. Gall y person hwn fod yn
gyfreithiwr
swyddog addasrwydd i ymarfer - a oedd yn ymchwilio i'r honiadau ac yn
cynghori'r cyflwynydd
y person cofrestredig - y mae'r achos yn ymwneud â hi
cynrychiolydd - i gefnogi a chyflwyno achos yr unigolyn cofrestredig i'r panel
y cyhoedd - gan gynnwys y wasg a'r cyfryngau. Dim ond ar gyfer
gwrandawiadau terfynol y Panel Addasrwydd i Ymarfer y gall y cyhoedd fod
yn bresennol, os cynhelir y gwrandawiad yn gyhoeddus.

https://socialcare.wales/cms-assets/documents/Spreadsheet-Declaration-of-Interests-2022-Cymraeg_2023-02-24-092403_uhja.xlsx
http://www.scwonline.wales/cy/search-the-register/


Gwybodaeth a gyhoeddwn
Mae'r Polisïau a Gweithdrefnau Rheoleiddio’r Gweithlu hwn yn nodi'r math o
wybodaeth y byddwn yn ei chynnwys ar ein Cofrestr a'r amser y bydd yn aros
yn ar y Gofrestr.

Mae hefyd yn nodi’r wybodaeth y byddwn yn cynnwys ar ein rhestr o bobl a
dynnir oddi ar y Gofrestr a’r wybodaeth ar ein wefan am wrandawiadau
addasrwydd i ymarfer.

Rheoleiddio’r Gweithlu Polisi Cyhoeddi
PDF 271KB

Sut i apelio ar benderfyniad gwrandawiad
Os yw person cofrestredig am apelio yn erbyn penderfyniad a wneir gan banel,
dylent gysylltu â'r Tribiwnlys Safonau Gofal (Haen Gyntaf).

Bydd terfyn amser ar gyfer pryd y gellir gwneud apêl, felly dylai person
cofrestredig gysylltu â hwy cyn gynted ag y bo modd ar ôl ein gwrandawiad.

Cysylltu â ni
Os oes gennych gwestiwn neu os na allwch ddod o hyd i'r hyn yr ydych yn
edrych amdano, cysylltwch â ni.

https://socialcare.wales/cms-assets/documents/rheoleiddio-polisiau-a-gweithdrefnau-polisi-cyhoeddi-gorffennaf-2022.pdf
http://www.gov.uk/guidance/appeal-to-the-care-standards-tribunal
https://gofalcymdeithasol.cymru/amdanom-ni/cysylltu

