
Math o ymchwiliad neu asesiad risg ac asiantaeth sy'n gyfrifol
(O Weithdrefnau Diogelu Oedolion Gorllewin Canolbarth Lloegr) 

Dylid cyflwyno tystiolaeth o'r ymchwiliad mewn adroddiad ymchwiliad ysgrifenedig i'r gynhadledd amddiffyn oedolion.

Math o ymchwiliad / asesiad risg Asiantaeth yn gyfrifol

Heddlu
Troseddol (gan gynnwys ymosod, dwyn, twyll, troseddau 
casineb, trais a cham-drin domestig neu esgeulustod 
bwriadol o berson sydd heb allu

Yr heddlu sy'n cydlynu'r broses MARACTrais domestig - risg ddifrifol o niwed

Arolygiaeth Gofal Cymru (CIW)Ffitrwydd y darparwr gwasanaeth cofrestredig

CIW, Ombwdsmon y Gwasanaeth IechydCwyn ddifrifol heb ei datrys mewn lleoliad gofal iechyd

CIW, Awdurdod lleol, Bwrdd Iechyd
Prifysgol (UHB), Swyddfa Gwarcheidwad

Cyhoeddus (OPG) / Llys Gwarchod.

Torri hawliau pobl a gedwir o fewn MCA 2007 Diogelu 
Amddifadedd Rhyddid (DoLS)

Gwasanaethau cymdeithasol / UHBAsesiad o'r angen am ddarpariaeth iechyd a gofal 
cymdeithasol (defnyddwyr gwasanaeth a gofalwyr)

Gwasanaethau cymdeithasol / UHBMynediad at wasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol i 
leihau'r risg o gam-drin / esgeulustod

Swyddfa'r Gwarcheidwad Cyhoeddus /
Llys Amddiffyn / heddlu

Camddefnyddio pŵer atwrnai parhaus neu barhaus neu 
gamymddwyn dirprwy a benodwyd gan y llys

Ymddygiad gwrthgymdeithasol (e.e. aflonyddu, niwsans 
gan gymdogion)

Swyddfa'r Gwarcheidwad
Cyhoeddus / Llys Gwarchod

Adran Gwaith a Phensiynau (DWP)

Tîm diogelwch cymunedol, yr heddlu

Person amhriodol yn gwneud penderfyniadau am ofal a 
lles oedolyn sydd mewn perygl nad oes ganddo alluedd 
meddyliol i wneud penderfyniadau am eu diogelwch ac 
nad ydynt er eu budd gorau

CyflogwrTorri telerau gweithdrefnau cyflogaeth / disgyblu

Corff rheoleiddio proffesiynolTorri cod ymddygiad proffesiynol

Torri contract i ddarparu gofal a chefnogaeth

Gweithrediaeth Iechyd a Diogelwch (HSE)

Comisiynydd gwasanaeth
(e.e. gwasanaethau cymdeithasol 

Torri deddfwriaeth a rheoliadau iechyd a diogelwch

Camddefnyddio penodiad neu asiantaeth

Rheolwr / perchennog yr Ombwdsmon
adran gwasanaeth / cwynion (os na chaiff

ei ddatrys trwy'r weithdrefn gwyno)

Cwyn ynghylch methiant yn y ddarpariaeth gwasanaeth 
(gan gynnwys esgeuluso darparu gofal a methu ag 
amddiffyn un defnyddiwr gwasanaeth rhag gweithre-
doedd defnyddiwr arall)


