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1.  Am beth mae’r adroddiad yn sôn?  

Yr adroddiad hwn yw’r adroddiad blynyddol ar Ddiogelu Oedolion ac mae’n 
cydymffurfio â chanllawiau statudol ac yn rhoi trosolwg o effaith trefniadau ac 
arferion diogelu lleol. 

2.  Beth yw’r rheswm dros lunio’r adroddiad hwn?  

Rhoi trosolwg i Aelodau o effaith trefniadau ac arferion Diogelu lleol ac i adolygu 
cynnydd yn y maes gwaith allweddol hwn dros y deuddeg mis diwethaf. Cyfeirio at 
ddata sy’n adlewyrchu ffigyrau a gyflwynir gan yr Awdurdod Lleol yn flynyddol i Uned 
Data Llywodraeth Cymru. Hefyd, mae’n dangos y cynnydd a wnaed mewn ymateb i’r 
meysydd pryder a godwyd gan AGGCC yn eu Hadolygiad a Gwerthusiad Blynyddol 
o Berfformiad 2014 - 2015. 

 
3.  Beth yw’r Argymhellion? 

Bod Aelodau’n derbyn ac yn rhoi sylwadau ar yr adroddiad ac yn cydnabod natur 
bwysig ymagwedd gorfforaethol at ddiogelu oedolion mewn perygl a chyfrifoldeb y 
Cyngor i ystyried hyn yn flaenoriaeth allweddol ochr yn ochr â’r ymrwymiad a’r 
arwyddocâd y mae Sir Ddinbych yn ei roi i Amddiffyn Plant. 

4.  Manylion am yr Adroddiad 

4.1   Yn Adolygiad a Gwerthusiad Blynyddol o Berfformiad 2014 – 2015 Arolygaeth 
Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru (AGGCC) a gyhoeddwyd ym mis 
Hydref 2015, codwyd pryderon ynghylch perfformiad y cyngor mewn perthynas 
ag amddiffyn oedolion agored i niwed, yn arbennig: 

 amseroldeb a diffyg cysondeb y broses ddiogelu 

 nad oedd asiantaethau perthnasol bob tro’n cael eu cynnwys yn arbennig 
mewn trafodaethau strategaeth cynnar 

 diffyg hyder ymddangosol y prif reolwyr dynodedig 

 eglurder ynghylch ffin y cyngor ar gyfer derbyn neu wrthod cyfeiriadau 
Amddiffyn Oedolion Agored i Niwed (PoVA) 

 



4.2  Deddf Gwasanaethau Cyhoeddus a Llesiant (Cymru) 2014 

Mae Rhan 7 y Ddeddf yn ymdrin â Diogelu ac mae’n darparu fframwaith 
statudol newydd ar gyfer amddiffyn oedolion mewn perygl (adran 126). Oedolyn 
mewn perygl yw un sydd: 

 yn cael neu mewn perygl o gael eu cam-drin neu eu hesgeuluso,  

 angen gofal a chymorth, ac o ganlyniad i’r anghenion hynny, 
ddim yn gallu amddiffyn ei hun rhag y gamdriniaeth neu esgeulustod neu’r 
perygl ohono. 

 

4.3  Ers mis Ionawr 2016 bu newidiadau sylweddol i’r fframwaith y mae’r Tîm 
Diogelu yn gweithio o’i fewn yn dilyn ailstrwythuro mewnol a gweithrediad 
Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru).   

 

4.4.  Gweithgaredd Amddiffyn Oedolion yn Sir Ddinbych 2015 - 2016 
 

          Blwyddyn Atgyfeiriadau a 
gafwyd 
ac a ymchwiliwyd 

    2013 - 2014 298 

    2014 - 2015 354 

    2015 - 2016 355 

          
Penawdau o 2015-16 

 Cynnydd sylweddol yn nifer yr achosion y rhoddir gwybod amdanynt i staff 
yr Adran Gwasanaethau Cymdeithasol  

 Cynnydd yn nifer y cyfeiriadau a gafwyd gan leoliadau ysbyty 

 Cynnydd yn nifer y cyfeiriadau a gafwyd gan reolyddion gofal 
(AGGCC/Arolygaeth Iechyd Cymru (AIC)) 

 Cwymp yn nifer y cyfeiriadau uniongyrchol gan ddarparwyr gofal 
 

Gweler yr Atodiad sydd ynghlwm am benawdau data Diogelu 2015-16 

4.5  Dangosyddion Perfformiad  

 Dim ond un dangosydd perfformiad cenedlaethol oedd yno’n gysylltiedig ag 
Amddiffyn Oedolion: nifer yr achosion lle bo’r risg wedi’i reoli neu ei ddileu. Yn 
2015-16 rydym wedi cynnal y canlyniad 100% lle bo’r risg wedi’i ddileu neu ei 
leihau/reoli drwy gynlluniau Amddiffyn Oedolion Unigol. Mae dangosyddion 
perfformiad newydd wedi cael eu datblygu gan Lywodraeth Cymru  mewn 
ymateb i’r Ddeddf newydd, ac ni fydd yna adroddiad ar y dangosydd hwn ar 
gyfer 2016-17. 

4.6  Datblygiadau 

4.6.1 Mae’r Tîm Diogelu a’r broses wedi cael eu cryfhau’n sylweddol yn ystod 
2015/16, mewn ymateb i’r pryderon a godwyd gan AGGCC.  Bellach, mae’r tîm 
yn cynnwys y staff a ganlyn: 



 Rheolwr Tîm 

 Uwch Ymarferydd (Arweinydd Diogelu) 

 Uwch Ymarferydd (Arweinydd Trefniadau Diogelu Rhag Colli Rhyddid) 

 2 x Gweinyddydd Diogelu Llawn Amser  

 Gweinyddydd Rhan Amser Trefniadau Diogelu Rhag Colli Rhyddid  

 Mae Uwch Ymarferydd (Diogelu) arall wedi'i secondio i'r tîm i arwain ar 
gynllun peilot sy'n ymwneud â chyfnod ymholi'r broses ddiogelu newydd. 

 

4.6.2 Cafodd y model diogelu presennol ei adolygu yn unol â gweithrediad Deddf 
Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 20014 ac mae hyn wedi 
arwain at newidiadau sylweddol.  

 Ym mis Mehefin 2016 arweiniodd gweithrediad cynllun peilot prawf newid 
(gweler atodiad 2) at secondiad Uwch Ymarferydd fel Prif Reolwr Dynodedig 
(PRD) a chanddo gyfrifoldeb penodol dros ymgymryd â chyfnod Ymholi’r 
broses ddiogelu a’r bwriad yw gwella ar ansawdd y gwaith a wneir. Y 
rhesymwaith tu ôl i hyn yw y gallai un unigolyn dynodedig greu a gwella 
perthnasoedd gyda phartneriaid er mwyn sicrhau bod trafodaethau ymholi’n 
aml-asiantaeth.  Rhagwelir hefyd y bydd y cynllun peilot yn cael effaith bositif ar 
PRD eraill drwy leihau peth o’u llwyth gwaith diogelu ac felly rhyddhau capasiti 
er mwyn gallu rhoi rhagor o amser i agweddau eraill ar y broses ddiogelu. 

 Cytunwyd ar y cynllun peilot am gyfnod o dri mis ac ar y cychwyn fe fydd yn 
cael ei werthuso yn ystod mis Medi 2016. Fodd bynnag, rhagwelir y bydd yn 
parhau nes diwedd mis Rhagfyr 2016 gan fod yna arwyddion y bydd cyfnod 
hirach yn rhoi gwell gwerthusiad o'i effaith cyffredinol. 

4.6.3 Yn anffodus, mae gan AGGCC bryderon o hyd ynghylch cysondeb a hyder y 
PRD wrth gadeirio Cyfarfodydd Strategaeth.  Mae’r Tîm Diogelu yn y broses o 
ddatblygu cynllun gweithredu pellach i fynd i’r afael â’r pryder parhaus hwn. 

4.6.4 Ymhlith y gwaith arall a gwblhawyd, mae: 

 Darparu Hyfforddiant Cadeirio Cyfarfodydd Strategaeth un-pwrpas i Brif 
Reolwyr Dynodedig.  

 Mae prosesau Un Pwynt Mynediad (SPoA) diwygiedig wedi galluogi i 
gyfeiriadau Diogelu gael eu sgrinio’n fwy effeithiol. 

 Archwiliad chwarterol o gyfeiriadau amddiffyn.  

 Cyfarfodydd rheolaidd i PRD allu rhannu arferion da ac i ddarparu cymorth 
parhaus. 

 Goruchwyliaeth unigol i PRD. 
 

4.6.5 Gyda phenodiad Rheolwr Tîm i’r Tîm Diogelu, mae’r mewnbwn gwaith wedi 
newid i alluogi i nifer sylweddol o achosion i gael eu dirwyn i ben mewn ffordd 
fwy amserol.  Mae hyn wedi cael effaith sylweddol ar y ffigyrau a adroddir i 
Lywodraeth Cymru, sy’n well adlewyrchu’r gwaith sy’n cael ei gwblhau gan y 
tîm.   

4.6.6 Mae materion ansawdd yn dal i gael eu cipio yn ystod y broses cau yn ogystal 
ag yn ystod yr archwiliadau chwarterol, ond ymdrinnir â’r materion mewn 



fforwm mwy priodol drwy sesiynau hyfforddi a mentora rhwng Uwch 
Ymarferydd (Arweinydd Diogelu) a PRD mewn timau Ardal.  Hefyd, mae 
prosesau mewnol i hwyluso cau pob achos yn gywir wedi cael eu hadolygu a'u 
diwygio. 

4.6.7 Rydym wedi datblygu cysylltiadau cryf gyda’r Tîm Diogelu newydd yn Ysbyty 
Glan Clwyd ac o ganlyniad, mae cyfeiriadau anghyflawn a rhai o ansawdd 
gwael wedi cael eu herio, gyda staff wardiau bellach yn llawer mwy ymwybodol 
o’r hyn y mae angen ei gofnodi o fewn cyfeiriad Diogelu a pham bod angen y 
wybodaeth hon. Cynhelir ymgynghoriadau ynghylch cymhwyster ac agweddau 
ar niwed yn rheolaidd, a lle bo'n briodol, bydd cydweithwyr iechyd yn hwyluso 
ymchwiliadau ar y cyd er mwyn sicrhau bod asesiad cyfannol o'r sefyllfa dan 
sylw'n cael ei gwblhau.  Mae hyn wedi gwella’n sylweddol dros y 12 mis 
diwethaf ac wedi arwain at berthnasoedd gwaith llawer mwy ystyrlon a 
llwyddiannus. 

4.7  Trefniadau Diogelu Rhag Colli Rhyddid (DoLS) 

Fel y nodwyd mewn Adroddiadau Archwilio blaenorol sbardunodd Dyfarniad yr 
Uchel Lys ar 19/3/14 a chyfraith achosion pellach gynnydd sylweddol mewn 
gweithgaredd DoLS yn genedlaethol, ac mae'r un peth yn wir yn Sir Ddinbych.  
Cafwyd 308 o geisiadau am awdurdodaeth safonol rhwng Ebrill 2015 ac Ebrill 
2016 gyda chyfanswm o 45 awdurdodaeth wedi'u rhoi a 2 heb eu rhoi am 
fod gan yr unigolion alluedd ac yn dewis byw yn y lleoliad cartref gofal. 
 
Daeth ymgynghoriad ar Alluedd Meddyliol a Cholli Rhyddid a arweiniwyd gan 
Gomisiwn y Gyfraith i ben ar ddechrau mis Tachwedd 2015, a disgwylir yr 
argymhellion terfynol erbyn diwedd 2016. 

Bu’r rôl Uwch Ymarferydd (Arweinydd DoLS) yn weithredol ers mis Mai 2016 ac 
mae cynlluniau wrthi'n cael eu gweithredu i gynnig hyfforddiant a mentora i'r 
Aseswyr Budd Pennaf. Hefyd, mae’r Uwch Ymarferydd wedi diwygio’r rhestr 
aros ac wedi gweithredu proses blaenoriaethu cadarn ar gyfer y rheiny sydd 
eisoes yn aros am asesiad ac ar gyfer y cyfeiriadau newydd hynny a gafwyd 
ers mis Ebrill 2016. 
 
Dechreuodd Gweinyddydd DoLS newydd ei swydd ym mis Ebrill 2016 ac mae 
aelodau’r tîm wrthi’n adolygu’r gwaith papur sy’n cael ei anfon at unigolion 
mewn perthynas ag awdurdodiadau a ganiatawyd.   
 
Yn ogystal, mae gweithrediad proses cytûn newydd drwy SPoA i ymateb i 
ymholiadau gan swyddfa’r Crwner am wybodaeth mewn perthynas ag unigolion 
a fu farw pan yn destun awdurdodaeth DoLS, wedi arwain at welliant yng 
nghydlynoldeb y wybodaeth sydd ar gael i ac a ddarperir gan y tîm. 

 
Mae’r canlynol yn parhau i fod yn feysydd sy’n peri pwysau mawr: 

 Swmp gwaith a chadw at derfynau amser 

 Cost meddygon adran 12 (mae pob asesiad yn costio £174) 

 Cydymffurfio â’r dyfarniad mewn perthynas ag unigolion sy’n byw yn y 
gymuned, lle bo angen cais i’r Llys Amddiffyn. 



 
 
 
5.  Sut mae’r penderfyniad yn cyfrannu at y Blaenoriaethau Corfforaethol? 

Mae’r trefniadau Amddiffyn Oedolion Agored i Niwed yn cyfrannu'n uniongyrchol at y 
flaenoriaeth gorfforaethol i amddiffyn pobl agored i niwed a'u galluogi nhw i ddal ati i 
fyw’n annibynnol. 

6.  Beth fydd y gost a sut bydd hynny'n effeithio ar wasanaethau eraill? 

Mae’r gwasanaeth hwn wedi’i gynnwys yn barod o fewn cyllidebau presennol er bod 
nifer y ceisiadau DoLS yn arwain at bwysau cyllidebu. 

7. Beth yw prif gasgliadau’r Asesiad o’r Effaith ar Gydraddoldeb (EqIA) a 
gynhaliwyd ar y penderfyniad?  Dylai’r templed EqIA gorffenedig fod 
ynghlwm fel atodiad i’r adroddiad. 
 

Nid oes angen Asesiad o’r Effaith ar Gydraddoldeb gan nad yw’r adroddiad hwn 
yn gwneud unrhyw newidiadau i bolisi. 
 

8. Pa ymgynghoriadau a gynhaliwyd? 
 
Amherthnasol. 

9.  Datganiad y Prif Swyddog Cyllid  

Amherthnasol 

10.  Pa beryglon sydd yna ac a allwn ni wneud unrhyw beth i’w lleihau nhw? 

Mae’r model darparu sy’n rhannu rôl a chyfrifoldebau’r Prif Reolwr Dynodedig gyda 
rheolwyr tîm ac uwch ymarferwyr yn her i sicrhau ymagwedd ac ansawdd cyson wrth 
ymdrin â chyfeiriadau diogelu. Nid yn unig y credir y bydd y cynllun peilot sy’n cael ei 
gynnal ar hyn o bryd yn gwella perthnasoedd gydag asiantaethau partner, ond fe 
fydd hefyd yn gwella ansawdd y gwaith sy’n cael ei gynnal ym maes diogelu yn 
gyffredinol, ac yn lleihau’r risg i’r awdurdod. Mae cynllun gweithredu pellach yn cael 
ei ddatblygu i ymdrin â’r pryderon parhaus sydd gan AGGCC. 

Mae datblygiad swydd uwch ymarferydd - arweinydd DoLS yn ogystal â swydd 
Rheolwr Tîm Diogelu yn sicrhau trosolwg mwy cadarn o’r broses ddiogelu gyfan. 
Bydd proses mewnol newydd ar gyfer cyfeiriadau DoLS yn sicrhau bod yr Uwch 
Ymarferydd, ar ôl gwneud rhai ymholiadau cychwynnol, yn defnyddio’r wybodaeth a 
gesglir i flaenoriaethu’n briodol a thrwy hynny’n sicrhau bod yr achosion o’r brys 
mwyaf yn cael eu hasesu’n gyflym.  Bydd materion y mae angen eu hystyried er 
mwyn defnyddio'r Llys Amddiffyn yn cael eu blaenoriaethu yn ogystal â sicrhau bod 
yna well cydymffurfiaeth â chyfraddau amser cwblhau asesiadau. 
 

11.  Grym i wneud y Penderfyniad -   

Amlinellir grymoedd Craffu mewn perthynas â'r mater hwn yn Adran 21 Deddf 
Llywodraeth Leol 2000 ac Adran 7 Cyfansoddiad y Cyngor. 



Swyddog Cyswllt: 

Rheolwr Ardal       Ffôn:  01824 706387 


