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1.  Am beth mae’r adroddiad yn sôn?  

Mae'r adroddiad hwn yn cynnwys adroddiad perfformiad blynyddol ar Ddiogelu Oedolion yn 
unol â chanllawiau statudol ac mae'n darparu trosolwg o effaith trefniadau ac arferion diogelu 
lleol. 

 

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

Rhoi trosolwg i'r Aelodau o effaith trefniadau ac arferion Diogelu Lleol ac adolygu’r cynnydd 
a wnaed yn y maes gwaith allweddol hwn dros y deuddeg mis diwethaf. Cyfeirio at ddata sy'n 
adlewyrchu ffigurau a gyflwynir gan yr Awdurdod Lleol yn flynyddol i Uned Ddata Llywodraeth 
Cymru. 

 
3.  Beth yw’r Argymhellion?  

Bod yr Aelodau'n derbyn ac yn rhoi sylwadau ar yr adroddiad a chydnabod pwysigrwydd 
ymagwedd gorfforaethol at ddiogelu oedolion mewn perygl a chyfrifoldeb y Cyngor i weld hyn 
fel maes blaenoriaeth allweddol. 

 

4.  Manylion yr adroddiad  

4.1 Dros y 12 mis diwethaf mae’r ffocws wedi bod ar wella cysondeb ac ansawdd gwaith 
diogelu. Mae cryn dipyn o waith wedi’i wneud hefyd i wella perfformiad yn erbyn 
dangosydd perfformiad Llywodraeth Cymru o ymholiadau a gwblhawyd o fewn 7 
diwrnod gwaith.  

4.2 Mae archwiliadau chwarterol o sampl o achosion diogelu dros y flwyddyn wedi dangos 
gwelliant cyson mewn sawl maes o waith e.e. tystiolaeth i ddangos bod unigolion yn 
cael eu diogelu'n gyson o ganlyniad i'r broses hon; bu cynnydd cyson hefyd yn y defnydd 
o eiriolwyr i gefnogi’r oedolyn mewn perygl unigol.  

4.3 Cafodd Deddf Galluedd Meddyliol (Diwygio) 2019 gydsyniad brenhinol ym mis Mai 
2019, sy’n diwygio Deddf Galluedd Meddyliol 2005 (“MCA”). Mae’r diwygiadau’n 



cyflwyno Trefniadau Diogelu Rhyddid (LPS). Nod y Ddeddf yw lleihau’r straen ar y 
system trefniadau diogelu rhag colli rhyddid ers dyfarniad Gorllewin Swydd Gaer a 
adroddwyd yn flaenorol i’r Pwyllgor Craffu.  Disgwyliwn weld Rheoliadau a Chod 
Ymarfer newydd yn llenwi llawer o'r manylion a ddylai gynnwys manylion ymarferol 
ynghylch yr LPS.  

 
4.4 Yn yr un modd, dylai’r Gweithdrefnau Diogelu Cymru Gyfan, a lansiwyd ym mis 

Tachwedd 2019 gyd-fynd â'r cyfrolau o Ganllawiau Statudol yn ymwneud â Rhan 7 o 
Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014, sy’n ymwneud â 
Diogelu. 

 

4.5 Gweithgarwch Amddiffyn Oedolion yn Sir Ddinbych 2016 - 2019 

 

          Blwyddyn Adroddiadau 
(atgyfeiriadau) a 
dderbyniwyd  

    2016 - 2017 527 

    2017 - 2018 568 

    2018 - 2019 622 

 
4.6  Penawdau o Ystadegau 2018 -19 
 

- Nifer yr adroddiadau (atgyfeiriadau) a dderbyniwyd sy’n dangos cynnydd cyson 
parhaus o 9.5%, sy'n gynnydd bychan ers y flwyddyn flaenorol (8%). 

- Aeth 21% o achosion ymlaen i Gyfarfodydd Strategaeth, ychydig is na’r llynedd 
(23%). Mae’n ymddangos bod hyn yn gyson gyda phrofiad Awdurdodau Lleol eraill 
a gallai fod yn sgil yr ymholiadau Adran 126 h.y. digon o wybodaeth i bennu a ddylid 
cymryd unrhyw gamau ac os felly, beth a gan bwy. 

- Esgeulustod (31%) a cham-drin corfforol (30%) oedd y mathau mwyaf cyffredin o 
gamdriniaeth a nodwyd, a oedd un waith eto'n debyg i dueddiadau cenedlaethol.  

 (Gweler Atodiad 1 am i gael data diogelu 2018 – 19) 

 

4.7  Dangosyddion Perfformiad  

 Dim ond un dangosydd perfformiad cenedlaethol sy’n ymwneud ag Amddiffyn Oedolion 
ar hyn o bryd: nifer yr ymholiadau a gwblhawyd o fewn 7 diwrnod gwaith.  

 Ein cydymffurfiad ar gyfer y flwyddyn gyntaf hon oedd 68% Cynnydd bychan o’r 67% ar 
gyfer y llynedd. Yn yr achosion lle mae wedi cymryd hirach i gwblhau’r ymholiad, gall y 
rhesymau amrywio drwy gael canlyniadau personol yr unigolyn, cael mynediad i 
gefnogaeth eirioli i sicrhau y rhoddir llais i'r person neu y caiff gweithwyr proffesiynol 
eraill eu cynnwys. Mae’n bwysig nodi nad yw hyn yn atal cymryd camau ar unwaith pan 
fod angen hynny i ddiogelu’r oedolyn mewn perygl. 

Sut bynnag y gweithredwyr mesurau pellach eleni (mis Ebrill 2019) i wella ein 
perfformiad mewn perthynas â’r dangosydd perfformiad sydd wedi arwain at welliannau 



sylweddol. Yn ystod chwarter cyntaf 2019/2020, cwblhawyd 87% o ymholiadau o fewn 
7 diwrnod gwaith. 

 
4.8 Trefniadau Diogelu rhag Colli Rhyddid (DoLS) – gweithgarwch 2018 - 19 

 Bu cynnydd bychan yn nifer y ceisiadau a gafwyd: 342 o’i gymharu â 335 y llynedd. 
 

 Rhoddwyd 72 awdurdodiad, gostyngiad ar y 106 y llynedd. Priodolwyd hyn i’r gwaith 
ychwanegol sy’n cael ei wneud gan rai o’n Aseswyr Lles Gorau a oedd wedi eu 
cynnwys wrth asesu unigolion yr amddifadwyd eu rhyddid mewn lleoliadau domestig 
(DiDS).  Mae’r tîm Anableddau Cymhleth wedi llwyddo i flaenoriaethu’r unigolion 
hynny a wnaeth symudiadau newydd i leoliadau amgen a natur / dwysedd 
cyfyngiadau sydd ymhlyg mewn lleoliadau gofal a chymorth.  Mae 6 o geisiadau 
wedi eu cymryd yn llwyddiannus drwy broses y llysoedd yn ystod y cyfnod hwn ac 
roedd 9 cais pellach yn aros i gael eu clywed. 

 
4.9 Llwyddiannau allweddol 2018 -19 

 Mae dyddiau penodol wedi eu sefydlu ar gyfer cyfarfodydd strategaeth cychwynnol 
yn dilyn cynllun peilot llwyddiannus. Cefnogwyd hyn gan asiantaethau partner ac 
mae wedi arwain at gyfarfodydd mwy amserol sydd hefyd yn galluogi cynrychiolaeth 
wahanol gan sefydliadau partner. 
 

 Archwiliadau chwarterol ar sampl o achosion diogelu er mwyn sicrhau ansawdd a 
chysondeb gwaith. 
 

 Cynllun peilot i sefydlu proses rhwng CSDd a'r bwrdd iechyd yn ymwneud ag 
adborth ar yr argymhellion a nodwyd o ganlyniad i’r broses ddiogelu. Mae’r cynllun 
peilot hwn yn canolbwyntio ar ddiogelu adroddiadau / nodweddion yn ymwneud ag 
Uned Ablet.  Bydd Craffu Diogelu Corfforaethol o fewn BIPBC yn parhau i fod yn 
gyfrifol am drosolwg o’r cynlluniau gweithredu diogelu hyn. Cytunir ar adolygiadau 
a rhan arweinwyr diogelu'r awdurdod lleol yn y cyfarfod strategaeth terfynol (e.e. 
cyfarfodydd adolygu bob deufis neu bob chwarter) 
 

 Peilota dull o fynd i’r afael ag adroddiadau diogelu yn ymwneud â briwiau pwyso. 
Nod y cynllun peilot yw sefydlu proses agosach ac mwy effeithiol rhwng Betsi 
Cadwaladr a’r awdurdod lleol.  
 

 Adolygu systemau i reoli ceisiadau DoLS a dderbynnir. 
 
5. Sut mae'r penderfyniad yn cyfrannu at y Blaenoriaethau Corfforaethol? 
 

Mae’r trefniadau Diogelu Oedolion yn cyfrannu’n uniongyrchol at y Flaenoriaeth 
Gorfforaethol ar gyfer Cymunedau Gwydn:  mae’r Cyngor yn gweithio gyda phobl a 
chymunedau i gynyddu annibyniaeth a chadernid.   
 

6. Faint fydd yn ei gostio a sut fydd yn effeithio ar wasanaethau eraill? 

Mae’r gwasanaeth hwn eisoes yn cael ei gynnwys o fewn cyllidebau presennol.   



7. Beth yw prif gasgliadau’r Asesiad o’r Effaith ar Les?  
 
Nid oes angen Asesiad o Effaith ar Les gan nad yw’r adroddiad hwn yn gwneud unrhyw 
newid i bolisi. 

8. Pa ymgynghoriadau a gynhaliwyd gyda Chraffu ac eraill? 
 

 Amherthnasol.  

9.  Datganiad y Prif Swyddog Cyllid  

Nid oes unrhyw oblygiadau ariannol yn codi’n uniongyrchol o'r adroddiad hwn 

10. Pa risgiau sydd ac a oes unrhyw beth y gallwn ei wneud i'w lleihau? 

 Rheoli newidiadau deddfwriaethol/ canllawiau ar unwaith e.e. Gweithdrefnau 
Diogelu Cymru Gyfan pan lansiwyd ym mis Tachwedd 2019 a gweithredu 
Trefniadau Diogelu Rhyddid (LPS).  Trefnwyd hyfforddiant yn ymwneud â 
goblygiadau LPS ar gyfer Rheolwyr. 

 Trefniadau Diogelu Rhag Colli Rhyddid/DiDS – Mae rheoli swm y gwaith mewn 
perthynas ag unigolion mewn cartref gofal a lleoliad cartref yn parhau i fod yn her. 
Mae systemau yn eu lle i flaenoriaethu’r ceisiadau a ddaw i law ac rydym yn parhau 
i hyfforddi mwy o aseswyr lles pennaf er mwyn cynyddu gallu’r gweithlu i gyflawni’r 
gwaith. 

 Costau cynyddol gwaith DoLS h.y. asesiadau meddygol, Gwasanaeth Eirioli 
Annibynnol o ran Gallu Meddyliol, ceisiadau i’r Llys. Cyfyngedig yw ein gallu i 
leihau’r costau hyn, fodd bynnag mae rhai trafodaethau wedi’u hysgogi gyda 
darparwr Cynrychiolydd yr Unigolyn Perthnasol (RPR) er mwyn cytuno ar safonau 
a all arwain at rai ostyngiadau mewn cost. Gall gweithredu’r LPS hefyd arwain at 
ostyngiadau o ran costau.  

 

11.  Pŵer i wneud y Penderfyniad 

Mae pwerau’r Pwyllgor Craffu mewn perthynas â’r mater hwn wedi’u pennu yn Adran 
21 Deddf Llywodraeth Leol 2000 ac Adran 7.4.2(b) o Gyfansoddiad y Cyngor. 

Swyddog Cyswllt: 
Rheolwr Tîm Diogelu Gwasanaethau Gweithredol 
Ffôn: 01824 706675 


