
 

Adroddiad i’r Pwyllgor Craffu Partneriaethau 

Dyddiad y cyfarfod 5 Tachwedd 2020 

Aelod Arweiniol / Swyddog   Aelod Arweiniol Lles ac Annibyniaeth/ Rheolwr 

Gwasanaeth – Gwasanaethau Arbenigol, 

Gwasanaethau Gweithredol 

Awdur yr Adroddiad Rheolwr Tîm Diogelu Gwasanaethau Gweithredol 

Teitl Adroddiad Blynyddol ar Ddiogelu Oedolion yn Sir 

Ddinbych 1 Ebrill 2019 – 31 Mawrth 2020  

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 wneud yr 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  Mae’r 12 mis diwethaf wedi gweld ffocws ar gynnal gwelliannau o ran cysondeb ac 

ansawdd gwaith diogelu, gan gynnwys dangosydd perfformiad Llywodraeth Cymru o 

ymholiadau a gwblhawyd o fewn 7 diwrnod gwaith.  

4.2  Canolbwynt ar y newidiadau mewn arferion ers Covid-19, er mwyn sicrhau bod 

trigolion Sir Ddinbych yn cael eu diogelu a chymharu data o gyfnod tebyg. 

4.3  Cafodd Gweithdrefnau Diogelu Cymru eu lansio ym mis Tachwedd 2019, gyda dyddiad 

gweithredu 1 Ebrill 2020. Fodd bynnag yn sgil Covid19, cafodd y diwrnod gweithredu 

ei oedi tan 1 Medi 2020. 

Gweithgarwch Amddiffyn Oedolion yn Sir Ddinbych 2017 - 2019 

 

          Blwyddyn Adroddiadau 
(atgyfeiriadau) a 
dderbyniwyd  

    2017 - 2018 568 

    2018 - 2019 622 

    2019 - 2020 597 

 
4.4  Penawdau o Ystadegau 2019 - 20 

 

- Mae’r nifer o adroddiadau (atgyfeiriadau) diogelu wedi gostwng ychydig o 4%, sy’n 

cyferbynnu â’r blynyddoedd blaenorol, lle gwelwyd cynnydd graddol o un flwyddyn 

i'r llall yn dilyn gweithredu Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant. Fodd 

bynnag, efallai nad yw’n syndod gweld niferoedd yr adroddiadau yn dechrau 

cysoni, gan fod hyder yn tyfu o ran ‘dyletswydd i adrodd’ honiadau o gamdriniaeth. 

- Aeth 12% o achosion ymlaen i Gyfarfodydd Strategaeth, ychydig is na’r llynedd 

(21%). Gan fod ymholiadau adran 126 yn sefydlu i mewn i arferion diogelu ar draws 

asiantaethau, dim ond yr honiadau mwy difrifol o gamdriniaeth neu esgeulustod 

sy’n mynd ymlaen i’r cyfarfodydd hyn. Fodd bynnag, dylid nodi bod y cam 

ymholiadau yn cynnwys y camau a gymerwyd i leihau unrhyw berygl o niwed neu 

gamdriniaeth pellach yn yr holl achosion a adroddwyd amdanynt. 

- Esgeulustod (25%) a cham-drin corfforol (31%) 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 2019 – 20) 

4.5  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.  

         Fel yr amlinellwyd yn yr adroddiad y llynedd, gweithredwyd mesurau i wella ein 

perfformiad mewn perthynas â’r dangosydd perfformiad a arweiniodd at welliannau 

sylweddol a chwblhawyd 92% o ymholiadau o fewn y terfyn amser 7 diwrnod gwaith 

yn 2019/2020. Mae’r safon hwn yn parhau i gael ei gynnal, gyda 99% yn cyrraedd y 

targed yn chwarter cyntaf 2020 / 21. 

4.6 Trefniadau Diogelu rhag Colli Rhyddid (DoLS) – gweithgarwch 2019 - 20 

 Bu lleihad bychan yn nifer y ceisiadau a gafwyd: 325 o’i gymharu â 342 y llynedd. 

 

 Rhoddwyd 138 awdurdodiad, gostyngiad ar y 72 y llynedd. O ran asesu unigolion 

sydd wedi’u hamddifadu o’u rhyddid mewn lleoliadau cartref (DiDS) mae’r tîm 

Anableddau Cymhleth yn parhau i flaenoriaethu ar sail symudiadau newydd 

arfaethedig i leoliadau amgen a natur/dwyster y cyfyngiadau cynhenid o fewn 

cynlluniau gofal a chymorth.  Mae 10 cais newydd wedi cael eu cyflwyno i’r Llys yn 

ystod y cyfnod hwn ynghyd â 6 arall ar gyfer adnewyddu. Mae’r ôl-groniad o waith 

yn y Llys yn parhau i fod yn broblem.  

4.7   Cyflawniadau Allweddol 2019-20 

 Cynnal y gwelliannau yn erbyn dangosydd perfformiad Llywodraeth Cymru o 

ymholiadau a gwblhawyd o fewn 7 diwrnod gwaith. 

 Parhau gyda’r archwiliadau chwarterol o sampl o achosion diogelu er mwyn 

adolygu ansawdd a chysondeb y gwaith, wrth sicrhau nad yw hyn wedi cael ei 

gyfaddawdu gan lwyddiant y dangosydd perfformiad. Gyda chanolbwynt pellach 

ar ganfod meysydd newydd o arfer/ansawdd h.y. y defnydd o eiriolaeth. 

 Adolygu trefniadau arferion diogelu i baratoi ar gyfer Gweithdrefnau Diogelu 

Cymru, trwy ddatblygu dull yn seiliedig ar gyd-gynhyrchu h.y. canlyniadau 

personol. 

 Adroddodd Arolygiad Arolygiaeth Gofal Cymru yn Ionawr 2020 - “Yn gyffredinol 

mae yna arwyddion o welliannau sylweddol mewn clywed lleisiau pobl, amseriad, 

cofnodi, dadansoddiad proffesiynol a gwneud penderfyniadau. Dull llawer mwy 

cytbwys sy’n adlewyrchu mwy o ffocws ar bobl, a defnyddio proses i gefnogi barn 

broffesiynol.”  

 



 
 

4.8 Data/arfer Covid19 Mawrth i Fehefin 2020 

 Ar y cyfan am y pedwar mis o gyfnod clo Covid-19 (Mawrth, Ebrill, Mai a Mehefin), 

roedd lleihad o 23% yn y niferoedd o adroddiadau diogelu a dderbyniwyd o’i 

gymharu â’r un cyfnod y llynedd. Fodd bynnag, mae cynnydd wedi bod yn y nifer 

o alwadau ffôn i’r tîm Diogelu i drafod materion diogelu, a roddodd ychydig o 

sicrwydd ei fod yn ganolbwynt ar gyfer darparwyr ac asiantaethau eraill er 

gwaethaf y lleihad yn y niferoedd o adroddiadau. Roedd y lleihad yn y nifer o 

adroddiadau yn ystod y cyfnod yn gyson gyda phrofiad Awdurdodau Lleol eraill 

yng Nghymru. 

 Mae ffynonellau adrodd ar gyfer y pedwar mis wedi bod yn gyson gyda'r misoedd 

blaenorol ac yn cymharu â’r llynedd.  Er nad yw’r categori Cam-Drin Domestig yn 

cael ei enwi’n benodol o fewn yr adroddiadau diogelu, gellir ei adnabod o fewn 

categorïau adrodd eraill ac roedd tystiolaeth i gefnogi ein bod yn gweld mwy o 

adroddiadau yn ymwneud â Cham-Drin Domestig, a oedd yn adleisio’r duedd 

cenedlaethol  ac ymateb y Llywodraeth o Gam-Drin Domestig.  

 Mae arferion wedi gorfod addasu i heriau’r cyfnod clo, o ran gwaith diogelu 

oedolion a gweithredu Trefniadau Diogelu Rhag Colli Rhyddid. Mae ymarferwyr 

bellach yn gweithio o gartref, cynhelir asesiadau DoLS trwy alwadau fideo/ffôn a 

cynhelir cyfarfodydd strategaeth ar-lein dros alwadau cynadledda neu WebEx. 

Mae adnoddau staff ychwanegol wedi cael ei roi i gefnogi dyletswyddau diogelu o 

fewn Sir Ddinbych fel rhan o barhad busnes. 

 Mae Covid19 wedi cyflwyno heriau newydd o ran cael mynediad at staff perthnasol 

o fewn cartrefi preswyl/nyrsio er mwyn cefnogi i gwblhau’r asesiadau hyn, ac wedi 

achosi ychydig o oedi. Mae cefnogi ymgysylltiad gyda trigolion yn parhau i fod yn 

anodd yn arbennig gydag unigolion sydd â materion cyfathrebu a/neu gwybyddol 

sylweddol. 

 Pan fo Awdurdodau Rheoli yn gweithredu lefelau o gyfyngiad o ran cyswllt rhwng 

trigolion mewn cartrefi gofal a’u teuluoedd, maent yn cael eu cynghori i ystyried 

sut caiff y trigolion hyn eu cefnogi i gynnal lefel o gyswllt gyda theuluoedd i leihau’r 

effaith o ymyrraeth gyda’u hawliau Annifrifol.  Fel y Corff Goruchwylio, rydym yn 

caniatáu cyfnodau awdurdodi byr, os nad yw unigolion wedi cael eu gweld wyneb 

yn wyneb yn sgil y perygl o drosglwyddo Covid. 

 

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 hyn yn ei gostio a sut y bydd 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 sydd wedi’u cynnal 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? 

 
 Gyda gweithrediad llawn Gweithdrefnau Diogelu Cymru a dirprwyaeth posibl 

ymholiadau adran 126 i asiantaethau eraill, mae risg y gallai hyn gael effaith 

uniongyrchol ar y ‘Dangosydd Perfformiad.’ Bydd gwaith yn cael ei gyflawni yn 

rhanbarthol i gefnogi’r rhai sy’n cyflawni dyletswyddau ar ran yr Awdurdod Lleol er 

mwyn sicrhau bod ganddynt ddealltwriaeth llawn o’r dasg/amserlen. 

 Oedi pellach ar newidiadau deddfwriaethol/canllawiau ar gyfer Trefniadau Diogelu 

Rhyddid a’r hyfforddiant angenrheidiol sydd ei angen ar gyfer ei weithredu. Fodd 

bynnag, fe wnaethom barhau i reoli llwyth gwaith ac mae systemau yn eu lle i 

flaenoriaethu’r ceisiadau a dderbyniwyd. Mae hyfforddiant BIA wedi cael ei oedi 

wrth ddisgwyl am y Trefniadau Diogelu Rhyddid, sy’n golygu nad yw cynyddu 

capasiti gydag ymarferwyr newydd yn opsiwn a bydd angen cyflawni’r cynnydd o 

ran gwaith gyda'r adnoddau presennol.  

 Wrth i ddarparwyr barhau i osod cyfyngiadau o ran mynediad i deuluoedd ac RPR 

i gartrefi gofal, mae posibl y gall hawl unigolyn i herio gael ei fethu. Rydym yn 



 
 

caniatáu cyfnodau awdurdodi byr, os nad yw unigolion wedi gallu cael eu gweld 

wyneb yn wyneb oherwydd y perygl o drosglwyddo Covid, ac mae Awdurdodau 

Rheoli wedi cael eu cynghori i adolygu’r lefelau hyn o gyfyngiadau yn rheolaidd ac 

archwilio ffyrdd eraill o gadw mewn cysylltiad trwy ddefnyddio dulliau eraill o 

dechnoleg h.y. rhoi iPads i holl gartrefi o fewn Sir Ddinbych.   

 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 


