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1 Statws y Ddogfen 
Comisiynwyd y llawlyfr hwn, sy'n cynnwys polisi gweithdrefnau a dogfennaeth ar gyfer 
rheoli amddiffyn oedolion yng Nghymru, gan y pedwar Fforwm Amddiffyn Oedolion 
rhanbarthol.   
 
Gofynnodd Cadeirydd tri o'r pedwar Fforwm Amddiffyn Oedolion i Mick Collins, 
cadeirydd y pedwerydd fforwm,  gynnull grŵp tasg a gorffen i ysgrifennu'r llyfryn hwn.  
Mae'r cadeiryddion am gofnodi eu diolch i'w cynrychiolwyr a ddaeth ynghyd i 
gynhyrchu'r llyfryn hwn.  
 
Bev Larkins Cydlynydd Amddiffyn Oedolion Cyngor Sir Wrecsam 
Margaret Cresci Uwch-nyrs ar gyfer Amddiffyn 

Oedolion Hawdd eu Niweidio 
Bwrdd Iechyd Cwm Taf 

Leigh Thorne Cydlynydd Amddiffyn Oedolion Cyngor Sir Pen-y-bont ar Ogwr 
Louisa Laurent Cydlynydd Amddiffyn Oedolion Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili  
Andy Kaye Cydlynydd Amddiffyn Oedolion Cyngor Sir Powys 
Kevin Jones Ysgrifennydd Fforwm Amddiffyn Oedolion de 

Cymru 
Alan Green Ditectif Uwch-arolygydd  Heddlu Gogledd Cymru  
Stephen Gould Ditectif Uwch-arolygydd Heddlu Gogledd Cymru 
Tony Gately Sarsiant Gweithredol Heddlu Gogledd Cymru 
 
Rhoddir diolch hefyd i asiantaethau ac unigolion , a ymatebodd i'r ymgynghoriad ar y 
fersiwn ddrafft gyntaf am eu cyfraniadau i'r llyfryn, ac yn ogystal i: 
 
Des Mason Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru 
Vicky Warner Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro  
Kevin Barker AGGCC  
Natalie Cooper AGGCC  
Joel Martin Cyngor Sir Ceredigion 
Steve Bartley Llywodraeth Cynulliad Cymru 
Owen Davies Llywodraeth Cynulliad Cymru 
Liz Burrows Cyngor Sir Fflint 

 
Disgwylir i'r sefydliadau canlynol gadw at y polisi a'r gweithdrefnau hyn: 
 

Awdurdodau Lleol Cymru 
Heddlu Cymru 
Byrddau ac Ymddiriedolaethau Iechyd Cymru 
AGGCC  
Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru 
Gwasanaeth Tân ac Achub Cymru 
Yr Ymddiriedolaeth Prawf Cenedlaethol  
Yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch 

 
Gellir cyrchu'r ddogfen hon yn electronig yn: http://ssiacymru.org.uk/pova

http://ssiacymru.org.uk/pova
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2 Rhagarweiniad 
Croeso i Bolisi a Gweithdrefnau Interim cyntaf Cymru ar gyfer Amddiffyn Oedolion 
Hawdd eu Niweidio rhag cael eu Cam-drin.  Bwriad y llawlyfr hwn yw arwain gwaith 
diogelu yr holl bobl sy'n ymwneud â lles oedolion diamddiffyn a gyflogir yn y sectorau 
statudol, trydydd (gwirfoddol) a phreifat, mewn iechyd, gofal cymdeithasol, yr heddlu a 
gwasanaethau eraill.  Comisiynwyd y llawlyfr gan gadeiryddion y pedwar Fforwm 
Amddiffyn Oedolion rhanbarthol yng Nghymru i ddisodli'r pedair fersiwn ranbarthol.  
Daeth cynrychiolwyr y fforymau, a'r Heddlu, at ei gilydd i nodi a chasglu ynghyd y 
gorau o'r pedair fersiwn bresennol mewn un ddogfen, a diweddaru a mireinio'r 
deunydd a oedd ar gael.  Cyflwynwyd fersiwn ddrafft at ddibenion ymgynghori a 
chafwyd dros ddeugain ymateb gan amrywiaeth eang o sefydliadau ac unigolion.  
Gwnaed diwygiadau yn sgîl eu cywiriadau a'u hawgrymiadau.   
 
Mae gwaith amddiffyn oedolion wedi datblygu'n gyflym ers i'r Swyddfa Gymreig 
gyflwyno'r ddogfen arweiniol Mewn Dwylo Diogel yn 2000 ac mae'n parhau i wneud 
hynny.  Disgwylir y bydd angen diweddaru'r llawlyfr hwn cyn bo hir.  Fe'i hysgrifennwyd 
yn unol ag arweiniad cyfredol a chynlluniau Cynulliad Cymru i ymgynghori ar gynigion 
am drefniadau amddiffyn oedolion yn y dyfodol ar ddechrau 2011, ar ôl iddo adolygu 
Mewn Dwylo Diogel.  Disgwylir arweiniad diwygiedig gan y Cynulliad yn 2011 ac mae 
newidiadau posib eraill hefyd i gyd-destun Amddiffyn Oedolion.  Oherwydd hyn, 
disgrifir y rhifyn cyntaf fel un interim.  Fodd bynnag, disgwylir na fydd y rhan helaeth o'r 
llawlyfr, sy'n ymgorffori ein hymagwedd sylfaenol at amddiffyn oedolion, fel y'i 
mireiniwyd dros y degawd diwethaf, yn newid.  Fe'i cyfeiriwyd gan argymhellion 
archwiliadau amddiffyn oedolion yn 2009/10 gan AGGCC ac Arolygiaeth Gofal Iechyd 
Cymru (AGIC).  Mae fformat ar-lein y llawlyfr yn addas ar gyfer ei ddiweddaru'n hawdd.  
Disgwylir i'r fforymau sefydlu grŵp golygyddol parhaus i gyflawni adolygiadau a 
diweddariadau achlysurol.  
 
Dylai cyflwyno'r ddogfen hon helpu i hyrwyddo ymagwedd gyson at amddiffyn oedolion 
yng Nghymru.  Mae'r llawlyfr yn wahanol i'r pedair dogfen y mae'n eu disodli mewn 
amrywiaeth o ffyrdd, ond yn benodol wrth ddarparu mwy o arweiniad mewn meysydd 
megis sicrhau bod dioddefwyr honedig a/neu eu heiriolwyr yn ganolog i'r broses ac yn 
ymwneud yn llawn â hi, nodi rolau asiantaethau a gweithwyr a methodoleg 
ymchwiliadau anhroseddol.  Mae'r llawlyfr yn amlinellu disgwyliadau y dylid eu 
hystyried fel arfer gorau ac y bydd asiantaethau llofnodol yn cytuno i weithio er mwyn 
eu cyflawni.   
 
Mae'r llawlyfr yn fanwl, gan adlewyrchu cymhlethdod gwaith amddiffyn oedolion  Y 
ogystal â pholisi a gweithdrefnau, mae'n darparu dogfennaeth safonol.  Cynigir bod yr 
holl ymarferwyr amddiffyn oedolion yn cadw at gynnwys y ddogfennaeth ond gall 
fformat y ffurflenni amrywio yn ôl y meddalwedd a ddefnyddir.  Atodiad yw rhan olaf y 
llawlyfr sy'n amlinellu trefniadau ar gyfer Adolygiadau Achosion Difrifol.   
 
Caiff y llawlyfr ei gefnogi a'i gyfeirio gan amrywiaeth o wahanol fathau o ddogfennau 
eraill sy'n gysylltiedig ag ef.  Mae hyn yn galluogi'r ymarferydd sydd am wybod mwy 
am destun i edrych ar arweiniad y llywodraeth, enghreifftiau arfer a deunydd 
defnyddiol arall.   
 
Diben penodol y llawlyfr yw gweithredu fel llawlyfr i ymarferwyr sy'n rheoli gwaith 
amddiffyn oedolion, a'r sawl sy'n ymchwilio i honiadau o gam-drin neu y mae ganddynt 
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gyfrifoldebau uniongyrchol eraill ym maes amddiffyn oedolion.  Dylai arwain gwaith 
amrywiaeth eang o bobl broffesiynol sy'n gweithio ym maes amddiffyn oedolion ond yn 
enwedig y Gwasanaethau Cymdeithasol, yr Heddlu, y Gwasanaeth Iechyd, a staff 
Arolygiaeth Gofal a Gwasanaeth Cymdeithasol Cymru.  Nid oes disgwyl y bydd yr holl 
weithwyr gwaith cymdeithasol sy'n ymwneud â gofal oedolion diamddiffyn yn darllen y 
ddogfen hir hon.   Bydd angen fersiwn gryno a bydd hon yn ddwyieithog, ond mae'n 
bosib na fydd ar gael nes i'r fersiwn interim hon gael ei chwblhau.  Mae angen fersiwn 
hawdd ei darllen hefyd.   
 

 
Mick Collins 
Cadeirydd,Fforwm Amddiffyn Oedolion Dyfed-Powys   
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3 Nodiadau i'r darllenydd 

3.1 Dogfennau Cysylltiedig 

Yn y fersiwn ar-lein o' llawlyfr hwn, mae hypergysylltiadau i ddogfennau cefnogi megis 
arweiniad y llywodraeth ac enghreifftiau arfer.  Mae'r rhain i gynorthwyo ymarferwyr 
amddiffyn oedolion drwy ddarparu gwybodaeth ategol ddefnyddiol.  

Pan fyddant yn ymddangos mewn paragraffau, dynodir dolenni o'r fath gan destun 
wedi'i danlinellu, sydd yn las yn y fersiwn ar-lein.  

 Pan fyddant yn ymddangos ar ddiwedd paragraffau, dynodir dolenni o'r fath gan 
y symbol hwn ac maent hefyd wedi'u tanlinellu ac yn las. 

I gael mynediad i'r adnoddau hyn, cliciwch ar y botwm chwith ar y ddolen a chaiff y 
ddogfen ei llwytho i chi ei darllen. 

3.2 Adolygu'r polisi a'r gweithdrefnau 

Bydd cadeiryddion y fforymau yn cytuno ar ddiweddariadau, adolygiadau ac 
ychwanegiadau i'r llawlyfr a chaiff negeseuon e-bost eu hanfon i asiantaethau ac at 
bartneriaid pan gwneir newidiadau.  

Bydd y fforymau rhanbarthol a'r Heddlu yn sefydlu panel golygyddol parhaus a fydd yn 
adolygu'r Polisi a Gweithdrefnau Amddiffyn Oedolion bob dwy flynedd.  

 

3.3 Sylwadau  

Os oes gennych unrhyw farn, sylwadau neu awgrymiadau am y  Polisi a 
Gweithdrefnau Amddiffyn Oedolion, e-bostiwch hwy at gadeirydd fforwm eich ardal.  

Sicrhewch eich bod yn nodi'n glir: 

1. Pa ddogfen rydych yn cyfeirio ati, y ddogfen polisi a gweithdrefnau, yr atodiadau 

neu'r dolenni. 

2. Rhif yr adran a thudalen benodol os yw'n briodol 
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DIWRNOD 7 
 
 
 
 
 
 
Cwblhau cyn 
gynted â 
phosib 
 
 
O fewn 
wythnos i 
gwblhau’r 
adroddiad gan 
y 
swyddog(ion) 
ymchwilio  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O fewn 6 
wythnos 

Siart Llif: Amddiffyn Oedolion Hawdd eu Niweidio

Oes 

10. 
Cau 

9b Adolygu’r Cynllun 
Amddiffyn Cyffredinol 
O fewn 6 wythnos ac ar ôl hynny 
fel y bo’r angen. Ystyriwch 
ddefnyddio Arweiniad Pryderon 
Cynyddol LlCC 

9a Cynllun Amddiffyn Unigol 
Adolygu o fewn 6 wythnos ac 
ar ôl hynny fel y bo’r angen. 

8. Astudiaeth Achos 
Cadarnhau camau gweithredu/Cynllun Amddiffyn 
fel arfer gyda’r dioddefwr a/neu ei gynrychiolwyr 

Nodi a oes angen unrhyw weithredu y 
tu allan i amddiffyn oedolion ac a yw 
hyn yn dderbyniol. 

Nac oes 

Ystyriwch a oes unrhyw sail i 
ddiystyru dymuniadau’r cleient 
e.e. dylanwad gormodol 
A all oedolion diamddiffyn eraill 
fod mewn perygl 

Nac ydy 
7. Cyfarfodydd Strategaeth 
Pellach a  Chyfarfodydd 
Strategaeth Terfynol 
Mae’n bosib y bydd sawl 
Cyfarfod Strategaeth 
Pellach cyn diwedd yr 
achos yn ôl y galw. Mae’r 
Cyfarfod Strategaeth 
Terfynol yn derbyn 
adroddiad yr ymchwiliad, 
yn cytuno ar statws yr 
honiad ac yn cytuno ar 
ganlyniadau i’r rhai dan 
sylw, gan gynnwys os oes 
angen, Cynlluniau 
Amddiffyn unigol a 
Chyffredinol 

Oes amheuaeth o 
drosedd? 

1. Rhybudd: Cam-drin yn cael ei honni, ei ddatgelu neu ei amau 
 
2. Cyfeirio i’r Gwasanaethau Cymdeithasol, Iechyd , yr Heddlu neu  AGGCC  

 
 
                  A oes perygl corfforol uniongyrchol?  Nac        Oes 

 
 
 
 
 
 

3. Gwerthusiad cychwynnol 
A yw gweithdrefnau amddiffyn oedolion yn berthnasol? 

 
 

4. Trafodaeth Strategaeth 
Cadarnhewch a yw gweithdrefnau amddiffyn  

                    oedolion yn berthnasol. Gellir dechrau Cynlluniau 
                          Amddiffyn Unigol a Chyffredinol 

Nac ydyn 

Nac ydyn 
Ydyn 

Nac oes Cadwch 
dystiolaeth 

Cymerwch gamau i 
symud y person o’r 
perygl a/neu ddileu neu 
l ih ’ i

              
 

5. Cyfarfod Stategaeth 
Angen ymchwiliad? Os oes, rhaid penderfynu pwy sy’n arwain.  

Gellir parhau â Chynlluniau Amddiffyn Unigol  
a Chyffredinol neu eu rhoi ar waith 

 
A yw’r cleient yn gallu gwneud penderfyniad gwybodus?  

                                        
A yw’r cleient yn cydsynio?                       

Ydy Nac ydy

Ydyn/Oes 

Nac oes

Cytunwch ar gamau 
gweithredu eraill 

    6. Ymchwiliad     Ydy

3.4     Y Deg Cam ac Amserlenni yn y Broses Amddiffyn Oedolion 
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Cam Gweithgaredd Amserlen 

Cam 1  
Rhybudd (cam-drin 
honedig, wedi'i 
ddatgelu, 
amheuaeth) 

 Gwerthuso risg  
 Gwneud penderfyniad  
 Gweithredu 
 Cyfeirio 

Cam 2  
Derbyn cyfeiriad 

 Y Gwasanaethau Cymdeithasol, yr 
Heddlu, AGGCC neu Iechyd yn derbyn y 
cyfeiriad. 

 Gwerthuso risg. 

Cymryd camau ar unwaith/brys os 
oes angen 
 
 
 

Cwblhau'r cyfeiriad o fewn un 
diwrnod gwaith. 
 
 
 

Cam 3  
Gwerthusiad 
cychwynnol 

 Penderfynu a yw'r Gweithdrefnau 
Amddiffyn Oedolion yn berthnasol. 

Gwerthusiad cychwynnol ar y 
diwrnod y derbynnir y cyfeiriad.

Cam 4 
Trafodaeth 
Strategaeth  

 Casglu gwybodaeth gychwynnol.  
 Gwerthuso'r holl risgiau 
 Creu Cynlluniau Amddiffyn Unigol neu 

Gyffredinol, a'u rhoi ar waith, os nodir 
risg.  

 'Bydd yr Heddlu'n penderfynu a fydd 
angen ymchwiliad troseddol.' 

Trafodaeth Strategaeth o fewn 
2 ddiwrnod o'r rhybudd. 

Cam 5  
Cyfarfod 
Strategaeth 

 Gwerthuso risg ac yng nghyd-destun 
asesiad risg, penderfynu a oes angen 
ymchwiliad neu weithredu arall. 

 Creu Cynlluniau Amddiffyn Unigol neu 
Gyffredinol, a'u rhoi ar waith, os nodir 
risg. 

O fewn 7 niwrnod o'r rhybudd  

Cam 6  
Ymchwiliad 

 Cynnal ymchwiliad, gan gynnwys 
gwerthusiad risg pellach. 

Cwblhau cyn gynted a phosib 
ac o fewn yr amserlen y 
cytunwyd arni yn y Cyfarfod 
Strategaeth  

Cam 7  
Cyfarfod 
Strategaeth a 
ailalwyd  

 Derbyn adroddiad yr ymchwiliad, cytuno 
ar gamau gweithredu  

 Adolygu risg a ffurfio Cynllun Amddiffyn 
Unigol a Chyffredinol yn ôl y galw. 

O fewn 7 niwrnod gwaith o 
gwblhau adroddiad yr 
ymchwiliad  

 Cam 8 
Cynhadledd Achos 
 

 Adborth i'r dioddefwr honedig/eiriolwr/ 
teulu 

 Cytuno ar Gynllun Amddiffyn  
 Gwerthuso risg 

O fewn wythnos i'r Cyfarfod 
Strategaeth a ailalwyd 

Cam 9 
 Adolygiadau 

 Adolygiadau o Gynllun Amddiffyn Unigol 
a risg. 

O fewn 6 wythnos o gytuno ar 
y Cynllun Amddiffyn Unigol ac 
wedi hynny yn ôl yr hyn a 
gytunir. 

Cam 10 
Cau 

 Gwaith amddiffyn oedolion wedi'i 
gwblhau a'r ffeil amddiffyn oedolion wedi'i 
chau. 

 Rheoli gofal yn parhau yn ôl yr angen.  

Ar ôl cael ateb i'r risgiau neu 
gyrraedd cytundeb ar reoli 
unrhyw risgiau sy'n parhau. 

NB: Nid yw diwrnodau gwaith yn cynnwys penwythnosau na gwyliau banc. 
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Polisi 
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5 Egwyddorion, gwerthoedd a'r cyd-destun cyfreithiol 
Mae'r bennod hon yn amlinellu fframweithiau moesegol a chyfreithiol y mae amddiffyn 
oedolion yn gweithredu oddi mewn iddynt. 

5.1 Egwyddorion 

Mae Polisi a Gweithdrefnau Amddiffyn Oedolion Cymru yn seiliedig ar rai o 
egwyddorion y Confensiwn Ewropeaidd ar Hawliau Dynol a Deddf Hawliau Dynol 
1998: 
 
 Mae gan bawb yr hawl i fyw eu bywydau yn rhydd o orfodaeth, bygythiad, 

gormes a niwed corfforol, rhywiol, emosiynol neu feddyliol. 

 Mae gan bawb yr hawl i gael bywyd teuluol a phreifatrwydd. 

 Mae gan bawb yr hawl i gyfrinachedd o ran gwybodaeth bersonol, lle nad yw 
hyn yn ymyrryd â hawliau pobl eraill. 

 Mae gan bawb yr hawl i dderbyn gwybodaeth lawn a chynhwysfawr, i'w galluogi 
i wneud dewisiadau gwybodus am eu hamgylchiadau eu hunain.  

 Mae gan bawb yr hawl i amddiffyniad y gyfraith a mynediad llawn i'r broses 
gyfreithiol a’r system cyfiawnder troseddol. 

Yn unol â hyn, dylai amddiffyn oedolion weithredu yng nghyd-destun dinasyddiaeth 
gwbl ymrwymedig, nad yw'n gyfyngedig i ofal cymdeithasol, gwasanaethau iechyd a'r 
system cyfiawnder troseddol.   
 
Mae rhoi'r egwyddorion hyn ar waith ym maes amddiffyn oedolion yn 
golygu'r canlynol: 
 
 Dylai amddiffyn oedolyn hawdd ei niweidio fod yn hollbwysig i bawb. 

 Mae dyletswydd gofal proffesiynol a moesegol ar yr holl staff i weithredu os 
ydynt:  

o yn dyst i gam-drin; 

o yn derbyn gwybodaeth am gam-drin, amheuaeth o gam-drin neu 
bryderon am ofal neu driniaeth oedolyn diamddiffyn; neu  

o mae ganddynt bryderon neu amheuon am gam-drin posib neu ofal 
amhriodol. 

 Mae gan oedolion diamddiffyn yr hawl i gael eu cynnwys yn llawn drwy gydol y 
broses amddiffyn oedolion ac i wneud penderfyniadau am eu diogelwch a'u lles, 
oni bai y cafwyd asesiad sy'n nodi nad oes ganddynt y galluedd meddyliol i 
wneud unrhyw benderfyniad penodol. 

 Rhaid i bobl broffesiynol sy'n rhannu gwybodaeth roi ystyriaeth briodol i 
gyfrinachedd a diogelwch gwybodaeth, er enghraifft drwy ddefnyddio e-bost 
diogel a dogfennau a ddiogelir gan gyfrinair. 

 Mae Polisi a Gweithdrefnau Amddiffyn Oedolion Cymru, gan gynnwys 
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ymchwiliadau troseddol, yn  goresgyn gweithdrefnau sefydliadol eraill megis 
ymchwiliadau disgyblu a chwynion (nodir hyn yn Gwrando a Dysgu, Adran 7: 
Arweiniad i awdurdodau lleol am reoli cwynion.)   

Dylai asiantaethau a gwasanaethau sy'n cymryd camau disgyblu ohirio eu 
hymchwiliadau eu hunain nes bod y gweithredu wedi'i gwblhau o dan Bolisi a 
Gweithdrefnau Amddiffyn Oedolion Cymru, oni bai bod Cyfarfod Strategaeth a 
gynhelir o dan y gweithdrefnau hyn yn cytuno fel arall. 

5.2 Gwerthoedd  

Mae'r gwerthoedd a'r hawliau isod yn sail i'r modd y dylid cefnogi a gofalu am oedolion 
diamddiffyn ym mha bynnag leoliadau neu lefydd y maent yn byw ynddynt neu'n eu 
defnyddio: 
 
 Annibyniaeth: i feddwl, gweithredu a gwneud penderfyniadau, hyd yn oed pan 

fydd hyn yn cynnwys lefel o risg. 

 Urddas: cydnabyddiaeth bod pawb yn unigryw, a chanddynt werth cynhenid fel 
person. 

 Parch: at anghenion, dymuniadau, dewisiadau, iaith, hil, crefydd a diwylliant 
person.  

 Cydraddoldeb hawl pobl i gael eu trin mewn modd nad yw'n llai ffafriol nag 
eraill oherwydd eu hoed, rhyw, anabledd, tueddfryd rhywiol, crefydd, dosbarth, 
diwylliant, iaith, hil, tarddiad ethnig a gwahaniaethau perthnasol. 

 Preifatrwydd: hawl yr unigolyn i gael ei adael ar ei ben ei hun neu heb darfu 
arno ac yn rhydd o ymyrraeth neu sylw cyhoeddus i'w fusnes. 

 Dewis: yr hawl i wneud dewisiadau, a chael dewisiadau a gwybodaeth amgen 
sy'n eu galluogi i wneud dewisiadau. 

Sylwer: 
Yng Nghymru yn 2008, sefydlwyd 'Chwyldro Urddasol' i sicrhau bod parch ac urddas 
yn flaenoriaethau allweddol i holl weithwyr proffesiynol iechyd a gofal cymdeithasol, ac 
annog y cyhoedd i herio agweddau annerbyniol a gofal amhriodol. 

5.3  Mae rhoi'r egwyddorion a'r gwerthoedd ar waith yn golygu hyn: 

 Mae amddiffyn oedolion yn fater i bawb.  

 Dylai'r holl staff, gwirfoddolwyr, staff cyflogedig neu ddi-dâl, ddeall natur cam-
drin a sut gall pobl fod mewn perygl o niwed, ac yn gweithio i'w atal. 

 Wrth ymateb i gyfeiriadau, rhaid i'r pryderon a godwyd gael eu credu/derbyn 
heb eu barnu. 

 Mae'n ddyletswydd ar staff i adrodd am unrhyw bryderon sydd ganddynt am 
achos posib o gam-drin oedolyn diamddiffyn. 

 Mae ystyriaeth ofalus a pharchu dymuniadau a dewisiadau oedolion 
diamddiffyn yn hanfodol i'r broses amddiffyn oedolion.  

 Mae hawl gan oedolion diamddiffyn i gael cefnogaeth a  chael eu grymuso pan 
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ddefnyddir gweithdrefnau amddiffyn oedolion, ac i gael eiriolwr annibynnol os 
ydynt yn dymuno hynny.  I bobl y cânt eu hasesu'n analluog i wneud 
penderfyniadau am sut gallent gael eu hamddiffyn, rhaid ystyried Eiriolwr 
Galluedd Meddyliol Annibynnol (IMCA) a'i benodi o bosib.   

 Mae hawl gan oedolion diamddiffyn â'r gallu i ddeall cam-drin a pherygl cam-
drin wrthod ymyriad hyd yn oed os yw hyn yn eu gadael mewn perygl o niwed 
sylweddol, ond efallai bydd rhaid i'r rhai sy'n gweithio ym maes amddiffyn 
oedolion weithredu i amddiffyn oedolion diamddiffyn eraill rhag yr un 
camdriniwr.   

 Mae hawl gan oedolion diamddiffyn gael amddiffyniad y gyfraith a mynediad 
llawn i bob ran o'r system cyfiawnder troseddol yn yr un modd ag unrhyw 
ddinesydd arall.  

 Dylai oedolion diamddiffyn, yr honnir eu bod yn ddioddefwyr cam-drin, gael y 
flaenoriaeth uchaf ar gyfer amddiffyniad, asesiad a chefnogaeth. 

 Mae gan oedolion diamddiffyn yr hawl i gael gwybodaeth gyflawn ac amserol 
am eu hawliau, gwasanaethau a'r hyn sy'n cael ei wneud ar eu rhan a pham.  
Gellir crynhoi hyn fel a ganlyn: dim amdanom hebom. 

 Mae hawl gan ofalwyr gael eu hanghenion hwy wedi'u hystyried. 

 Rhaid ystyried hawliau tramgwyddwyr honedig, gan gynnwys rhai sy'n ofalwyr. 

 Mae hawl gan dramgwyddwyr honedig, sydd hefyd yn oedolion diamddiffyn, 
gael cefnogaeth a chael eiriolwr annibynnol os ydynt yn dymuno hynny.   

 Rhaid i staff, rheolwyr a phobl broffesiynol asiantaethau weithio'n ddiwyd ac yn 
rhagweithiol gyda'i gilydd, gydag asiantaethau eraill a chyda'r oedolyn 
diamddiffyn a'i deulu neu ofalwyr, i sicrhau amddiffyniad ac atal.   

 Rhaid i bob asiantaeth ymrwymo i weithio'n ddiwyd i sicrhau bod Polisi a 
Gweithdrefnau Amddiffyn Oedolion Cymru yn rhan annatod o arferion gweithio 
a hyfforddiant staff. 

5.4  Rhannu gwybodaeth 

Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru wedi cyflwyno Cytundeb Rhannu Gwybodaeth 
Bersonol Cymru (WASPI).  Bydd yr asiantaethau llofnodol i'r Polisi a'r Gweithdrefnau 
hyn yn cytuno ar Brotocol Rhannu Gwybodaeth Bersonol (PISP) yn unol â WASPI. Yn 
yr interim maent yn cytuno ar y canlynol: 
 
 Mae rhannu gwybodaeth rhwng asiantaethau'n hollbwysig ym maes amddiffyn 

oedolion.  Mae cyfathrebu, cydweithredu a chydgysylltu da rhwng asiantaethau 
a disgyblaethau'n hanfodol.  

 Dylai pob gweithiwr, rheolwr a pherson proffesiynol, o ba ddisgyblaeth bynnag, 
gyfathrebu a chydweithio ag eraill i amddiffyn oedolion hawdd eu niweidio. 

 Rhaid rhannu gwybodaeth yn gyfreithlon rhwng asiantaethau yn ôl yr hyn y mae 
'angen ei wybod'. Dylid egluro hyn i'r oedolyn(ion) diamddiffyn, a lle y bo'n 
bosib, dylid dweud wrthynt pa wybodaeth gaiff ei rhannu. 
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 Lle bydd y Gwasanaethau Cymdeithasol yn derbyn gwybodaeth am gam-drin 
posib, dylai'r Gwasanaethau Cymdeithasol weithredu, hyd yn oed os na 
chafwyd caniatâd, mewn amgylchiadau lle: 

 credir nad oes gan yr oedolyn y galluedd i wneud dewis gwybodus; 

 gall fod angen ymchwiliad troseddol;  

 ymddengys bod budd cyhoeddus ehangach  

 Ni ddylai'r staff warantu cyfrinachedd i unrhyw un sy'n datgelu cam-drin: 

o dylid nodi y gall barnwr neu ombwdsmon orchymyn datgeliad llawn mewn 
rhai amgylchiadau. 

 Dylai pobl broffesiynol sy'n mynychu cyfarfodydd a gynhelir fel rhan o'r broses 
amddiffyn oedolion gytuno i'r datganiad cyfrinachedd canlynol a chadw ato.  
Dylai'r datganiad hwn gael ei ailgadarnhau ar ddechrau pob cyfarfod. 

'Cynhelir y cyfarfod hwn/gynhadledd hon yn unol â  Gweithdrefnau Cymru ar 
gyfer Amddiffyn Oedolion Hawdd eu Niweidio 

Mae'r materion a drafodir yn gyfrinachol i aelodau'r cyfarfod/gynhadledd a'r 
asiantaethau maen nhw'n eu cynrychioli.  Cânt eu rhannu'n unig er budd pennaf 
yr oedolyn diamddiffyn. 

Dosberthir cofnodion y cyfarfod/gynhadledd ar yr amod y'u cedwir yn 
gyfrinachol a'u storio'n ddiogel. 

Mewn rhai amgylchiadau, gall fod yn angenrheidiol cyflwyno cofnodion y 
cyfarfod i'r llysoedd sifil a  throseddol, cyfreithwyr, seiciatryddion, gweithwyr 
cymdeithasol awdurdodau lleol eraill neu weithwyr proffesiynol eraill sy'n 
ymwneud â gofal yr oedolyn diamddiffyn. 

O dan arweiniad Llywodraeth y Cynulliad: Pryderon Cynyddol, mae awdurdodau lleol 
yn ymgynnull Paneli Monitro Rhyngasiantaeth, gan ddod a gweithwyr o amrywiaeth o 
asiantaethau ynghyd i rannu gwybodaeth am berfformiad gofal cymdeithasol.  Gall y 
cyfarfodydd rhannu gwybodaeth hyn amlygu pryderon a chytuno ar gyfeiriadau i 
amddiffyn oedolion. 

Dolenni 

Amlinellir y fframwaith ar gyfer rhannu gwybodaeth bersonol yng Nghymru yn y 
ddogfen ganlynol: 

Welsh Accord for the Sharing Tachwedd 2010  

 Comisiynwyd gan y Pedwar Fforwm Amddiffyn Oedolion ar gyfer Gwybodaeth 
Bersonol (WASPI) 

Mae rhannu gwybodaeth rhwng AGGCC ac awdurdodau lleol yn cael ei gynnwys yn y 
ddogfen ganlynol. Er ei bod yn cyfeirio at ASGC yn hytrach nag AGGCC, fe'i cyhoeddir 
ar wefan AGGCC ac erys mewn grym (Medi 2010). 

 Protocol ar gyfer rhannu gwybodaeth rhwng Arolygiaeth Safonau Gofal Cymru ac 
Awdurdodau Lleol. 

http://www.powys.gov.uk/uploads/media/v2_WASPI_tier1_en.pdf
http://www.powys.gov.uk/uploads/media/v2_WASPI_tier1_en.pdf
http://www.powys.gov.uk/uploads/media/v2_WASPI_tier1_en.pdf
http://www.powys.gov.uk/uploads/media/v2_WASPI_tier1_en.pdf
http://new.wales.gov.uk/subsites/caresocialservicesinspect/reports/protocols/2506137/LocalAuthorities1.pdf?lang=cy
http://new.wales.gov.uk/subsites/caresocialservicesinspect/reports/protocols/2506137/LocalAuthorities1.pdf?lang=cy
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 Cyfrinachedd: Côd Ymarfer ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol yng Nghymru. 
Llywodraeth Cynulliad Cymru Awst 2005, fersiwn 8.8. 

http://www.wales.nhs.uk/sites3/Documents/783/Confidentiality%20CodeofPractice.pdf
http://www.wales.nhs.uk/sites3/Documents/783/Confidentiality%20CodeofPractice.pdf
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5.5 Cyd-destun Cyfreithiol 

 Rhaid i bobl sy'n defnyddio'r Polisi a Gweithdrefnau Amddiffyn Oedolion : 

o ddeall pa gyrff cyfreithiol y gellir eu defnyddio i amddiffyn oedolion hawdd 
eu niweidio;  

o ystyried a oes angen camau cyfreithiol  i amddiffyn oedolyn hawdd ei 
niweidio; a   

o cheisio cyngor cyfreithiol yn ôl y galw. 

 Mae hawl yr oedolyn diamddiffyn i hunanbenderfyniad ac amddiffyniad yn 
ystyriaeth hanfodol wrth benderfynu ar ymyriad cyfreithiol.  Rhaid rhoi 
gwybodaeth i'r oedolyn diamddiffyn am eu hawliau a'r camau unioni a all fod ar 
gael iddynt. 

 Dylai swyddogion yr heddlu, gweithwyr cymdeithasol a gweithwyr iechyd 
proffesiynol hwyluso'r ffordd, pan fo'n berthnasol, i oedolyn diamddiffyn gael 
mynediad i gyngor cyfreithiol. 

 Rhaid cynnwys yr heddlu mewn achosion lle cafwyd gweithred droseddol bosib. 

 Rhaid cydlynu cyfranogaeth pobl broffesiynol gyfreithiol yn llawn a'i 
hintegreiddio ym mhob cam o'r broses amddiffyn oedolion.   

Dolenni 

Ceir arweiniad am y fframwaith cyfreithiol cyfredol y mae amddiffyn oedolion yn 
gweithredu oddi mewn iddo yn y Fframwaith Cyfreithiol: 

 Fframwaith Cyfreithiol Amddiffyn Oedolion Cymru 

http://www.ssiacymru.org.uk/media/pdf/6/j/Copy_of_Wales_Adult_Protection_Legal_Framework.pdf
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6 Oedolion diamddiffyn a cham-drin oedolion 

Mae'r bennod hon yn diffinio'r oedolion diamddiffyn rydym yn ceisio eu hamddiffyn 
rhag cam-drin, ynghyd â materion galluedd meddyliol a chydsynio.  Mae'n amlinellu'r 
mathau o gam-drin ac esgeuluso y mae angen amddiffyn oedolion hawdd eu niweidio 
rhagddynt.  Mae'n nodi rôl asesiadau risg a rheoli risgiau ym maes amddiffyn oedolion.  

6.1 Diffiniad o Oedolyn Diamddiffyn  

Mae Arweiniad Cynulliad Cymru, Mewn Dwylo Diogel 2000, yn nodi'r canlynol: 

 

A vulnerable adult is a person over 18 years of age who who is or may be in need of 
community care services by reason of mental or other disability, age or illness and 
who is or may be unable to take care of himself or herself, or unable to protect 
himself or herself against significant harm or serious exploitation.  

 
Gall y diffiniad hwn gynnwys person: 

 ag anawsterau dysgu; 

 a phroblemau iechyd meddwl, gan gynnwys dementia; 

 yn berson hŷn ag anghenion cefnogi/gofal; 

 yn fregus yn gorfforol neu â chanddo salwch cronig; 

 ag anabledd corfforol neu synhwyraidd; 

 yn cymryd cyffuriau neu alcohol; 

 â phroblemau cymdeithasol neu emosiynol; 

 ag anhwylder sbectrwm awtistig 

Mae amddiffyn oedolion yn ei hun yn wasanaeth gofal cymunedol.  Dylai oedolion 
diamddiffyn sy'n cael eu cyfeirio ar gyfer amddiffyn oedolion ac ni wyddid amdanynt yn 
flaenorol (er enghraifft gan y Gwasanaethau Cymdeithasol), elwa oherwydd y 
gwasanaethau amddiffyn oedolion.  Dylai gweithwyr y Gwasanaethau Cymdeithasol 
gyfeirio at yr arweiniad risg i annibyniaeth yn Arweiniad Cynulliad Cymru: Creu System 
Unedig a Theg ar gyfer Asesu a Rheoli Gofal. 
 
Bydd natur ddiamddiffyn person yn dibynnu ar ei amgylchiadau.  Mae llawer o 
ffactorau rhagdueddol a all gynyddu'r tebygrwydd o gam-drin.  
 
Dolenni 

Caiff gwybodaeth ychwanegol am ffactorau a materion sy'n ymwneud â grwpiau 
arbennig o bobl ei chynnwys yn y dogfennau canlynol: 

 Ffactorau rhagdueddol a all arwain at gam-drin 

 Materion amddiffyn ychwanegol: pobl hŷn  

 Materion amddiffyn ychwanegol: pobl ag anableddau dysgu 

 Additional protection issues: people with mental health problems  

 Gellir cyrchu Arweiniad Cynulliad Cymru: Creu System Unedig a Theg ar gyfer Asesu 

http://www.ssiacymru.org.uk/media/pdf/5/0/Copy_of_Predisposing_factors_which_may_lead_to_abuse.pdf
http://www.ssiacymru.org.uk/media/pdf/1/1/Additional_Protection_Issues_for_Older_People.doc
http://www.ssiacymru.org.uk/media/pdf/1/s/Additional_Protection_Issues-People_with_Learning_Disabilities.doc
http://www.ssiacymru.org.uk/media/pdf/1/h/Additional_Protection_Issues-People_with_mental_health_problems.doc
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a Rheoli Gofal o'r ddolen hon: 

 Creu System Unedig a Theg ar gyfer Asesu a Rheoli Gofal 

6.2 Galluedd Meddyliol 

Efallai bydd gan neu na fydd gan oedolion diamddiffyn y galluedd meddylion i wneud 
penderfyniadau penodol. Mae eu natur ddiamddiffyn, fel y diffiniwyd uchod, yn rhoi'r 
hawl iddynt gael eu hamddiffyn rhag cam-drin ac esgeulustod ond os nad oes 
ganddynt y galluedd, mae'n bosib y byddant yn arbennig o  
ddiamddiffyn. 
 

Mae'r Ddeddf Galluedd Meddyliol yn nodi:  

 

‘… a person lacks capacity in relation to a matter if at the material time he is 
unable to make a decision for himself in relation to the matter because of an 
impairment of, or a disturbance in the functioning of, the mind or brain’.  

Nid yw person yn gallu gwneud penderfyniad os caiff ei asesu  yn analluog i wneud 
unrhyw un o'r canlynol: 

 deall yr wybodaeth sy'n berthnasol i benderfyniad; neu 

 gadw'r wybodaeth honno; neu 

 ddefnyddio neu bwyso a mesur yr wybodaeth fel rhan o'r broses o wneud 
penderfyniad; neu 

 gyfathrebu eu penderfyniad (boed wrth siarad, defnyddio iaith arwyddion neu 
ddulliau eraill). 

6.2.1 Egwyddorion  

Mae egwyddorion y Ddeddf Galluedd Meddyliol yn nodi'r canlynol: 

 Ystyrir bod gan oedolyn diamddiffyn alluedd oni bai y caiff ei brofi fel arall. 

 Mae asesu galluedd yn benodol i benderfyniadau, ac nid ydynt yn benodol i 
gyflwr, hynny yw, mae'n gofyn y cwestiwn a oes gan y person hwn y galluedd i 
wneud y penderfyniad ar yr adeg hon? 

 Caiff unrhyw gwestiwn ynghylch a oes diffyg galluedd gan berson ei benderfynu 
ar gydbwysedd tebygolrwydd. 

 Cefnogir yr oedolyn diamddiffyn wrth wneud penderfyniadau.  Ni chaiff person ei 
drin yn analluog i wneud penderfyniad oni bai bod pob cam ymarferol wedi'i 
gymryd i helpu.  Rhoddir gwybodaeth mewn ffyrdd sy'n glir ac yn hawdd i'r 
person ei deall.  

 Ni chaiff pobl eu trin yn analluog i wneud penderfyniad am fod eu penderfyniad 
efallai'n ymddangos yn annoeth. 

 Cymerir penderfyniadau i bobl heb alluedd er eu budd pennaf. 

 

6.2.2  Budd pennaf a Dyletswydd Gofal 

Yn dilyn asesiad, os ystyrir nad oes gan byerson y galluedd i sicrhau ei les ei hun, gall 

http://www.ssiacymru.org.uk/media/pdf/3/e/Copy_of_Creating_a_Unified_and_Fair_System_for_Assessing_and_Managing_Care.pdf
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fod yn angenrheidiol cymryd penderfyniadau ar ei ran i'w amddiffyn rhag cam-drin 
pellach.  Yn y sefyllfaoedd hyn, dylid ystyried penodi eiriolwr, neu mewn amgylchiadau 
penodol, Eiriolwr Galluedd Meddyliol Annibynnol (IMCA), yn enwedig pan nad oes gan 
y person deulu neu ffrindiau a all ei gynrychioli drwy'r broses amddiffyn oedolion. 
 
Rhaid i'r person sy'n gwneud penderfyniadau o'r fath weithredu er budd pennaf yr 
oedolyn diamddiffyn a chan ystyried eu dyletswydd gofal.  Mae hyn yn golygu bod yn 
rhaid iddynt: 

 

 weithredu i hyrwyddo iechyd a lles yr oedolyn diamddiffyn neu atal eu hansawdd 
bywyd rhag dirywio; 

 sicrhau bod ymyriad yn gyfyngedig er mwyn cynnal diogelwch yr oedolyn 
diamddiffyn; 

 ystyried dymuniadau'r oedolyn diamddiffyn yn y gorffennol a'r presennol; 

 annog a chefnogi'r oedolyn diamddiffyn i gymryd rhan yn y broses gwneud 
penderfyniadau sy'n effeithio arnynt; 

 bod yn fodlon nad oedd unrhyw ddymuniadau clir gan berson heb alluedd yn 
deillio o ddylanwad gormodol; a   

 sicrhau bod unrhyw benderfyniad a gymerir yn ystyried proses briodol y gyfraith. 

Dolenni 

Gellir cyrchu'r Ddeddf Galluedd Meddyliol drwy'r ddolen hon: 

 Deddf Galluedd Meddyliol 
 
Caiff arweiniad pellach am holl agweddau'r Ddeddf Galluedd Meddyliol, gan gynnwys 
cynnal asesiad, ei gynnwys isod  

 Côd Ymarfer y Ddeddf Galluedd Meddyliol 

6.3 Cydsynio 

Ystyrir bod y rhan fwyaf o oedolion, yn ôl y gyfraith, yn gallu cydsynio neu beidio â 
chydsynio. Ym maes amddiffyn oedolion, mae'n hanfodol ystyried a yw oedolyn 
diamddiffyn yn gallu cydsynio, ac os felly, rhaid ceisio eu caniatâd.  Gall hyn fod mewn 
perthynas â'r ffaith eu bod wedi neu'n cydsynio i:  

 weithgaredd a all fod yn gamdriniol: os cydsyniwyd i gam-drin o dan orfodaeth, 
e.e., ecsploetio, pwysau, ofn neu fygythiad, dylid anwybyddu'r cydsynio 
ymddangosiadol hwn; 

 rhannu eu gwybodaeth bersonol;  

 ymchwiliad amddiffyn oedolion yn mynd rhagddo: lle mae oedolyn diamddiffyn â 
galluedd wedi gwneud penderfyniad nad yw am unrhyw weithredu, rhaid trafod 
canlyniadau a pheryglon y penderfyniad hwn yn llawn gyda'r person. Os yw'n 
parhau i ddweud yn glir nad yw am unrhyw weithredu, dylid parchu ei farn oni 
bai y bydd peidio â gweithredu yn peryglu oedolion neu blant diamddiffyn eraill; 

 archwiliad meddygol; 

 cyfweliad; 

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2005/9/contents
http://www.ssiacymru.org.uk/media/pdf/8/d/Mental_Capacity_Act_Code_of_Practice.pdf


 

 
22 

 

 penderfyniadau neu weithredoedd penodol yn cael eu cyflawni yn ystod y 
broses amddiffyn oedolion;  

 argymhellion eu Cynllun Amddiffyn Unigol a'r argymhellion hynny'n cael eu rhoi 
ar waith. 

Os yw'n ymddangos bod yr oedolyn diamddiffyn yn gallu gwneud penderfyniad 
gwybodus ac nid yw am unrhyw weithredu nac ymyriad, dylid parchu ei ddymuniad, 
oni bai: 

 bod dyletswydd statudol i ymyrryd (e.e. efallai y cyflawnwyd trosedd neu mae'n 
bosib y bydd hynny'n digwydd); neu  

 er budd y cyhoedd e.e. perygl i berson arall neu bobl eraill; neu  

 amheuir y gall yr oedolyn diamddiffyn fod o dan ddylanwad gormodol rhywun 
arall.   

6.3.1 Dylanwad Gormodol 

Pan fydd person diamddiffyn wedi cydsynio i weithred neu weithgaredd, e.e. rhoi arian, 
mae'n bwysig nodi a gafwyd 'dylanwad gormodol' gan beri iddo wneud hynny. Ni ddylid 
derbyn cydsyniad ar ei olwg gan fod angen amddiffyniad ar rai oedolion diamddiffyn 
rhag camddefnydd emosiynol ac ecsbloetiaeth. 

6.3.2 Dymuniadau'r oedolyn diamddiffyn 

Ni ddylai parchu dymuniadau oedolyn diamddiffyn olygu cydymffurfio goddefol ac 
anfeirniadol - dylid esbonio canlyniadau perygl parhaus.  Dylid diogelu amddiffyniad yr 
oedolyn hwnnw, oedolion diamddiffyn eraill a'r cyhoedd yn y dyfodol.  Hyd yn oed pan 
fydd oedolyn diamddiffyn yn gwrthod unrhyw weithredu o dan y Polisi a'r 
Gweithdrefnau Amddiffyn Oedolion, dyletswydd bennaf staff yw rhoi gwybod am 
gam-drin os yw'r oedolyn hwnnw, neu eraill, mewn perygl.  

Os penderfynir bod gweithdrefnau amddiffyn oedolion yn berthnasol, er gwaethaf 
diffyg cydsynio, rhaid cofnodi'r rhesymau ar gofnod Rheoli Achosion Amddiffyn 
Oedolion. 

 

6.4 Cam-drin  

Diffinnir cam-drin fel a ganlyn: 

  amharu ar hawliau dynol a sifil unigol unigolyn gan berson neu bersonau eraill 
a hynny'n arwain at niwed sylweddol. (Mewn Dwylo Diogel, Cynulliad 
Cenedlaethol Cymru, Gorffennaf 2000) 

Gall cam-drin fod yn: 

 weithred unigol neu a ailadroddir, neu'n weithredoedd lluosog; 

 diffyg gweithredu priodol; 

 wedi'i gyflawni o ganlyniad i fwriad bwriadol, esgeulustod neu anwybodaeth 
a/neu 

 weithred o anwaith (methu â gweithredu) neu esgeuluso.  

Gall cam-drin gynnwys dwyn perswâd ar oedolyn diamddiffyn i dderbyn trefniant 
ariannol neu rywiol nad yw wedi, neu na allai, gydsynio iddo. 
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Gall cam -drin ddigwydd mewn unrhyw berthynas ac yn y bôn, bradychu 
ymddiriedaeth ydyw, gan gynnwys methu â bodloni dyletswydd gofal. 

 

6.4.1 Niwed sylweddol 

Mae 'niwed sylweddol' yn cyfeirio at: 

 gamdriniaeth (gan gynnwys cam-drin rhywiol a ffurfiau ar gamdriniaeth nad 
ydynt yn gorfforol);  

 nam ar iechyd corfforol neu feddyliol, neu ddirywiad osgoadwy; a/neu 

 nam ar ddatblygiad corfforol, emosiynol neu ymddygiadol.   

Gall niwed sylweddol ddigwydd o ganlyniad i gyfres o ddigwyddiadau nad ydynt ar eu 
pennau eu hunain yn ymddangos yn sylweddol, ond dônt yn ddifrifol pan gânt eu 
hailadrodd. 

Mae effaith cam-drin ar unigolion yn bersonol iddynt hwy; gall yr un math o 
ddigwyddiad arwain at ganlyniadau gwahanol i ddioddefwyr gwahanol.  Er enghraifft, 
gall digwyddiadau sy'n ymddangos yn ddibwys beri i'r dioddefwr deimlo'n rhy ofnus i 
adael ei gartref.  Gall digwyddiadau cymharol ddibwys hefyd ddod yn llawer mwy 
arwyddocaol pan ddônt yn ddigwyddiadau heb fod ar eu pennau eu hunain. 

Os na fu cam-drin ond mae'n debygol y bydd cam-drin, neu os yw'r dioddefwr wedi 
cael ei gam-drin ond ni chafwyd niwed sylweddol, gellir defnyddio gweithdrefnau 
amddiffyn oedolion.  Rhaid barnu pob sefyllfa yn ôl ei haeddiant a rhai i'r farn hon 
ystyried ymagweddau gwahanol megis: 

 cyfeirio i reoli gofal; 

 asesiad iechyd;  

 cwynion;  

 camau disgyblu;  

 adolygiad gan asiantaeth;  

 gweithredu llywodraethu clinigol;  

 Cynhadledd Achos amlasiantaeth;  

 cyfeirio i amddiffyn plant;  

 gweithredu gan AGGCC;  

 gweithredu gan yr heddlu neu'r gwasanaeth prawf e.e. cynnwys gwybodaeth ar 
gronfa ddata a/neu gyfeirio i Drefniadau Amlasiantaeth ar gyfer Diogelu'r 
Cyhoedd (MAPPA) neu Gynhadledd Asesu Risg Amlasiantaeth (MARAC). 
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6.5 Categorïau Cam-drin  

Gall person diamddiffyn gael ei gam-drin mewn sawl ffordd.  Nid yw'n anghyffredin i 
oedolyn wedi'i gam-drin ddioddef mwy nag un math o gam-drin.  Yn unol â hyn, rhaid 
gwerthuso effaith y cam-drin a'i ddifrifoldeb i'r unigolyn ym mhob achos.  
 
Mae Mewn Dwylo Diogel yn nodi pum prif gategori cam-drin: 
 
 Corfforol 
 Rhywiol  
 Ariannol 
 Emosiynol neu Seicolegol 
 Esgeuluso. 

 
Wrth bennu'r categorïau cam-drin sy'n berthnasol, y brif ystyriaeth yw'r effaith ar y 
dioddefwr, ac nid a yw'r cam-drin yn fwriadol, yn ddiofal neu'n fwriadus.  
 
Dolenni 

Mae manylion pellach am y pum categori cam-drin gydag enghreifftiau a 
dangosyddion pob math o gam-drin ar gael yn: 

 Categorïau a dangosyddion cam-drin 
 
Ceir arweiniad arfer i Reolwyr Arweiniol Dynodedig er mwyn iddynt gynorthwyo wrth 
wneud penderfyniadau ynghylch a ddylid ymdrin â chyfeiriadau o dan amddiffyn 
oedolion yn: 

 Arweiniad ar gymhwyso trothwyau ym maes amddiffyn oedolion 

6.5.1 Cam-drin corfforol  

Cam-drin corfforol yw peri unrhyw boen, dioddefaint neu niwed corfforol gan berson y 
mae ganddo gyfrifoldeb, gofal neu gystodaeth o berson diamddiffyn neu sydd mewn 
sefyllfa o ymddiriedaeth i berson diamddiffyn, neu lle y disgwylir y gellid ymddiried 
ynddo. Gall oedolyn diamddiffyn gam-drin oedolyn diamddiffyn arall yn gorfforol.   
 
Gellir cael hyd i enghreifftiau a dangosyddion posib o gam-drin corfforol yn: 

 Categorïau a dangosyddion cam-drin 

Defnydd amhriodol o feddyginiaeth 

Mae cam-drin corfforol yn cynnwys rhagnodi meddyginiaeth amhriodol neu 
gamddefnyddio meddyginiaeth, er enghraifft i dawelu oedolyn diamddiffyn i'w wneud 
yn haws i ofalu amdano pan na chafwyd unrhyw asesiad na chytundeb fod hyn er ei 
fudd pennaf. 

Rhwystro neu ymyriad corfforol amhriodol 

Mae cam-drin corfforol yn cynnwys ymyriadau corfforol cyfyngol amhriodol (ataliad, 
gofal a rheolaeth gynt). 

http://www.ssiacymru.org.uk/media/pdf/7/3/In_Safe_Hands.pdf
http://www.ssiacymru.org.uk/media/pdf/2/6/Categories_and_indicators_of_abuse.doc
http://www.ssiacymru.org.uk/media/pdf/4/0/Copy_of_Guidance_on_the_application_of_thresholds_in_adult_protection.pdf
http://www.ssiacymru.org.uk/media/pdf/2/6/Categories_and_indicators_of_abuse.doc
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Diffinnir ymyriad corfforol cyfyngol gan Lywodraeth Cynulliad Cymru fel a ganlyn: 
 
 cysylltiad corfforol uniongyrchol rhwng personau lle defnyddir grym rhesymol yn 

gadarnhaol yn erbyn gwrthwynebiad, naill i gyfyngu ar symudiad neu allu 
unigolyn i symud neu i ddod yn rhydd oddi wrth ymddygiad niweidiol a ddangosir 
gan unigolyn. (Fframwaith Ar Gyfer Polisi Ac Arferion O Ran Ymyriad Corfforol 
Cyfyngol) 

 

Os nad oes egwyddorion call sy'n llywodraethu ymyriad corfforol ar waith, y mae staff 
yn eu deall ac yn eu gweithredu, gellir ystyried unrhyw ffurf ar ymyriad corfforol yn 
gam-drin. 
 
Dylai asiantaethau: 

 gydnabod ei bod yn anghyfreithlon defnyddio ataliaeth gorfforol neu fecanyddol 
fel cosb;  

 datblygu, gweithredu a monitro eu gweithdrefnau asiantaeth eu hunain ar 
ddefnyddio ymyriad corfforol cyfyngol; 

 sicrhau bod eu gweithwyr yn deall ac yn cyflawni eu dyletswydd broffesiynol a 
moesol i amddiffyn a hyrwyddo lles oedolion diamddiffyn; a 

 datblygu cynlluniau gofal gyda'r oedolyn diamddiffyn a'i ofalwr/wyr, a gweithwyr 
iechyd a gofal cymdeithasol proffesiynol sy'n eglur ynghylch pryd a sut y gellir 
defnyddio dulliau ymyriad corfforol. 

Dylai gweithwyr: 

 fod yn gyfarwydd â pholisi eu hasiantaeth eu hunain ar ymyriad corfforol 
cyfyngol. 

Dolenni 

Mae Llywodraeth Cynulliad Cymru wedi darparu arweiniad ar ddatblygu polisi ar gyfer 
y defnydd o ymyriadau corfforol gan asiantaethau statudol yn y ddogfen ganlynol: 

 Fframwaith Ar Gyfer Polisi Ac Arferion o ran Ymyriad Corfforol Cyfyngol  

Colli Rhyddid  

Cyflwynwyd y Trefniadau Diogelu Rhag Colli Rhyddid (DoLS) i ddarparu fframwaith 
cyfreithiol ynghylch colli rhyddid. Yn benodol, fe'u cyflwynwyd i atal torri'r Confensiwn 
Ewropeaidd ar Hawliau Dynol (ECHR).  Dylai'r trefniadau diogelu ddarparu 
amddiffyniad cyfreithiol i'r oedolion diamddiffyn hynny a allai neu sydd wedi colli eu 
rhyddid o fewn ystyr Erthygl 5 ECHR mewn ysbyty neu gartref gofal, boed yno o dan 
drefniadau cyhoeddus neu breifat.  Nid ydynt yn berthnasol i bobl a gedwir o dan 
Ddeddf Iechyd Meddwl 1983.  Maent yno i atal oedolion diamddiffyn rhag cael eu 
cadw'n fympwyol.  
 
Dylid ymdrin ag amddifadiadau a asesir o dan weithdrefnau DoLS ac awdurdodiad 
wedi'i wrthod (h.y. ceir amddifadu anghyfreithlon o ryddid ac mae arfer amhriodol yn 
parhau) o dan weithdrefnau amddiffyn oedolion. 

http://wales.gov.uk/dhss/publications/1971247/603793/framework-rpi-e.pdf?lang=en
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Weithiau gall fod yn angenrheidiol cymryd camau amddiffynnol fel rhan o achos 
amddiffyn oedolyn sy'n gyfystyr ag amddifadu rhyddid.  Lle mae angen gwneud hyn, 
dilynir y broses arferol o geisio caniatâd.  Y Rheolwr Arweiniol Dynodedig fydd yn 
gyfrifol am sicrhau bod yr holl wybodaeth berthnasol yn cael ei rhannu â'r corff 
goruchwyliol, gan gynnwys yr asesiadau risg, i sicrhau ei fod yn gallu gwneud 
penderfyniad gwybodus ynghylch awdurdodi'r cais neu beidio. 
 
Dolenni 

Mae arweiniad ar holl agweddau Trefniadau Diogelu Rhag Colli Rhyddid ar gael yn: 

 Côd Ymarfer Colli Rhyddid 

6.5.2 Cam-drin rhywiol  

Mae cam-drin oedolion yn rhywiol yn cyfeirio at gyfranogaeth uniongyrchol neu 
anuniongyrchol oedolyn diamddiffyn mewn gweithgaredd rhywiol lle maent yn anfodlon 
neu'n methu â chydsynio'n wybodus iddo, neu nad ydynt yn ei deall yn gyfan gwbl, neu 
sy'n troseddu yn erbyn tabŵs cymdeithasol rolau teuluol, megis llosgach. Gall un 
oedolyn diamddiffyn gam-drin oedolyn diamddiffyn arall yn rhywiol hefyd. 
 
Mae unrhyw weithgaredd rhywiol lle na cheir cydsyniad rhydd yn drosedd.  Gydag 
achos o fradychu ymddiriedaeth, gall ymddangos y bu cydsynio i weithgaredd rhywiol, 
ond mae'n annerbyniol oherwydd y gwahaniaethau mewn grym a dylanwad rhwng y 
bobl dan sylw. 
 
Mae cam-drin rhywiol yn cynnwys cymryd rhan mewn puteindra neu 'fasnachu rhyw' 
sy'n ymwneud ag oedolion diamddiffyn nad oes ganddynt y galluedd i gydsynio. 
 
Dolenni 

Mae enghreifftiau a dangosyddion posib cam-drin rhywiol ar gael yn: 

 Categorïau a dangosyddion cam-drin 
 
Ceir arweiniad ychwanegol i staff sy'n gweithio gyda phobl mae'n bosib nad oes 
ganddynt y galluedd i gydsynio i weithgaredd rhywiol yn: 

 Arweiniad i staff sy'n gweithio gyda rhai ag Anabledd Dysgu a Salwch Meddwl a 
Phobl Hŷn sy'n cymryd rhan mewn gweithgarwch rhywiol nad oes ganddynt y 
galluedd i gydsynio iddo.  

Ceir arweiniad penodol i staff a Rheolwyr Arweiniol Dynodedig sy'n gweithio gyda 
pherson diamddiffyn a all fod yn ymwneud â phuteindra yn: 

 Oedolion Diamddiffyn sy'n ymwneud â Phuteindra nad oes ganddynt y Galluedd 
i Gydsynio:  

Mae Canolfannau Cyfeirio Ymosodiadau Rhywiol (SARCs) yn cynnig triniaeth a 
chefnogaeth i ddioddefwyr ymosodiadau rhywiol. Mae sawl un o'r rhain ar agor ar 
draws Cymru. Mae gwybodaeth am un o'r sefydliadau sy'n cynnal SARC yng Nghymru 
ar gael drwy'r ddolen ganlynol: 

 Llwybrau Newydd  

Lluniodd y Llywodraeth gynllun i atal ac ymateb i drais ac ymosodiadau rhywiol yn 

http://www.ssiacymru.org.uk/media/pdf/3/d/Copy_of_Deprivation_of_Liberty_Safeguards_Code_of_Practice.pdf
http://www.ssiacymru.org.uk/media/pdf/2/6/Categories_and_indicators_of_abuse.doc
http://www.ssiacymru.org.uk/media/pdf/7/6/Guidance_for_staff_working_with_Learning_Disabled.pdf
http://www.ssiacymru.org.uk/media/pdf/7/6/Guidance_for_staff_working_with_Learning_Disabled.pdf
http://www.ssiacymru.org.uk/media/pdf/7/6/Guidance_for_staff_working_with_Learning_Disabled.pdf
http://www.ssiacymru.org.uk/media/pdf/9/q/Vulnerable_Adults_Involved_in_Prostitution_who_do_not_have_the_Capacity_to_Consent.pdf
http://www.ssiacymru.org.uk/media/pdf/9/q/Vulnerable_Adults_Involved_in_Prostitution_who_do_not_have_the_Capacity_to_Consent.pdf
http://www.newpathways.co.uk/SARC.htm
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2005: 

 

 Cynllun Gweithredu Traws Lywodraeth  ar Drais ac Ymosodiadau Rhywiol 

6.5.3 Cam-drin emosiynol a seicolegol 

Cam-drin emosiynol a seicolegol yw peri dioddefaint meddyliol i berson diamddiffyn 
gan berson mewn sefyllfa o ymddiriedaeth neu lle y disgwylir y gellid ymddiried ynddo.  
Gall oedolyn diamddiffyn hefyd gyflawni cam-drin emosiynol/seicolegol ar oedolyn 
diamddiffyn arall.   
 
Mae cam-drin emosiynol a seicolegol yn cynnwys bwlio, sydd fel arfer yn ymddygiad 
bwriadol, niweidiol a gaiff ei ailadrodd dros amser, a all gynnwys cam-drin corfforol ond 
sy'n aml yn eiriol (galw enwau a bygythiadau). Gall danseilio hunanhyder, gall beri i'r 
dioddefwr fod yn fwy ynysig ac weithiau gall arwain at hunan-niweidio.  
 
Gall cam-drin emosiynol a seicolegol, gan gynnwys bwlio ac aflonyddu, fod yn gynnil 
iawn, er enghraifft drwy anwybyddu'r dioddefwr neu ei gau allan.  Gall cam-drin o'r fath 
fod yn uniongyrchol, megis peidio ag ymateb i'r person, neu'n anuniongyrchol, megis 
ffafriaeth annheg at berson arall.  Gall cam-drin emosiynol a seicolegol fod yn gronnus, 
gan ddatblygu o bosib dros fisoedd neu hyd yn oed flynyddoedd.  Gall ymwneud ag un 
person neu fwy a bod yn rhan o'r diwylliant mewn unrhyw sefydliad, cyfundrefn neu 
wasanaeth. 
 
Enghraifft arall o gam-drin seicolegol yw pan fydd oedolyn diamddiffyn yn cael ei 
annog, ei gymell neu ei ecsbloetio i gyflawni trosedd neu gam-drin.  Mae enghreifftiau 
o hyn yn cynnwys annog person i ddwyn, cyflawni gweithredoedd o drais a chyflawni 
troseddau rhywiol.  Cafwyd enghreifftiau hefyd o oedolion diamddiffyn yn cael eu 
hecsbloetio i gyflawni gweithredoedd o eithafiaeth radical. 
 
Wrth benderfynu a gafwyd cam-drin emosiynol neu seicolegol, yr hyn sy'n cyfrif yw'r  
effaith ar y person diamddiffyn. Mae'n bosib na fydd gweithredoedd unigol yn 
ymddangos yn arwyddocaol a gall fod yn ddigwyddiad unwaith yn unig, ond os ydynt 
yn rhan o batrwm ehangach o gam-drin a brofir gan oedolyn diamddiffyn, gall yr effaith 
arno fod yn sylweddol.  Felly, rhaid ystyried bob amser y cyd-destun ehangach lle mae 
person diamddiffyn wedi profi unrhyw weithred wrth benderfynu a gafwyd cam-drin neu 
beidio. 
 
Dogfennau cysylltiedig 
 
Mae enghreifftiau a dangosyddion posib cam-drin emosiynol neu seicolegol ar gael yn: 

 Categorïau a dangosyddion cam-drin 

Mae gwybodaeth am fwlio pobl ag anableddau dysgu ar gael yn yr adroddiad canlynol 
gan Mencap: 

 Living in Fear 

Pasiwyd deddfwriaeth benodol i wneud aflonyddu'n drosedd ym 1997 gan ei wneud yn 
drosedd i berson ddilyn camau gweithredu sy'n cyfateb i aflonyddu ar unigolyn arall y 
maent neu y dylent wybod ei fod yn cyfateb i aflonyddu: 

http://www.ssiacymru.org.uk/media/pdf/6/0/Cross_Government_Action_Plan_on_Sexual_Violence_and_Abuse_1_.pdf
http://www.ssiacymru.org.uk/media/pdf/2/6/Categories_and_indicators_of_abuse.doc
http://www.ssiacymru.org.uk/media/pdf/8/t/Living_in_fear_1_.pdf
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 Deddf Diogelwch rhag Aflonyddu 1997 

 

6.5.4 Cam-drin Ariannol neu Faterol 

Cam-drin ariannol neu faterol yw dwyn neu gamddefnyddio arian, eiddo neu adnoddau 
person diamddiffyn gan berson mewn sefyllfa o ymddiriedaeth neu sefyllfa lle y 
disgwylir y gellid ymddiried ynddo.  Ffurfiau cyffredin ar gam-drin ariannol yw 
camddefnyddio budd-daliadau gwladol person diamddiffyn gan eraill neu bwysau 
gormodol i newid ewyllysiau.  Gall person diamddiffyn gam-drin materion 
ariannol/materol person diamddiffyn arall. 
 
Dolenni 

Mae enghreifftiau a dangosyddion posib cam-drin ariannol neu faterol ar gael yn: 

 Categorïau a dangosyddion cam-drin  

Mae rhestr wirio i helpu pobl broffesiynol wrth ystyried a all person diamddiffyn fod 
mewn perygl o gam-drin ariannol ar gael yn: 

 Asesu Sefyllfa Ariannol Oedolyn Diamddiffyn  

Mae arweiniad ar rolau a chyfrifoldebau pobl broffesiynol wrth amddiffyn oedolion 
hawdd eu niweidio a thrigolion cartrefi gofal yn benodol, rhag cam-drin ariannol ar gael 
yn yr arweiniad statudol atodol i Mewn Dwylo Diogel: 

 Diweddariad Mewn Dwylo Diogel 2003 

Mae arweiniad i bobl broffesiynol ar amddiffyn defnyddwyr gwasanaethau yn y 
gymuned rhag cam-drin ariannol ar gael yn yr arweiniad statudol atodol i Mewn Dwylo 
Diogel: 

 Diweddariad Mewn Dwylo Diogel 2009  

Mae arweiniad ar rolau'r Llys Gwarchod, Swyddfa'r Gwarcheidwad Cyhoeddus ac 
awdurdodau lleol wrth amddiffyn oedolion diamddiffyn rhag cam-drin ariannol ar gael 
yn y ddogfen ganlynol o Swyddfa'r Gwarcheidwad Cyhoeddus: 

 Swyddfa'r Gwarcheidwad Cyhoeddus ac Awdurdodau Lleol: Protocol ar gyfer 
gweithio gyda'n gilydd i ddiogelu oedolion diamddiffyn.  

6.5.5 Esgeuluso  

Esgeuluso yw methiant unrhyw berson y disgwylir y gellid ymddiried ynddo a/neu 
gyfrifoldeb, gofal neu gystodaeth person diamddiffyn i ddarparu'r graddau hynny o ofal 
y byddai person rhesymol mewn sefyllfa debyg yn ei ddarparu.  
 
Gall esgeuluso fod yn droseddol neu'n anhroseddol. Gall hefyd fod o ganlyniad i 
weithredoedd neu anweithiau bwriadol neu anfwriadol. 
 
Caiff esgeuluso troseddol ei gynnwys yn y ddeddfwriaeth ganlynol: 
 
 Mae Adran 44 Deddf Galluedd Meddyliol 2005 yn nodi bod person sy'n gofalu 

am unigolyn â diffyg galluedd neu credir yn rhesymol ei fod â diffyg galluedd, yn 
euog o drosedd os ydynt yn cam-drin neu'n esgeuluso'n fwriadol yr unigolyn maent 
yn gofalu amdano. 

http://www.opsi.gov.uk/acts/acts1997/ukpga_19970040_en_1
http://www.ssiacymru.org.uk/media/pdf/2/6/Categories_and_indicators_of_abuse.doc
http://www.ssiacymru.org.uk/media/pdf/2/9/Assessing_the_Financial_Position_of_a_Vulnerable_Adult.doc
http://www.ssiacymru.org.uk/media/pdf/7/0/In_Safe_Hands_update_2003.pdf
http://www.ssiacymru.org.uk/media/pdf/7/k/In_Safe_Hands_update_2009.pdf
http://www.ssiacymru.org.uk/media/pdf/8/c/Office_of_the_Public_Guardian_and_Local_Authorities_-_A_protocol_for_working_together_to_safeguard_v.pdf
http://www.ssiacymru.org.uk/media/pdf/8/c/Office_of_the_Public_Guardian_and_Local_Authorities_-_A_protocol_for_working_together_to_safeguard_v.pdf
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 Mae Adran 127 Deddf Iechyd Meddwl 1983 yn ei gwneud yn drosedd i reolwr neu 
berson a gyflogir mewn ysbyty neu gartref nyrsio meddyliol i gam-drin neu 
esgeuluso rhywun sy'n glaf yno yn fwriadol (rhywun sydd naill ai'n glaf mewnol 
neu'n mynd yno fel claf allanol). 

 
 Darperir mwy o fanylion yn Adran 5 y Ddeddf Troseddau a Dioddefwyr, 'Achosi 

neu ganiatáu marwolaeth plentyn neu oedolyn diamddiffyn' sy'n amlinellu o dan ba 
amgylchiadau y mae person yn euog o drosedd o achosi neu ganiatáu marwolaeth 
plentyn neu oedolyn diamddiffyn. Mae'n cyfyngu'r drosedd i'r man lle bu farw'r 
dioddefwr yn sgîl gweithred anghyfreithlon, felly ni fydd yn berthnasol lle cafwyd 
marwolaeth ddamweiniol, neu lle er enghraifft, gall plentyn fod wedi marw yn y 
crud.  Mae'r drosedd ond yn berthnasol i aelodau'r aelwyd a oedd mewn cysylltiad 
mynych â'r dioddefwr ac y gellid disgwyl yn rhesymol iddynt fod yn ymwybodol o 
unrhyw berygl i'r dioddefwr, a bod ganddynt ddyletswydd i'w amddiffyn rhag niwed.  
Rhaid i'r dioddefwr hefyd fod wedi bod mewn perygl sylweddol o niwed corfforol 
difrifol.  Mae'n debygol y dangosir y perygl gan hanes o drais tuag at y person 
diamddiffyn, neu tuag at eraill ar yr aelwyd.  Mae'r Ddeddf hefyd yn nodi y gellir 
ystyried person sy'n ymweld â'r aelwyd yn aml ac am gyfnodau hir yn aelod o'r 
aelwyd at y dibenion hyn.  Bydd hyn yn berthnasol beth bynnag yw perthynas 
ffurfiol y person â'r dioddefwr. 
 

 Diffinnir esgeulustod bwriadol yn Adran 1 Deddf Plant a Phobl Ifanc 1933  
     ac achos R v Shepard 1980:  
       

    Adlewyrchir yr egwyddorion hyn ym maes amddiffyn oedolion. 

     'A parent cannot be guilty of wilful neglect unless he consciously allowed the 
neglect or was reckless i.e. did not care if the child was neglected or not’.   

 
 'Mae 'bwriadol' wedi'i ddiffinio o ganlyniad i gyfraith achos yn y llysoedd troseddol 

fel hyn: 'gwneud rhywbeth yn anghywir yn fwriadol, gan wybod ei fod yn anghywir, 
neu ddifaterwch di-hid ynghylch a yw'n anghywir neu beidio'. 

 
Mae esgeuluso anfwriadol yn cynnwys methiant gofalwr i gyflawni ei rôl neu 
gyfrifoldebau gofalu oherwydd gwybodaeth neu ddealltwriaeth annigonol o'r angen am 
wasanaethau.  Un o'r materion a gaiff ei godi'n aml mewn gwaith amddiffyn oedolion 
yw pa mor wael y mae'n rhaid i arfer gwael fod cyn ei alw'n gam-drin?  Yr allwedd yw 
safbwynt yr oedolyn diamddiffyn.  
 
Dolenni 

Mae enghreifftiau a dangosyddion posib esgeuluso i'w cael yn: 

 Categorïau a dangosyddion cam-drin 

Mae llawer o esgeuluso yn anhroseddol.  Mae'n aml yn anodd pennu'r llinell rhwng 
arfer gwael ac esgeulus ac felly mae arweiniad trothwyau ar gyfer Rheolwyr Arweiniol 
Dynodedig (RhAD) wedi'i ddatblygu ac mae ar gael yn y ddogfen hon: 

 Arweiniad ar gymhwyso trothwyau ym maes amddiffyn oedolion 

Mae mwy o wybodaeth am drosedd esgeulustod bwriadol ar gael yn Adran 44 y 
Ddeddf Galluedd Meddyliol. 

http://www.ssiacymru.org.uk/media/pdf/2/6/Categories_and_indicators_of_abuse.doc
http://www.ssiacymru.org.uk/media/pdf/4/0/Copy_of_Guidance_on_the_application_of_thresholds_in_adult_protection.pdf
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 Deddf Galluedd Meddyliol Adran 44:  Trosedd gyfreithiol o gamdriniaeth neu 

esgeulustod bwriadol. 

Briwiau Gwasgu/Pwysau 

Un o ddangosyddion posib esgeuluso posib yw bod yr oedolyn diamddiffyn yn 
datblygu briwiau gwasgu/pwysau. 
 
Ar hyn o bryd, nid oes arweiniad cyffredin yng Nghymru ar ymateb i friwiau gwasgu. 
Mae Byrddau Iechyd unigol wedi datblygu eu harweiniad eu hunain.  
 
Dolenni 

Caiff dolenni i bolisïau a gweithdrefnau a gynhyrchir yng Nghymru i ymateb i friwiau 
gwasgu eu hychwanegu yma pan fyddant ar gael. 
 
6.6 Mathau eraill o Gam-drin 

Caiff cam-drin ei gynnwys yn un o'r pum categori uchod ond cyflawnwyd gwaith pwysig 
mewn ffurflenni penodol a chyd-destunau cam-drin a all gyfeirio camau gweithredu a 
gymerir i atal cam-drin ac i ymateb i'r cam-drin sy'n digwydd. 
 
6.6.1 Hunan-esgeuluso  

Nid yw'r Polisi a'r Gweithdrefnau Amddiffyn Oedolion hyn yn berthnasol i hunan-
esgeuluso gan oedolyn oni bai bod y sefyllfa'n ymwneud â gweithred o gamwaith neu 
anwaith sylweddol gan rywun â chyfrifoldeb am ofal person.  Bydd galluedd y person i 
wneud penderfyniadau am ei ofal yn ystyriaeth bwysig.  Os na ellir gweithredu neu 
weithredu'n briodol, gall hyn fod yn gyfystyr ag esgeulustod a dylid defnyddio 
gweithdrefnau amddiffyn oedolion.  Gellir defnyddio prosesau eraill i ymateb i hunan-
esgeuluso, megis asesiadau iechyd neu ofal cymdeithasol a rheoli gofal, neu 
gefnogaeth ymddygiadol. 
 
6.6.2 Cam-drin sefydliadol 

Gall cam-drin ddigwydd mewn sefydliadau o ganlyniad i gyfundrefnau, trefn, arferion 
ac ymddygiad sy'n digwydd mewn gwasanaethau y mae oedolion diamddiffyn yn byw 
ynddynt neu'n eu defnyddio sy'n troseddu yn erbyn eu hawliau dynol. Gall hyn fod yn 
rhan o ddiwylliant gwasanaeth y mae staff yn gyfarwydd ag ef.  Felly gall arferion o'r 
fath ddigwydd heb fod staff yn gwneud sylw amdanynt.  Gallant fod yn gyfrwys, yn fach 
ac yn ddi-nod yn ôl pob golwg, ac eto gyda'i gilydd gallant fod yn gyfystyr â diwylliant 
gwasanaeth sy'n gwadu, yn cyfyngu neu'n cwtogi urddas, preifatrwydd, dewis, 
annibyniaeth neu foddhad oedolion diamddiffyn.  
 
Rhaid i ddioddefwyr unigol y mae'n bosib eu bod wedi profi niwed sylweddol, gael eu 
hystyried ar wahân mewn Cyfarfodydd Strategaeth unigol.  Pan fydd pump neu fwy o 
achosion mewn un lleoliad, dylid eu cofnodi a mynd i'r afael â hwy fel ymchwiliad ar 
raddfa fawr. 
 
Yn ogystal, dylai pryderon systematig megis arfer gwael a safonau gofal isel, p'un ai 
ydynt yn bodloni'r trothwy ar gyfer amddiffyn oedolion ai peidio, gael eu cyfeirio a'u 
rheoli o dan arweiniad Pryderon Cynyddol a Chynlluniau Gweithredu Datblygol a 
Chywirol a gyhoeddwyd ar gyfer sefydliadau darparu â chanddynt arferion sefydliadol.  

http://www.opsi.gov.uk/acts/acts2005/ukpga_20050009_en_4#pt1-pb10-l1g44
http://www.opsi.gov.uk/acts/acts2005/ukpga_20050009_en_4#pt1-pb10-l1g44
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Dolenni 

Mae mwy o wybodaeth am gam-drin mewn sefydliadau ar gael yn y dogfennau neu 
wefannau canlynol:  
 

 Adroddiad Cyngor Coleg Brenhinol y Seiciatryddion CR84, Mehefin 2000  

 Adran Urddas Iechyd mewn Gofal  

 A Dignified Revolution 

6.6.3 Gwahaniaethu a Throseddu Casineb 

Gall gwahaniaethu a throseddu casineb fod yn nodweddion unrhyw ffurf ar gam-drin 
oedolyn diamddiffyn ond gallant hefyd gael eu hysgogi oherwydd oed, rhyw, anabledd, 
tueddfryd rhywiol, crefydd, dosbarth, diwylliant, iaith, hil neu darddiad ethnig. 
 
Troseddau Casineb yn erbyn Pobl Anabl 

Ym mis Ebrill 2005, newidiodd y gyfraith i osod dyletswydd ar lysoedd i gynyddu'r 
ddedfryd ar gyfer unrhyw drosedd (er enghraifft ymosodiad neu ddifrod troseddol) 
wedi'i waethygu gan elyniaeth yn seiliedig ar anabledd y dioddefwr (neu anabledd 
rhagdybiedig). 
 
Felly, pan fydd troseddwr wedi pledio'n euog neu wedi'i gael yn euog, ac mae'r llys yn 
penderfynu ar y ddedfryd i'w roi, mae'n rhaid iddo drin tystiolaeth o elyniaeth yn 
seiliedig ar anabledd fel rhywbeth sy'n gwneud y drosedd yn fwy difrifol.  
 
Rhaid i'r llys hefyd ddatgan y ffaith yn agored fel bod pawb yn gwybod bod y drosedd 
yn cael ei thrin yn fwy difrifol yn sgîl y dystiolaeth o elyniaeth yn seiliedig ar anabledd.  
 
Ystyr 'anabledd' yw unrhyw nam corfforol neu feddyliol.  
 
Nid oes diffiniad statudol o ddigwyddiad sy'n gysylltiedig ag anabledd.  Fodd bynnag, i 
helpu Gwasanaeth Erlyn y Goron ymdrin ag achosion o droseddau casineb yn erbyn 
pobl anabl, maent wedi mabwysiadu'r diffiniad canlynol: '“Unrhyw ddigwyddiad, y 
canfyddir ei fod ar sail ragfarn tuag at y dioddefwr neu gasineb ohono oherwydd ei 
anabledd neu a ganfyddir felly gan y dioddefwr neu unrhyw berson arall”. Mae hefyd 
yn gymwys i achosion perthnasol lle mae'r troseddwr wedi tybio bod person yn anabl, 
boed y dybiaeth honno’n gywir ai peidio. 
 
Mae'n bwysig gwahaniaethu rhwng trosedd casineb yn erbyn person anabl a throsedd 
a gyflawnir yn erbyn person anabl oherwydd ei natur ddiamddiffyn ganfyddedig.  Nid 
yw pob trosedd a gyflawnir yn erbyn pobl anabl yn droseddau casineb yn erbyn pobl 
anabl. Cyflawnir rhai troseddau am fod y troseddwr yn ystyried y person anabl yn 
ddiamddiffyn ac nid am fod y troseddwr yn casáu pobl anabl.  Er enghraifft, dwyn 
waled person â nam ar y golwg: os oedd y troseddwr yn targedu natur ddiamddiffyn 
ganfyddedig y dioddefwr nid fydd hyn yn drosedd casineb yn erbyn person anabl. 
 
Ni fydd pob digwyddiad a ystyrir gan y dioddefwr neu berson arall yn drosedd casineb 
yn erbyn pobl anabl yn cael ei farnu'n drosedd casineb gwirioneddol yn erbyn pobl 
anabl yn ôl y gyfraith.  Er mwyn i hyn fod yn gymwys, rhaid bod y gwasanaeth erlyn 
wedi profi'n gyntaf bod y troseddwr wedi cyflawni trosedd ac yna profi bod y drosedd 
wedi'i gwaethygu gan elyniaeth yn seiliedig ar anabledd y dioddefwr. 

http://www.popan.org.uk/policy/Policy_content/Elder%20Abuse/RCP%20Elder%20Abuse.pdf
http://www.dh.gov.uk/en/SocialCare/Socialcarereform/Dignityincare/index.htm
http://dignifiedrevolution.org.uk/
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Dolenni 

Mae datganiad am safbwynt Gwasanaeth Erlyn y Goron ar erlyn troseddau casineb yn 
erbyn pobl anabl ar gael yn:  

 Polisi Gwasanaeth Erlyn y Goron (CPS) ar gyfer Erlyn Achosion o Droseddau 
Casineb yn erbyn Pobl Anabl 

 

6.6.4 Cam-drin gan ddieithryn 

Ni fydd cam-drin person diamddiffyn gan berson nad yw'r oedolyn wedi cael unrhyw 
gyswllt ag ef o'r blaen ac yn annhebygol o gael cyswllt ag ef (h.y. y dieithryn) yn y 
dyfodol, fel arfer yn berthnasol i'r Polisi a'r Gweithdrefnau Amddiffyn Oedolion hyn, gan 
nad oes unrhyw fradychu ymddiriedaeth. Nid yw'r gwasanaeth amddiffyn oedolion yn 
cael adnoddau i ymateb i droseddau yn erbyn pobl ddiamddiffyn, er enghraifft pobl 
hŷn, ac nid hwn ychwaith yw diben y gwasanaeth. Felly rhaid hysbysu'r heddlu ar y 
cyfle cyntaf os yw'r cam-drin o bosib yn droseddol. 
 
Serch hynny, mewn ambell achos, gall fod yn briodol defnyddio'r gweithdrefnau 
amddiffyn oedolion i sicrhau bod yr oedolyn diamddiffyn yn derbyn y gwasanaethau a'r 
gefnogaeth mae eu hangen arnynt. Er enghraifft, gall gweithdrefnau amddiffyn 
oedolion gael eu defnyddio pan fydd oedolyn diamddiffyn yn cael ei dargedu'n gyson 
oherwydd ei natur ddiamddiffyn. Gall gweithdrefnau o'r fath gael eu defnyddio hefyd 
pan fydd niwed posib i bobl eraill. Fel arall, gall fod yn briodol cyfeirio i MAPPA. 

6.6.5 Cam-drin yn y Cartref 

Mae cam-drin yn y cartref yn wahanol i gam-drin oedolion dim ond o ran dwy 
nodwedd: 
 
 Mae'n disgrifio cam-drin mewn perthnasoedd yn y cartref yn unig, ond mae 

amddiffyn oedolion yn cynnwys perthnasoedd proffesiynol; 

 Mae'n ymwneud â cham-drin oedolion yn gyffredinol, ond mae a wnelo 
amddiffyn oedolion ag oedolion diamddiffyn yn benodol. 

Mae cam-drin yn y cartref yn drosedd ddifrifol sy'n cael effaith drawmatig ar 
ddioddefwyr ac weithiau'n peryglu eu bywydau. Mae angen ymateb amlasiantaeth ar 
oedolion diamddiffyn sy'n dioddef cam-drin yn y cartref i sicrhau gweithredu 
cadarnhaol er mwyn darparu cefnogaeth i ddioddefwyr a mynd i'r afael yn effeithiol â 
throseddwyr ar yr un pryd.   
 
Mae'r Polisi a'r Gweithdrefnau Amddiffyn Oedolion hyn yn berthnasol mewn 
achosion o drais yn y cartref os yw dioddefwyr yn oedolion diamddiffyn. 
 
Amlinellir arweiniad ynghylch honiadau o gam-drin sydd hefyd yn honiad o drais yn y 
cartref yn y siart llif canlynol: 
 
 Cyfeiriad Amddiffyn Oedolion sydd hefyd yn Drais yn y Cartref 
 
Os yw'r person yr amheuir ei fod yn cyflawni cam-drin yn y cartref yn oedolyn 
diamddiffyn, dylai'r heddlu, wrth arwain ymchwiliad troseddol, gydweithio'n agos iawn 

http://www.ssiacymru.org.uk/media/pdf/3/0/Copy_of_CPS_Policy_for_Prosecuting_Case_of_Disability_Hate_Crime.pdf
http://www.ssiacymru.org.uk/media/pdf/3/0/Copy_of_CPS_Policy_for_Prosecuting_Case_of_Disability_Hate_Crime.pdf
http://www.ssiacymru.org.uk/media/pdf/1/l/Adult_Protection_Referral_which_is_also_Domestic_Abuse.doc4.doc
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â'r Gwasanaethau Cymdeithasol ac asiantaethau partner eraill.  
 
Mae asiantaethau llofnodol wedi'u hymrwymo i gamau gwneud penderfyniadau clir a 
phenodol am brosesau a gweithdrefnau i amddiffyn dioddefwyr (oedolion a phlant) 
rhag cam-drin yn y cartref.  
 
Dolenni 

Mae manylion am strategaeth Llywodraeth Cynulliad Cymru ar gyfer mynd i'r afael â 
thrais yn y cartref ar gael yn: 

 Mynd i’r Afael â Cham-drin Domestig: Strategaeth Cymru Gyfan Strategaeth 
Genedlaethol Cymru Gyfan  

Yn 2010, cyhoeddodd Llywodraeth Cynulliad Cymru strategaeth bum mlynedd i fynd i'r 
afael â phob ffurf ar drais yn erbyn menywod: 

 Yr Hawl i fod yn Ddiogel LlCC 

Mae manylion y fframwaith sy'n cynnwys ymateb yr heddlu i drais yn y cartref ar gael 
yn: 

 Arweiniad Cymdeithas Prif Swyddogion yr Heddlu (ACPO) Identifying, 
Assessing and Managing Risk in the Context of Policing Domestic Violence, 
2005. 

Mae manylion am sut mae Gwasanaeth Erlyn y Goron yn ymateb i achosion o drais yn 
y cartref ar gael yn: 

 Policy for Prosecuting Cases of Domestic Violence, CPS, Chwefror 2005 

Mae gwybodaeth am rôl Cefnogi Pobl wrth ymdrin â thrais yn y cartref drwy sicrhau 
bod llety gan ddioddefwyr cam-drin yn y cartref ar gael yn y ddogfen ganlynol a 
gynhyrchwyd gan Lywodraeth Cynulliad Cymru: 

 Canllawiau ar Gam-drin Domestig: Cefnogi Pobl a Gweithio Amlasiantaeth 

MARAC Cam-drin yn y Cartref 

Mae Cynhadledd Asesiadau Risg Amlasiantaeth (MARAC) Cam-drin yn y Cartref yn 
gynhadledd ffurfiol i hwyluso'r broses asesiadau risg.  Mae asiantaethau'n rhannu 
gwybodaeth gyda'r bwriad o nodi'r rhai ar lefel uchel iawn o risg ac ar ôl hynny, i 
weithio ar y cyd i lunio cynllun rheoli i ddarparu cefnogaeth broffesiynol i'r rhai a 
nodwyd. 
 
Lle nodir cam-drin yn y cartref, mae angen cyflwyno gofal a chefnogaeth mewn 
ymateb i lefel y risg. 
 
Mae Uned Diogelwch Menywod Caerdydd wedi datblygu model wedi'i werthuso o 
leihau erledigaeth ailadroddus mewn achosion cam-drin yn y cartref risg uchel.  
 
Egwyddorion y model yw: 

 Rheoli achosion dioddefwyr risg uchel a dargedir yn well. 

 Rheoli achosion tramgwyddwyr yn well. 

 Cryfhau'r system cyfiawnder troseddol, gan sicrhau bod y dioddefwr yn ganolog 

http://www.ssiacymru.org.uk/media/pdf/9/m/Tackling_Domestic_Abuse_-_The_All_Wales_National_Strategy.pdf
http://www.ssiacymru.org.uk/media/pdf/9/m/Tackling_Domestic_Abuse_-_The_All_Wales_National_Strategy.pdf
http://wales.gov.uk/docs/dsjlg/publications/commsafety/100325besafefinalenv1.pdf
http://www.ssiacymru.org.uk/media/pdf/1/6/ACPO_Identifying__assesing_and_managing_risk_in_the_context_of_policing_domestic_violence.pdf
http://www.ssiacymru.org.uk/media/pdf/1/6/ACPO_Identifying__assesing_and_managing_risk_in_the_context_of_policing_domestic_violence.pdf
http://www.ssiacymru.org.uk/media/pdf/1/6/ACPO_Identifying__assesing_and_managing_risk_in_the_context_of_policing_domestic_violence.pdf
http://www.ssiacymru.org.uk/media/pdf/6/m/CPS_POlicy_for_Prosecuting_cases_of_Domestic_Violence.pdf
http://www.ssiacymru.org.uk/media/pdf/7/d/Domestic_Abuse_and_Multi-Agency_Working_Guidance_en_1_.pdf
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i'r broses. 

Defnyddir Rhestr Wirio Dangosyddion Risg (RIC) gan yr holl weithwyr proffesiynol sy'n 
gysylltiedig ag achosion cam-drin yn y cartref. Mae hyn yn datblygu dealltwriaeth 
gyffredin o natur a difrifoldeb y risg mewn achosion cam-drin yn y cartref. 

Cytunir ar drothwy cyffredin a chynigir pecyn dwys wedi'i deilwra o leihau risg i bob 
achos gan Gynghorydd Annibynnol ar Drais Domestig (IDVA) a'u cyfeirio i broses 
cynhadledd asesiad risg amlasiantaeth (MARAC).  
 
Yn MARAC mae asiantaethau perthnasol yn cwrdd bob pythefnos/mis ac yn rhannu'r 
wybodaeth risg ddiweddaraf am bob achos.  Mae'r MARAC yn canolbwyntio ar y 
dioddefwr ond mae'n mynd i'r afael â lefel risg holl aelodau'r teulu a phobl eraill 
berthnasol.  
 
Mae'r MARAC yn datblygu cynllun gweithredu amlasiantaeth i leihau risg.  Mae'r IDVA 
wedyn yn cyflwyno 80% o'r pecynnau diogelwch hyn a ddyluniwyd gan MARAC ac yn 
aros ochr yn ochr â'r dioddefwr hyd at adeg pan nad yw mwyach yn risg uchel.  
 

Bydd gan ambell MARAC gynrychiolaeth gan Dimau Diogelu Oedolion, ac mae'r 
rheiny yn sicr yn darparu gwasanaeth uwch i oedolion diamddiffyn.  

6.6.6. Priodas dan Orfod 

Diffinnir priodas dan orfod yn aml yn briodas a gynhelir heb ganiatâd dilys y ddau barti, 
lle nad yw un neu'r ddau briod yn cydsynio â'r briodas (neu'n methu â chydsynio yn 
achos rhai oedolion diamddiffyn) ac mae gorfodaeth yn rhan ohoni. Gall gorfodaeth 
gynnwys pwysau corfforol, seicolegol, ariannol, rhywiol ac emosiynol.  
 
Mae'r Ddeddf Priodasau dan Orfod (Amddiffyn Sifil) yn darparu ar gyfer amddiffyn 
plant, pobl ifanc ac oedolion rhag cael eu gorfodi i briodi heb iddynt gydsynio'n rhydd 
ac yn llawn iddi.  Mae'n rhoi disgresiwn eang i'r llysoedd ymdrin yn hyblyg â phob 
achos unigol, gan gyflogi atebion sifil sy'n cynnig amddiffyniad i ddioddefwyr heb 
droseddoli aelodau o'r teulu.  
 
Mae arweiniad statudol wedi'i gyhoeddi gan y Swyddfa Dramor a Chymanwlad (ar y 
cyd â Llywodraeth Cynulliad Cymru ac eraill), sy'n amlinellu'r prosesau y mae'n rhaid i 
asiantaethau eu cael wrth arfer swyddogaethau cyhoeddus mewn perthynas â diogelu 
plant ac oedolion diamddiffyn mewn achosion o briodas dan orfod. Arweiniad yw hwn 
ar gyfer yr holl bobl a chyrff sy'n arfer swyddogaethau cyhoeddus mewn perthynas â 
diogelu a hyrwyddo lles plant, yn ogystal â'r rhai sy'n arfer swyddogaethau cyhoeddus 
i amddiffyn oedolion diamddiffyn rhag cam-drin.  Efallai bydd pobl broffesiynol sy'n 
gweithio gydag oedolion diamddiffyn yn dymuno ymgyfarwyddo'n benodol â Phennod 
6 yr arweiniad. 
 
Gofyniad allweddol o'r arweiniad statudol yw bod gan y cyrff hyn bolisïau a 
gweithdrefnau i amddiffyn y rhai sy'n wynebu priodas dan orfod.  Dylai'r polisïau a'r 
gweithdrefnau hyn fod yn unol ag arweiniad statudol ac anstatudol cyfredol ar ddiogelu 
plant, amddiffyn oedolion hawdd eu niweidio ac amddiffyn dioddefwyr cam-drin yn y 
cartref.  Dylai'r polisïau a'r gweithdrefnau ffurfio rhan o'r strategaeth amddiffyn 
plant/oedolion gyffredinol.  Mae'r arweiniad statudol hefyd yn nodi y dylai fod gan yr 
holl sefydliadau 'berson arweiniol â chyfrifoldeb cyffredinol am ddiogelu plant, 
amddiffyn oedolion hawdd eu niweidio neu ddioddefwyr cam-drin yn y cartref - dylai'r 
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un person arwain ar briodas dan orfod'. 
 
Er y gall priodas wedi'i threfnu fod yn gydsyniol, gall priodas dan orfod fod yn nodwedd 
ffurf ar gam-drin oedolyn diamddiffyn, a all fod yn anfodlon cytuno i briodi, neu heb y 
galluedd i wneud hynny.  
 
Mae priodas dan orfod yn weithred droseddol y mae angen ymateb amlasiantaeth iddi 
gydag oedolion diamddiffyn, y dylid ei ddarparu o fewn gweithdrefnau amddiffyn 
oedolion (dan arweiniad yr heddlu).  

Dolenni 
Cynhwysir arweiniad pellach am nodi ac ymateb i achosion posib priodas dan orfod yn 
y dogfennau cysylltiol canlynol: 

 Arwyddion rhybudd posib priodas dan orfod 

 Camau cyntaf ym mhob achos o briodas dan orfod  a amheuir 

Gellir cyrchu'r arweiniad statudol a gynhyrchwyd gan y Swyddfa Dramor a 
Chymanwlad isod: 

 The right to choose: multi-agency statutory guidance for dealing with forced 
marriage 

Mae'r Swyddfa Dramor a Chymanwlad hefyd wedi cynhyrchu arweiniad manwl sy'n 
darparu cyngor a chefnogaeth i ymarferwyr rheng flaen y mae ganddynt gyfrifoldebau i 
ddiogelu plant ac amddiffyn oedolion rhag y cam-drin a gysylltir â phriodasau dan 
orfod.  Mae'r arweiniad ar gael yma:  

 Gwybodaeth i bobl broffesiynol 

Mae arweiniad penodol mewn perthynas â phobl ifanc ac oedolion diamddiffyn ar gael 
yn y ddogfen ganlynol: 

 Young people and vulnerable adults facing forced marriage 

Gall ymarferwyr hefyd geisio cyngor gan Uned Priodas dan Orfod y Swyddfa 
Dramor a Chymanwlad, y gellir cysylltu â hwy yma:  

fmu@fco.gov.uk , 020 7008 0151 

 

6.7 Cam-drin gan Oedolyn Diamddiffyn Arall 

Mae'r Polisi a'r Gweithdrefnau Amddiffyn Oedolion yn berthnasol mewn sefyllfaoedd lle 
mae un oedolyn diamddiffyn yn cam-drin oedolyn diamddiffyn arall.  
 
Mewn rhai lleoliadau, gall yr ymddygiad hwn yn hanesyddol fod wedi'i oddef neu ei 
anwybyddu.  Nid yw hwn yn dderbyniol ac ni ddylai ddigwydd mwyach.   
 
Lle mae cam-drin gan oedolyn diamddiffyn arall yn cael ei anwybyddu, gall yr oedolyn 
sy'n cael ei gam-drin deimlo'n ddi-rym neu'n anweledig, gall ddioddef hunan-barch isel, 
profi problemau iechyd meddwl neu hunan-niweidio.  Mae'n hanfodol ymdrin â'r 
ymddygiad hwn â mynd i'r afael ag ef.  Mae wedi dod yn dderbyniol yn sefydliadol 
neu'n ddiwylliannol yn rhinwedd cael ei oddef neu ei anwybyddu. Rhaid herio hwn a 
rhoi gweithdrefnau amddiffyn oedolion ar waith.  Mae methiant comisiynwyr i ymateb a 
sicrhau yr ymdrinnir â'r cam-drin hefyd yn gam-drin.  
 

http://www.ssiacymru.org.uk/media/pdf/8/l/Possible_warning_signs_of_a_forced_marriage.pdf
http://www.ssiacymru.org.uk/media/pdf/7/n/First_steps_in_all_cases_of_suspected_forced_marriage.pdf
http://www.fco.gov.uk/en/travel-and-living-abroad/when-things-go-wrong/forced-marriage/fmconsultation1
http://www.fco.gov.uk/en/travel-and-living-abroad/when-things-go-wrong/forced-marriage/fmconsultation1
http://www.fco.gov.uk/en/travel-and-living-abroad/when-things-go-wrong/forced-marriage/info-for-professionals
http://www.fco.gov.uk/Files/kfile/Forced%20Marriage%20Guidelines%20for%20social%20workers,0.pdf
mailto:fmu@fco.gov.uk
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Lle mae'r person yr amheuir o gam-drin yn oedolyn diamddiffyn ac mae angen 
ymchwiliad troseddol, dylai'r heddlu, wrth arwain yr ymchwiliad, gydweithio'n agos â'r 
Gwasanaethau Cymdeithasol ac asiantaethau partner eraill. 
 
Rhaid ystyried anghenion y tramgwyddwr honedig sy'n oedolyn diamddiffyn ar bob 
cam yn ystod y broses amddiffyn oedolion.  Yn y sefyllfaoedd hyn, fel arfer bydd angen 
cynadleddau achos ar wahân sy'n canolbwyntio ar anghenion y dioddefwr a'r 
tramgwyddwr.  

 

 

6.7.1 Oedolyn Priodol 

Os yw'r tramgwyddwr honedig yn oedolyn diamddiffyn a fydd yn cael ei gyfweld gan yr 
heddlu, mae cyfrifoldeb ar swyddogion yr heddlu yn yr achos o dan Ddeddf Tystiolaeth 
yr Heddlu a Throseddol i ystyried yr angen am benodi Oedolyn Priodol. Os yw'r 
Oedolyn Priodol o'r Gwasanaethau Cymdeithasol, ni ddylai fod yn rheolwr gofal dros y 
dioddefwr honedig nac yn rhan o'r ymchwiliad. 
 
Rôl yr oedolyn priodol yw hwyluso cyfathrebu pan fydd person ag anhwylder meddyliol 
yn cael ei gyfweld fel person drwgdybiedig honedig gan yr heddlu, a chyn belled â 
phosib, i sicrhau dealltwriaeth gan y ddau barti.  
 
Disgwylir, o ystyried cefndir oedolyn priodol y byddai ganddynt y sgiliau a'r offer 
cyfathrebu sy'n angenrheidiol i gynorthwyo person ag anhwylder meddyliol i ddeall yn 
llawnach yr hyn sy'n cael ei ddweud wrtho/ofyn iddo.  Ar ben hyn, disgwylir y bydd yn 
rhannu ei brofiad â swyddogion yr heddlu sy'n cynnal y cyfweliad; gall hyn fod 
ynghylch lefel ddealltwriaeth y person ond gallai hefyd gynnwys barn am lefelau pryder 
y sawl sy'n cael ei gyfweld a sut gall y rhain effeithio ar ansawdd eu hatebion a'r lefel 
ddealltwriaeth. 
 
Mae presenoldeb oedolyn priodol yn ymwneud â cheisio sicrhau cydraddoldeb i'r 
person sy'n cael ei gyfweld.  Nid yw'n ymwneud ag eiriolaeth na siarad ar ran person 
ag anhwylder meddyliol; yn hytrach, mae'n ymwneud â thrydydd parti annibynnol sy'n 
cadarnhau bod cyfathrebu effeithiol yn digwydd ac nid yw'r person sy'n cael ei gyfweld 
o dan anfantais mewn unrhyw ffordd yn sgîl ei anhwylder meddyliol. 
 
Pwy all fod yn oedolyn priodol; 

 Perthynas neu warcheidwad neu berson arall sy'n gyfrifol am ofal neu 
gystodaeth (sydd dros 18 oed).  

 Rhywun sy'n brofiadol wrth ymdrin â phobl ag anhwylder meddyliol neu 
sy'n ddiamddiffyn yn feddyliol. 

 Oedolyn cyfrifol arall (sydd dros 18 oed). 

Pwy na all fod yn oedolyn priodol: 

 Swyddog yr heddlu neu unrhyw un a gyflogir gan yr heddlu. 

 Tyst, dioddefwr neu unrhyw un sy'n ymwneud â'r drosedd neu'r 
ymchwiliad 

 Cynrychiolydd cyfreithiol neu Ymwelydd Cystodaeth Annibynnol. 

http://www.ssiacymru.org.uk/media/pdf/2/f/Appropriate_Adult_Checklist_bi_01_1_.pdf
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 Ni ddylech weithredu fel oedolyn priodol os ydych wedi derbyn cyffesion 
neu wadiadau gan y person sydd wedi'i gadw cyn i chi gyrraedd gorsaf yr 
heddlu. 

Dolenni 

Caiff arweiniad ar gyfer gweithwyr proffesiynol cyfiawnder troseddol ar gefnogi person 
ag anabledd dysgu drwy'r system cyfiawnder troseddol ei gynnwys yn: 

 Positive Practice, Positive Outcomes: A Handbook for Professionals in the Criminal 
Justice System working with Offenders with Learning Disabilities. 

Mae'r Swyddfa Gartref wedi cynhyrchu arweiniad i'r rhai y mae gofyn iddynt weithredu 
fel oedolyn priodol, y person sy'n cael ei gefnogi a'r heddlu: 

 Y Swyddfa Gartref: Guidance for Appropriate Adults 

Mae'r Rhwydwaith Oedolion Priodol Cenedlaethol yn sefydliad aelodaeth sy'n cynnig 
cefnogaeth a chyngor i'r rhai sy'n derbyn rôl oedolyn priodol.  Gellir cyrchu ei wefan 
isod: 

 The National Appropriate Adult Network  

 

6.8 Cam-drin gan Blant 

Os yw plentyn neu blant (e.e. gofalwr ifanc) yn cam-drin oedolyn diamddiffyn (nad yw'n 
ddieithryn) dylid ymdrin â hyn o dan y gweithdrefnau hyn ond hefyd bydd angen 
cynnwys Gwasanaeth Plant yr awdurdod lleol i sicrhau bod anghenion y plentyn yn 
cael eu hasesu a'u diwallu. 

6.9 Amddiffyn Plant 

Wrth ymchwilio i gyfeiriadau amddiffyn oedolion a gweithio gydag oedolion 
diamddiffyn, rhaid i asiantaethau a staff bob amser ystyried yr effaith bosib gall hyn ei 
gael ar les a diogelwch unrhyw blant sy'n cael gofal yn yr amgylchedd sy'n peri pryder. 
 
Dylai asiantaethau a staff bob amser gasglu gwybodaeth am fanylion sylfaenol y plant 
sy'n byw yn yr amgylchedd neu'n ymweld ag ef, a nodi unrhyw bryderon sy'n codi am 
les neu ddiogelwch y plentyn; h.y. os oes plentyn mewn angen neu berygl.  Os oes 
pryderon bod plentyn mewn perygl uniongyrchol o niwed, dylid cysylltu â'r heddlu bob 
amser.  Os ydynt yn nodi unrhyw bryderon amddiffyn plant yna fe ddylent 
drosglwyddo'r wybodaeth hon ar unwaith i'r Gwasanaethau Plant.  Rhaid cofnodi'r holl 
wybodaeth yn unol â pholisi'r asiantaeth unigol. 
 
(Daw'r diffiniadau o Ddeddf Plant 1989) 
 
Plentyn mewn Angen:- 
 Mae'n annhebygol o gyflawni neu gynnal, neu gael y cyfle i gyflawni neu gynnal 

safon iechyd neu ddatblygiad rhesymol oni bai bod yr awdurdod lleol yn darparu 
gwasanaethau iddo.  

 Mae ei iechyd neu ddatblygiad yn debygol o gael ei amharu'n sylweddol neu ei 
amharu ymhellach, heb ddarparu gwasanaethau o'r fath iddo;   

 Mae'n anabl. 
 
Mewn Perygl: 

http://www.kc.csip.org.uk/viewresource.php?action=viewdocument&doc=98519&grp=1
http://www.kc.csip.org.uk/viewresource.php?action=viewdocument&doc=98519&grp=1
http://www.ssiacymru.org.uk/media/pdf/7/f/Home_Office_Guidance_for_Appropriate_Adults.pdf
http://www.appropriateadult.org.uk/appropriate-adults
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 Gall plentyn hefyd fod mewn perygl o niwed sylweddol a bydd angen ymyriad 
gorfodol i fywyd teuluol er mwyn ei amddiffyn rhag cam-drin. 

 
Rhaid i asiantaethau sicrhau bod yr holl staff yn ymwybodol o Weithdrefnau Amddiffyn 
Plant Cymru Gyfan ac yn cadw atynt. 
 
Dylai asiantaethau a staff hefyd fod yn ymwybodol o weithdrefnau a phrotocolau 
Bwrdd Diogelu Plant Lleol yr ardal a chadw atynt. 
 
Am fwy o wybodaeth a chyngor arbenigol, dylai asiantaethau a staff ymgynghori â'r 
arweinydd diogelu plant yn yr asiantaeth neu'r cydlynydd amddiffyn plant yn y 
Gwasanaethau Plant lleol. 
 
Os yw plentyn sydd ar y Gofrestr Mewn Perygl neu fel arall yn cael ei ystyried mewn 
perygl sylweddol o niwed yn sgîl cam-drin yn cyrraedd oedolaeth ac yn oedolyn 
diamddiffyn, rhaid ei gyfeirio at reolwyr gofal oedolion, ac os gwarentir hynny, ei 
gyfeirio ymlaen i'r gwasanaeth amddiffyn oedolion.  Rhaid i'r Gwasanaethau Plant 
rannu gwybodaeth am y risgiau a aseswyd ac unrhyw strategaethau risg sydd ar 
waith. 
 
Dolenni 
Gellir cyrchu Polisïau Amddiffyn Plant Cymru Gyfan o'r wefan hon. 

 www.awcpp.org.uk.  

 

6.10 Rheoli Risgiau 

Mae rheoli risg yn ymwneud ag asesiadau risg a rheoli risgiau parhaus yn dilyn hyn. 

6.10.1 Rhagarweiniad 

Diffinnir asesiadau risg fel a ganlyn: casglu a dadansoddi gwybodaeth i bennu'r niwed 
posib a pha mor debygol ydyw o ddigwydd er mwyn nodi'r ffactorau risg penodol i'r 
unigolyn. 
 
Er mwyn galluogi'r oedolyn diamddiffyn i arfer hunanbenderfyniad a dewis, mae 
asesiadau risg a rheoli risgiau yn rhan annatod o waith amddiffyn oedolion hawdd eu 
niweidio ar bob cam yn y gweithdrefnau ar gyfer ymateb i achosion o gam-drin a 
amheuir.  Mae'n bwysig nodi'r risg drwy gydol y broses a gwneud penderfyniadau am 
sut y cânt eu rheoli drwy ymagwedd ryngasiantaeth strwythuredig.  Bydd hyn yn helpu 
i sicrhau bod yr holl wybodaeth a all fod yn berthnasol yn cael ei hystyried, a'r 
opsiynau wedi'u hystyried yn ofalus cyn gwneud penderfyniadau.  Mae penderfyniadau 
sy'n dibynnu ar asesiadau risg clir a rheoli risgiau yn cynnwys: 

  a ddylid gweithredu ar frys neu beidio; 

 a ddylid cyfeirio i asiantaeth arall; 

 a ddylid rhannu gwybodaeth ag asiantaethau eraill; 

 a yw pwerau statudol yn angenrheidiol i ddiystyru dymuniadau clir yr 
oedolyn diamddiffyn; 

 lefel difrifoldeb y sefyllfa; 

http://www.awcpp.org.uk/
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 lefel yr ymyriad a'r math o ymyriad; 

 lefel y monitro ac amlder yr adolygu; 

  cau'r achos. 

Dylid cadw cofnod o'r broses hon a'i hadolygu yn ôl y galw ac yn benodol pob Cyfarfod 
Strategaeth amlasiantaeth. 
 
Mae pob cyfeiriad yn wahanol ac mae angen eu barnu'n benodol.  I helpu i reoli'r 
broses gymhleth, mae'n hanfodol bod asesiadau o risgiau strwythuredig wedi'u 
cyflawni.   Mae cofnodi clir a chywir yn hanfodol i ddangos tystiolaeth o'r broses 
gwneud penderfyniadau.  

6.10.2 Cynnwys Defnyddwyr Gwasanaethau yn y Broses Asesu Risgiau 

Mae mynediad Teg i Wasanaethau Gofal (PSDG 2002 13) yn nodi: 'Dylai Cynghorau 
sicrhau bod unigolion yn bartneriaid gweithredol wrth asesu eu hanghenion.' 

"Dylid cynnal asesiadau mewn modd, a'u bod yn ddigon tryloyw, fel y gall unigolion: 
 

 gael dealltwriaeth well o'u sefyllfa. 

 Nodi'r opsiynau sydd ar gael i reoli eu bywydau eu hunain. 

 Nodi'r canlyniadau y mae eu hangen yn sgîl unrhyw help a ddarperir. 

 Deall ar ba sail y gwneir penderfyniadau'. 

Lle bynnag y bo'n bosib, mae cynnwys defnyddwyr gwasanaethau wrth asesu a rheoli 
risgiau yn bwysig iawn am salw rheswm.  Ymhlith y rhain: 

 Mae hawliau dinasyddion/dynol ynghlwm â hyn.  

 Gall yr ymroddiad cynyddol a ddaw yn sgîl cyfranogaeth fod yn hanfodol wrth 
gyflawni canlyniadau cadarnhaol. 

 Yr ymddiriedaeth gynyddol, a gaiff ei pheryglu gan gyfranogaeth, a fydd yn 
cyfoethogi'r wybodaeth sydd ar gael gan ddefnyddiwr gwasanaeth tuag at 
asesiad mwy effeithiol. 

Gall fod achosion lle mae'r manteision i'r oedolyn diamddiffyn o aros mewn sefyllfa o 
gam-drin yn fwy na'r risgiau canfyddedig.  Mae gan oedolion diamddiffyn â'r galluedd 
meddyliol i wneud y penderfyniad i aros yn y sefyllfa o risg yr hawl i gymryd yr hyn y 
mae eraill yn eu hystyried yn benderfyniadau annoeth.  Rhaid cofnodi'r penderfyniadau 
hyn ar y daflen Cofnod Asesu Graddfa Risgiau o dan 'Sail Resymegol dros Ganlyniad 
y Raddfa Risgiau'. 
 
Mewn achosion lle nad oes gan yr oedolyn diamddiffyn y galluedd meddyliol i wneud y 
penderfyniad i aros yn y sefyllfa o gam-drin, os cytunir ar Benderfyniad Budd Pennaf 
iddynt aros, rhaid dogfennu hwn fel Penderfyniad Budd Pennaf a'i gofnodi ar y daflen 
Cofnod Asesu Graddfa Risgiau o dan 'Sail Resymegol dros Ganlyniad y Raddfa 
Risgiau'. 
 
6.10.3 Cydsynio a Galluedd 

Mae barn am alluedd meddyliol yr unigolyn a'u gallu i wneud dewisiadau a bod yn rhan 
o'r broses rheoli asesiadau risg yn aml o bwys canolog. Mae hefyd yn bwysig ystyried 
a yw'r unigolyn o dan bwysau gormodol gan unigolyn arall i gefnogi camau 
gweithredu/penderfyniad penodol.  Felly, mae angen penderfynu a yw defnyddiwr  
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gwasanaeth yn gwneud penderfyniad o'i wirfodd ei hun yn ogystal ag asesu galluedd 
meddyliol. 

6.10.4 Cyfrinachedd/rhannu gwybodaeth 

Gall fod peth risg yn gysylltiedig â'r tramgwyddwr honedig yn darganfod bod pryder 
wedi'i gyfeirio i amddiffyn oedolion.  Os mai dyma'r achos, mae'n rhaid i'r Rheolwr 
Arweiniol Dynodedig, mewn Trafodaeth Strategaeth neu Gyfarfod Strategaeth, ystyried 
hyn yn ofalus. 

6.10.5 Rheoli Risgiau 

Gellir diffinio Rheoli Risgiau fel defnyddio gwybodaeth a gasglwyd yn ystod asesiad i 
bennu camau gweithredu er mwyn lleihau'r ffactorau risg a nodwyd. Cytunir ar y 
camau gweithredu hyn ar y cyd, a'u dyrannu i unigolion i'w cyflawni, a'u cofnodi mewn 
Cynllun Amddiffyn Oedolion unigol. 
 
Mewn llawer o sefyllfaoedd, ni fydd asesiad cychwynnol a gwneud penderfyniadau'n 
dileu'r risg.  Yn aml mae defnyddwyr gwasanaethau, drwy ddewis neu fel arall, yn aros 
mewn sefyllfaoedd o risg dros gyfnodau amser hir. 
 

Mae rheoli risgiau, yn rhannol, yn ymwneud ag ailymweld â'r asesiad risg yn gyson yn 
y broses monitro ac adolygu.  Mae'n dibynnu ar fonitro ac adolygu Cynlluniau 
Amddiffyn yn glir, o fewn cyfnodau penodol.  Ar ôl cau achos ym maes amddiffyn 
oedolion, dylai'r un ymagwedd  barhau wrth reoli gofal. 

6.10.6 Iechyd a Diogelwch Staff 

Wrth reoli risgiau ym mywydau defnyddwyr gwasanaethau, mae'n hanfodol bod 
diogelwch staff ac eraill yn cael ystyriaeth ddifrifol gyfartal.  Pan geir risg ganfyddiedig i 
staff, y cyflogwr sy'n gyfrifol am asesu a rheoli'r risg hon drwy ddarparu systemau 
gwaith diogel i'r staff.  Mae gan gyflogwyr gyfrifoldeb i gadw at y systemau hyn a rhoi 
gwybod am unrhyw bryderon pellach. 

6.11 Pryderon ac Ymchwiliadau Graddfa Fawr/Lefel Gwasanaeth   

Lle mae honiad yn ymwneud â grŵp o bump neu fwy o oedolion diamddiffyn, boed 
mewn sefydliad neu drwy gyfranogaeth grŵp o gamdrinwyr honedig, gall fod angen 
gofal a chynllunio arbennig.  Lle mae'r wybodaeth yn awgrymu bod sawl oedolyn 
diamddiffyn wedi dioddef cam-drin neu y gallent gael eu cam-drin, dylid cytuno ar 
ymchwiliad graddfa fawr.  Mewn Cyfarfodydd Strategaeth, rhaid ystyried anghenion 
pob oedolyn diamddiffyn a'r risgiau iddynt fel nad yw unrhyw un yn cael ei 'golli' yng 
nghanol ymchwiliad mawr, a chytunir ar gynlluniau amddiffyn unigol.  Bydd y Cyfarfod 
Strategaeth hefyd yn ystyried materion trefniadol ehangach ac yn cytuno ar Gynllun 
Amddiffyn Cyffredinol os oes angen. 

Gall gwaith amddiffyn oedolion redeg yn gyfochrog â'r hyn a elwir yn gyfarfodydd 
Perfformiad Darparwyr.  Darlunnir hyn yn y siartiau llif a'r arweiniad atodedig, sy'n 
dangos sut mae gan ddwy sir drefniadau tebyg, ond ychydig yn wahanol, i reoli 
amddiffyn oedolion a pherfformiad darparwyr.  Mae'r ddau yn gweithredu o fewn 
Arweiniad y Cynulliad ar gyfer Pryderon Cynyddol. 

Os yw'r ymchwiliad ar raddfa fawr yn droseddol, yr heddlu fydd yn ei arwain, a bydd yr 
heddlu yn cyd-drafod ag asiantaethau eraill y cyfraniad a'r arbenigedd y mae ei angen 
arnynt gan yr asiantaethau eraill.  Fel arfer arweinir ymchwiliadau anhroseddol ar 
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raddfa fawr gan y Gwasanaethau Cymdeithasol a gall hyn olygu bod yn rhaid neilltuo 
adnoddau angenrheidiol i waith amddiffyn oedolion.  

Rhaid i asiantaethau weithio gyda'i gilydd a darparu adnoddau i ymchwiliadau o'r fath. 

Dolenni 

Mae'r arweiniad statudol a gyhoeddwyd gan LlCC sy'n amlinellu cyfrifoldebau 
awdurdodau Iechyd a Lleol wrth ymateb i bryderon cynyddol mewn cartrefi gofal a 
chau cartrefi gofal ar gael yn: 

 Pryderon cynyddol ynghylch cartrefi gofal sy'n darparu gwasanaethau ar gyfer 
oedolion, a chau'r cartrefi hynny  

Mae'r dogfennau canlynol yn rhoi enghreifftiau o sut mae dau awdurdod lleol 
wedi ymateb i'r arweiniad a gyhoeddwyd gan LlCC: 

O Gaerffili: 

 Caerphilly Provider Performance Protocol 

O Bowys: 

 Escalating Concerns –  The Relationship Between Adult Protection and Provider 
Performance Meetings 

http://www.ssiacymru.org.uk/media/pdf/7/4/Escalating_Concerns_with_and_Closures_of_Care_Homes_Providing_Services_for_Adults.pdf
http://www.ssiacymru.org.uk/media/pdf/7/4/Escalating_Concerns_with_and_Closures_of_Care_Homes_Providing_Services_for_Adults.pdf
http://www.ssiacymru.org.uk/media/pdf/2/9/Caerphilly_Provider_Performance_Meeting_Protocol_NOV_2010_as_at_19_11_10.pdf
http://www.ssiacymru.org.uk/media/pdf/7/d/Escalating_Concerns_the_Relationship_between_Adult_Protection_and_Provider_Performance.pdf
http://www.ssiacymru.org.uk/media/pdf/7/d/Escalating_Concerns_the_Relationship_between_Adult_Protection_and_Provider_Performance.pdf
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6.12 Trefniadau Amlasiantaeth ar gyfer Diogelu'r Cyhoedd (MAPPA) 

Gall gwybodaeth a rennir yng ngham strategol y broses amddiffyn oedolion nodi perygl 
sylweddol i'r cyhoedd ehangach o unigolion hysbys.  Byddai'n briodol ar y cam hwn i 
ystyried cyfeiriad drwy'r heddlu i broses MAPPA er mwyn asesu a rheoli'r risgiau hyn. 
 
Yn yr un modd gall gwybodaeth a rennir yn ystod y broses MAPPA nodi oedolyn 
diamddiffyn sydd neu gall fod yn debygol o ddioddef niwed sylweddol o ganlyniad i 
gam-drin.  Byddai'n briodol ar y cam hwn i ystyried cyfeirio i'r broses oedolyn 
diamddiffyn i sicrhau bod y risgiau i'r oedolyn diamddiffyn yn cael eu hasesu a'u rheoli. 

6.12.1 Beth yw MAPPA?  

 Mae'r Trefniadau Amlasiantaeth ar gyfer Diogelu'r Cyhoedd yn gyfres o 
drefniadau i reoli'r risg a geir gan rai troseddwyr rhywiol a threisgar.  Dônt a 
gwasanaethau'r Heddlu, Prawf a Charchar ynghyd i'r hyn a elwir yn Awdurdod 
Cyfrifol MAPPA. 

 Mae'n rhwymedigaeth statudol ar nifer o asiantaethau eraill i gydweithio â'r 
Awdurdod Cyfrifol.  Mae’r rhain yn cynnwys:  Gwasanaethau Plant, 
Gwasanaethau Cymdeithasol i Oedolion, Byrddau ac Awdurdodau Iechyd, 
Timau Troseddu Ieuenctid, awdurdodau tai lleol a rhai landlordiaid cymdeithasol 
cofrestredig, Canolfan Byd Gwaith a darparwyr monitro electronig. 

6.12.2 Dibenion MAPPA yw: 

 sicrhau bod asesiadau risg mwy cynhwysfawr yn cael eu cwblhau, gan fanteisio 
ar rannu gwybodaeth wedi'i gydlynu ar draws asiantaethau; a 

 chyfarwyddo'r adnoddau sydd ar gael i amddiffyn y cyhoedd yn y ffordd orau 
rhag niwed difrifol. 

6.12.3 Sut mae MAPPA yn gweithio? 

 Caiff troseddwyr sy'n gymwys eu nodi ar gyfer MAPPA a chesglir gwybodaeth 
a'i rhannu ar draws asiantaethau perthnasol.  Caiff natur a lefel y risg o niwed 
ganddynt eu hasesu a rhoddir cynllun rheoli risgiau ar waith i amddiffyn 
dioddefwyr a nodwyd a'r cyhoedd ehangach.  

 Yn y rhan fwyaf o achosion, caiff y troseddwr ei reoli o dan y trefniadau cyffredin 
a gymhwysir gan yr asiantaeth neu asiantaethau a'r cyfrifoldeb goruchwyliol.  
Bydd angen rheolaeth amlasiantaeth helaeth ar nifer o droseddwyr a chaiff eu 
cynlluniau rheoli risgiau eu ffurfioli a'u monitro drwy Banelau Amlasiantaeth ar 
gyfer Diogelu'r Cyhoedd (MAPPA) y mae uwch-gynrychiolwyr asiantaethau 
amrywiol yn eu mynychu. 

Dolenni 

Darperir arweiniad llawn ar ddefnyddio MAPPA yn yr arweiniad statudol canlynol a 
gynhyrchwyd gan Dîm MAPPA Cenedlaethol y Gwasanaeth Rheoli Troseddwyr 
Cenedlaethol: 

 Arweiniad MAPPA 2009 

Mae crynodeb o drefniadau MAPPA gan y Weinyddiaeth Gyfiawnder gyda dolenni i 
ddogfennau eraill ar gael ar wefan y Weinyddiaeth Gyfiawnder.  

Trefniadau Amlasiantaeth ar gyfer Diogelu'r Cyhoedd  

http://www.ssiacymru.org.uk/media/pdf/8/o/MAPPA_Guidance_2009_Version_3.0_1_.pdf
http://www.noms.justice.gov.uk/protecting-the-public/supervision/mappa/
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6.13 Adolygu Achosion ac Adolygu Achosion Difrifol  

Mae dyletswydd sylfaenol ar yr holl asiantaethau sy'n ymwneud â gofalu, cefnogi ac 
amddiffyn oedolion diamddiffyn i sicrhau bod y safonau gofal, cefnogaeth ac amddiffyn 
uchaf posib yn cael eu darparu a'u cynnal ar bob adeg.  Mae gofyniad i ddysgu oddi 
wrth gamgymeriadau yn rhan o'r ddyletswydd hon.  Mae hyn yn arbennig o bwysig pan 
fydd diffygion mewn arfer neu dorarfer yn arwain at farwolaeth oedolyn diamddiffyn 
neu anaf difrifol iddo.  Efallai y cafwyd methiant mewn gofal iechyd neu gymunedol.  
Efallai bydd methiant o ran defnyddio gweithdrefnau amddiffyn oedolion, a'u rhoi ar 
waith yn llawn neu fod diffyg yn y gweithdrefnau eu hunain.  
 
Amlinellir Arweiniad Cymru ar gyfer cynnal Adolygiad Achos Difrifol yn Atodiad 2 ac 
mae'n amlinellu'n fanwl o dan ba amgylchiadau y dylid ystyried a chomisiynu 
Adolygiad Achos Difrifol.  
 
Dylai Pwyllgorau Amddiffyn Oedolion (PAO) ystyried comisiynu Adolygiadau Achosion 
ar gyfer achosion llai difrifol, lle y mae'r un mor bwysig i ddysgu gwersi.  Gall y rhain 
fod yn Adolygiadau Rheoli mewnol y gofynnwyd amdanynt gan asiantaethau penodol 
neu efallai bydd angen cyflogi person proffesiynol 'allanol' i edrych ar y modd y rheolir 
achos gan amrywiaeth o asiantaethau.  
 



 

 
44 

 

7 Rolau a Chyfrifoldebau  

Er bod gan bawb sy'n rhan o iechyd a gofal cymdeithasol, diogelu'r cyhoedd a 
meysydd cysylltiedig gyfrifoldebau proffesiynol a chymdeithasol ar gyfer amddiffyn 
oedolion, mae'r bennod hon yn manylu ar ddyletswyddau mwy penodol yr 
asiantaethau, y grwpiau a'r unigolion hynny â chyfrifoldebau amddiffyn oedolion mwy 
penodol.  
 
7.1 Strwythurau Amddiffyn Oedolion yng Nghymru 

Mae strwythurau amddiffyn oedolion amlasiantaeth ffurfiol yng Nghymru a grwpiau 
amddiffyn oedolion eraill fel y dangosir isod. 

 
 
  Grŵp Cynghori Amddiffyn Oedolion Cymru (heb ei benderfynu ar 
 
 
 
 
 4 Fforwm Amddiffyn Oedolion 

Rhanbarthol  
 
 
 
 
 Pwyllgorau Amddiffyn Oedolion 

(yn seiliedig ar ardaloedd yr awdurdodau 
lleol) 

 
 
 
7.1.1 Grwpiau Amddiffyn Oedolion eraill Cymru 

 Grŵp Cydlynwyr Amddiffyn Oedolion Cymru Gyfan 

 Cynghrair Iechyd Cymru Gyfan ar gyfer Atal Cam-drin Oedolion Diamddiffyn. 

 PAVA Cymru(Cynghrair Ymarferwyr yn erbyn Cam-drin Oedolion Diamddiffyn). 

Mae gan Fyrddau Iechyd drefniadau lleol ar gyfer byrddau diogelu strategol.  

7.2 Pawb - Iechyd a Gofal Cymdeithasol, yr heddlu a phartneriaid 
llofnodol eraill  

Mae gan bawb, beth bynnag fo'u swydd, rôl, proffesiwn, statws, man gwaith, wedi'u 
talu neu'n wirfoddol, gyfrifoldeb o dan y Polisi a Gweithdrefnau Amddiffyn Oedolion  i:  

 ddeall natur y cam-drin, sut gall pobl fod mewn perygl o niwed a'r gwaith i'w atal; 

 gwybod beth mae'r  Polisi a'r Gweithdrefnau Amddiffyn Oedolion, a threfniadau 
gweithredol lleol eu gwasanaethau eu hunain i amddiffyn oedolion hawdd eu 
niweidio, yn gofyn ohonynt; 

 gwybod sut i wneud cyfeiriad amddiffyn oedolion os oes ganddynt bryderon; 
 

 rhoi gwybod i'w rheolwr llinell, y Gwasanaethau Cymdeithasol, Iechyd neu'r 
heddlu am honiadau neu amheuaeth o gam-drin oedolion. Mae hyn y cynnwys 
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amheuon am gydweithiwr neu reolwr, heb ystyried ei statws, ei broffesiwn neu ei 
awdurdod. Mae hyn yn cynnwys datgelu camarfer. Gall methu â rhoi gwybod 
am hyn dorri dyletswydd gofal a gall arwain at gosbau disgyblu.   

o Sylwer: caiff gweithwyr sy'n datgelu gwybodaeth o dan Ddeddf Datgelu 
er Lles y Cyhoedd 1998 eu diogelu rhag eu diswyddo neu erledigaeth 
gan eu cyflogwyr  

o Gweler Fframwaith Cyfreithiol Amddiffyn Oedolion Cymru i gael mwy o 
wybodaeth am  Ddeddf Datgelu er Lles y Cyhoedd 1998. 

 gwybod pa wasanaethau, cyngor a chefnogaeth sydd ar gael yn lleol i oedolion 
diamddiffyn, a sut i gael mynediad i'r help y mae ei angen arnynt.  

7.3. Cyfrifoldebau yr holl Asiantaethau 

Er mai'r Gwasanaethau Cymdeithasol neu Iechyd sy'n gyfrifol am gydlynu achos 
amddiffyn oedolion, a'r heddlu ar gyfer arwain ymchwiliad i drosedd honedig, mae 
nodi, asesu, diogelu a gofalu am oedolion diamddiffyn yn gyfrifoldeb rhyngasiantaeth.  

Rhaid bod gan bob asiantaeth brosesau effeithiol ar gyfer nodi cam-drin posib.  Gall 
cam-drin posib ddod i'r amlwg mewn sawl ffordd, er enghraifft: 

 Pryderon a chwynion gan gleifion, perthnasau, ffrindiau neu ymwelwyr. 

 Adrodd gan staff am ddigwyddiadau sy'n gysylltiedig ag arfer gwael neu 
gamdriniol. 

 Datgelu camarfer  

 Adrodd am gamymddwyn proffesiynol. 

  O ganlyniad i fonitro. 

 Yn dilyn post mortem gan grwneriaid. 

Dylai adroddiadau o'r fath arwain at ystyried cyfeiriad oedolion diamddiffyn yn ogystal 
ag unrhyw weithdrefn fewnol megis adrodd am ddigwyddiad clinigol, hysbysiad 
rheoliadol i AGGCC neu broses gwynion asiantaeth fewnol.  Fodd bynnag, rhaid i 
amddiffyn oedolion gael blaenoriaeth dros weithdrefnau mewnol o'r fath. 

Rhaid i bob asiantaeth feddu ar wybodaeth glir, y cytunir arni sy'n hysbys i staff 
ynghylch pwy yn eu hasiantaeth hwy y dylent ei hysbysu i'w  rhybuddio am bryder.  
Dylai asiantaethau sicrhau bod staff yn gwybod beth yw'r trefniadau hyn, a pha 
aelodau staff sy'n cyfeirio rhybuddion i'r Gwasanaethau Cymdeithasol neu'r Heddlu.  

Rhaid bod gan bob asiantaeth bolisi a gweithdrefn datgelu camarfer/mynegi pryderon 
sy'n hysbys i bawb, ac y gellir mynegi pryderon, cwynion a chynrychioliadau 
drwyddynt.  Dylai polisïau datgelu camarfer nodi sut caiff unigolion sy'n codi pryderon 
eu cefnogi gan eu cyflogwr. 

Os gwneir honiad o gam-drin yn erbyn gweithiwr mewn asiantaeth iechyd neu ofal 
cymdeithasol, yn y sector statudol neu annibynnol, rhaid i'w cyflogwyr weithredu yn 
unol â'u gweithdrefnau disgyblu eu hunain.  Dylai ymchwiliad disgyblu ddilyn ar ôl 
cwblhau'r ymchwiliad amddiffyn oedolion ac unrhyw achos llys cysylltiedig (oni 
bai y cytunir fel arall mewn Cyfarfod Strategaeth). 

7.3.1 Cadw cofnodion  
Mae cadw cofnodion da yn rhan annatod o arfer da ym maes amddiffyn oedolion. 

http://www.opsi.gov.uk/ACTS/acts1998/19980023.htm
http://www.opsi.gov.uk/ACTS/acts1998/19980023.htm
http://www.ssiacymru.org.uk/media/pdf/6/j/Copy_of_Wales_Adult_Protection_Legal_Framework.pdf
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 Mae asiantaethau, staff, rheolwyr, gweithwyr proffesiynol a phobl berthnasol 
eraill yn gyfrifol am gadw cofnodion amddiffyn oedolion sy'n glir, yn gywir, yn 
gyflawn ac yn gyfoes. 

 Rhaid i asiantaethau gynnal ffeiliau a chofnodion i gynorthwyo'r gwaith o reoli 
achosion, gan sicrhau eu bod yn cael eu cadw'n ddiogel.  

 Mae cofnodion o broses amddiffyn oedolion yn ddogfennau swyddogol a gaiff 
eu cynnwys yn y rheolau datgelu.  Mae hyn yn golygu y gallant fod ar gael i'r 
amddiffyniad os bydd achos troseddol, boed hwnnw'n droseddol neu'n sifil. 

 Dylai nodiadau cyfoes a ysgrifennwyd mewn llawysgrifen am ddigwyddiad lle'r 
oedd oedolyn o bosib wedi'i gam-drin gael eu cadw mewn systemau cofnodi 
asiantaeth neu arnynt. 

 Mae'n ddyletswydd broffesiynol ar weithwyr proffesiynol cofrestredig i sicrhau 
bod cofnodion cywir yn cael eu cadw fel tystiolaeth o'u harfer a'r penderfyniadau 
a wneir ganddynt.  Mae cadw cofnodion da yn nodwedd o ymarferydd diogel a 
medrus. 

 Rhaid i asiantaethau bennu a nodi am ba hyd y byddant yn cadw cofnodion 
amddiffyn oedolion. 

Dolenni 

Mae mwy o fanylion am egwyddorion cofnodi ym maes amddiffyn oedolion ar gael yn: 

 Arfer da - cofnodi pryderon neu rybudd  

7.4 Pwyllgor Ymgynghorol Amddiffyn Oedolion. 

Mae'r pwyllgor ymgynghorol amlasiantaeth a sefydlwyd gan Lywodraeth Cynulliad 
Cymru wedi'i ddirymu ar hyn o bryd.  Mae ei ddyfodol yn cael ei ystyried o dan 
adolygiad 'Mewn Dwylo Diogel' 

7.5 Aelodau Etholedig yr Awdurdod Lleol, Aelodau'r Bwrdd Iechyd ac 
Aelodau Awdurdod yr Heddlu 

Mae gan aelodau etholedig, aelodau Byrddau Iechyd ac aelodau Awdurdodau'r Heddlu 
gyfrifoldeb corfforaethol am effeithiolrwydd amddiffyn oedolion yn eu hasiantaethau.  
Dylent nodi 'Aelodau Hyrwyddo' fel bod amddiffyn oedolion yn parhau'n flaenllaw i'w 
gwaith.  

7.6 Arweinydd Strategol/Uwch-swyddog Cydlynu 

Dylai'r holl asiantaethau llofnodol benodi uwch-swyddog cydlynu/arweiniol strategol.  
Bydd gan y person hwn gyfrifoldeb dynodedig am ddatblygiad strategol polisi a 
gweithdrefnau rhyngasiantaeth sy'n gysylltiedig ag amddiffyn oedolion hawdd eu 
niweidio yn eu sefydliad.  Bydd y person hwn hefyd yn gyfrifol am archwilio ac adolygu 
polisi ac arfer ac, yn y Gwasanaethau Cymdeithasol, cydlynu'r gwaith o gasglu data 
ystadegol ar gyfer y ffurflenni blynyddol a gyflwynir i'r AGGCC ac Uned Ddata 
Llywodraeth Leol. 
 

7.7 Fforymau Amddiffyn Oedolion 

Bydd pob Pwyllgor Amddiffyn Oedolion yn penodi uwch-aelodau i wasanaethu ar y 
Fforwm Amddiffyn Oedolion rhanbarthol, ynghyd â chynrychiolwyr o'r heddlu, AGGCC, 
Byrddau Iechyd ac eraill fel y'u gwahoddir.   

http://www.ssiacymru.org.uk/media/pdf/7/3/Good_practice_-_recording_concerns_or_an_alert.pdf
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Rôl pob fforwm yw: 

 goruchwylio rhoi'r polisi a'r gweithdrefnau amddiffyn oedolion ar waith; 

 nodi ac adrodd am unrhyw feysydd lle mae angen adolygu'r polisi a'r 
gweithdrefnau; 

 craffu gwybodaeth perfformiad a gwneud argymhellion; 

 rhannu arfer da;   

 hyrwyddo addysg a hyfforddiant cyson. 

Dolenni 

Mae cylch gorchwyl cyffredin ar gyfer fforymau amddiffyn oedolion yng Nghymru. 
 
 Cylch Gorchwyl  ar gyfer Fforymau Amddiffyn Oedolion Cymru. 

7.8 Pwyllgorau Amddiffyn Oedolion 

Rhaid i Wasanaethau Cymdeithasol pob awdurdod lleol sefydlu Pwyllgor Amddiffyn 
Oedolion amlasiantaeth (PAO) gydag aelodau o'r holl asiantaethau partner allweddol 
(Gwasanaethau Cymdeithasol, yr heddlu, AGGCC, Byrddau Iechyd) ac asiantaethau 
eraill y mae'r PAO yn eu hystyried yn addas.  
 
Rhaid i bob PAO oruchwylio'r gwaith amddiffyn oedolion yn ardal eu hawdurdod lleol, 
gan hyrwyddo cydweithredu amlasiantaeth, rhannu gwybodaeth, atal, ymchwilio 
effeithiol ac ôl-ofal priodol ar gyfer dioddefwyr cam-drin.  Bydd y PAO yn monitro ac yn 
archwilio gwaith amddiffyn oedolion. Rhaid iddo gyhoeddi adroddiad blynyddol a gaiff 
ei roi i adrannau Gwasanaethau Cymdeithasol, Byrddau Iechyd lleol a Chynulliad 
Cymru gan sicrhau ei fod ar gael yn eang.  
 
Dolenni 

Mae cylch gorchwyl cyffredin i holl Bwyllgorau Amddiffyn Oedolion yng Nghymru: 

 Pwyllgor Amddiffyn Oedolion: Y Cylch Gorchwyl 

7.9 Cydlynwyr Amddiffyn Oedolion 

Yn y maes iechyd, efallai bydd gan gydlynwyr deitlau amrywiol e.e. Nyrs Arweiniol, 
Uwch-nyrs, Nyrs a enwir ac Arweinydd Amddiffyn Oedolion. 

7.9.1 Diben y Swydd 
 
 Hwyluso a chydlynu gweithgareddau mewn perthynas ag amddiffyn oedolion 

hawdd eu niweidio yn strategol ac yn weithredol. 

 Hyrwyddo ymlyniad llawn wrth Bolisi a Gweithdrefnau Amddiffyn Oedolion 
Cymru Gyfan a phrotocolau ac arweiniad cysylltiedig. 

 

 Cydweithio'n agos â chydweithwyr ac asiantaethau eraill i sicrhau bod pawb yn 
glynu wrth Bolisi a Gweithdrefnau ar gyfer Amddiffyn Oedolion Cymru a'u bod 
yn cael eu defnyddio'n briodol. 

 Cyflawni rôl y Rheolwr Arweiniol Dynodedig a swyddog ymchwiliol yn ôl y galw. 

http://www.ssiacymru.org.uk/media/pdf/9/g/Trems_of_Reference_for_Wales_Adult_Protection_Fora.pdf
http://www.ssiacymru.org.uk/media/pdf/1/6/Adult_Protection_Committee_-_Terms_of_Reference.doc


 

 
48 

 

 Cydweithio â chydweithwyr dros Gymru Gyfan i hyrwyddo cysondeb arfer. 

 Cymryd rôl arweiniol wrth ddatblygu gwaith amddiffyn oedolion yn strategol. 

Dolenni 

Mae mwy o fanylion am waith cydlynwyr amddiffyn oedolion ar gael yn: 

 Rolau a Chyfrifoldebau Cydlynwyr Amddiffyn Oedolion. 

7.9.2 Casglu a Dadansoddi Data 

Mae casglu data mewn perthynas ag amddiffyn oedolion yn rhan o'r gwaith o 
amddiffyn oedolion hawdd eu niweidio.  Drwy fonitro cyfeiriadau, rheoli ymchwiliadau 
a'r canlyniadau i'r rhai dan sylw, cesglir ystod o wybodaeth ac mae hyn yn darparu 
gwybodaeth ynglŷn â'r rhai mewn perygl o gael eu cam-drin, y rhai sy'n cam-drin ac 
effeithiolrwydd atal, ymchwilio a chefnogaeth ar ôl y cam-drin y gellir eu defnyddio i 
wella arfer. 
 
Mae gan awdurdodau lleol yng Nghymru ddyletswydd i ddarparu gwybodaeth feintiol 
sylfaenol yn flynyddol i Lywodraeth Cynulliad Cymru.  Mae'r heddlu, AGGCC a 
byrddau iechyd i gyd yn casglu eu gwybodaeth eu hunain.  Mae'n arfer da rhannu'r 
wybodaeth hon i sicrhau cywirdeb y data a gesglir yn lleol ac yn genedlaethol. 
 
Mae gan gasglu a rhannu data rôl i'w chwarae wrth ganfod perygl cam-drin i oedolion 
diamddiffyn yn gynnar. Mae hefyd yn cyfrannu at nodi problemau gyda darparwyr 
gwasanaethau gan arwain at ymyrryd yn gynnar i atal niwed.  Dylai pob awdurdod lleol 
weithio gyda'u sefydliadau partner i sefydlu systemau ar gyfer coladu a rhannu data, 
gan gynnwys gwybodaeth feddal, mewn ffordd sy'n gyson â'u dyletswydd i amddiffyn 
datgelu dianghenraid gwybodaeth bersonol a'u dyletswydd gofal tuag at oedolion 
diamddiffyn. 
 
Dylai pob awdurdod lleol a'u sefydliadau partner ystyried y data y gellir ei gasglu a'i 
gadw mewn perthynas â thramgwyddwyr, gan fanteisio ar y gwaith a gyflawnwyd yn y 
Gwasanaethau Plant wrth gydymffurfio ag argymhellion Ymchwiliad Bichard. 
 
Dolenni 

Ceir arweiniad i'r rhai sy'n gyfrifol am goladu data am achosion amddiffyn oedolion i 
fodloni'r gofynion adrodd ar gyfer Llywodraeth Cynulliad Cymru yn: 
 
RHESTR TERMAU CASGLU DATA 

http://www.ssiacymru.org.uk/media/pdf/1/1/Adult_Protection_Coordinators_-_Role_and_responsibilities.doc
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Ceir arweiniad i awdurdodau lleol a sefydliadau iechyd ar rannu gwybodaeth am 
wasanaethau yn: 

 Pryderon Cynyddol ynghylch Cartrefi Gofal sy'n Darparu Gwasanaethau ar gyfer 
Oedolion, a Chau'r Cartrefi hynny 

Mae manylion am argymhellion Ymchwiliad Bichard i lofruddiaethau Soham ar gael yn: 

 Ymchwiliad Bichard - Adroddiad 

7.10 Adrannau'r Gwasanaethau Cymdeithasol 

Mae gan Mewn Dwylo Diogel statws Adran 7 i Awdurdodau Lleol (Deddf 
Gwasanaethau Cymdeithasol Awdurdodau Lleol 1970).  Mae'n nodi bod gan 
awdurdodau lleol gyfrifoldebau strategol ar gyfer amddiffyn oedolion, gan gynnwys: 

 Gweithio i atal cam-drin. 

 Nodi cam-drin. 

 Sicrhau bod staff cymwys i reoli cyfeiriadau a chyflawni ymchwiliadau.  

 Cydlynu'r broses o gynllunio, ymchwilio a chynadleddau achos. 

 Ystyried wrth gyfeirio at Wasanaeth IMCA 

 Cwblhau'r holl gamau gweithredu y mae eu hasiantaethau'n cytuno arnynt 
mewn Cynlluniau Amddiffyn Unigol. 

 Sicrhau bod asiantaethau sydd wedi cytuno ar gamau gweithredu mewn 
Cynlluniau Amddiffyn Unigol yn cyflawni'r rhain. 

 Sicrhau bod y dioddefwr honedig a'i deulu a gofalwyr yn cael eu hysbysu'n llawn 
a'u cynnwys drwy gydol y broses amddiffyn oedolion lle y bo'n bosib ac yn 
briodol. 

 Sicrhau ôl-ofal a chefnogaeth i ddioddefwyr cam-drin. 

 Sicrhau bod eu holl staff wedi cael hyfforddiant amddiffyn oedolion priodol. 

7.11 Byrddau Iechyd 

Mae gan Fyrddau Iechyd gyfrifoldeb am gynllunio, dylunio, datblygu a sicrhau cyflwyno 
gwasanaethau gofal cychwynnol, cymunedol ac ysbyty a, lle y bo'n briodol, 
wasanaethau arbenigol i ddinasyddion yn eu hardaloedd priodol. Mae’r model hwn yn 
sicrhau bod y pwyslais yn parhau ar gydweithredu ac ymgysylltu ag asiantaethau 
partner yn enwedig mewn perthynas â strategaethau iechyd a lles, plant ac oedolion 
diamddiffyn. 
 
Rhaid i Fyrddau Iechyd sicrhau eu bod yn cydymffurfio â Pholisi a Gweithdrefnau 
Cymru Gyfan drwy gyflawni eu dyletswydd i adrodd am unrhyw bryderon.  Dylai'r holl 
weithwyr proffesiynol, gan gynnwys meddygon teulu a'u staff, gweithwyr Timau Gofal 
Iechyd Cychwynnol, gwasanaethau Nyrsio Cymunedol, staff wardiau ysbytai, Unedau 
Damweiniau ac Achosion Brys ac Unedau Mân Anafiadau fod mewn sefyllfa dda i 
adnabod arwyddion o gam-drin oedolion.  Mae arweiniad wedi'i ddarparu gan gyrff 
proffesiynol i helpu gweithwyr proffesiynol ddeall a bodloni'u rhwymedigaethau mewn 
perthynas ag oedolion diamddiffyn, gan gynnwys rhannu gwybodaeth er budd pennaf  
oedolion diamddiffyn mewn perygl o brofi cam-drin.  
 
Os oes posibilrwydd o gam-drin, boed hynny'n droseddol neu'n anhroseddol, rhaid bod 

http://www.ssiacymru.org.uk/media/pdf/7/4/Escalating_Concerns_with_and_Closures_of_Care_Homes_Providing_Services_for_Adults.pdf
http://www.ssiacymru.org.uk/media/pdf/7/4/Escalating_Concerns_with_and_Closures_of_Care_Homes_Providing_Services_for_Adults.pdf
http://www.ssiacymru.org.uk/media/pdf/9/9/The_Bichard_Inquiry_-_Report.pdf
http://www.opsi.gov.uk/revisedstatutes/acts/ukpga/1970/cukpga_19700042_en_1
http://www.opsi.gov.uk/revisedstatutes/acts/ukpga/1970/cukpga_19700042_en_1
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blaenoriaeth i weithdrefnau amddiffyn oedolion. Rhaid i Fyrddau Iechyd Lleol gael 
canllawiau clir i staff sy'n nodi pryd y dylid defnyddio prosesau amddiffyn oedolion a 
llywodraethu clinigol.  
 
Mae arweiniad trothwyau wedi'i ddatblygu ar gyfer Rheolwr Arweiniol Dynodedig 
(RhAD) amddiffyn oedolion i sicrhau bod arfer camdriniol yn cael ei adnabod a'i reoli o 
dan amddiffyn oedolion.  
 
Gall prosesau amddiffyn oedolion a llywodraethu clinigol gael eu defnyddio ar y cyd a'i 
gilydd, os cytunir arnynt gan y RhAD yn y cyfarfod Strategaeth. 
 
Mae llywodraethu clinigol, fel amddiffyn oedolion, yn isadeiledd lle mae sefydliadau 
GIG yn sicrhau bod cleifion yn ddiogel, risgiau'n cael eu rheoli, gofal yn effeithiol, 
ansawdd gwell mewn gwasanaeth yn barhaus, staff yn gymwys ac yn addas i arfer ac 
yn dysgu o brofiad.  Yn yr isadeiledd hwn, gellir diffinio llywodraethu clinigol fel hyn; 
 
'Fframwaith y mae sefydliadau GIG yn atebol drwyddo am wella ansawdd eu 
gwasanaethau'n barhaus a diogelu safonau gofal drwy greu amgylchedd lle bydd 
rhagoriaeth mewn gofal clinigol yn ffynnu.' 
 
Mae Byrddau Iechyd yn gyfrifol am: 

 Weithio i atal cam-drin. 

 Gweithio ar y cyd ag asiantaethau eraill i amddiffyn oedolion hawdd eu niweidio. 

 Sicrhau bod gwasanaeth Eiriolwr Galluedd Meddyliol Annibynnol ar gael yn ôl y 
galw.  

 Sicrhau bod yr holl staff yn derbyn hyfforddiant amddiffyn oedolion priodol. 

 Hysbysu'r Gwasanaethau Cymdeithasol a'r Heddlu ar unwaith am unrhyw 
bryderon neu ddigwyddiadau, yn enwedig os oes rheswm i gredu bod cam-drin 
neu drosedd wedi'i chyflawni. 

 Darparu unrhyw wybodaeth gefndir berthnasol. 

 Sicrhau y ceir gweithredu o dan Bolisi a Gweithdrefnau ar gyfer Amddiffyn 
Oedolion Hawdd eu Niweidio Cymru Gyfan os oes unrhyw bryderon amddiffyn 
oedolion.  

 Cyfrannu at ymchwiliadau amddiffyn oedolion lle gall fod angen arbenigedd 
iechyd. 

 Ystyried staff cymwys i reoli cyfeiriadau a chyflawni ymchwiliadau.  

 Ystyried ar gyfer cydlynu proses cynllunio, ymchwilio a chynadledda achos. 

 Cyfrannu at yr ôl-ofal a'r gefnogaeth i ddioddefwr cam-drin lle mae hyn o fewn 
swyddogaeth y Gwasanaeth Iechyd. 

 

Dolenni 

Mae Dadansoddi Gwir Achos yn broses a ddefnyddir ym maes Iechyd wrth adolygu 
digwyddiadau critigol a gall hefyd fod yn offeryn defnyddiol ym maes amddiffyn 
oedolion. 

 Dadansoddi Gwir Achos 

http://www.npsa.nhs.uk/patientsafety/improvingpatientsafety/rootcauseanalysis/
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Mae'r Adran Iechyd yn Lloegr wedi cyhoeddi arweiniad ar y berthynas rhwng 
llywodraethu clinigol ac amddiffyn oedolion ac am ymdrin â digwyddiadau difrifol: 
 Clinical Governance and Adult Safeguarding: An Integrated Process 

 National Framework for Reporting and Learning from Serious Incidents 
Requiring Investigation 

Mae'r Arweiniad Meddygol Cyffredinol yn darparu arweiniad i feddygon ar 
gyfrinachedd cleifion ar ei wefan: 

 General Medical Council - Confidentiality 

Mae'r Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth yn cyhoeddi arweiniad i nyrsys cymwys: 

 Clear Sexual Boundaries (Mawrth 2009) 

 Arweiniad ar ofalu am bobl hŷn 

Mae'r Gymdeithas Nyrsio Ardal a Chymunedol wedi cynhyrchu arweiniad ar rôl y nyrs 
wrth ymateb i gam-drin hŷn: 

 Ymateb i Gam-drin yr Henoed 

Mae Cymdeithas Frenhinol Fferyllol Prydain Fawr wedi cynhyrchu arweiniad i fferyllwyr 
ar amddiffyn oedolion hawdd eu niweidio: 

 Guidance on the Protection of Vulnerable Adults  

Gall Rheolwr Arweiniol Dynodedig gael arweiniad ar helpu i benderfynu a yw pryder yn 
arfer gwael neu'n bodloni'r trothwy ar gyfer amddiffyn oedolion yn: 

 Guidance on the Application of Thresholds in Adult Protection. 

7.12 Rheolwr Arweiniol Dynodedig 

Y Rheolwr Arweiniol Dynodedig yn aml yw'r swyddog sy'n gyfrifol am reoli achos 
amddiffyn oedolion yn gyffredinol.  Fel arfer, bydd yn rhan o'r Drafodaeth Strategaeth a 
bydd yn cadeirio pob Cyfarfod Strategaeth a Chynhadledd Achos dilynol.  Yn aml, 
cyflawnir y rôl gan Reolwr Tîm y Gwasanaethau Cymdeithasol a gall hefyd gael ei 
gyflawni gan Gydlynydd Amddiffyn Oedolion y Gwasanaethau Cymdeithasol neu 
rywun â rôl gyfatebol yn eu Bwrdd Iechyd neu swyddog y Bwrdd Iechyd. Mae'r 
heddlu'n arwain yr holl ymchwiliadau amddiffyn oedolion ond nid ydynt yn cyflawni rôl y 
RhAD. 
 
Yn ei rôl rheoli amddiffyn oedolion, gall y Rheolwr Arweiniol Dynodedig ddyrannu 
camau gweithredu i staff cymwys a hyfforddedig.  Erys y Rheolwr Arweiniol Dynodedig 
yn gyfrifol am sicrhau bod camau gweithredu cytunedig yn cael eu cyflawni yn y 
graddfeydd amser a nodwyd. 
 

Mae cyfrifoldebau'r Rheolwr Arweiniol Dynodedig yn ganolog i amddiffyn oedolion ac 
maent yn cynnwys: 

 Rheoli a chydlynu camau gweithredu, gweithgareddau a phrosesau o dan y 
Polisi a'r Gweithdrefnau Amddiffyn Oedolion hyn ac o fewn y graddfeydd amser 
a nodwyd. 

 Sicrhau bod unrhyw risgiau i'r oedolyn(ion) diamddiffyn ac eraill a all fod mewn 
perygl, gan gynnwys plant, yn cael eu hasesu a'u rheoli'n barhaus. 

 

http://www.ssiacymru.org.uk/media/pdf/2/p/Clinical_Governance___Adult_Safeguarding._An_integrated_process._DH._Feb_2010.pdf
http://www.ssiacymru.org.uk/media/pdf/8/q/National_Framework_for_Reporting_and_Learning_from_Serious_Incidents_Requiring_Investigation.pdf
http://www.ssiacymru.org.uk/media/pdf/8/q/National_Framework_for_Reporting_and_Learning_from_Serious_Incidents_Requiring_Investigation.pdf
http://www.gmc-uk.org/guidance/ethical_guidance/confidentiality.asp
http://www.nmc-uk.org/Nurses-and-midwives/Advice-by-topic/A/Advice/Clear-sexual-boundaries/
http://www.nmc-uk.org/General-public/Older-people-and-their-carers/Care-and-respect-every-time-new-guidance-for-the-care-of-older-people/
http://www.ssiacymru.org.uk/media/pdf/9/8/Responding_to_Elder_Abuse.pdf
http://www.ssiacymru.org.uk/media/pdf/7/2/Guidance_on_the_Protection_of_Vulnerable_Adults_-_Royal_Pharmaceutical_Society.pdf
http://www.ssiacymru.org.uk/media/pdf/7/i/Guidance_on_the_application_of_thresholds_in_adult_protection.pdf
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 Gweithio'n agos ag asiantaethau eraill wrth gynllunio a chyflawni camau 
gweithredu o dan y gweithdrefnau hyn.  Mae hyn yn cynnwys cyfrifoldebau am 
hysbysu a chynnwys asiantaethau eraill drwy gydol y broses.  

 Sicrhau bod anghenion a diogelwch yr oedolyn diamddiffyn yn ganolog i unrhyw 
gamau gweithredu a gyflawnir a phenderfyniadau a gymerir.  Mae hyn yn 
cynnwys( cyn belled ag y bo modd) rhoi gwybodaeth, fel y bo'n briodol, i'r 
oedolyn diamddiffyn a'i deulu/gofalwr/eiriolwr am y broses amddiffyn oedolion 
wrth iddo fynd rhagddo, fel nad ydynt yn ansicr ynghylch yr hyn sy'n digwydd. 

 Sicrhau bod anghenion cefnogi'r oedolion diamddiffyn ac eraill yr effeithir arnynt 
yn cael sylw drwy gydol y broses amddiffyn oedolion.   

 Sicrhau bod anghenion ôl-ofal yr oedolyn diamddiffyn yn cael eu diwallu. 

 Sicrhau bod dogfennaeth briodol a chofnodion yn cael eu cwblhau'n llawn, yn 
foddhaol ac i safon briodol drwy gydol y broses amddiffyn oedolion.  Mae hyn yn 
cynnwys sicrhau bod cofnod cyflawn, amserol a chynhwysfawr yn cael ei gadw 
o'r holl gysylltiadau, cyfarfodydd, galwadau ffôn, cyfweliadau a phenderfyniadau. 

 Sicrhau bod yr oedolyn diamddiffyn a'r cyfeirydd (os yw’n wahanol) yn cael 
adborth yn ystod y broses amddiffyn oedolion, ac wrth ei chwblhau, i'r graddau y 
mae hyn yn bosib. 

 Ar ddiwedd achosion amddiffyn oedolion, sicrhau bod y ffurflen Cau Achos a'r 
Ffurflen Casglu Data wedi'u cwblhau'n llawn. 

Cyfeiriadau a reolir gan Reolwyr Arweiniol Dynodedig (RhAD) 

Mae dwy sefyllfa lle bydd Rheolwr Arweiniol Dynodedig Iechyd yn rheoli honiadau o 
gam-drin (os ydynt ar waith): 
 
 Lle honnir bod y cam-drin wedi digwydd mewn lleoliad gofal iechyd GIG, heb 

ystyried a yw'r tramgwyddwr honedig yn weithiwr iechyd yno neu beidio. 
 
 Lle honnir bod gweithiwr GIG wedi cam-drin oedolyn diamddiffyn yn ystod ei waith. 
 
Dylai Byrddau Iechyd ystyried a ddylid defnyddio'r gweithdrefnau amddiffyn oedolion 
mewn achosion lle mae posibilrwydd y gall yr oedolyn(ion) diamddiffyn sy'n cael ei 
ryddhau gael ei gam-drin yn y gymuned. Mewn achosion o'r fath, caiff ffurflen gyfeirio 
ei chwblhau ac ymgynghorir â Rheolwr Arweiniol Dynodedig y Gwasanaethau 
Cymdeithasol gyda'r bwriad o ddefnyddio'r gweithdrefnau amddiffyn oedolion. 
 

Lle ceir anghydfodau ynghylch pwy ddylai weithredu fel RhAD, dylid cyfeirio'r rhain at 
gydlynwyr amddiffyn oedolion, y pennaeth gwasanaeth perthnasol a'r rhai â rolau 
cyfatebol. 
 
Lle nad oes RhAD, bydd yr awdurdod lleol yn gyfrifol am reoli holl gyfeiriadau 
amddiffyn oedolion yn ei ardal. 
 

Bydd yn rhaid gwneud trefniadau lleol i sicrhau bod data am gyfeiriadau a reolir gan 
RhAD iechyd yn cael ei rannu gyda'r awdurdod lleol i'w alluogi i gynnal cofnodion 
cyfoes a chywir o honiadau ac ymchwiliadau amddiffyn oedolion yn ardal yr awdurdod 
lleol ac er mwyn cyflawni ei gyfrifoldeb i adrodd i Lywodraeth Cynulliad Cymru. 
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7.13 Rheolwyr Gofal a Chydlynwyr Gofal 

Mae gan reolwyr gofal a chydlynwyr gofal rôl hanfodol wrth amddiffyn oedolion hawdd 
eu niweidio rhag cam-drin.  Gall asesiadau trylwyr a Chynlluniau Gofal Personol 
chwarae rôl sylweddol wrth atal perygl cam-drin wrth alluogi unigolion i arfer 
ymreolaeth a dewis yn eu bywydau. 
 
Lle mae gwasanaethau statudol (naill ai gwasanaethau iechyd neu awdurdod lleol) yn 
gyfrifol am drefnu cefnogaeth i unigolyn, y cydlynydd gofal neu'r rheolwr gofal sy'n 
gyfrifol am asesu gofynion unigol a chytuno ar gynllun gofal â defnyddiwr gwasanaeth.  
Dylai hyn gynnwys eu galluedd meddyliol i wneud penderfyniadau ar adeg yr asesiad 
ynglŷn â'r meysydd anghenion a aseswyd, ynghyd ag unrhyw ffeithiau all o bosib neu 
sy'n effeithio ar wneud penderfyniadau.  Lle mae amheuaeth ynghylch galluedd 
meddyliol person, rhaid dilyn gofynion Deddf Galluedd Meddyliol 2005.  Lle ceir 
trefniadau ffurfiol neu anffurfiol digonol ar gyfer cefnogaeth, dylid nodi hyn yn yr 
asesiad. 
 
Ym mhob achos, dylai'r cydlynydd gofal neu'r rheolwr gofal egluro'r trefniadau sydd 
eisoes ar gael a phennu a ydynt yn ddigonol i ddiogelu'r unigolyn diamddiffyn.  Bydd 
asesiadau trylwyr ar y cam hwn yn helpu i osgoi achosion amddiffyn oedolion rhag 
codi yn y dyfodol.  Os nad oes unrhyw drefniadau, neu mae'r rhai sydd ar waith yn 
anfoddhaol, mae angen i'r cydlynydd gofal neu'r rheolwr gofal nodi beth allai sicrhau 
dulliau diogelu addas.  Efallai bydd y cydlynydd gofal neu'r rheolwr gofal am geisio 
cyngor gan amrywiaeth o ffynonellau am yr opsiynau mwyaf priodol a lleiaf cyfyngedig 
sydd ar gael i ddefnyddiwr gwasanaeth.  
 
Dylai lefel a'r math o gefnogaeth y mae ei hangen (gan gynnwys ei chyfyngiadau) gael 
eu nodi'n glir yn y cynllun gofal personol a lunnir i ddiwallu anghenion, ynghyd â sut yr 
eir i'r afael â hwy. Dylid annog defnyddiwr gwasanaeth i gyfrannu at ei gynllun mor 
llawn ag y gall.  Dylai'r cynllun egluro natur ddiamddiffyn y dioddefwr, boed drwy 
anabledd corfforol neu synhwyrol, cyflyrau anwadal sy'n effeithio ar iechyd meddwl 
neu alluedd meddyliol, neu gyflyrau tymor hir sy'n cyfyngu ar wneud penderfyniadau.  
Dylai gynnwys trefniadau wrth gefn lle gellir rhagweld newidiadau i amgylchiadau 
unigolyn, megis galluedd meddyliol anwadal. 

Dylai'r cydlynydd gofal neu'r rheolwr gofal ailasesu lefel y gefnogaeth y mae ei hangen 
fel rhan o'r broses adolygu reolaidd.  Nhw yn unig ddylai wneud unrhyw newidiadau 
mawr i'r cynllun gofal personol, ar y cyd â defnyddiwr gwasanaeth a/neu ei 
gynrychiolwyr. Mae angen i'r cydlynydd gofal neu'r rheolwr gofal fod yn ymatebol i 
newidiadau. 
 
Lle bydd cydlynydd gofal neu reolwr gofal yn derbyn gwybodaeth (o unrhyw 
ffynhonnell) y gall unigolyn fod yn cael ei gam-drin neu mewn perygl o hynny, rhaid 
iddynt sicrhau eu bod yn mynd i'r afael â materion o'r fath ar frys ac yn unol â'r 
gweithdrefnau amddiffyn oedolion.  
 

Amddiffyn Oedolion a Rheoli Gofal 

Mae llawer o oedolion diamddiffyn sy'n cael eu cyfeirio ar gyfer amddiffyn oedolion 
eisoes yn hysbys i adrannau'r Gwasanaethau Cymdeithasol.  Mae'n bwysig nodi'r 
berthynas rhwng y gwasanaeth rheoli gofal parhaus a'r gweithdrefnau amddiffyn 
oedolion.  Dylai'r rhain fod fel a ganlyn:- 
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 Fel arfer, ni chaiff rheolwyr gofal eu penodi fel ymchwilwyr mewn achosion y 
maent eisoes yn ymwneud â hwy.  Dylent gael eu gwahodd i'r holl Gyfarfodydd 
Strategaeth oni bai bod gwrthdaro o ran budd ac felly hefyd Reolwr y Tîm os 
nad ef yw'r RhAD.  Dylai o leiaf un ohonynt fynychu'r Cyfarfodydd Strategaeth.  

 Ar gyfer achosion y tu allan i'r sir, dylai'r RhAD wahodd yr awdurdod lleoli i 
anfon cynrychiolydd i'r holl Gyfarfodydd Strategaeth.  (Yn yr un modd, dylai 
rheolwr gofal lleol fynychu unrhyw Gyfarfodydd Strategaeth ar gyfer eu 
cleientiaid a leolir y tu allan i'r sir).  Os nad yw'r RhAD lleol yn rheolwr tîm lleol, 
rhaid ystyried cynnwys rheolwr gofal lleol mewn Cyfarfodydd Strategaeth er 
mwyn cael cyngor. 

 Dylid dyrannu rheolwr gofal yn ogystal â'r Rheolwr Tîm/RhAD sy'n rhoi'r 
gweithdrefnau amddiffyn oedolion ar waith i bobl nad oes ganddynt reolwr gofal 
ar adeg cyfeiriad amddiffyn oedolion, lle mae'n ymddangos bod ganddynt 
anghenion gofal.  Bydd y rheolwr gofal ar gael wedyn i barhau yn ei rôl pan fydd 
y gwaith amddiffyn oedolion wedi'i gwblhau. 

 Rhaid i achosion ym maes amddiffyn oedolion aros ar agor nes cael atebion i'r 
holl risgiau uniongyrchol a thymor byr.  

 Mae camau gweithredu ac adnoddau mewn Cynlluniau Amddiffyn Oedolion yn 
flaenoriaeth ddiamod. 

 Os oes unrhyw risgiau parhaus/tymor hir ac mae Cynllun Amddiffyn Oedolion yn 
ei le, bydd achosion yn aros ar agor ym maes amddiffyn oedolion nes bod yr 
holl gamau gweithredu (ac eithrio monitro'r cynllun yn barhaus) yn cael eu rhoi 
ar waith.  

 Pan fydd holl gamau gweithredu'r Cynllun Amddiffyn Oedolion, ac eithrio 
monitro'r cynllun, wedi'u cwblhau, dylai'r achos gael ei gau fel arfer i amddiffyn 
oedolion, a'r rheolwr gofal fydd yn gyfrifol (gyda chefnogaeth ei reolwr tîm) am 
fonitro ac adolygu'r Cynllun Amddiffyn. 

Gall rôl y rheolwr gofal/cydlynydd gofal yn ystod y broses amddiffyn oedolion, sy'n 
codi o'r Trafodaethau a'r Cyfarfodydd Strategaeth, gynnwys:  

 Asesiadau risg o amgylchiadau cyfredol a gweithredu ar unwaith i ddiogelu'r 
oedolyn diamddiffyn.  

 Cyfranogi mewn trafodaethau neu gyfarfodydd amddiffyn oedolion. 

 Rhannu gwybodaeth ynghylch amgylchiadau personol yr oedolyn diamddiffyn 
ac unrhyw wybodaeth sy'n ymwneud â'r cam-drin honedig. 

 Cytuno ar unrhyw gam/au gweithredu a nodwyd i ddiogelu'r oedolyn diamddiffyn 
a'u cwblhau . 

 Darparu gwybodaeth a chefnogaeth i oedolion diamddiffyn drwy gydol y  broses 
amddiffyn oedolion. 

 Darparu adborth yn rheolaidd.  

 Cyflawni asesiadau o anghenion a galluedd.  

 Rhoi gwybodaeth i deuluoedd yn ystod y broses amddiffyn oedolion. 

Lle caiff unigolyn nad yw eisoes yn hysbys i'r gwasanaethau ei gyfeirio i amddiffyn 
oedolion, a phenderfynir bod angen iddynt gynnwys rheolwr gofal neu gydlynydd gofal 
(er enghraifft i roi rhai o'r camau gweithredu y cytunwyd arnynt ar waith fel rhan o 
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Gynllun Amddiffyn Unigol), dylai rheolwyr â chyfrifoldeb am ddyrannu ymdrin â hyn fel 
blaenoriaeth, a dylai'r rheolwr gofal neu'r cydlynydd gofal a ddyrennir ystyried y gwaith 
o roi'r camau gweithredu a ddyrannwyd iddynt ar waith yn y Cynllun Amddiffyn fel 
blaenoriaeth. 

7.14 Cyfrifoldebau'r Asiantaeth am Oedolion Diamddiffyn a leolir y tu 
allan i'w Hardal Leol. 

Gall oedi posib neu ddryswch godi yn sgîl problemau trawsffiniol, megis pan fydd: 

 oedolyn diamddiffyn yn byw mewn ardal un awdurdod lleol ac yn derbyn 
gwasanaethau mewn ardal arall; a/neu 

 un awdurdod lleol yn ariannu neu'n comisiynu gofal, ac un arall yn ei ddarparu.  

Gall oedolion diamddiffyn fod mewn mwy o berygl os yw asiantaethau wedi drysu 
neu'n gweithredu'n araf oherwydd problemau trawsffiniol. Dylai awdurdodau lleol gofio 
mai: 

 cyfrifoldeb yr awdurdod cynnal, hynny yw, yr awdurdod lle mae'r cam-drin yn 
digwydd, yw cydlynu'r trefniadau amddiffyn oedolion. 

 cyfrifoldeb yr awdurdod lleoli, hynny yw yr awdurdod sy'n gyfrifol am 
ariannu/comisiynu, yw anghenion gofal tymor hir yr oedolyn diamddiffyn a 
chyflawni ei ddyletswydd gofal parhaus.  

Mewn amgylchiadau eithriadol gall fod yn fwy priodol ac yn fwy effeithiol bod gan yr 
awdurdod lleoli (Gwasanaethau Cymdeithasol neu Iechyd) gyfrifoldeb cyffredinol am 
gydlynu'r broses amddiffyn oedolion. 
 
Enghraifft o achos lle gall fod yn briodol i'r awdurdod lleoli arwain byddai cam-drin 
ariannol gan aelodau'r teulu lle nad oes gan yr awdurdod cynnal unrhyw wybodaeth 
ynghylch unrhyw barti dan sylw. 
 
Ar ôl cwblhau'r achos, rhaid i'r awdurdod arweiniol anfon yr wybodaeth ystadegol 
ofynnol i'r awdurdod cynnal er mwyn ei chofnodi. 
 
Rhaid cofnodi trosglwyddo cyfrifoldeb am achos rhwng adrannau Gwasanaethau 
Cymdeithasol awdurdodau lleol ar ffeil achos pob awdurdod a'i gadarnhau'n 
ysgrifenedig gan yr awdurdod y trosglwyddwyd y cyfrifoldeb iddynt. 
 
Dolenni 

Lle cynhelir ymchwiliadau mewn meysydd eraill, mae'n angenrheidiol cytuno ar y 
trefniadau ar gyfer gwneud hyn. Gellir cyrchu memorandwm cyd-ddealltwriaeth 
awgrymedig yma: 

 Trefniadau rhyngasiantaeth ar gyfer ymchwiliadau 
 
7.15 Yr Heddlu 

Mae'r Heddlu'n gyfrifol am:  

 weithio i atal cam-drin; 

 darparu gwybodaeth gefndir berthnasol i gynorthwyo gwneud penderfyniadau 
ac ymchwilio; 

http://www.ssiacymru.org.uk/media/pdf/8/t/Interagency_Arrangements_for_Investigations.pdf
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 cydweithio ag asiantaethau eraill i amddiffyn oedolion hawdd eu niweidio, gan 
gynnwys darparu cyngor mewn Cyfarfodydd Strategaeth ar achosion a all fod 
yn anhroseddol yn ogystal â'r rhai sy'n debygol o fod yn droseddol; 

 sicrhau a chadw tystiolaeth (pan adroddir am gam-drin, mae gan yr holl 
asiantaethau gyfrifoldeb am gadw/gasglu tystiolaeth a'i datgelu i'r Heddlu neu'r 
Gwasanaethau Cymdeithasol);  

 ymchwilio i drosedd honedig, ar y cyd pan fo'n briodol; 

 cyflawni cyfrifoldebau ar gyfer defnyddio mesurau arbennig, a chefnogaeth i 
ddioddefwyr a thystion; 

 sicrhau bod eu holl staff wedi cael hyfforddiant amddiffyn oedolion priodol; 

 cwblhau'r holl gamau gweithredu mewn Cynlluniau Amddiffyn Unigol y mae eu 
hasiantaeth yn cytuno iddynt.  

7.16 Rôl Gwasanaeth Erlyn y Goron (CPS) 

Cyfrifoldeb yr Heddlu yw ymchwilio i honiadau o drosedd a chasglu tystiolaeth am yr 
hyn sydd wedi digwydd.  Ar ôl rhoi'r cyhuddiad statudol ar waith, cyfrifoldeb CPS nawr 
yw penderfynu ar gyhuddiadau yn yr holl achosion ac eithrio mân achosion neu 
achosion arferol. Mae erlynyddion yn gweithio gyda'r heddlu i sicrhau bod yr holl 
achosion sy'n ymwneud ag oedolion diamddiffyn yn cael eu nodi cyn gynted â phosib 
er mwyn gwneud y penderfyniad cyhuddo cywir. Mae trefniadau yn eu lle ar draws 
Cymruer mwyn i Wasanaeth Erlyn y Goron ymateb i'r cais am gyngor ymchwiliol 
cynnar neu gyngor cyhuddo gan yr heddlu. 

Gwneir y penderfyniad i gyhuddo yn unol â'r Côd ar gyfer Erlynyddion y Goron ac 
mae'n cynnwys prawf dau gam; yn gyntaf, rhaid bod yr Erlynydd yn fodlon bod digon o 
dystiolaeth i ddarparu disgwyliad realistig o euogfarn. Os nad yw'r achos yn mynd 
heibio'r cam cyntaf, ni ddylai fynd yn ei flaen, ni waeth pa mor bwysig neu ddifrifol y 
gall fod. Os yw'r achos yn pasio'r cam cyntaf, fel arfer cynhelir erlyniad oni bai bod 
ffactorau lles y cyhoedd yn pwyso yn erbyn yr erlyniad sy'n amlwg yn gorbwyso'r rhai 
sy'n pwyso o'i blaid. Wrth wneud penderfyniad er lles y cyhoedd mae'r CPS yn ystyried 
lles yr achwynydd yn ofalus, ond maent yn erlyn ar ran y cyhoedd yn gyffredinol ac nid 
er lles unigolyn penodol yn unig.  

Mae'r CPS yn gyfrifol am gynghori'r achwynydd mewn achos lle mae'n penderfynu 
peidio â dwyn achos os na wnaed y penderfyniad mewn ymgynghoriad wyneb yn 
wyneb â'r heddlu. Os gwneir y penderfyniad mewn ymgynghoriad wyneb yn wyneb â'r 
heddlu, cyfrifoldeb yr heddlu yw hysbysu'r achwynydd. (Cod Ymarfer Dioddefwyr). 
Mewn rhai amgylchiadau. bydd yr erlynydd yn cynnig cynnal cyfarfod a'r achwynydd er 
mwyn egluro'r penderfyniad yn llawnach iddo. Os, ar ôl i droseddwr gael ei gyhuddo, 
mae'r CPS yn penderfynu lleihau'r cyhuddiadau'n sylweddol neu ollwng achos, rhaid i'r 
CPS hysbysu'r achwynydd o fewn un diwrnod gwaith o wneud y penderfyniad ar gyfer 
tystion wedi'u bygylu a rhai diamddiffyn. 

 
Dolenni 

Mae'r dogfennau canlynol yn darparu mwy o wybodaeth am sut mae'r CPS yn 
gweithio: 
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 Y Côd ar gyfer Erlynyddion y Goron ac arweiniad y Cyfarwyddwr ar gyhuddo. 

 Arweiniad CPS ar gyhuddo 

 Arweiniad CPS ar erlyn troseddau yn erbyn pobl hŷn 

 www.cps.gov.uk 

http://www.cps.gov.uk/Publications/directors_guidance/dpp_guidance.html
http://www.ssiacymru.org.uk/media/pdf/6/3/CPS_guidance_on_charging_1_.pdf
http://www.ssiacymru.org.uk/media/pdf/6/4/CPS_Guidance_on_prosecuting_crimes_against_older_people.pdf
http://www.cps.gov.uk/
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7.17 Rôl y Cyfryngwr  

Achredir cyfryngwyr cofrestredig gan Fwrdd y Cyfryngwyr Cofrestredig yn dilyn proses 
dethol a hyfforddi. 
 
Mae'n bosib y gall cyfryngwr wella ansawdd tystiolaeth unrhyw dyst diamddiffyn nad 
yw'n gallu canfod neu ymdopi â chamddealltwriaeth neu fynegi eu hatebion i 
gwestiynau'n glir, yn enwedig yng nghyd-destun cyfweliad neu wrth roi tystiolaeth yn y 
llys. 
 
'Gall cyfryngwr gynorthwyo tyst i gyfathrebu drwy egluro cwestiynau a holir i dyst 
diamddiffyn a'r atebion a roddir ganddo, ond mae hyn braidd byth yn digwydd yn 
ymarferol.  Mae’n fwy cyffredin i gyfryngwyr roi cymorth yn ystod y broses o gynllunio 
cyfweliad drwy roi cyngor ar sut y dylid gofyn cwestiynau ac yna ymyrryd yn ystod y 
cyfweliad lle mae camgyfathrebu yn debygol drwy gynorthwyo’r cyfwelydd i aralleirio’r 
cwestiwn neu drwy ailadrodd atebion y tyst lle y gallai fel arall fod yn anodd eu clywed 
neu y gallent fod yn aneglur ar y recordiad.  
 
Mae’n bwysig iawn cofio mai unig ddiben y cyfryngwr yw cynorthwyo’r broses o 
gyfathrebu a deall – ni chaiff weithredu fel ymchwilydd.' 

Daw o'r paragraff Sicrhau'r Dystiolaeth Orau 3.115/6. 
 
Dolenni  

Mae fersiwn lawn Sicrhau'r Dystiolaeth Orau ar gael yma: 

 Sicrhau’r Dystiolaeth Orau mewn Achosion Troseddol 

7.18 Crwneriaid 

Rhaid i'r crwner ymchwilio i farwolaeth y mae'n amau y bu'n dreisgar neu'n annaturiol, 
lle er enghraifft, mae'n bosib bod yr ymadawedig wedi'i ladd, wedi cymryd ei fywyd ei 
hun neu lle mae achos y farwolaeth yn anhysbys.  O dan ddarpariaethau Deddf 
Crwneriaid a Chyfiawnder 2009, rhaid i grwner hefyd ymchwilio i farwolaeth, beth 
bynnag yr achos ymddangosiadol, os digwyddodd hynny 'yn y ddalfa neu yng nghadw 
gan y wladwriaeth' megis lle cadwyd yr ymadawedig yn y carchar, yn y ddalfa, neu 
mewn canolfan gadw mewnfudo, neu ei gadw o dan ddeddfwriaeth iechyd meddwl, 
boed y cadw'n gyfreithlon neu'n anghyfreithlon.   
 
Os yw oedolyn diamddiffyn yn marw ac wedi'i gyfeirio i amddiffyn oedolion, rhaid 
ystyried rhannu gwybodaeth â'r crwner.  Bydd cynrychiolydd yr heddlu yn gyfrifol am y 
dasg hon.  
 
Dolenni 

I gael mwy o wybodaeth am wasanaeth y crwner, gweler y Ddeddf isod: 

 Deddf Crwneriaid a Chyfiawnder 2009 - Trosolwg 

http://www.ssiacymru.org.uk/media/pdf/1/l/Achieving_Best_Evidence_in_Criminal_Proceedings.pdf
http://www.ssiacymru.org.uk/media/pdf/6/f/Coroners_and_Justice_Act_-_An_Overview.doc
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7.19 Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru   

Ffurfiwyd Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru (AGGCC) yn 2007 
wrth integreiddio'r ddau gyn-arolygiaeth, Arolygiaeth Safonau Gofal Cymru ac 
Arolygiaeth Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru. Rôl AGGCC yw sicrhau ac annog 
gwelliannau yn y Gwasanaethau Cymdeithasol drwy reoleiddio, arolygu ac adolygu 
perfformiad. Mae AGGCC yn ymrwymedig i gydweithio ag asiantaethau a phartneriaid 
eraill i annog gwasanaethau o safon sy'n amddiffyn oedolion hawdd eu niweidio.  
 

Mae AGGCC yn gyfrifol am: 

 weithio gyda phartneriaid i atal cam-drin; drwy sicrhau bod strwythurau a 
pholisïau ar waith drwy adolygu trefniadau awdurdod lleol ar gyfer amddiffyn 
oedolion a thrwy arolygu gwasanaethau a reoleiddir. 

 sicrhau bod y person/pobl a gofrestrir o'r gwasanaethau mae'n eu rheoleiddio yn 
cydymffurfio â gofynion statudol a rheoliadol i ddiogelu a hyrwyddo lles unigolion 
diamddiffyn; 

 hysbysu'r Gwasanaethau Cymdeithasol neu'r heddlu ar unwaith am bryderon 
neu ddigwyddiadau os oes rheswm i gredu bod cam-drin neu drosedd wedi'i 
chyflawni; 

 ymateb i unrhyw honiad o gam-drin mewn unrhyw wasanaeth y mae'n ei 
reoleiddio, p'un ai y gall fod neu y mae angen gwasanaethau gofal cymunedol ar 
oedolyn neu beidio; 

 gweithio ar y cyd ag asiantaethau eraill i amddiffyn oedolion hawdd eu niweidio; 
drwy gymryd rhan mewn ymchwiliadau ar y cyd lle torrwyd rheoliadau; 

 darparu gwybodaeth gefndir berthnasol o fewn protocolau rhannu gwybodaeth 
lleol cyfredol a chyfrannu at brosesau ymchwiliol pan fo hynny'n briodol; 

 cwblhau'r holl gamau gweithredu y mae eu hasiantaeth yn cytuno iddynt mewn 
Cynlluniau Amddiffyn Unigol a Chyffredinol; 

 gweithredu yn ôl yr hyn a gytunwyd o fewn y Polisi a'r Gweithdrefnau Amddiffyn 
Oedolion os oes pryderon ynghylch amddiffyn oedolion;  

 sicrhau bod eu holl staff yn cael hyfforddiant amddiffyn oedolion priodol. 

Dolenni 

Mae manylion am rôl AGGCC ym maes amddiffyn oedolion ar gael yn: 

 Mewn Dwylo Diogel - Rôl Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol 
Cymru 

Mae rhannu gwybodaeth rhwng AGGCC ac awdurdodau lleol yn cael ei gynnwys yn y 
ddogfen ganlynol. Er ei bod yn cyfeirio at ASGC yn hytrach na AGGCC, fe'i cyhoeddir 
ar wefan AGGCC ac erys mewn grym (Medi 2010). 

 Protocol ar gyfer rhannu gwybodaeth rhwng Arolygiaeth Safonau Gofal Cymru ac 
Awdurdodau Lleol. 

http://www.ssiacymru.org.uk/media/pdf/7/h/In_Safe_Hands_The_Role_of_CSSIW_2_.pdf
http://www.ssiacymru.org.uk/media/pdf/7/h/In_Safe_Hands_The_Role_of_CSSIW_2_.pdf
http://new.wales.gov.uk/subsites/caresocialservicesinspect/reports/protocols/2506137/LocalAuthorities1.pdf?lang=cy
http://new.wales.gov.uk/subsites/caresocialservicesinspect/reports/protocols/2506137/LocalAuthorities1.pdf?lang=cy
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7.20 Yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch 

Yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch a Gorfodaeth Awdurdodau Lleol  

Yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch (HSE) ac awdurdodau lleol (ALl) sy'n 
gyfrifol am orfodi Deddf Iechyd a Diogelwch wrth Weithio 1974 (HSWA) a 
darpariaethau statudol perthnasol drwy filoedd o leoliadau gwaith ar draws Prydain 
Fawr. 
 

Mae HSWA yn amlinellu'r dyletswyddau cyffredinol y mae gan gyflogwyr, yr 
hunangyflogedig a phobl sy'n rheoli eiddo at weithwyr ac eraill y gallai gweithgareddau 
gwaith effeithio arnynt.  Mae HSE ac ALl yn cynnal archwiliadau iechyd a diogelwch ac 
yn ymchwilio i ddamweiniau neu gwynion sy'n cynnwys iechyd galwedigaethol, 
diogelwch a lles gweithwyr, yn ogystal â risgiau iechyd a diogelwch i aelodau'r 
cyhoedd sy'n deillio o weithgareddau gwaith. 

Mae'n ofynnol yn ôl Rheoliadau Adrodd am Anafiadau, Clefydau neu Ddigwyddiadau 
Peryglus 1995 (RIDDOR) yr adroddir am ddigwyddiadau penodedig gan gynnwys y 
canlynol: 

 marwolaeth unrhyw berson, boed yn y gwaith neu beidio, os yw o ganlyniad i 
ddamwain sy'n gysylltiedig â gwaith neu'n deillio ohono;  

 damweiniau sy'n gysylltiedig â gwaith sy'n arwain at farwolaeth gweithiwr neu 
berson hunangyflogedig, neu ei fod yn ddioddef anaf difrifol neu'n absennol o'r 
gwaith neu'n methu â chyflawni ei ddyletswyddau arferol am dros 3 diwrnod; 

 damweiniau sy'n gysylltiedig â gwaith neu'n deillio ohono sy'n arwain at berson 
nad yw yn y gwaith yn dioddef anaf ac yn gorfod mynd i'r ysbyty;   

 gweithiwr neu berson hunangyflogedig sy'n dioddef o un o'r clefydau sy'n 
gysylltiedig â gwaith a nodwyd;  

 un o'r digwyddiadau peryglus a nodir (mewn gofal cymdeithasol, y 
digwyddiadau mwyaf tebygol yw methiant offer codi neu sling neu dân difrifol 
sy'n golygu bod yn rhaid atal gweithgareddau gwaith am fwy na 24 awr). 

Y 'person cyfrifol' sef y cyflogwr fel arfer, sydd â'r ddyletswydd gyfreithiol i adrodd am y 
digwyddiad, ac adroddir am y rhan fwyaf o ddamweiniau i'r Ganolfan Gyswllt 
Digwyddiadau (ICC).  Mewn rhai achosion, gall yr heddlu, swyddfa'r crwner, y rheolydd 
gofal neu eraill hysbysu'r HSE/ALl/ICC am ddigwyddiad (er mai cyfrifoldeb y 'person 
cyfrifol' yw hwn o hyd). Mae mwy o arweiniad ar gael ar wefan HSE.  

Polisi'r HSE a'r ALl yw cynnal ymchwiliadau yn unol â Datganiad Polisi Gorfodi HSE, 
sy'n adlewyrchu egwyddorion Côd Cydymffurfio'r Rheolyddion a'r  Côd ar gyfer 
Erlynyddion y Goron.   

Gall HSE/ ALl ystyried ymchwilio i ddigwyddiadau.  Caiff anafiadau dros 3 diwrnod, 
anafiadau mawr, clefydau, digwyddiadau peryglus a marwolaethau eu dethol i'w 
hymchwilio gan HSE/ALl yn seiliedig ar sawl ffactor gan gynnwys y meini prawf dethol 
cyhoeddedig a Datganiad Polisi Gorfodaeth HSE.  Pan geir marwolaeth sy'n 
gysylltiedig â gwaith, dilynir y Protocol Marwolaeth sy'n Gysylltiedig â Gwaith. 

Lle nad yw damweiniau i bobl sy'n defnyddio gwasanaethau gofal yn cael eu priodoli i 
weithgaredd gwaith, ni fyddai'n rhaid adrodd amdanynt.  Nid oes rhaid adrodd am 
farwolaethau o achosion naturiol.  Mewn rhai achosion, yn sgil yr wybodaeth 
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gyfyngedig a ddarperir, nid yw'r hyn sy'n adroddadwy yn glir ac yn yr amgylchiadau 
hynny, gwneir ymholiadau cychwynnol gan HSE/ALl i wneud y sefyllfa'n eglur.  

Rhagwelir hefyd y gall arolygwyr HSE/ALl yn ystod eu hymchwiliad nodi methiannau 
mewn gofal sy'n brif achos digwyddiad neu y gall fod wedi cyfrannu ato.  Byddai angen 
trafodaeth wedyn rhwng y rheoleiddwyr.   

Gan ystyried rôl yr Heddlu, mae'n ofynnol i HSE ac ALl yn ôl Datganiad Polisi 
Gorfodaeth HSE gynnal ymchwiliad ar y safle i farwolaeth sy'n gysylltiedig â gwaith y 
mae'n rhaid adrodd amdani yn y rhan fwyaf o achosion.  Gall HSE hefyd ymchwilio i 
farwolaethau sy'n gysylltiedig â gwaith nad oes yn rhaid adrodd amdanynt.  

Lle y bo'n briodol, bydd HSE ac ALl yn erlyn torcyfraith iechyd a diogelwch o dan 
HSWA.  Wrth wneud hyn, caiff HSE ac ALl arweiniad gan egwyddorion Datganiad 
Polisi Gorfodaeth HSE sy'n pwysleisio natur ddifrifol unrhyw farwolaeth o ganlyniad i 
weithgareddau gwaith ac yn adlewyrchu egwyddorion Côd Cydymffurfio'r Rheolyddion 
a'r Côd ar gyfer Erlynyddion y Goron.   

Cyfeiriadau diogelu 

Nid oes trefniadau ffurfiol i arolygwyr iechyd a diogelwch o'r HSE ac ALl wneud 
cyfeiriadau diogelu.  Fodd bynnag, gall arolygwyr nodi materion sydd yn eu barn hwy 
yn golygu cam-drin yn ystod cyfres o archwiliadau neu ymchwiliadau.  Lle mae'r 
gwasanaeth wedi'i gofrestru, dylai'r arolygwr drafod ei bryderon â'r rheoleiddiwr gofal 
perthnasol a fyddai wedyn yn gyfrifol am y cyfeirio, os yw'n briodol.  Fodd bynnag, 
mae'n debygol y bydd gan arolygwyr bryderon ynghylch gwasanaethau nad ydynt 
wedi'u cofrestru (er enghraifft canolfannau dydd).  Yn yr amgylchiadau hynny, dylai 
arolygwyr gysylltu â'r rheolwr diogelu yn yr ALl perthnasol.  Lle mae ymchwiliad 
diogelu yn cael ei gynnal gan y Gwasanaethau Cymdeithasol, dylent fod yn sensitif i'r 
ffaith y gall unrhyw ymchwiliad troseddol olygu na ellir datgelu peth gwybodaeth i rai 
partïon (yn enwedig tystion neu bobl bosib a ddrwgdybir) ar yr adeg honno. 

Caiff gweithdrefn ymdrin â chwynion HSE ei rhoi ar waith ar gyfer cwynion a wneir gan 
weithwyr neu aelodau'r cyhoedd i'r HSE.  Bydd gan ALl eu system ffurfiol eu hunain o 
wneud iawn i achwynwyr. Gall yr HSE/ALl gysylltu â'r rheoleiddiwr gofal lle mae 
cwynion yn effeithio ar bobl sy'n defnyddio gwasanaethau gofal a gweithwyr i sicrhau 
cydymffurfio â deddfwriaeth iechyd a diogelwch a safonau gofal. Lle mae cwynion yn 
ymwneud â gofal unigolion, caiff y rhain eu cyfeirio at y rheoleiddiwr gofal. 

I'r gwasanaethau hynny a gofrestrir â'r rheoleiddiwr gofal, y dyraniad gorfodi yw: 

 Cartrefi gofal  Lle mae darparu gofal personol yn brif weithgaredd, yr ALl fel 
arfer bydd yr awdurdod gorfodi, oni bai bod y gwasanaeth yn eiddo i'r ALl, ac yn 
yr achos hwn cyfrifoldeb yr HSE ydyw.  Lle mae darparu gofal nyrsio yn brif 
weithgaredd, yr HSE fydd yr awdurdod gorfodi. 

 Asiantaethau gofal yn y cartref.  HSE yw'r awdurdod gorfodi ar gyfer 
gweithgareddau gwaith a gyflawnir ar eiddo domestig. Felly, yr HSE fydd yn 
rheoleiddio gwaith gwirioneddol y rhai sy'n darparu gofal mewn cartref person.  
ALl fydd yr awdurdod gorfodi ar gyfer gweithgareddau swyddfa'r asiantaethau 
eu hunain (ac eithrio darpariaeth fewnol ALl lle byddai'r HSE yn eu gorfodi), a 
byddai rôl ganddynt felly wrth reoleiddio trefniadau rheoli iechyd a diogelwch. 

 Asiantaethau nyrsio.  HSE yw'r awdurdod gorfodi mewn perthynas â 
gweithgareddau gwaith mewn eiddo domestig, yn rheoleiddio gwaith 
gwirioneddol y rhai sy'n darparu gofal nyrsio mewn cartref defnyddwyr 
gwasanaethau.  ALl fydd yr awdurdod gorfodi ar gyfer gweithgareddau swyddfa, 
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a byddai ganddynt felly rôl wrth reoleiddio trefniadau rheoli iechyd a diogelwch.   

 Cynlluniau Lleoli Oedolion.  ALl fydd yr awdurdod gorfodi ar gyfer 
gweithgareddau swyddfa ac eithrio gwasanaethau ALl mewnol. Ar gyfer gwaith 
y gwir ofalwyr lleoli oedolion mewn eiddo domestig, yr HSE fydd yr awdurdod 
gorfodi.  

Mae'r HSE yn gyfrifol am: 
 weithio i sicrhau iechyd, diogelwch a lles y bobl a gyflogir; 

 gweithio i helpu i sicrhau iechyd, diogelwch a lles pobl nad ydynt wedi'u cyflogi 
ond y gall gweithgareddau gwaith effeithio arnynt; 

 gweithio gyda rhanddeiliaid (gan gynnwys rheoleiddwyr eraill) er mwyn gwella 
rheoleiddio mannau gwaith; 

 gweithio gyda darparwyr gofal i helpu i amddiffyn pobl hawdd eu niweidio rhag 
afiechyd neu anaf sy'n gysylltiedig â gwaith; 

 datblygu arweiniad i arolygwyr a darparwyr gofal a fydd yn cynorthwyo wrth 
wella safonau diogelwch; 

 gweithio gyda darparwyr gofal/cyflogwyr i sicrhau bod ganddynt drefniadau 
rheoli digonol (gan gynnwys arweinyddiaeth, polisïau, trefniadaeth, cynllunio, 
cymhwysedd, hyfforddiant) i reoli'r risgiau sydd yno; 

 cynnal archwiliadau cyffredinol neu wedi'u targedu o'r eiddo yn achlysurol;   

 ymchwilio i rai anafiadau difrifol, afiechyd neu farwolaethau gweithwyr neu 
aelodau o'r cyhoedd yn deillio o weithgareddau gwaith neu mewn cysylltiad â 
hwy. 

 gweithredu i sicrhau bod risgiau'n cael eu nodi a'u rheoli'n ddigonol; 

 cymryd camau gorfodi i sicrhau gwelliannau neu sicrhau cyfiawnder lle y bo'n 
briodol. 

7.21 Iechyd yr Amgylchedd   

Mae proffesiwn Iechyd yr Amgylchedd mewn llywodraeth leol yn cyflawni gwaith 
iechyd cyhoeddus mewn amrywiaeth o feysydd sy'n cynnwys tai, niwsans statudol, 
iechyd a diogelwch galwedigaethol, diogelwch bwyd, rheoli clefydau heintus  ac 
amddiffyn yr amgylchedd. 
 
Gall ymarferwyr Iechyd yr Amgylchedd ddod i gysylltiad ag oedolion diamddiffyn yn 
rheolaidd wrth gyflawni eu dyletswyddau, yn enwedig mewn meysydd megis sŵn ac 
unrhyw niwsans statudol arall, rheoli clefydau heintus a safonau, adnewyddu ac 
addasu tai.   
 
Bydd holl staff Iechyd yr Amgylchedd priodol yr awdurdod lleol wedi cael hyfforddiant 
mewn materion amddiffyn oedolion ac yn gwybod sut i adrodd am honiadau neu 
amheuon o gam-drin oedolion i'w rheolwyr llinell, gwasanaethau cymdeithasol neu'r 
heddlu. 
 
Dylai adrannau Iechyd yr Amgylchedd yr awdurdod lleol gyflawni eu rhwymedigaethau 
i gydymffurfio â Pholisi a Gweithdrefnau Cytunedig Cymru ar gyfer Amddiffyn Oedolion 
Hawdd eu Niweidio.   
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7.22 Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru 

Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru yw arolygiaeth a rheoleiddiwr annibynnol yr holl ofal 
iechyd yng Nghymru.  
 
Mae gan AGIC Gofal Iechyd Annibynnol y swyddogaethau canlynol o dan Ddeddf 
Safonau Gofal 2000:  
 
Cofrestru: Mae AGIC yn penderfynu pwy sy'n gallu darparu gwasanaethau 
cofrestredig. Yn ôl y gyfraith, rhaid iddo sicrhau bod gwasanaethau o safon dderbyniol 
cyn y gallant gael eu cofrestru ac felly weithredu. 
 
Archwilio: yw'r broses o wirio bod y gwasanaeth cofrestredig yn parhau i gynnig safon 
gofal dderbyniol. Mae Archwilio hefyd yn ceisio gwella ansawdd y gwasanaethau.  
Mae AGIC yn archwilio gwasanaethau gofal iechyd annibynnol yn erbyn rheoliadau a 
safonau gofynnol cenedlaethol ac yn cyhoeddi adroddiad am ei ganfyddiadau.  
 
Gorfodi: Mae AGIC yn sicrhau y ceir cydymffurfiaeth â'r Ddeddf Safonau Gofal a'r 
rheoliadau cysylltiedig ac mae'n ystyried y safonau gofynnol cenedlaethol.  Mae AGIC 
yn gweithio gyda darparwyr i wella'r gofal a gynigir a lle nad eir i'r afael ag ansawdd y 
gofal, gall AGIC gymryd camau gorfodi. 
  
Os yw AGIC wrth gyflawni'u gwaith yn nodi unrhyw bryderon amddiffyn oedolion posib, 
rhaid cyfeirio'r rhain i  amddiffyn oedolion.  
 
Nid oes gan AGIC swyddogaeth statudol i ddatrys cwynion am ddarparwyr gofal 
iechyd annibynnol, gan eu bod yn gyfrifol am wneud hyn eu hunain.  Fodd bynnag, 
mae AGIC yn casglu gwybodaeth am bob un o'r darparwyr a gofrestrir gyda hwy, i 
helpu i gadw llygad ar ansawdd eu gwasanaethau.  Mae'r wybodaeth hon yn cynnwys 
unrhyw bryderon y mae cleifion neu aelodau eraill y cyhoedd yn eu hanfon i AGIC.  Er 
enghraifft, os gwneir cwyn i ddarparwr annibynnol ac nid yw'r achwynydd yn fodlon ar 
yr ymateb, dylid hysbysu AGIC.  Gall AGIC gymryd camau gorfodi os yw'r darparwr 
wedi cyflawni trosedd. 
 
Mae AGIC yn rheoleiddio nifer o leoliadau gofal iechyd annibynnol yng Nghymru.  Mae 
archwilio'r gwasanaethau hyn yn erbyn gofynion y Ddeddf, y rheoliadau perthnasol a'r 
safonau gofynnol cenedlaethol a osodwyd gan Lywodraeth Cynulliad Cymru. 
 
Yn ei rôl wrth ymchwilio i gwynion a wnaed yn erbyn gwasanaethau wedi'u rheoleiddio, 
gall AGIC nodi materion lle mae angen camau gorfodi gan AGIC ei hun, neu eu 
cyfeirio i asiantaethau eraill. 
 
I ategu rôl AGIC wrth orfodi, mae Deddf Safonau Gofal 2000 yn darparu ar gyfer dau 
fath eang o gam gorfodi lle nad yw darparwr yn cyflawni eu rhwymedigaethau - 
erlyniad troseddol neu weithredu sifil: 

 gall AGIC ddilyn erlyniad troseddol neu rybudd syml, lle mae'n ystyried y cafwyd 
trosedd statudol, er enghraifft, toramodau neu drosedd o dan y rheoliadau; a   

 gall AGIC gymryd achos sifil a all gynnwys, er enghraifft, wrthod neu ganslo 
cofrestriad; gosod amodau cofrestru, neu wrthod amrywio amodau cofrestru y 
mae gweithdrefnau cyffredin a brys ar gael ar eu cyfer. 



 

 
64 

 

Dolenni 

Mae gwybodaeth gyffredinol am AGIC ar gael ar eu gwefan: 

 Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru 
 

Mae mwy o wybodaeth am Reoliadau Cyffredinol ar gael yn adran Arweiniad Atodol a 
Rheoliadau a Safonau Iechyd gwefan AGIC: 

 Arweiniad Perthnasol  

7.23 Gwasanaethau Tân ac Achub 

Mae Gwasanaethau Tân ac Achub De Cymru, Canolbarth a Gorllewin Cymru a 
Gogledd Cymru wedi mabwysiadu polisi sy'n nodi rolau a chyfrifoldebau i amddiffyn 
oedolion hawdd eu niweidio rhag cam-drin ac i ymateb i bryderon am gam-drin posib.  
Nodau’r polisi hwn yw: 

 Bydd yr holl staff a gyflogir gan y gwasanaeth yn ymwybodol o'u cyfrifoldeb i 
amddiffyn oedolion hawdd eu niweidio. 

 Bydd y gwasanaeth yn cydymffurfio â'r polisïau a'r gweithdrefnau y cytunwyd 
arnynt ar gyfer amddiffyn oedolion hawdd eu niweidio yng Nghymru. 

 Bydd y gwasanaeth yn egluro ac yn cefnogi eu rolau ymarferwyr a rheolwyr 
wrth amddiffyn oedolion hawdd eu niweidio. 

Dolenni 

Mae'r Gwasanaeth Tân ac Achub wedi datblygu polisi mewnol ar amddiffyn oedolion a 
ffurflen adrodd fewnol: 

 Polisi Amddiffyn Oedolion y Gwasanaeth Tân ac Achub 

 Ffurflen Gyfeirio y Gwasanaeth Tân ac Achub 

7.24 Gwasanaeth Ambiwlans 

Mae Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaeth Ambiwlans Cymru yn ceisio sicrhau eu bod yn 
cydnabod a diogelu oedolion yr ystyrir eu bod yn ddiamddiffyn neu mewn perygl.  Lle 
deuir ar draws cam-drin oedolion gwirioneddol, honedig neu amheuaeth o gam-drin, 
rhaid i'r holl bersonél ambiwlans a gyflogir gan Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaeth 
Ambiwlans Cymru, gan gynnwys gwasanaethau triage ffôn Galw Iechyd Cymru, roi'r 
gweithdrefnau cytunedig ar gyfer cofnodi a chyfeirio achosion ar waith. 
 
Bydd yr Ymddiriedolaeth yn cyflawni ei rhwymedigaeth i gydymffurfio â pholisi a 
gweithdrefnau cytunedig ar gyfer amddiffyn oedolion hawdd eu niweidio yng Nghymru. 
 
Mae'r Ymddiriedolaeth yn ymrwymedig i gynnal cydweithredu amlasiantaeth llawn a 
bydd yn cadw at yr amcanion a'r gweithdrefnau a nodir yn y llawlyfr hwn. 
 
Dolenni 

Mae Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaeth Ambiwlans Cymru wedi cynhyrchu dwy 
ddogfen sy'n ymwneud ag amddiffyn oedolion rhag cael eu cam-drin: 

 Polisi Amddiffyn Oedolion Hawdd eu Niweidio 

 Gweithdrefn Gweithredu Safonol Amddiffyn Oedolion Hawdd eu Niweidio 
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7.25 Swyddogion a Rheolwyr Contractau a Chomisiynu 

Mae staff Iechyd a'r Gwasanaethau Cymdeithasol yn gyfrifol am gontractio a 
chomisiynu, ac maent yn benodol gyfrifol am: 

 Ddatblygu a rhoi'r broses gontractio ar waith, sy'n nodi bod yn rhaid i'r holl 
wasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol a gomisiynir gytuno i weithio yn unol 
â gofynion y ddogfen hon. Rhaid i wasanaethau a gomisiynir ddangos bod yr 
holl staff yn derbyn hyfforddiant am ymwybyddiaeth amddiffyn oedolion a 
hyfforddiant priodol arall i gydymffurfio â'r holl ofynion gweithdrefnol. 

 Monitro perfformiad gwasanaethau a gontractir, gan nodi unrhyw batrymau sy'n 
dod i'r amlwg sy'n awgrymu y gall fod achos pryder, a gweithredu ar bryderon 
fel hyn. 

 Gweithio'n agos â darparwyr gwasanaethau i'w cynorthwyo i fynd i'r afael â 
phryderon parhaus a all fod yn ymwneud â gofynion contract. 

 Hysbysu swyddogion amddiffyn oedolion y Gwasanaethau Cymdeithasol neu'r 
Heddlu ar unwaith am unrhyw bryderon neu ddigwyddiadau, os oes rheswm i 
gredu bod trosedd wedi'i chyflawni. 

 Gwneud cyfeiriadau amddiffyn oedolion pan fydd ganddynt wybodaeth sy'n 
awgrymu bod oedolyn diamddiffyn wedi'i gam-drin. 

Mae'r staff contractau a chomisiynu yn gweithio'n agos ar draws gwasanaethau i 
oedolion gan gynnwys gwasanaethau cwsmeriaid, asesu, rheoli gofal a Chydlynwyr 
Amddiffyn Oedolion i sicrhau eu bod yn ymwybodol o berfformiad darparwyr gofal ac 
yn gallu nodi unrhyw ddirywiad mewn safonau gofal a'r peryglon a all godi yn sgîl hyn.   
 
Mae staff contractau a chomisiynu'n chwarae rôl weithredol wrth amddiffyn oedolion 
drwy: 

 gymryd rhan mewn Trafodaethau Strategaeth i leihau'r perygl cychwynnol i 
oedolion diamddiffyn y gall darparwr gwasanaeth ar gontract effeithio arno; 

 bod yn bresennol mewn Cyfarfodydd Strategaeth i rannu gwybodaeth a 
chyfrannu at bennu cylch gorchwyl unrhyw ymchwiliad neu wasanaeth ar 
gontract;  

 cyflawni ymchwiliadau i arfer darparwyr gwasanaethau ar gontract; 

 cwblhau'r holl gamau gweithredu y mae eu hasiantaeth yn cytuno iddynt mewn 
Cynlluniau Amddiffyn Unigol; 

 mynd i Gynadleddau Achos naill ai i gyflwyno canfyddiadau ymchwiliad a 
gynhaliwyd ganddynt i wasanaeth ar gontract neu i gynorthwyo wrth werthuso 
canfyddiadau ymchwiliad gan swyddogion ymchwilio eraill.  

 cytuno ar ymweliadau monitro â gwasanaethau ar gontract a'u cwblhau os nodir 
yr angen am fonitro ychwanegol yn ystod y broses amddiffyn oedolion. 

Mae swyddogion contractau/comisiynu yn gyfranwyr allweddol i'r broses monitro 
perfformiad darparwyr (Pryderon Cynyddol).  Maent yn rhannu gwybodaeth yn 
rhagweithiol i alluogi nodi pryderon ynghylch safonau gofal a materion amddiffyn 
oedolion yn gynnar.  
 
Mae'r Cynulliad wedi cyhoeddi arweiniad sy'n nodi sut mae'n rhaid i staff contractau a 
chomisiynu ac amrywiaeth o staff eraill y mae ganddynt wybodaeth i'w rhannu, gwrdd 
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yn rheolaidd at y diben hwn a chymryd camau gweithredu os yw'r wybodaeth maent yn 
ei rhannu yn cyfiawnhau hyn. 
 

Dolenni 

Mae arweiniad Cynulliad Cymru sy'n cynnwys rhannu gwybodaeth am wasanaethau ar 
gael yn: 

 Pryderon cynyddol ynghylch cartrefi gofal sy'n darparu gwasanaethau ar gyfer 
oedolion, a chau'r cartrefi hynny 

7.26 Darparwyr Gwasanaethau (Perchnogion, Rheolwyr a'u 
Hadrannau AD) 

Mae'r adran hon yn berthnasol i bob darparwr gwasanaeth, boed yn annibynnol neu'n 
statudol, iechyd neu awdurdod lleol ac yn cynnwys ysbytai annibynnol. 

Mae'r holl asiantaethau'n gyfrifol am amddiffyn oedolion hawdd eu niweidio. Mae hyn 
yn golygu gweithio i atal cam-drin rhag digwydd, adrodd am gam-drin os amheuir 
hynny, cydweithredu â'r broses amddiffyn oedolion a chyflawni unrhyw gamau 
gweithredu y cytunir arnynt o ganlyniad i'r broses amddiffyn oedolion. Rhaid i 
asiantaethau weithio gyda'i gilydd yn weithredol.  Rhaid i'r holl asiantaethau gydnabod 
bod cydweithio rhyngasiantaeth, cydweithredu a chydlynu yn hanfodol i oedolion 
diamddiffyn. 

7.26.1 Mae gan reolwyr strategol sefydliadau darparu'r cyfrifoldebau canlynol: 

 Gwneud ymrwymiad clir i'r Polisi a'r Gweithdrefnau Amddiffyn Oedolion hyn a 
sicrhau bod cyhoeddusrwydd i'r gofynion a'u bod yn hygyrch ac yn cael eu deall 
a'u defnyddio gan y bobl maent yn eu cyflogi.  

 Darparu eu harweiniad amddiffyn oedolion gweithredol eu hunain sy'n gydnaws 
ac yn gyson â'r Polisi a'r Gweithdrefnau Amddiffyn Oedolion hyn, ac sy'n 
cydnabod rôl arweiniol y Gwasanaethau Cymdeithasol wrth gydlynu'r broses 
amddiffyn oedolion.  Dylai'r arweiniad ddisgrifio i staff ym mhob gwasanaeth a 
lleoliad yn yr asiantaeth honno, sut byddant yn rhoi Polisi a Gweithdrefnau 
Amddiffyn Oedolion Cymru ar waith yn eu gweithle.  

 Hyrwyddo diwylliant yn y gweithle sy'n gwerthfawrogi'r rhai sy'n derbyn 
gwasanaethau a'r rhai sy'n eu darparu fel pobl gyfartal ac sy'n hyrwyddo dim 
goddefgarwch tuag at unrhyw ffurf ar gam-drin. 

 Sicrhau bod eu staff yn gwybod bod ganddynt ddyletswydd foesol a 
phroffesiynol i adrodd am unrhyw bryder, amheuaeth neu wybodaeth am gam-
drin neu berygl o gam-drin. 

 Cyflwyno a gweithio yn ôl polisi a gweithdrefn cwynion a pholisi a gweithdrefn 
mynegi pryderon/datgelu camarfer sy'n cael cyhoeddusrwydd, ac y gellir mynegi 
pryderon, cwynion a chynrychioliadau drwyddynt.  Dylai polisïau datgelu 
camarfer nodi sut caiff unigolion sy'n mynegi pryderon eu cefnogi gan eu 
cyflogwr. 

 Sicrhau bod eu gweithdrefnau recriwtio a dethol ar gyfer staff a gyflogir a 
gwirfoddolwyr yn drylwyr ac yn diogelu oedolion diamddiffyn rhag y rhai a all eu 
hecsbloetio, eu niweidio neu eu cam-drin.   

 Sicrhau bod yr holl staff â chyfrifoldeb rheoli yn ymwybodol o'u cyfrifoldebau ar 

http://www.ssiacymru.org.uk/media/pdf/7/4/Escalating_Concerns_with_and_Closures_of_Care_Homes_Providing_Services_for_Adults.pdf
http://www.ssiacymru.org.uk/media/pdf/7/4/Escalating_Concerns_with_and_Closures_of_Care_Homes_Providing_Services_for_Adults.pdf
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gyfer amddiffyn oedolion hawdd eu niweidio ac am roi'r polisi a'r gweithdrefnau 
ar waith.  

 Cydweithredu'n llawn â'r prosesau Cyfarfod Strategaeth Amddiffyn Oedolion ac 
ymchwilio a gweithredu ar yr argymhellion sy'n codi o'r prosesau hyn pan 
fyddant yn ymwneud a hwy'n uniongyrchol, a sicrhau bod y rhai y maent yn 
gyfrifol amdanynt fel rheolwyr llinell hefyd yn cydweithredu'n llawn. 

 Cwblhau'r holl weithredoedd y mae eu hasiantaethau'n cytuno arnynt mewn 
Cynlluniau Amddiffyn Unigol. 

7.26.2 Mae rheolwyr gweithredol mewn asiantaethau darparu yn gyfrifol am: 

 sicrhau bod arfer recriwtio da yn cael ei ddilyn (proses gwneud cais agored, 
cyfweliadau teg, gofyn am eirda, cyflawni gwiriadau STC a gwiriad yr Awdurdod 
Diogelu Annibynnol pan gaiff ei gyflwyno); 

  sicrhau bod yr holl staff yn derbyn hyfforddiant sefydlu sy'n cynnwys sylfaen 
gwerth y gwasanaeth, anghenion a hawliau oedolion diamddiffyn, a'r sgiliau a'r 
wybodaeth sylfaenol i gefnogi'r grŵp cleientiaid penodol; 

 sicrhau bod eu holl staff wedi mynychu sesiynau hyfforddiant ymwybyddiaeth o 
amddiffyn oedolion fel rhan o'u sefydlu; 

 sicrhau bod yr holl staff yn derbyn goruchwyliaeth a chefnogaeth ddigonol ac yn 
cael adborth yn ystod hyn am eu harfer, a chyfle i godi unrhyw faterion neu 
bryderon sy'n ymwneud â'r bobl maent yn eu cefnogi. 

 sicrhau eu bod yn deall ac yn dilyn gofynion y ddogfen hon ynglŷn â'r berthynas 
rhwng amddiffyn oedolion a phrosesau AD; 

 hysbysu'r Gwasanaethau Cymdeithasol a/neu'r Heddlu a/neu AGGCC ar 
unwaith am unrhyw bryderon neu ddigwyddiadau yn unol â'r ddogfen hon, h.y. 
heb ymchwiliadau mewnol blaenorol; 

 cydweithredu'n llawn â'r prosesau Cyfarfod Strategaeth Amddiffyn Oedolion ac 
ymchwilio a gweithredu ar yr argymhellion sy'n codi o'r prosesau hyn.  

 cwblhau'r holl gamau gweithredu y mae eu hasiantaeth yn cytuno iddynt mewn 
Cynlluniau Amddiffyn Unigol. 

Dolenni 

Amlinellir y cysylltiadau rhwng amddiffyn oedolion ac adnoddau dynol mewn siart llif; 

 Siart Llif Amddiffyn Oedolion ac AD 

 

7.27 Ysgolion ac Addysg Bellach 

Mae disgyblion 18 oed ac iau yn cael eu cynnwys ym Mholisi Amddiffyn Plant Cymru.  
Lle mae gan ysgolion ddisgyblion 18 oed ac yn hŷn, dylent ddilyn yr arweiniad isod.  
Lle mae pryderon am y camau gweithredu priodol i'w dilyn, dylid ceisio cyngor gan 
weithwyr proffesiynol amddiffyn oedolion. 
 
Dylai'r holl brifysgolion, colegau addysg bellach a sefydliadau ôl-18 eraill: 

 fod yn ymwybodol o Bolisi a Gweithdrefnau ar gyfer Amddiffyn Oedolion Hawdd 
eu Niweidio Cymru; 

http://www.ssiacymru.org.uk/media/pdf/2/m/Adult_Protection_HR_Flow_Chart_1_.pdf
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 meddu ar bolisïau i gefnogi mynediad gan fyfyrwyr o bob rhan o'r gymuned, gan 
gynnwys trefniadau i ddarparu cefnogaeth ychwanegol lle bo'r angen; 

 cadw at drefniadau adrodd lleol ar gyfer pryderon amddiffyn oedolion; 

 meddu ar drefniadau adrodd mewnol clir sy'n gydnaws â pholisi a threfniadau 
adrodd lleol a chenedlaethol; 

 sicrhau bod unrhyw drefniadau bugeiliol i gefnogi myfyrwyr yn gydnaws â'r polisi 
cenedlaethol er mwyn ymateb i unrhyw honiadau sy'n ymwneud â myfyrwyr, 
boed fel dioddefwr honedig neu dramgwyddwr honedig. 

 sicrhau bod eu polisi a'u gweithdrefnau AD yn gydnaws â Pholisi a 
Gweithdrefnau Amddiffyn Oedolion Cymru er mwyn ymateb i honiadau'n 
ymwneud â gweithwyr;  

 darparu hyfforddiant i'r holl staff â chanddynt gyswllt uniongyrchol a disgyblion 
am amddiffyn oedolion fel eu bod yn gallu nodi ac adrodd am ddigwyddiadau 
posib o gam-drin os ydynt yn codi, yn unol â threfniadau adrodd cytunedig.  

 gweithio gyda staff amddiffyn oedolion lleol wrth ymateb i unrhyw honiadau o 
gam-drin. 

Mae'n bosib y gofynnir i'r cyrff hyn ymuno â'r Pwyllgor Amddiffyn Oedolion lleol. 

7.28 Eiriolwyr ac Eiriolwyr Galluedd Meddyliol Annibynnol (IMCA)  

Mae eiriolwyr statudol (e.e. IMCA) neu anstatudol (gan gynnwys rhai gwirfoddol) yn 
gweithio gydag oedolion diamddiffyn mewn amrywiaeth o gyd-destunau.  Gall pob 
oedolyn diamddiffyn dderbyn cefnogaeth eiriolwr ni waeth beth yw'r materion neu'r 
asesiadau sy'n gysylltiedig â'u galluedd i wneud penderfyniadau penodol. Fodd 
bynnag, yr unig ffordd y gallant dderbyn cefnogaeth IMCA yw os ydynt yn bodloni'r 
meini prawf a amlinellir yn y Ddeddf Galluedd Meddyliol ac unrhyw reoliadau dilynol a 
wnaed o dan y Ddeddf. 
 
Dylai pob eiriolwr: 

 Gyflawni'r hyfforddiant ymwybyddiaeth amddiffyn oedolion priodol a bod yn gwbl 
gyfarwydd â'r Polisi a'r Gweithdrefnau. 

 Adrodd am unrhyw bryderon sydd ganddynt am gam-drin posib i'r 
Gwasanaethau Cymdeithasol, neu i'r heddlu os oes trosedd wedi'i chyflawni. 

 Cydweithredu'n llawn i gynorthwyo unrhyw weithdrefnau ymchwiliol. 

 Parhau yn ei rôl eiriolaeth gyda'r oedolyn diamddiffyn drwy gydol prosesau o'r 
math, gan eu cefnogi a'u helpu i ddeall yr hyn sy'n digwydd. 

 Sicrhau bod llais yr oedolyn diamddiffyn yn cael ei glywed.  

Weithiau, penodir eiriolwyr yn benodol i gefnogi oedolion diamddiffyn oherwydd efallai 
eu bod wedi'u cam-drin, a bod angen cefnogaeth eiriolwr er mwyn iddynt ddeall ac 
ymdopi â'r broses ymchwiliol.  Dylai gweithdrefnau amddiffyn oedolion ganolbwyntio ar 
y dioddefwr a'i anghenion a gall cyfranogaeth eiriolwr helpu i sicrhau bod y 
gweithdrefnau'n gweithio yn y ffordd yma. 
 
Gall Eiriolwyr Galluedd Meddylion Annibynnol (IMCA)  gael eu penodi i gefnogi naill ai'r 
dioddefwr cam-drin honedig neu'r tramgwyddwr cam-drin honedig os cânt eu hasesu'n  
oedolion diamddiffyn.  Gall hyn gynnwys achosion lle cafwyd anghydfod o fewn 
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teuluoedd ynghylch buddion pennaf oedolyn diamddiffyn neu rhwng teuluoedd ac 
asiantaethau statudol.  Mae mwy o wybodaeth am y meini prawf ar gyfer penodi IMCA 
yn Adran 10.1.1. Ceir manylion llawn yng Nghod Ymarfer y Ddeddf Galluedd 
Meddyliol. 
 

Dolenni 

Gellir cyrchu'r rheoliadau sy'n cynnwys cyfranogaeth IMCA mewn amddiffyn oedolion 
drwy'r ddolen isod: 

 Rheoliadau 2007 Deddf Galluedd Meddyliol 2005 (Eiriolwyr Galluedd Meddyliol 
Annibynnol) (Cymru)  

Mae arweiniad wedi'i ddrafftio gan Grŵp Cydlynwyr Amddiffyn Oedolion Cymru, yn 
seiliedig ar reoliadau Cymru, sy'n amlinellu'r meini prawf ar gyfer cynnwys IMCA mewn 
achosion amddiffyn oedolion. 

 Meini prawf ar gyfer defnyddio Eiriolwyr Galluedd Meddyliol Annibynnol mewn 
achosion Amddiffyn Oedolion yng Nghymru 

Mae arweiniad ychwanegol ar gyfranogaeth IMCA ym maes amddiffyn oedolion wedi'i 
gynhyrchu gan yr Asiantaeth Gwella Gofal Cymdeithasol a Chymdeithas 
Cyfarwyddwyr Gwasanaethau Cymdeithasol i Oedolion 

 Arweiniad 32 yr Asiantaeth Gwella Gofal Cymdeithasol: IMCA ym maes diogelu 
oedolion 

7.29 Perthnasau a Gofalwyr  

Gall perthnasau a gofalwyr adnabod newidiadau mewn oedolyn diamddiffyn na chaiff 
efallai eu cydnabod na'u hysbysu fel arall.  Os ydynt yn pryderu ynghylch oedolyn 
diamddiffyn y maent yn gofalu amdano a all fod yn cael ei gam-drin gan rywun arall 
mae ganddynt:  

 gyfrifoldeb personol a chymdeithasol i adrodd am hyn i'r Gwasanaethau 
Cymdeithasol neu'r Heddlu; 

 dylent gydweithredu ag unrhyw weithdrefnau  ymchwiliol; ond hefyd 

 dylent gael eu hysbysu a'u cynnwys yn y broses, cyhyd ag y bo'n bosib ac yn 
briodol.  Gallant fod yn gefnogaeth sylweddol i'r oedolyn diamddiffyn drwy'r 
broses ymchwilio ac adfer. 

Weithiau, perthnasau a gofalwyr yw'r rhai sy'n cam-drin.  Er nad yw 'bwriad' yn helpu i 
bennu a yw cam-drin wedi digwydd, mae'n ystyriaeth berthnasol ar gyfer ymchwiliad.  
Er enghraifft, os yw perthynas neu ofalwr wedi cam-drin oedolyn diamddiffyn drwy 
ddwyn ei arian, mae hyn yn amlwg yn fwriadol ac yn droseddol.  Ar y llaw arall, os yw 
gofalwr yn ceisio ond yn ei chael hi'n anodd ymdopi â galwadau darparu gofal ac yn 
gwneud defnydd amhriodol o atal heb fwriadu niweidio, mae angen ymateb gwahanol 
i'w sefyllfa.  

http://www.opsi.gov.uk/legislation/wales/wsi2007/wsi_20070852_en_1
http://www.opsi.gov.uk/legislation/wales/wsi2007/wsi_20070852_en_1
http://www.ssiacymru.org.uk/media/pdf/6/p/Criteria_for_the_use_of_Independent_Mental_capacity_Advocates_in_Adult_Protection_Cases_in_Wales.pdf
http://www.ssiacymru.org.uk/media/pdf/6/p/Criteria_for_the_use_of_Independent_Mental_capacity_Advocates_in_Adult_Protection_Cases_in_Wales.pdf
http://www.ssiacymru.org.uk/media/pdf/9/b/SCIE_Guide_32._IMCA's_in_Safeguarding_Adults.pdf
http://www.ssiacymru.org.uk/media/pdf/9/b/SCIE_Guide_32._IMCA's_in_Safeguarding_Adults.pdf
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8 Atal Cam-drin  
Nod pennaf unrhyw strategaeth amddiffyn oedolion yw atal cam-drin rhag digwydd yn 
y lle cyntaf.  Mae'r adran hon yn amlygu cyfrifoldebau pawb i atal cam-drin a lleihau 
perygl ac yn ei dilyn mae adran ar gyfrifoldebau cyffredinol asiantaethau ac unigolion 
mewn amddiffyn oedolion lle mae atal wedi methu. 

Mae'r holl asiantaethau sydd wedi derbyn Polisi a Gweithdrefnau Amddiffyn Oedolion 
Cymru yn ymrwymedig i:  

 Gamau gweithredu, prosesau ac arferion sy'n ceisio atal cam-drin; a   

 Hysbysu staff, gwasanaethau, oedolion diamddiffyn, teuluoedd a gofalwyr am 
sut i leihau cam-drin. 

8.1 Cefnogi Oedolion Hawdd eu Niweidio i Amddiffyn eu Hunain rhag 
Cam-drin 

Dylai asiantaethau, gwasanaethau, gweithwyr proffesiynol, staff, teuluoedd a gofalwyr 
gefnogi oedolion hawdd eu niweidio i amddiffyn eu hunain drwy: 

 Gefnogi oedolion diamddiffyn mewn penderfyniadau sy'n effeithio ar eu 
bywydau. 

 Cefnogi hunan-arianwyr drwy ddarparu rheoli gofal a'u cynnwys â pharodrwydd 
mewn gweithdrefnau amddiffyn oedolion yn ôl y galw. 

 Cefnogi grwpiau defnyddwyr lle gall oedolion diamddiffyn siarad am yr hyn sy'n 
eu pryderu a hefyd i gael cyngor a gwybodaeth gan eraill. 

 Darparu gwybodaeth ddealladwy a hygyrch am gam-drin ac amddiffyn i 
oedolion hawdd eu niweidio.  Dylent wneud hyn yn rheolaidd, fel mater o arfer, 
ac mewn amrywiaeth o ffyrdd a fformatau. 

 Cynnwys oedolion diamddiffyn a'u gofalwyr mewn cyrsiau a gweithdai a'u helpu 
i adnabod a lleihau'r risgiau i'w lles. 

 Darparu gwybodaeth hygyrch i oedolion hawdd eu niweidio am amddiffyn eu 
hunain mewn ffyrdd eraill, e.e. sut gall yr Heddlu a swyddogion safonau 
masnach helpu i fynd i'r afael â masnachwyr twyllodrus, galwyr ffug, gwerthwyr 
carreg ddrws dieisiau a pharhaus a lladron sy'n tynnu sylw.   

 Cefnogi gwasanaethau hunan-eiriolaeth, a 

 Darparu neu gefnogi cynlluniau eiriolaeth i eirioli ar gyfer oedolion diamddiffyn 
ac ymgymryd â phroblemau ar eu rhan. 

Mae'n hollbwysig i rymuso oedolion hawdd eu niweidio i amddiffyn eu hunain rhag 
cam-drin.  Dylai fod cyfleoedd i ddioddefwyr posib wybod am y canlynol: 

 beth yw'r peryglon sydd yn eu hwynebu  

 pwy sy'n peri perygl iddynt  

 beth gallant ei wneud i geisio sicrhau bod cam-drin yn llai tebygol o ddigwydd 
iddynt 

 beth i'w wneud a phwy i'w hysbysu os cânt eu cam-drin  

Mae arfer wedi awgrymu bod angen ymagweddau gwahanol at grwpiau diamddiffyn 
gwahanol.  
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8.1.2 Y Sawl sy'n Derbyn Taliadau Uniongyrchol a Chefnogaeth Hunan-
gyfeiriedig 

Gall defnyddwyr taliadau uniongyrchol amddiffyn eu hunain drwy: 

 ofyn i'r cynllun cefnogi taliadau uniongyrchol lleol am gyngor a chefnogaeth wrth 
recriwtio, dethol a chyflogi cynorthwywyr personol; 

 peidio â chyflogi rhywun cyn cadarnhau geirda ac, o ddewis, gwirio a ydynt 
wedi'u cofrestru â'r Awdurdod Diogelu Annibynnol. 

Ni ddylai'r Adran Gwasanaethau Cymdeithasol gytuno i daliad uniongyrchol neu 
drefniadau ar gyfer cefnogaeth hunan-gyfeiriedig os oes sail resymol dros gredu y 
bydd yr oedolyn diamddiffyn yn cyflogi rhywun sy'n debygol o'i gam-drin.  Mae sail 
resymol yn cynnwys tystiolaeth o gyn ymchwiliadau troseddol neu anhroseddol sy'n 
ymwneud ag achos honedig o gam-drin oedolion neu blant diamddiffyn a arweiniodd at 
gollfarn neu rybudd gan yr heddlu neu ganfod bod yr honiad wedi'i brofi, y cyfaddefwyd 
iddo neu'n debygol yn ôl pwysau tebygolrwydd.  Mae hefyd yn cynnwys collfarnau 
troseddol perthnasol eraill (megis ar gyfer lladrad neu drais), camau disgyblu (megis 
diswyddo am gamymddygiad difrifol) a dileu enw'r person o'r Gofrestr Gofal 
Cymdeithasol neu unrhyw gofrestr arall o staff proffesiynol (megis y Cyngor Meddygol 
Cyffredinol neu'r Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth). 

Dolenni 

Mae gwybodaeth ychwanegol ar amddiffyn y sawl sy'n derbyn taliadau uniongyrchol ar 
gael yn: 

 Lleihau'r risgiau i ddefnyddwyr taliadau uniongyrchol  

Mae'r ddeddfwriaeth sy'n ymwneud â thaliadau uniongyrchol ar gael yn: 

Rheoliadau'r Gwasanaeth Gofal Cymdeithasol, Gwasanaethau i Ofalwyr a'r 
Gwasanaethau Plant (Taliadau uniongyrchol) (Cymru) 2004 

8.2. Lleihau risgiau 

Mae gan bawb gyfrifoldeb am leihau risgiau cam-drin.  Mae gan y rhai mewn 
sefydliadau a swyddi penodol y cyfrifoldebau canlynol: 

8.2.1 Dylai comisiynwyr, cynllunwyr gwasanaethau, rheoleiddwyr, unedau 
contract, rheolwyr gofal ac arolygwyr: 

 sicrhau bod y fanyleb gwasanaeth yn nodi safonau manwl mewn perthynas â 
chyfrifoldebau darparwr y gwasanaeth o ran amddiffyn oedolion; 

 sicrhau bod cynlluniau gofal ar waith a'u bod yn unigol, yn cynnwys datganiad o 
anghenion a bod cynlluniau darparu gwasanaethau'n nodi sut caiff anghenion 
eu diwallu. 

 sicrhau bod y cynllun gofal yn cael ei adolygu'n rheolaidd gyda'r oedolyn 
diamddiffyn a'i deulu a bod y cynllun a'r gwasanaethau'n cael eu haddasu i 
adlewyrchu unrhyw newidiadau y mae eu hangen. 

 gwirio i weld a all y gwasanaeth ddiwallu anghenion y bobl sy'n ei ddefnyddio; 

 dod o hyd i farn yr oedolion diamddiffyn am y gwasanaeth a gwrando arni; 

 adolygu safonau eu gofal gyda'r oedolyn diamddiffyn; 

http://www.ssiacymru.org.uk/media/pdf/8/5/Minimising_risk_for_direct_payments_users_1_.pdf
http://www.opsi.gov.uk/legislation/wales/wsi2004/20041748e.htm
http://www.opsi.gov.uk/legislation/wales/wsi2004/20041748e.htm
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 sicrhau bod gan y gwasanaeth bolisïau clir ar amddiffyn oedolion, datgelu 
camarfer, hyrwyddo arferion gofal diogel, etc.; 

 sicrhau bod y gwasanaeth yn cydnabod yr angen am hyfforddi staff ar gam-drin 
a datgelu camarfer;  

 cofnodi ac adrodd am unrhyw bryderon drwy ddefnyddio gweithdrefnau 
amddiffyn oedolion.  

8.2.2 Dylai rheolwyr Strategol Iechyd a Gofal Cymdeithasol a'u hadrannau AD: 
 ddatblygu a defnyddio gweithdrefnau recriwtio a dethol trwyadl sy'n cynnwys:  

 ei wneud yn ofynnol i ymgeiswyr swyddi restru pob collfarn a rhybudd;  

 gofyn am eirda (a'u dilyn drwy drafodaeth os oes angen); 

 cadarnhau â gweithwyr proffesiynol/rheoleiddwyr y gweithlu, lle y bo'n 
briodol, bod gan ymgeiswyr gofrestriad dilys cyfredol; 

 feddu ar Ddatgeliadau SCT manwl a gwiriadau'r Awdurdod Diogelu 
Annibynnol ar gyfer staff cyflogedig a di-dâl, (gwirfoddol), fel y bo'n briodol.  

 sefydlu ffocws clir a chryf ar ddiogelu a hyrwyddo lles oedolion diamddiffyn;  

 creu diwylliannau yn y gweithle sy'n agored ac yn deg, ac sy'n annog hunan-
gwestiynu a myfyrio, didwylledd, dysgu ac adborth gan ddefnyddwyr 
gwasanaethau, gofalwyr, y cyhoedd a staff; 

 hyrwyddo datgelu camarfer/adrodd am bryderon; 

 dysgu oddi wrth, rhannu a rhoi cyhoeddusrwydd i wersi diogelwch o 
ddigwyddiadau, digwyddiadau 'cael a chael' ac arfer; 

 datblygu systemau, prosesau a phobl i asesu a rheoli risgiau;  

 dylunio, trefnu a rheoli gwasanaethau i osgoi sefyllfaoedd, lle bynnag y bo 
modd, lle mae staff yn ynysig neu'n gweithio ar eu pennau eu hunain 

 hyfforddi'r holl staff a'r gwirfoddolwyr ar o leiaf y canlynol: y mathau o gam-
drin, arwyddion cam-drin; y ddyletswydd i adrodd am ddigwyddiadau; ymateb i 
gam-drin; rheoli ac asesu risgiau;  

 datblygu a chefnogi staff yn effeithiol; 

 sicrhau bod gwasanaethau comisiynu yn bodloni ac yn cydymffurfio â safonau 
uchel gofal ac amddiffyn 

 cyhoeddi, diweddaru a rhaeadru gwybodaeth gyhoeddus, ar gyfer oedolion 
diamddiffyn a chyda hwy, am gam-drin ac amddiffyn; 

 sicrhau bod gwasanaethau arbenigol addas yn cael eu darparu i oedolion 
diamddiffyn sy'n cam-drin, i'w helpu ac i amddiffyn eraill; 

 sicrhau bod gofalwyr yn cael cynnig eu hasesiadau eu hunain ac yn cael 
cefnogaeth i osgoi cyrraedd eu penllanw; 

 gweithio'n ddyfal i gynyddu ymwybyddiaeth broffesiynol a chyhoeddus o gam-
drin; 

 gweithio i sicrhau bod gweithredoedd troseddol posib yn cael eu herlyn; 

 cyfeirio unrhyw un sydd wedi'i ddiswyddo o gyflogaeth neu a ddylai gael ei 
gyfeirio fel arall, i'r Awdurdod Diogelu Annibynnol a chyrff proffesiynol; 
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 sicrhau yr ymchwilir i honiadau o gam-drin ac yr ymdrinnir â hwy'n ddi-oed 
mewn modd sensitif ac effeithiol. 

Dolenni 
Gellir cyrchu gwefannau rhai asiantaethau â chanddynt gyfrifoldebau am gofrestru 
staff neu sicrhau eu bod yn addas i weithio yma: 

 Awdurdod Diogelu Annibynnol 

 Gwefan y Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth 

 Cofrestr Gofal Cymdeithasol 

8.2.3 Dylai Rheolwyr Gwasanaethau Gweithredol: 

 sicrhau bod gan staff fynediad i Bolisi a Gweithdrefnau Amddiffyn Oedolion 
Cymru ac yn derbyn hyfforddiant ymwybyddiaeth  amddiffyn oedolion priodol;  

 cynhyrchu polisi gweithredu lleol y gwasanaeth/lleoliad ar amddiffyn oedolion (y 
mae'n rhaid ei fod yn gyson â Pholisi a Gweithdrefnau Amddiffyn Oedolion 
Cymru) rhoi cyhoeddusrwydd iddo a hyfforddi staff arno; 

 sicrhau bod staff a gwirfoddolwyr yn gwybod beth yw cam-drin a beth i'w wneud 
os ydynt yn ei amau; 

 cynhyrchu polisi datgelu camarfer, rhoi cyhoeddusrwydd iddo a hyfforddi staff 
arno; 

 annog staff i godi materion a phryderon am arferion y gwasanaeth; 

 gwrando ar staff a gwirfoddolwyr pan fyddant yn  codi materion neu bryderon 
am arferion neu am oedolyn diamddiffyn penodol;  

 trafod materion gofal ac amddiffyn yn rheolaidd ac fel mater o arfer gyda staff a 
gwirfoddolwyr; 

 meddu ar lefelau staff sy'n diwallu anghenion oedolion diamddiffyn; 

 defnyddio arferion recriwtio a dethol trwyadl (ar gyfer staff cyflogedig a di-dâl); 

 goruchwylio, hyfforddi ac arfarnu staff yn effeithiol; 

 osgoi rhoi oedolion diamddiffyn y mae'n hysbys eu bod yn cam-drin gydag 
oedolion diamddiffyn eraill; 

 nodi, drwy'r cynllun gofal a'r asesiad risg, sut caiff anghenion yr oedolyn 
diamddiffyn eu diwallu a'u monitro; 

 cyfathrebu'n effeithio, yn gyson ac yn briodol ag oedolion diamddiffyn, eu 
teuluoedd a'u gofalwyr, ac asiantaethau eraill; 

 gweithredu systemau cofnodi effeithiol y mae staff, rheolwyr a gwirfoddolwyr (lle 
y bo'n briodol) yn eu defnyddio ac sy'n ddefnyddiol iddynt; 

 cofnodi cwynion a phryderon ac ymateb yn ddi-oed ac yn gadarnhaol, gan wirio 
i bennu a oes patrymau neu arferion y mae angen ymchwilio pellach iddynt; 

 annog a chefnogi oedolion diamddiffyn i ddefnyddio cyfleusterau cymunedol;  

 annog a chroesawu ymwelwyr â'r gwasanaeth; 

8.2.4 Dylai Staff a Gwirfoddolwyr 

http://www.isa-gov.org.uk/
http://www.nmc-uk.org/
http://www.gscc.org.uk/The+Social+Care+Register/The+Social+Care+Register+explained/
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 ddeall beth yw cam-drin a gwybod beth i'w wneud os oes unrhyw bryderon; 

 gwrando'n astud ar ddefnyddwyr gwasanaethau a bod yn sylwgar; 

 gwybod y gall pryderon fod yn fân bryderon lefel-isel ond gyda'i gilydd gallant 
greu rhywbeth mwy difrifol; 

 deall cyfrifoldebau ac adrodd am unrhyw bryderon; 

 deall beth yw'r polisi datgelu camarfer a beth i'w wneud os nad eir i'r afael â 
phryderon; 

 deall ffyrdd y gall defnyddwyr gwasanaethau fod yn ddiamddiffyn; 

 cyfrannu barn a safbwynt am y gwasanaeth, a sut gellid ei wella; 

 cyflawni hyfforddiant priodol a defnyddio cyfleoedd i ddysgu a datblygu yn y 
swydd; 

8.2.5 Pwyllgorau Amddiffyn Oedolion  

Rolau Pwyllgorau Amddiffyn Oedolion wrth atal yw: 

 sicrhau bod dulliau, prosesau a chanlyniadau cadarn i atal cam-drin; 

 hyrwyddo ymwybyddiaeth y cyhoedd, defnyddwyr gwasanaethau, teuluoedd a 
gofalwyr am amddiffyn oedolion a beth i'w wneud os oes ganddynt bryderon;  

 sicrhau bod yr holl staff a gwirfoddolwyr iechyd a chymdeithasol a staff a 
gwirfoddolwyr priodol eraill yn derbyn hyfforddiant ymwybyddiaeth, a bod hwn 
yn cael ei ddiweddaru'n rheolaidd; 

 cysylltu'n agos â gwasanaethau cam-drin yn y cartref ac amddiffyn plant a'r 
Bartneriaeth Diogelwch Cymunedol; 

 monitro data amddiffyn oedolion a sefydlu is-grŵp monitro ar gyfer hyn: 

 dadansoddi data - fel mater o arfer ac yn rheolaidd - i nodi tueddiadau, mannau 
amddiffyn oedolion 'poeth', 'mannau oer' h.y. lleoliadau lle mae mwy neu lai o 
adrodd am gam-drin na'r hyn sy'n nodweddiadol.  

 rhoi adborth am arfer da a gwael i hyrwyddo gwelliant parhaus. 

 comisiynu Adolygiadau Achos Difrifol ac adolygiadau achos pan fydd hyn yn 
angenrheidiol. 

8.2.6 Adolygiadau Achos Difrifol ac Adolygiadau Achos 

Mae hyn yn ddyletswydd sylfaenol i'r holl asiantaethau sy'n ymwneud â gofalu, cefnogi 
ac amddiffyn oedolion hawdd eu niweidio i sicrhau bod y safonau gofal, cefnogaeth ac 
amddiffyn uchaf posib yn cael eu darparu a'u cynnal ar bob adeg.  Mae gofyniad i 
ddysgu oddi wrth gamgymeriadau yn rhan o'r ddyletswydd hon.  Mae hyn yn arbennig 
o bwysig pan fydd diffygion mewn arfer neu dorarfer yn arwain at farwolaeth oedolyn 
diamddiffyn neu anaf difrifol iddo.  Efallai y cafwyd methiant mewn gofal iechyd neu 
gymunedol.  Gall fod methiant i alw ar weithdrefnau amddiffyn oedolion, i'w rhoi ar 
waith yn llawn neu fod diffyg yn y gweithdrefnau eu hunain. 
 
Amlinellir Arweiniad Cymru ar gyfer cynnal Adolygiad Achos Difrifol mewn atodiad i'r 
llawlyfr hwn ac mae'n manylu'r amgylchiadau lle dylid ystyried a chomisiynu Adolygiad 
Achos Difrifol. 
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Dylai Pwyllgorau Amddiffyn Oedolion hefyd ystyried comisiynu Adolygiadau Achos ar 
gyfer achosion llai difrifol, lle mae'r un mor bwysig i ddysgu gwers ohonynt.  Gall y 
rhain fod yn Adolygiadau Rheoli mewnol y gofynnwyd amdanynt gan asiantaethau 
penodol neu efallai bydd angen cyflogi person proffesiynol 'allanol' i edrych ar y modd 
y rheolir achos gan amrywiaeth o asiantaethau. 

8.2.8 Safonau Masnach 

Mae swyddogion Safonau Masnach, ar y cyd a'r heddlu, yn gweithio i hysbysu'r 
cyhoedd, megis pobl hŷn sy'n byw ar eu pennau eu hunain, am beryglon troseddau 
carreg ddrws, twyll, masnachwyr twyllodrus, etc. 
 
Os yw swyddogion Safonau Masnach yn pryderu am les oedolyn diamddiffyn sydd 
wedi dioddef cam-drin, dylent gyfeirio i amddiffyn oedolion. 

8.2.9 Sefydliadau Ariannol a'r Adran Gwaith a Phensiynau (DWP) 

Dylid rhybuddio banciau, cymdeithasau adeiladu, y Swyddfa Bost a'r DWP am gam-
drin ariannol posib  oedolion diamddiffyn a rhoi gwybod am hyn.  Dylent roi cyfres o 
fesurau ar waith i leihau'r risg o gam-drin ariannol.  
 
Dylent gyfeirio pryderon i amddiffyn oedolion a chyfrannu at y broses amddiffyn 
oedolion drwy eu cynorthwyo ag ymchwiliadau. 
 
Dolenni 

Mae Sefydliad Bancwyr Prydain wedi cyhoeddi cyngor ar gyfer staff am ddiogelu 
cwsmeriaid diamddiffyn: 

 Safeguarding Vulnerable Customers 

http://www.ssiacymru.org.uk/media/pdf/9/o/Safeguarding_vulnerable_customers_1_.pdf
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9 Addysg a Hyfforddiant  
Rhaid i addysg a hyfforddiant sy'n hyrwyddo eglurder a chysondeb fod yn sail i waith 
amddiffyn oedolion effeithiol.  

9.1 Hyfforddiant i Staff 

Rhaid i lofnodyddion y Polisi a'r Gweithdrefnau Amddiffyn Oedolion fod yn ymroddedig 
i sicrhau bod rheolwyr, staff a gwirfoddolwyr yn derbyn hyfforddiant amddiffyn oedolion 
priodol.  
 
Ar hyn o bryd nid yw hyfforddiant amddiffyn oedolion wedi'i safoni yng Nghymru ar 
gyfer unrhyw un o'r grwpiau y mae angen cyrsiau hyfforddiant arnynt.  
 
Yn gyffredinol, dylai hyfforddiant gael ei ddarparu rhwng asiantaethau i ddatblygu a 
hyrwyddo gwaith ar y cyd a chydgyflawni ar draws asiantaethau.  Dylai'r hyfforddiant 
hwn gael ei ddatblygu a'i ddarparu ar lefelau gwahanol, gan ddibynnu ar natur y swydd 
ac anghenion penodol deilydd y swydd.  Dylai amrywiaeth yr hyfforddiant sydd ar gael 
gynnwys: 
 
Rhaid i hyfforddiant sefydlu ar gyfer y sawl sy'n dechrau o'r newydd mewn unrhyw 
swydd mewn asiantaeth iechyd neu ofal cymdeithasol  gael ei hyfforddi ar Bolisi a 
Gweithdrefnau Amddiffyn Oedolion Cymru ac ar adnabod ac ymateb i gam-drin. 
 
Dylid darparu hyfforddiant ymwybyddiaeth, adnabod a chyfeirio ar Bolisi a 
Gweithdrefnau Amddiffyn Oedolion Cymru  i'r holl staff iechyd a gofal cymdeithasol 
priodol ac amrywiaeth eang o grwpiau sy'n cynnwys: 

 Swyddogion yr heddlu. 

 Aelodau etholedig awdurdodau lleol ac aelodau byrddau gweithredol iechyd. 

 Comisiynwyr gwasanaethau.  

 Y Gwasanaethau Tân ac Ambiwlans  

 Yr holl staff iechyd a gofal cymdeithasol gan gynnwys y rhai sy'n gweithio mewn 
Gwasanaethau Plant. 

 Rheoleiddwyr gwasanaethau 

 RSPCA. 

 Y Gwasanaeth Prawf Cenedlaethol. 

 Gwirfoddolwyr. 

 Staff gweinyddol. 

 Addysg bellach ac uwch. 

Mae e-ddysgu ar gael i gefnogi hyfforddiant sefydlu ac ymwybyddiaeth ond yn 
ddelfrydol, caiff ei ddefnyddio'n yn ogystal â hyfforddiant amlasiantaeth. 

Rheolwr Arweiniol Dynodedig: dylid darparu hyfforddiant priodol i'r rhai sy'n cydlynu 
ac yn rheoli'r broses amddiffyn oedolion. 
 
Rhaid i swyddogion ymchwilio dderbyn hyfforddiant arbenigol rhyngasiantaeth, sy'n 
briodol i'w rôl, gan gynnwys hyfforddiant sgiliau cyfweld.  Dylai hyn gynnwys cysgodi 
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gwaith ymchwilydd profiadol. 
 
Dylai Rheolwyr Gofal/Cydlynwyr Gofal dderbyn hyfforddiant sy'n ymwneud â'u rolau 
a'u cyfrifoldebau megis cefnogi oedolion diamddiffyn pan fyddant yn datgelu cam-drin 
a chefnogaeth barhaus drwy gydol y broses amddiffyn oedolion.  
 
Dylai rheolwyr darparu e.e. o gartrefi gofal, wardiau ysbytai, gwasanaethau dydd, 
gwasanaethau cartref, dderbyn hyfforddiant ar Bolisi a Gweithdrefnau Amddiffyn 
Oedolion Cymru ac ar eu cyfrifoldebau o dan y rhain. 
 
Dylai'r sawl sy'n derbyn cyfeiriadau e.e. staff canolfannau galwadau, gweithwyr 
dyletswydd, gweithwyr y tu allan i oriau, dderbyn hyfforddiant penodol ar eu 
cyfrifoldebau. 
 
Dylai'r sawl sy'n cymryd cofnodion ar gyfer Cyfarfodydd Strategaeth dderbyn 
hyfforddiant penodol ar eu cyfrifoldebau. 
 
Dylai'r holl staff a restrir isod gyflawni hyfforddiant gloywi a diweddaru o leiaf 
bob tair blynedd.  Dylai'r hyfforddiant hwn ddefnyddio canfyddiadau ymchwil newydd, 
arfer gorau a dysgu o brofiad, yn lleol ac yn genedlaethol.  Dylai gael ei addasu yn 
unol â chyfrifoldebau rôl grwpiau staff penodol.  Rhagwelir bydd y staff sy'n cyflawni 
rolau allweddol y Rheolwr Arweiniol Dynodedig a'r Ymchwilydd yn elwa yn sgîl 
hyfforddiant gloywi a diweddaru blynyddol. 

9.2 Hyfforddiant i Oedolion Diamddiffyn 

Dylai Pwyllgorau Amddiffyn Oedolion ddarparu, a/neu weithio gyda grwpiau 
defnyddwyr, eiriolaeth a gofalwyr i ddarparu gwybodaeth a sesiynau trafod am gam-
drin ac amddiffyn oedolion.  Dylai'r sesiynau hyn gynnwys hawliau oedolion 
diamddiffyn i ofal diogel a bywyd bodlon yn rhydd o gam-drin. 

Mewn rhai rhannau o Gymru, cyflawnwyd gwaith ar y cyd gyda sefydliadau megis 
People First, Mind ac Age Concern i ddatblygu cyrsiau a gweithdai a'r nod o gynyddu 
gallu pobl a all fod yn ddiamddiffyn i gam-drin i weithredu i gadw eu hunain yn ddiogel, 
i drafod pryderon a rhoi gwybod am gam-drin posib.  Caiff rhai o'r gweithdai a'r cyrsiau 
hyn eu cynnal gan oedolion diamddiffyn. 

Bydd gwybodaeth am hyfforddiant o'r fath ar gael yn lleol. 



 

 
78 

 

10 Cefnogaeth i Ddioddefwyr, Teuluoedd a  
Thramgwyddwr Honedig yn y broses Amddiffyn 
Oedolion 

Mae'r bennod hon yn nodi pwysigrwydd darparu cefnogaeth effeithiol i ddioddefwyr a 
theuluoedd ac i'r rhai yr honnir eu bod wedi cam-drin.  Mae'n nodi asiantaethau sy'n 
darparu cefnogaeth.  

10.1 Cefnogi Dioddefwyr Cam-drin drwy'r Broses Amddiffyn 
Oedolion 

Drwy gydol y broses amddiffyn oedolion, dylai'r dioddefwr a phobl eraill yr effeithir 
arnynt, gael eu cefnogi, ond dylai hyn ddigwydd heb beryglu unrhyw ymchwiliad neu 
erlyniad troseddol. 
 
Mae'r Rheolwr Arweiniol Dynodedig yn gyfrifol am sicrhau y gwneir trefniadau priodol i 
ddiwallu'r anghenion hyn. Gall fod angen cefnogaeth ar oedolion diamddiffyn yn ystod 
y broses amddiffyn oedolion, hyd yn oed os oes ganddynt berthnasau, staff 
gwasanaeth a/neu reolwr gofal cefnogol.  Os felly, dylid trefnu cefnogaeth eiriolwr. 
Mewn ambell achos, efallai bydd angen eiriolwr arbenigol, sef IMCA (gweler isod). 
 
Dylid cofnodi anghenion cefnogi na ellir eu diwallu yn unol â gweithdrefnau'r asiantaeth 
ar gyfer cofnodi angen heb ei ddiwallu. 
 
Mae'r gefnogaeth sydd ar gael i oedolion diamddiffyn yn cynnwys: 

10.1.1 Eiriolwr Galluedd Meddyliol Annibynnol (IMCA) 

Mae gan Eiriolwyr Galluedd Meddyliol Annibynnol rôl amddiffyn oedolion benodol.  
Mewn achosion amddiffyn oedolion (ac nid mewn unrhyw achosion eraill) nid yw 
mynediad i IMCA yn gyfyngedig i bobl nad oes ganddynt unrhyw un arall i'w cefnogi 
neu eu cynrychioli.  Gall pobl â diffyg galluedd y mae ganddynt deulu a ffrindiau gael 
IMCA i'w cefnogi o hyd drwy'r broses amddiffyn oedolion. 
 
Caiff rôl yr IMCA o ran amddiffyn oedolion ei amlinellu yn Rheoliadau Deddf Galluedd 
Meddyliol 2005 (Eiriolwyr Galluedd Meddyliol Annibynnol) (Cymru) 2007,  sy'n nodi 
bod gan awdurdodau lleol a chyrff GIG bwerau i gyfarwyddo'r IMCA o dan yr 
amgylchiadau canlynol: 

a) lle honnir bod person yn cael ei gam-drin neu ei esgeuluso, neu wedi profi 
hynny; neu  

b) lle honnir bod person yn cam-drin neu wedi cam-drin person arall; a 

c) lle maent yn cynnig cymryd camau amddiffynnol mewn perthynas â pherson 
nad oes ganddo'r galluedd i gytuno i un neu fwy o'r camau.  

Cam amddiffyn yw unrhyw gam gweithredu a gymerir i leihau risg cam-drin neu 
esgeuluso rhag parhau, boed y person hwnnw'n ddioddefwr honedig neu'n 
dramgwyddwr honedig. 
 
Mae rôl yr IMCA a'i bwerau mewn perthynas â phenderfyniadau am gamau amddiffyn 
yr un peth â'r rhai mewn achosion eraill y maent yn ymwneud â hwy, a chânt eu 
hamlinellu yng Nghôd Ymarfer y Ddeddf Galluedd Meddyliol. 

http://www.ssiacymru.org.uk/media/pdf/8/d/Mental_Capacity_Act_Code_of_Practice.pdf
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Lle mae IMCA wedi bod yn ymwneud ag unrhyw gam yn y broses amddiffyn oedolion, 
dylent gael eu gwahodd i fynychu cyfarfodydd amddiffyn oedolion fel y bo'n briodol, 
gan gynnwys Cyfarfodydd Strategaeth, Cynadleddau Achos ac adolygiadau.  Dylid 
adolygu cyfranogaeth yr IMCA wedi i'r penderfyniadau penodol a ysgogodd y cyfeirio 
gael eu cadarnhau. 
 
Dolenni 

Gellir cyrchu'r rheoliadau sy'n cynnwys cyfranogaeth IMCA o ran amddiffyn oedolion 
drwy'r ddolen isod: 

 Rheoliadau 2007 Deddf Galluedd Meddyliol 2005 (Eiriolwyr Galluedd Meddyliol 
Annibynnol) (Cymru)  

Mae arweiniad wedi'i ddrafftio gan Grŵp Cydlynwyr Amddiffyn Oedolion Cymru, yn 
seiliedig ar Reoliadau Cymru, gan nodi meini prawf ar gyfer cynnwys IMCA gydag 
amddiffyn oedolion. 

 Meini Prawf ar gyfer defnyddio Eiriolwyr Galluedd Meddyliol Annibynnol mewn 
Achosion Amddiffyn Oedolion yng Nghymru  

Mae arweiniad ychwanegol ar gyfranogaeth IMCA o ran amddiffyn oedolion wedi'i 
gynhyrchu gan yr Asiantaeth Gwella Gofal Cymdeithasol a Chymdeithas 
Cyfarwyddwyr y Gwasanaethau Cymdeithasol i Oedolion. 

 Arweiniad 32 yr Asiantaeth Gwella Gofal Cymdeithasol: IMCA a diogelu 
oedolion 

10.1.2 Eiriolwr Iechyd Meddwl Annibynnol (IMHA) 

Mae eiriolwyr iechyd meddwl annibynnol yn darparu dull diogelu pwysig i rai cleifion a 
gaiff eu trin o dan bwerau gorfodol y Ddeddf Iechyd Meddwl.  Mae'r IMHA yn darparu 
cefnogaeth i gleifion cymwys i sicrhau eu bod yn deall y Ddeddf a'u hawliau eu hunain 
a'u dulliau diogelu. Os cwyd pryder amddiffyn oedolion, dylid ystyried gwneud cyfeiriad 
i IMHA os oes angen.  
 
Nid yw'r gwasanaeth IMHA yn cymryd lle eiriolaeth annibynnol fel y caiff ei arfer yn y 
sectorau iechyd a gofal cymdeithasol.  Mae IMHA yn darparu eiriolaeth arbenigol 
benodol o fewn fframwaith deddfwriaeth iechyd meddwl.  

10.1.3 Cymorth i Ddioddefwyr 

Mae Cymorth i Ddioddefwyr yn elusen genedlaethol i ddioddefwyr a thystion troseddau 
yng Nghymru a Lloegr.  
 
Mae'r gwasanaeth yn darparu help cyfrinachol am ddim i ddioddefwyr troseddau, eu 
teuluoedd, ffrindiau ac unrhyw un arall yr effeithir arnynt.  Maent yn cyflwyno 
gwybodaeth, cefnogaeth emosiynol a help ymarferol.  Gall unrhyw un y mae trosedd 
wedi effeithio arnynt ddefnyddio'r gwasanaeth hwn, naill ai'n uniongyrchol o 
ganghennau lleol neu drwy'r llinell Cymorth i Ddioddefwyr.  Os adroddir am drosedd i'r 
heddlu drwy'r broses amddiffyn oedolion, bydd Cymorth i Ddioddefwyr yn cysylltu'n 
awtomatig o fewn ychydig ddiwrnodau (oni bai bod yr Heddlu'n cael eu cynghori i 
beidio â throsglwyddo manylion yr oedolyn diamddiffyn)  
 
Mae'r gwasanaethau hyn am ddim ac ar gael i bawb, p'un ai adroddwyd am y drosedd 

http://www.opsi.gov.uk/legislation/wales/wsi2007/wsi_20070852_en_1
http://www.opsi.gov.uk/legislation/wales/wsi2007/wsi_20070852_en_1
http://www.ssiacymru.org.uk/media/pdf/6/p/Criteria_for_the_use_of_Independent_Mental_capacity_Advocates_in_Adult_Protection_Cases_in_Wales.pdf
http://www.ssiacymru.org.uk/media/pdf/6/p/Criteria_for_the_use_of_Independent_Mental_capacity_Advocates_in_Adult_Protection_Cases_in_Wales.pdf
http://www.ssiacymru.org.uk/media/pdf/9/b/SCIE_Guide_32._IMCA's_in_Safeguarding_Adults.pdf
http://www.ssiacymru.org.uk/media/pdf/9/b/SCIE_Guide_32._IMCA's_in_Safeguarding_Adults.pdf
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neu beidio, heb ystyried pryd ddigwyddodd y drosedd. Mae Cymorth i Ddioddefwyr yn 
elusen annibynnol - nid yw'n rhan o'r heddlu, y llysoedd nac unrhyw asiantaeth 
cyfiawnder troseddol arall. 
 

Dolenni 

Gellir cysylltu â Cymorth i Ddioddefwyr drwy eu gwefan:  

 www.victimsupport.org.uk 

10.1.4 Cymorth i Dystion 

I lawer o dystion, gall mynd i'r llys fod yn brofiad gofidus. Efallai nad ydynt yn gwybod 
beth i'w ddisgwyl neu sut i gael gwybod am weithdrefnau'r llys.  Mae'r Gwasanaeth 
Tystion, a gynhelir gan Cymorth i Ddioddefwyr, wrth law i ddarparu cefnogaeth 
ymarferol ac emosiynol i ddioddefwyr, tystion (i'r erlyniad a'r amddiffyniad), eu 
teuluoedd a'u ffrindiau. Mae'r gefnogaeth ar gael cyn, yn ystod ac ar ôl yr achos llys. 
 
Mae cymorth ychwanegol ar gael i dystion wedi'u bygylu neu ddiamddiffyn (Mesurau 
Arbennig) i helpu 'tystion wedi'u bygylu neu ddiamddiffyn' i roi eu tystiolaeth yn y ffordd 
leiaf gofidus. Mae hyn yn cynnwys defnyddio cyswllt fideo, dehonglwyr a 
chyfathrebwyr a hyfforddwyd yn arbennig.  Gellir cael gwybodaeth am 'Fesurau 
Arbennig' gan yr Heddlu neu Wasanaethau'r Llys.  

10.1.5 Cynghorwyr Trais yn y Cartref Annibynnol (IDVA) 

Mae awdurdodau lleol drwy gydol Cymruyn cyflwyno Cynghorwyr Trais yn y Cartref 
Annibynnol ar y cyd â Strategaeth Cam-drin yn y Cartref Cymru Gyfan.  Mae rôl y 
Cynghorwyr Trais yn y Cartref Annibynnol (IDVA) yn allweddol wrth gyflwyno 
gwasanaethau effeithiol i ddioddefwyr trais yn y cartref.  Mae IDVA i bob pwrpas yn 
'cerdded' wrth ymyl y dioddefwr drwy'r broses, gan ddarparu un pwynt cyswllt y tu 
mewn i a'r tu allan i'r system cyfiawnder troseddol ar gyfer parhad achos ac yn 
allweddol i ennill hyder y dioddefwr a'i gynnal. Dylai Cynghorwyr Trais yn y Cartref 
Annibynnol gael eu hystyried lle mae oedolyn diamddiffyn wedi datgelu cam-drin yn y 
cartref.  Gall IDVA wedyn ystyried pa mor briodol yw cyfeirio i Cymorth i Fenywod a 
gwasanaethau cefnogi eraill ac ystyried cyfeirio i Gynhadledd Asesu Risg 
Amlasiantaeth Trais yn y Cartref (MARAC Trais yn y Cartref). 

10.1.6 Gwasanaethau eiriolaeth eraill 

Mae amrywiaeth o sefydliadau yng Nghymru yn darparu gwasanaethau eiriolaeth.  
Eiriolaeth Cymru yw'r corff ymbarél ar gyfer gwasanaethau eiriolaeth annibynnol yng 
Nghymru ac mae'n cynnal rhestr o wasanaethau eiriolaeth.  

Diben yr eiriolaeth yw cefnogi pobl i ddweud yr hyn maent am ei ddweud, i'w galluogi i 
sicrhau eu hawliau, i gynrychioli eu buddion a chael y gwasanaethau y mae eu hangen 
arnynt.  Mae hyn yn cynnwys pobl o bob oed, pobl â nam corfforol a/neu synhwyrol, 
defnyddwyr gwasanaethau iechyd meddwl, pobl â diffyg galluedd i wneud 
penderfyniadau a phobl ag anableddau dysgu.  

Mae eiriolwyr a sefydliadau eiriolaeth yn gweithio mewn partneriaeth â'r bobl maent yn 
eu cefnogi.  Mae eiriolaeth yn hyrwyddo cynhwysiad cymdeithasol, cydraddoldeb a 
chyfiawnder cymdeithasol.  

Mae rôl eiriolaeth o ran amddiffyn oedolion yn sylfaenol i gadw dymuniadau a barn yr 
oedolyn diamddiffyn yn ganolog i'r broses.  Dylid ystyried rôl eiriolaeth ym mhob achos 

http://www.victimsupport.org.uk/
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amddiffyn oedolion fel nad yw'n cael ei hanwybyddu ac i sicrhau bod llais yr oedolyn 
diamddiffyn yn cael ei glywed. Mae gwasanaethau eiriolaeth arbenigol ar gyfer 
grwpiau cleient penodol gan gynnwys iechyd meddwl ac anabledd dysgu.  Bydd eu rôl, 
y gwasanaethau a ddarperir ganddynt a'u cyfranogaeth yn y broses amddiffyn 
oedolion yn amrywio gan ddibynnu ar ba sefydliad y ceisir eiriolaeth ganddynt. 

Dolenni 

Gellir cysylltu ag Eiriolaeth Cymru yn 

 http://advocacywales.org 

 

10.2 Cefnogi a Chynnwys Teuluoedd a Phobl Eraill Cysylltiedig yn 
ystod y Broses Amddiffyn Oedolion  

Gall teuluoedd a phobl eraill cysylltiedig sy'n ymwneud ag oedolyn diamddiffyn 
chwarae rhan bwysig yn y broses amddiffyn oedolion a gallent ddarparu gwybodaeth 
bwysig i gynorthwyo'r broses a darparu cefnogaeth i reoli risg. 
 
Mor gynnar â phosib yn y broses amddiffyn oedolion ac yn ôl yr hyn a gytunwyd mewn 
Trafodaeth neu Gyfarfod Strategaeth, dylid ymgynghori â theuluoedd a rhoi 
gwybodaeth iddynt er mwyn eu helpu i ddeall y pryderon a nodwyd. Os yw'n briodol ac 
yn bosibl, dylid rhoi cefnogaeth iddynt drwy gydol y broses ymchwilio.  Fodd bynnag, 
rhaid ystyried dymuniadau'r unigolyn a all fod wedi cael ei gam-drin cyn rhannu 
gwybodaeth. 
 
Os ydynt yn tybio eu bod wedi ymddiried gofal perthynas dibynnol i wasanaeth a all 
fod wedi bradychu'r ymddiriedaeth honno, byddant yn naturiol am fod yn rhan o'r 
broses amddiffyn oedolion a byddant yn disgwyl cael cyfiawnder.  Rhaid i RhAD 
barchu eu safbwynt a nodi'n ofalus sut gallant gael eu hysbysu a'u cynnwys.  Weithiau, 
aelod o'r teulu sy'n nodi cam-drin ac yn adrodd amdano.  Rhaid cydnabod anghenion 
emosiynol a seicolegol penodol aelodau'r teulu, defnyddio terminoleg briodol a sensitif 
wrth esbonio camau gweithredu neu ddiffyg gweithredu a chydnabod y gallant fod yn 
'ddioddefwyr eilaidd'. 
 
Fodd bynnag, gall rhoi gwybodaeth fanwl am honiad niweidio ymchwiliadau.  Felly, 
dylid gwneud penderfyniad ynghylch pa wybodaeth i'w rhannu, ac ar ba gam o'r 
broses ac i bwy, fel rhan o'r broses Cyfarfod Strategaeth a chofnodi'r rhesymeg.  Mae 
hefyd yn bwysig nodi pwy fydd yn gyfrifol am rannu'r wybodaeth gytunedig.  
 
Rhaid ystyried yn ofalus ymgynghori â pherthnasau a phobl berthnasol eraill a'u 
cynnwys, os amheuir eu bod yn rhan o'r cam-drin. Byddai gwneud hynny o bosib yn 
mynd yn groes i fuddion pennaf y person sy'n cael ei gam-drin.  Rhaid cofnodi unrhyw 
benderfyniad o'r fath i ymgynghori neu beidio fel rhan o gofnodion y Cyfarfod 
Strategaeth. 
 
Os yw'n bosib, dylid o leiaf rhoi dealltwriaeth eang i unrhyw berson perthnasol o natur 
y pryder oni bai bod yr heddlu'n cynghori fel arall.  Os yw'r tramgwyddwr honedig yn 
oedolyn diamddiffyn arall, fel arfer bydd angen cynhadledd achos i ganolbwyntio'n 
benodol arno ef, ei weithredoedd a'i anghenion. 

http://advocacywales.org/
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10.3 Cyfrifoldebau i Dramgwyddwr Honedig 

Dylid trin tramgwyddwyr honedig, boed yn berthnasau, yn ofalwyr, yn staff, yn 
wirfoddolwyr neu'n oedolion diamddiffyn eraill, yn deg ac yn onest.   
 
Maent yn ddieuog oni bai neu nes y cânt eu profi'n euog, OND oherwydd bod 
posibilrwydd y gallant fod wedi cam-drin oedolyn arall ac y gallent barhau i gam-drin, 
rhaid rheoli'r risg.  Os yw'n briodol ac yn bosib, dylid darparu cefnogaeth iddynt drwy 
gydol y broses amddiffyn oedolion,  ac felly hefyd y rhai eraill sy'n berthnasol.  
 
Dylid eu gwneud yn ymwybodol o'r pryderon a nodwyd, a'u helpu i'w deall, ar bwynt 
priodol yn y broses ac fel y cytunwyd yn ystod Trafodaethau Strategaeth neu'r 
Cyfarfod Strategaeth.  Fodd bynnag, mae perygl i'w lles os, er enghraifft, caiff y 
tramgwyddwr ei ddiarddel o'i weithle, heb gysylltiad â chydweithwyr ac ni wneir 
trefniadau'n i'w hysbysu am gynnydd ymchwiliad.  Dylai gweithwyr wneud trefniadau i 
gynnal cyswllt priodol, a dylai RhAD geisio sicrhau nad yw ymchwiliadau'n ddiangen o 
faith. 
 
Gall rhoi gwybodaeth fanwl am honiad i dramgwyddwr honedig niweidio ymchwiliad.  
Dylid ystyried y penderfyniad am yr hyn y dylid ei ddweud wrth dramgwyddwr honedig 
yn ystod y cam Trafodaeth Strategaeth, a dylid o leiaf rhoi dealltwriaeth eang o natur y 
pryder i'r person y gwnaed honiad amdano, oni bai bod yr heddlu'n cynghori fel arall.  
Os yw'r tramgwyddwr honedig yn weithiwr cyflogedig, mae ganddo hawliau penodol fel 
gweithiwr.  Rhaid defnyddio polisïau AD ar y cyd â gweithdrefnau amddiffyn oedolion. 
 
Dolenni 
 
Mae rhai ardaloedd yng Nghymruwedi datblygu taflenni i ddarparu gwybodaeth am y 
broses amddiffyn oedolion i bobl y gwnaed honiadau yn eu herbyn. Gellir cyrchu rhai 
enghreifftiau yma: 

 Beth mae'n rhaid i chi ei wybod os gwnaed honiad yn eich erbyn chi. 

 Pan fydd honiad wedi'i wneud yn eich erbyn  

 Pan fydd honiad wedi'i wneud yn eich erbyn.  Staff a gweithwyr gofal 

10.4 Cyfrifoldebau i Ddatgelwyr Camarfer  

Nid yw'r term 'datgelwr camarfer' yn un deniadol ac efallai nad yw'n ddefnyddiol, ond 
caiff ei ddefnyddio'n helaeth i ddisgrifio'r bobl hynny sy'n ddigon eofn a dewr i adrodd 
am bryderon am arferion mewn gwasanaethau sy'n ymddangos yn anghywir, ac sy'n 
aml yn cael eu hanwybyddu gan eraill.  Gall datgelwyr camarfer ddarparu gwasanaeth 
hynod werthfawr drwy ddod â cham-drin ac esgeuluso oedolion diamddiffyn i'r amlwg, 
ond maent hefyd mewn perygl o gael eu neilltuo a'u cosbi gan eu cyflogwyr a'u 
cydweithwyr.  Mae gan gyflogwyr da bolisïau datgelu camarfer sy'n helpu i amddiffyn y 
rhai sy'n codi pryderon.  Mae cyngor a chefnogaeth hefyd ar gael yn genedlaethol ar 
gyfer datgelwyr camarfer gan yr elusen genedlaethol, Public Concern at Work.  Yn 
ogystal, mae dulliau diogelu cyfreithiol a all rhoi rhywfaint o amddiffyniad i ddatgelwyr 
camarfer rhag cyflogwyr dialgar.  

Dolenni 

Amlinellir y fframwaith cyfreithiol sy'n cynnwys datgelu camarfer yn 

http://www.ssiacymru.org.uk/media/pdf/9/6/POVA_Allegation_eng.pdf
http://www.ssiacymru.org.uk/media/pdf/q/8/POVA_Leaflet_-_Allegations_E.pdf
http://www.ssiacymru.org.uk/media/pdf/r/p/POVA_Leaflet_-_Staff_Allegations_E.pdf
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 Neddf Datgelu er Lles y Cyhoedd 1998  

Gellir cysylltu â Public Concern at Work drwy ffonio 020 7404 6609 neu drwy eu 
gwefan: 

 Public Concern at Work 

http://www.opsi.gov.uk/ACTS/acts1998/19980023.htm
https://powysmail.powys.gov.uk:444/en/mail.html?lang=en&laurel=on&cal=1
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11 Cwynion am y Broses Amddiffyn Oedolion  
Efallai bydd yr oedolyn diamddiffyn, neu unrhyw berson a enwir ganddo, am wneud 
cwyn ynghylch y broses amddiffyn oedolion a ddefnyddir i'w ddiogelu ef neu berson 
diamddiffyn arall.  Yn yr un modd, gall eiriolwr sy'n gweithredu ar ran oedolyn 
diamddiffyn gyflwyno cwyn ac felly gofalwyr, perthnasau a gweithwyr sydd wedi bod yn 
rhan o'r broses. 
 
Mae'r holl awdurdodau lleol yn dilyn canllawiau Llywodraeth Cynulliad Cymru ar gyfer 
cwynion, 'Gwrando a Dysgu.  Canllawiau ar ddelio â chwynion a sylwadau yng 
ngwasanaethau cymdeithasol llywodraeth leol yng Nghymru.' 
 
Mae'r holl BILl yn dilyn canllawiau Llywodraeth Cynulliad Cymru ar gyfer cwynion,  
Cwynion yn GIG - Arweiniad ar gyfer rheoli cwynion yng Nghymru,  ac yn llunio eu 
polisïau eu hunain i sicrhau cydymffurfio yn y sefydliad a chan yr holl staff. Darperir 
llyfrynnau gwybodaeth i aelodau'r cyhoedd sy'n defnyddio gwasanaethau iechyd sy'n 
rhoi gwybodaeth fanwl am y weithdrefn gwynion, sy'n cynnwys y weithdrefn apêl hyd 
at ac yn cynnwys cyfranogaeth Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru. 
 
Mae polisïau wedi'u datblygu i gadw at yr arweiniad hwn i sicrhau bod yr holl staff yn y 
sefydliad yn cydymffurfio â hyn. Darperir llyfrynnau gwybodaeth fel arfer i aelodau'r 
cyhoedd a phobl sy'n defnyddio gwasanaethau, sy'n rhoi gwybodaeth fanwl ynghylch y 
weithdrefn gwynion, amserlenni a gwybodaeth am holl gamau'r broses yn ogystal â'r 
weithdrefn apêl hyd at ac yn cynnwys cyfranogaeth Ombwdsmon Gwasanaethau 
Cyhoeddus 
 
Dylai'r holl ymatebion i gwynion a ddaw i unrhyw asiantaeth ystyried y polisi amddiffyn 
oedolion, a dylai ymchwilwyr amddiffyn oedolion fod yn flaenoriaeth.  Felly, os 
derbynnir cwyn gan asiantaeth ynghylch achos amddiffyn oedolion parhaus, ni ddylid 
cyflawni unrhyw ymchwiliad cwynion os bydd unrhyw bosibilrwydd o beryglu'r 
ymchwiliad amddiffyn.  Fodd bynnag, rhaid ymgynghori â'r achwynydd yn dilyn 
ymchwiliad amddiffyn oedolion, neu ar ôl cau achos, er mwyn ystyried a oes angen 
datblygu unrhyw faterion sy'n weddill drwy'r weithdrefn gwynion. 
 
Fel arfer ymdrinnir â'r materion canlynol drwy weithdrefn gwynion fewnol yr asiantaeth 
berthnasol: 

 Cwynion neu gynrychioliadau'n ymwneud â gwasanaethau a dderbyniwyd gan 
yr oedolyn diamddiffyn fel rhan o'r broses amddiffyn oedolion. 

 Cwynion am arfer proffesiynol unigol neu ymddygiad swyddog sy'n gweithredu 
yn y broses amddiffyn oedolion. 

 Cwynion lle mae mwy nag un asiantaeth wedi'i henwi gan yr achwynydd neu 
wedi'i chysylltu â'r gŵyn.  Mewn achosion o'r fath, rhaid i swyddogion o'r 
asiantaethau a enwir gyrraedd cytundeb ar y cyd â'i gilydd a'r achwynydd 
ynghylch sut bydd yr ymchwiliad i gŵyn yn mynd rhagddo, h.y. ar y cyd neu fel 
asiantaeth unigol, etc. 
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Gall y gŵyn a wneir gan yr oedolyn diamddiffyn, neu unrhyw berson a enwir ganddo, 
gynnwys sut dilynwyd y broses, rhannu gwybodaeth, cywirdeb cofnodion neu 
adroddiadau neu ganlyniadau a phenderfyniadau a wnaed yn ystod y broses.  Pan 
fydd hyn yn digwydd, nid eir i'r afael â'r pryderon hyn o dan weithdrefn gwynion yr 
asiantaeth, ond bydd yn rhaid eu cyfeirio yn y lle cyntaf at y Rheolwr Arweiniol 
Dynodedig sy'n gyfrifol am gydlynu a goruchwylio'r broses o wneud penderfyniadau yn 
yr achos.  Os yw'r materion pryder yn ymwneud â'r modd y rheolwyd yr achos ganddo 
neu os na ellir eu datrys yn lleol gyda'r achwynydd, yna bydd angen cynnwys y 
Cydlynydd Amddiffyn Oedolion er mwyn iddo adolygu'r achos yn ffurfiol ac ymchwilio i'r 
pryderon a godwyd.  Caiff y prosesau a'r arferion gwneud penderfyniadau eu 
gwerthuso ac ystyrir a ddylid cynnal y gŵyn neu beidio.  
 
Os na chaiff y mater ei ddatrys i foddhad yr achwynydd, gall y gŵyn gael ei chyfeirio at 
gadeirydd y Pwyllgor Amddiffyn Oedolion i'w hadolygu. Gan ddibynnu ar ddifrifoldeb y 
gŵyn, mae'n bosib y bydd angen galw cyfarfod Pwyllgor Amddiffyn Oedolion llawn er 
mwyn ystyried y gŵyn, ac os oes angen, caiff panel amlasiantaeth ei sefydlu i 
adolygu'r gŵyn. Dylai unrhyw argymhellion a gwersi a ddysgwyd gael eu rhaeadru 
drwy'r Pwyllgor Amddiffyn Oedolion i bartïon/ asiantaethau perthnasol. 
 
Efallai bydd yr achwynydd yn dal i ddymuno mynd ag unrhyw gŵyn sydd dros ben neu 
heb ei datrys am weithredoedd neu benderfyniadau'r awdurdod lleol neu asiantaeth 
bartner i'r Ombwdsmon.  
 
Pwy all gwyno am y broses amddiffyn oedolion? 

 Yr oedolyn diamddiffyn. 

 Person a enwyd neu addas sy'n gweithredu ar ran yr oedolyn diamddiffyn neu 
er ei fudd pennaf.   

  Aelod o'r teulu, gofalwr neu ffrind i'r oedolyn diamddiffyn. 

 Eiriolwr 

 Asiantaeth bartner 

Proses gwynion amddiffyn oedolion: 

 Bydd yn rhaid i bob Pwyllgor Amddiffyn Oedolion lunio amserlen gytunedig ar 
gyfer rheoli cwynion a dderbynnir am y broses amddiffyn oedolion. 

 Dylid dynodi llinellau atebolrwydd clir a dylid rhoi gwybodaeth i achwynyddion 
drwy lythyr.  

 Dylid anfon adroddiad/ymateb ysgrifenedig at yr achwynydd ar ddiwedd yr 
ymchwiliad neu'r adolygiad achos. Dylid anfon copi o hwn at y Cydlynydd 
Amddiffyn Oedolion 

 Dylid rhoi gwybod am argymhellion a/neu wersi a ddysgwyd i'r Pwyllgor 
Amddiffyn Oedolion ac i unigolion ac asiantaethau perthnasol. 
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Dolenni 

Mae manylion am y broses gwynion i'w dilyn gan awdurdodau lleol ar gael yn: 

 Gwrando a Dysgu 

Mae manylion am y broses gwynion a ddilynir gan y Byrddau Iechyd ar gael yn: 

 Cwynion yn y GIG: Canllawiau ar ymdrin â chwynion yng Nghymru 

http://www.ssiacymru.org.uk/media/pdf/8/3/Listening_and_Learning.pdf
http://www.ssiacymru.org.uk/media/pdf/2/b/Complaints_in_the_NHS_-_A_guide_to_handling_complaints_in_Wales.pdf


 

 
87 

 

 

Gweithdrefnau 
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12 Rhagarweiniad 
Er mwyn mynd i'r afael â cham-drin ac amddiffyn oedolion hawdd eu niweidio, bydd 
gofyn i'r asiantaethau a enwir gymryd camau gweithredu drwy gydol y broses a'u nodi 
mewn Cynlluniau Amddiffyn Unigol a Chyffredinol. 
 
Er mwyn esbonio gofynion y gweithdrefnau amddiffyn oedolion, rhennir y broses yn 
ddeg cam. 
 
Mae cam un a dau yn cynnwys y rhybudd a'r cyfeirio.  Cam tri yw'r cam 'rheoli 
mynediad' ar gyfer y Rheolwr Arweiniol Dynodedig.  Ar y cam hwn, pennir a yw'r 
trothwy ar gyfer amddiffyn oedolion yn cael ei fodloni ai peidio, ac a oes angen 
defnyddio'r gweithdrefnau hyn. 
 
Ni fydd pob achos amddiffyn oedolion yn symud drwy bob cam.  Gellir cau achos 
amddiffyn oedolion ar unrhyw bwynt yn broses o gam tri ymlaen, ond rhaid ei wneud 
yn effeithiol drwy ystyried y pwyntiau a nodwyd yn adran cau achosion y llawlyfr hwn.  
 
Mae asesiadau risg a rheoli risgiau yn ganolog i'r broses amddiffyn oedolion ac maent 
yn hanfodol i bob cam. 
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12.1 Y Deg Cam a Graddfeydd Amser yn y Broses Amddiffyn Oedolion 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cam Gweithgaredd Amserlen 

DIWRNOD 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diwrnod 1 
 
 
Diwrnod 1  
neu 2 
 
 
 
DIWRNOD 7 
 
 
 
 
 
 
Cwblhau cyn 
gynted â 
phosib 
 
 
O fewn 
wythnos i 
gwblhau’r 
adroddiad gan 
y 
swyddog(ion) 
ymchwilio  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O fewn 6 
wythnos 

Siart Llif: Amddiffyn Oedolion Hawdd eu Niweidio

Oes 

10. 
Cau 

9b Adolygu’r Cynllun 
Amddiffyn Cyffredinol 
O fewn 6 wythnos ac ar ôl hynny 
fel y bo’r angen. Ystyriwch 
ddefnyddio Arweiniad Pryderon 
Cynyddol LlCC 

9a Cynllun Amddiffyn Unigol 
Adolygu o fewn 6 wythnos ac 
ar ôl hynny fel y bo’r angen. 

8. Astudiaeth Achos 
Cadarnhau camau gweithredu/Cynllun Amddiffyn 
fel arfer gyda’r dioddefwr a/neu ei gynrychiolwyr 

Nodi a oes angen unrhyw weithredu y 
tu allan i amddiffyn oedolion ac a yw 
hyn yn dderbyniol. 

Nac oes 

Ystyriwch a oes unrhyw sail i 
ddiystyru dymuniadau’r cleient 
e.e. dylanwad gormodol 
A all oedolion diamddiffyn eraill 
fod mewn perygl 

Nac ydy 
7. Cyfarfodydd Strategaeth 
Pellach a  Chyfarfodydd 
Strategaeth Terfynol 
Mae’n bosib y bydd sawl 
Cyfarfod Strategaeth 
Pellach cyn diwedd yr 
achos yn ôl y galw. Mae’r 
Cyfarfod Strategaeth 
Terfynol yn derbyn 
adroddiad yr ymchwiliad, 
yn cytuno ar statws yr 
honiad ac yn cytuno ar 
ganlyniadau i’r rhai dan 
sylw, gan gynnwys os oes 
angen, Cynlluniau 
Amddiffyn unigol a 
Chyffredinol 

Oes amheuaeth o 
drosedd? 

6. Rhybudd: Cam-drin yn cael ei honni, ei ddatgelu neu ei amau 
 
7. Cyfeirio i’r Gwasanaethau Cymdeithasol, Iechyd , yr Heddlu neu  AGGCC  

 
 
                  A oes perygl corfforol uniongyrchol?  Nac        Oes 

 
 
 
 
 
 

8. Gwerthusiad cychwynnol 
A yw gweithdrefnau amddiffyn oedolion yn berthnasol? 

 
 

9. Trafodaeth Strategaeth 
Cadarnhewch a yw gweithdrefnau amddiffyn  

                    oedolion yn berthnasol. Gellir dechrau Cynlluniau 
                          Amddiffyn Unigol a Chyffredinol 

Nac ydyn 

Nac ydyn 
Ydyn 

Nac oes Cadwch 
dystiolaeth 

Cymerwch gamau i 
symud y person o’r 
perygl a/neu ddileu neu 
l ih ’ i

              
 

10. Cyfarfod Stategaeth 
Angen ymchwiliad? Os oes, rhaid penderfynu pwy sy’n arwain.  

Gellir parhau â Chynlluniau Amddiffyn Unigol  
a Chyffredinol neu eu rhoi ar waith 

 
A yw’r cleient yn gallu gwneud penderfyniad gwybodus?  

                                        
A yw’r cleient yn cydsynio?                       

Ydy Nac ydy

Ydyn/Oes 

Nac oes

Cytunwch ar gamau 
gweithredu eraill 

    6. Ymchwiliad      Ydy
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Cam Gweithgaredd Amserlen 
 Cam 1  
Rhybudd (cam-
drin honedig, 
wedi'i ddatgelu, 
amheuaeth) 

 Gwerthuso risg.  
 Gwneud penderfyniad.  
 Gweithredu. 
 Cyfeirio 

Cam 2  
Derbyn cyfeiriad 

 Y Gwasanaethau Cymdeithasol, yr 
Heddlu, AGGCC neu Iechyd yn 
derbyn y cyfeiriad. 
G th i

Gweithredu'n ddioed/ar frys  
os oes angen 
 
 

Cwblhau'r cyfeiriad o fewn 
un diwrnod gwaith. 

Cam 3  
Gwerthusiad 
cychwynnol 

 Penderfynu a yw'r Gweithdrefnau 
Amddiffyn Oedolion yn berthnasol. 

Gwerthusiad cychwynnol ar 
y diwrnod y derbynnir y 
cyfeiriad. 

Cam 4 
Trafodaeth 
Strategaeth  

 Casglu gwybodaeth gychwynnol.  
 Gwerthuso'r holl risgiau 
 Creu Cynlluniau Amddiffyn Unigol 

neu Gyffredinol, a'u rhoi ar waith, os 
nodir risg. 

 ‘Bydd yr Heddlu'n penderfynu a fydd 
angen ymchwiliad troseddol’. 

Trafodaeth Strategaeth o 
fewn 2 ddiwrnod o'r 
rhybudd. 

Cam 5  
Cyfarfod 
Strategaeth 

 Gwerthuso risg ac yng nghyd-destun 
asesiad risg, penderfynu a oes angen 
ymchwiliad neu weithredu arall. 

 Creu Cynlluniau Amddiffyn Unigol 
neu Gyffredinol, a'u rhoi ar waith, os 
nodir risg. 

O fewn 7 niwrnod o'r 
rhybudd  

Cam 6  
Ymchwiliad 
 

 Cynnal ymchwiliad, gan gynnwys 
gwerthusiad risg pellach. 

Wedi'i gwblhau cyn gynted â 
phosib ac o fewn amserlenni 
y cytunwyd arnynt yn y 
Cyfarfod Strategaeth  

Cam 7  
Ail-alw Cyfarfod 
Strategaeth  

 Derbyn adroddiad yr ymchwiliad, 
cytuno ar gamau gweithredu,  

 Adolygu risg a ffurfio Cynllun 
Amddiffyn Unigol a Chyffredinol yn ôl 
y galw. 

O fewn 7 niwrnod gwaith o 
gwblhau adroddiad yr 
ymchwiliad  

 Cam 8 
Cynhadledd 
Achos 
 

 Adborth i'r dioddefwr 
honedig/eiriolwr/teulu 

 Cytuno ar Gynllun Amddiffyn  
 Gwerthuso risg. 

O fewn wythnos i'r Cyfarfod 
Strategaeth a ailalwyd 

Cam 9 
 Adolygiadau 

 Adolygiadau o Gynllun Amddiffyn 
Unigol a risg 

O fewn 6 wythnos o gytuno 
ar y Cynllun Amddiffyn 
Unigol ac wedi hynny yn ôl 
yr hyn a gytunir. 

Cam 10 
Cau 

 Gwaith amddiffyn oedolion wedi'i 
gwblhau a'r ffeil amddiffyn oedolion 
wedi'i chau. 

 Rheoli gofal yn parhau yn ôl yr angen 

Ar ôl cael ateb i'r risgiau neu 
gyrraedd cytundeb ar reoli 
unrhyw risgiau sy'n parhau. 

DS:  Nid yw diwrnodau gwaith yn cynnwys penwythnosau a gwyliau banc 
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13 Rheoli Risgiau 
Pan roddir rhybudd, rhaid cyflawni asesiad risg i wirio a all yr oedolyn diamddiffyn, 
oedolion diamddiffyn eraill a/neu blant fod mewn perygl.  Os yw hyn yn digwydd, rhaid 
cymryd camau i'w diogelu.  Dylid ailwerthuso risgiau drwy gydol y broses i sicrhau bod 
pobl ddiamddiffyn yn cael eu diogelu.  Mae rheoli risgiau'n ymwneud a monitro 
achosion ac adolygu'r asesiadau risg blaenorol a'r cynllun amddiffyn yn rheolaidd. 
 
Cyfrifoldeb y Rheolwr Arweiniol Dynodedig yw sicrhau bod y risgiau'n cael eu 
gwerthuso a'u rheoli ac ef sy'n rheoli'r cyfeirio a'r achos amddiffyn oedolion dilynol.  
 
Mae'n bwysig cynnwys defnyddiwr gwasanaeth yn y broses hon i sicrhau nad yw 
dulliau diogelu'n cael eu gorfodi arnynt.   
 
Gall asesiadau risg fod yn oddrychol; felly, rhaid gwneud pob ymdrech i sicrhau 
cywirdeb wrth ragfynegi niwed a pha mor debygol y mae o ddigwydd.  Mae angen i'r 
dystiolaeth a geir fod yn gywir am y rheswm hwn. 
 
Rhaid i weithwyr ystyried a yw camau cymryd risgiau'n  fater amddiffyn y cyhoedd ar 
hyn o bryd, neu a allai fod yn y dyfodol. 

Cofiwch… 

 Mae diogelwch a lles yr holl oedolion diamddiffyn yn hollbwysig. 

 Os oes gennych bryderon amddiffyn oedolion, mae'n rhaid i chi roi
rhybudd.  Bydd y broses amddiffyn oedolion yn mynd i'r afael â
rhybuddion ffug neu bryderon di-sail - eich dyletswydd chi yw rhoi 
rhybudd pan fydd pryderon. 

 Fel aelod o staff neu reolwr, rydych yn atebol am eich
penderfyniadau.  Mynnwch gyngor os ydych yn ansicr ynghylch
beth i'w wneud. 

 Rhaid i chi gofnodi gwybodaeth (neu sicrhau bod cofnod ohoni),
camau gweithredu a phenderfyniadau a wneir o dan y gweithdrefnau
hyn.  

 Rhaid i chi fod yn ymwybodol o'r polisi ar rannu gwybodaeth yn y
llawlyfr hwn. 
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Proses Rheoli Asesiadau Risg 
 

Pryder yn cael ei godi/rhybudd 
yn cael ei roi a'r cyfeiriad yn cael 

ei gofnodi 

 
 
 
 

Nid amddiffyn 
oedolion - ei gau i 

amddiffyn oedolion a'i 
gyfeirio fel y bo'n 

briodol 

 
Na 

RhAD yn penderfynu a fodlonir 
y Trothwy Oedolion  

 
 
 
 
 YDY
 
 

RhAD yn cwblhau Asesiad 
Risg AO Unigol  

 
 
 
 
 
 

Cyfarfod/ydd Strategaeth 
RhAD yn adolygu ac yn 
diweddaru'r asesiad risg 

Cyfarfod Strategaeth 
Terfynol 

RhAD yn adolygu'r asesiad 
risg 

Cynhadledd Achos 
Cadeirydd yn adolygu'r 

asesiad risg 

Cau 
Strategaethau rheoli risgiau parhaus yn cael 

eu hymgorffori yn y cynllun gofal  
DS: Gellir gwneud hwn ar bwynt pan gwneir 

penderfyniad i gau achos amddiffyn 
oedolion. 

Adolygu'r cynllun amddiffyn 
Nid oes yn rhaid i hwn fod yn 

gyfarfod ffurfiol 

Trafodaeth/au Strategaeth  
RhAD yn adolygu neu'n 
cychwyn asesiad risg 
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13.1 Gweithdrefn Asesiadau Risg i Reolwyr Arweiniol Dynodedig 

Dylid cwblhau asesiad risg ar gyfer yr holl gyfeiriadau ond yn ogystal, gall fod angen 
asesiadau risg arbenigol mewn ambell achos.  Er enghraifft, gall fod angen cwblhau 
asesiad risg CAADA ar gyfer cyfeiriad sy'n cynnwys cam-drin yn y cartref cyn ei 
gyflwyno i MARAC. 

Cyn gynted ag y mae'r RhAD yn derbyn y cyfeiriad, dylai ddechrau cwblhau'r Daflen 
Cofnodi Asesiadau Risg cychwynnol ar gyfer yr achos amddiffyn oedolion. Dylai'r 
RhAD ddefnyddio'r ffurflen hon ar adeg y cyfeirio a dylai ei hadolygu ar y cam 
Trafodaeth Strategaeth, ac ar ôl hynny, gan gofnodi'r trafodaethau cychwynnol â'r 
heddlu ac asiantaethau/unigolion eraill.  Mae hyn yn dangos bod y RhAD wedi nodi 
risgiau'r sefyllfa bresennol ac wedi penderfynu pa fesurau y mae'n rhaid eu rhoi ar 
waith i leihau'r risgiau hyn. Rhaid adolygu'r rhain a risgiau pellach eraill yn y Cyfarfod 
Strategaeth cychwynnol ac ym mhob cyfarfod dilynol, cwblhau ffurflen newydd sy'n 
nodi'r ffactorau risg a chytuno ar fesurau lleihau risgiau. Bydd hyn yn darparu cofnod 
tystiolaeth parhaus. 

Rhaid cofnodi manylion y drafodaeth a arweiniodd at yr asesiad a'r camau gweithredu 
a gymerwyd yng nghofnod y Drafodaeth Strategaeth neu gofnodion y Cyfarfodydd 
Strategaeth. Os oes angen adolygu asesiad rhwng cyfarfodydd, dylid cofnodi'r rheswm 
am hyn ac am unrhyw adolygiadau yn y cofnod achos. 

Mae'n bosib y bydd gan y rheolwr gofal dynodedig/cydlynydd gofal fwy o wybodaeth a 
all gynorthwyo'r broses hon. Dylid cofnodi manylion pob person yr ymgynghorwyd â 
hwy. Ar gyfer yr asesiad risg cychwynnol, mae'n bosib na fydd angen ymgynghori ag 
unrhyw un oherwydd gall fod y risgiau'n amlwg o'r cyfeiriad, er bod arfer da yn 
awgrymu y gall ymgynghori greu asesiad risg mwy cadarn.  

Sut i gwblhau'r ffurflen asesiad risg 

Y Rheolwr Arweiniol Dynodedig sy'n gyfrifol am sicrhau bod holl rannau'r ffurflen 
wedi'u cwblhau'n gywir.  Mae'r arweiniad yn amlinellu sut i gwblhau pob adran o'r 
Ffurflen Asesiad Risg.   

1. Yng ngholofn 1 rhowch rif i bob risg. 

2. Yng ngholofn 2, disgrifiwch y risg mor drachywir â phosib.  Dyma'r risgiau sy'n 
amlwg o'r cyfeirio ac wrth ymgynghori â gweithwyr proffesiynol/asiantaethau 
eraill (Trafodaeth Strategaeth) sy'n ymwneud â'r oedolyn diamddiffyn, ac o'r 
wybodaeth/dystiolaeth ddilynol a gesglir drwy'r ymchwiliad neu a ddarperir 
mewn Cyfarfodydd Strategaeth. Mae hefyd yn bwysig cynnwys 'manteision risg' 
a nodwyd.  Er enghraifft, mae'r ŵyr yn ymweld bob dydd Iau ac yn gofyn am 
arian.  Mae'r fam-gu'n derbyn hyn am ei bod yn mwynhau ei gwmni. 

3. Yng ngholofn 3, cofnodwch a oes gan y dioddefwr honedig y galluedd 
meddyliol i wneud penderfyniadau ynghylch pob un o'r risgiau a nodwyd ac i 
gydsynio i unrhyw strategaethau lleihau risgiau arfaethedig.  Os oes gan y 
person y galluedd meddyliol i wneud y penderfyniadau hyn, rhaid cael ei 
ganiatâd ar gyfer unrhyw strategaeth lleihau risgiau mewn perthynas â'r risg 
hwnnw.  Os nad oes gan y person y galluedd meddyliol i wneud y 
penderfyniadau hyn ac i gydsynio i'r strategaethau lleihau risgiau, rhaid dilyn yr 
arweiniad yn y Ddeddf Galluedd Meddyliol a Chôd Ymarfer y Ddeddf Galluedd 
Meddyliol er mwyn gwneud penderfyniad budd pennaf.  Mae hyn yn cynnwys 
ceisio barn rhywun sy'n gallu cynrychioli'r person hwnnw.  Gall hwn fod yn 
berthynas i'r person neu'r Eiriolwr Galluedd Meddyliol Annibynnol (cofiwch, ym 
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maes  amddiffyn oedolion gellir cyfeirio i IMCA hyd yn oed os oes gan y person 
berthynas). 

 

4. Yng ngholofn 4 cofnodwch farn yr oedolyn diamddiffyn ynghylch y risg.  Dylid 
cwblhau hwn, boed y person wedi'i asesu â'r galluedd meddyliol o ran y 
strategaethau risg a lleihau risgiau neu beidio.  Lle caiff y person ei asesu â 
diffyg galluedd meddyliol, mae'n dal yn ofynnol yn ôl y Ddeddf Galluedd 
Meddyliol i ystyried eu dymuniadau wrth wneud penderfyniad budd pennaf. 

5. Yng ngholofn cofnodwch y raddfa risgiau gychwynnol.  Dylid defnyddio'r 
matrics asesiadau risg i gynorthwyo wrth ddiffinio lefel y risg drwy nodi'r niwed a 
pha mor debygol yw niwed (T), a phennu a yw'r risg yn uchel, yn ganolig neu'n 
isel. Edrychwch ar yr enghreifftiau yn y matrics cysylltiedig.  

6. Yng ngholofn 6 cofnodwch y strategaethau lleihau risgiau sydd/y mae angen 
eu rhoi ar waith i ddiogelu'r oedolyn diamddiffyn rhag niwed pellach.  Mae'n 
bosib bod strategaethau yn eu lle sy'n cael eu nodi ar y cyfeiriad a dylid 
cynnwys y rhain yn y strategaethau lleihau risgiau a'r Cynllun Amddiffyn Unigol. 
Dylai strategaethau lleihau risgiau y cytunwyd arnynt yn ystod y broses hon 
gael eu trosglwyddo i'r Cynllun Amddiffyn Oedolion Unigol. 

7. Yng ngholofn 7 cofnodwch y raddfa risgiau ddiwygiedig a ragwelir wrth roi'r 
strategaethau lleihau risgiau cytunedig ar waith  Edrychwch ar yr enghreifftiau o 
niwed a'r meini prawf tebygolrwydd i'ch cynorthwyo yma. 

8. Yn y blwch 'Rhesymau dros y raddfa risgiau' nodwch y rhesymau dros y 
graddfeydd risg cychwynnol a diwygiedig y cytunwyd arnynt.  

9. Yn y blwch 'Pryderon/materion cyffredinol, cofnodwch unrhyw ffactorau sy'n 
peri risg i bobl ddiamddiffyn eraill.  Gall y rhain fod yn gysylltiedig â 
gweithredoedd neu gyflogaeth y tramgwyddwr honedig neu wendidau posib 
mewn systemau a pholisïau sefydliadol.  Dylai'r risgiau hyn gael eu defnyddio i 
ddatblygu Cynllun Amddiffyn Cyffredinol os oes angen. 

10. Rhaid adolygu'r asesiad risg cychwynnol hwn mewn unrhyw gyfarfod dilynol 
neu os oes datblygiadau arwyddocaol rhwng cyfarfodydd.  Rhaid cofnodi'r 
adolygiadau hyn ar y Ffurflen Adolygu Asesiad Risg Amddiffyn Oedolion.  Pan 
adolygir yr asesiad risg, dylid adolygu'r Cynllun Amddiffyn Unigol hefyd a'i 
ddiweddaru yn ôl yr angen.  

11. Ar ddiwedd y broses amddiffyn oedolion, dylid ystyried asesiadau risg a'u 
defnyddio i gyfeirio'r holl waith o gyflwyno gofal a gwasanaethau.  Dylai 
rheolwyr gofal a chydlynwyr gofal sicrhau bod y rhain yn cael eu hystyried o 
fewn adolygiadau cynlluniau gofal/cynlluniau gwasanaeth.  

 
Mae rhai ardaloedd wedi datblygu eu hofferynnau asesu risg eu hunain ac efallai 
byddant yn parhau i ddefnyddio'r rhain: 
 
 Offeryn Asesu Risg Abertawe 

http://www.ssiacymru.org.uk/media/pdf/p/n/Swansea_risk_assessment_tool.doc
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14 Cam 1 - Rhybudd   

Mae rhybudd yn cyfeirio at bryder, datgeliad neu amheuaeth bod oedolyn 
diamddiffyn yn cael ei gam-drin. 

Rhaid ystyried lefel ganfyddedig y risg i'r oedolyn diamddiffyn ac eraill a chymryd 
camau gweithredu brys os oes angen. 

14.1 Y Rhybudd Amddiffyn Oedolion 

Gall pryder fod yn amheuaeth neu'n honiad o gam-drin.  Gall pryder gael ei godi yn 
sgîl yr hyn y mae person wedi'i weld, ei glywed neu a ddywedwyd wrtho.  Nid oes 
angen tystiolaeth o gam-drin ar y sawl sy'n cyfeirio. Yn y polisi hwn, y disgwyliad os 
oes unrhyw un yn amau cam-drin yw  os oes amheuaeth, rhowch wybod amdano.  
Mae'r trefniadau amlasiantaeth ar gyfer ymateb i gam-drin posib yn sensitif ac yn 
soffistigedig, ac yn defnyddio cyd-ddoethineb profiad gweithwyr proffesiynol ac 
asiantaethau gwahanol i gadarnhau a oes cam-drin wedi digwydd neu beidio.  Mae'n 
bwysig iawn bod y trefniadau hyn (Trafodaeth Strategaeth a Chyfarfod Strategaeth) yn 
cael eu rhoi ar waith os oes posibilrwydd o gam-drin.  Yr unig reswm y daw rhai 
achosion o gam-drin difrifol i'r amlwg yw am fod y bobl sy'n rhoi rhybudd wedi tynnu 
sylw'r Gwasanaethau Cymdeithasol neu'r Heddlu at yr hyn sydd, yn y lle cyntaf, yn 
ymddangos yn bryderon cymharol ddibwys. 
 
Datgeliad yw gwybodaeth am gam-drin posib a dderbynnir gan oedolyn diamddiffyn 
neu rywun arall ar ei ran.  
 
Gall rhybudd neu ymholiad am oedolyn diamddiffyn fod yn eiriol, er enghraifft galwad 
ffôn neu drafodaeth wrth oruchwylio neu yn ystod ymweliad neu gall fod yn neges a 
adawyd neu'n e-bost yn gofyn i drafod mater. 
 
Os nad yw'r oedolyn diamddiffyn am i'r rhybudd gael ei ddatgelu 

Hyd yn oed os nad yw'r oedolyn diamddiffyn am i aelod o staff ddatgelu'r rhybudd, 
dyletswydd bennaf staff yw hysbysu'r rheolwr ond rhaid iddynt hefyd ddweud wrth yr 
oedolyn diamddiffyn eu bod yn gwneud hynny. 

14.2 Rôl y person sy'n rhoi'r rhybudd 

Lle caiff rhybuddion eu cyfeirio 

Dylid cyfeirio rhybuddion i'r Gwasanaethau Cymdeithasol, neu i'r Heddlu os amheuir 
trosedd.  Os rhoddir rhybudd am bryder ar eiddo iechyd ac mae'r Adran Iechyd yn 
cyflogi Cydlynydd Amddiffyn Oedolion, gellir gwneud cyfeiriad iddynt hwy a chopïo i'r 
Gwasanaethau Cymdeithasol. 

14.3 Gweithredu yn sgîl rhybudd 

Ni ddylai staff oedi wrth adrodd am rybudd.  Os nad yw eu rheolwr llinell ar 
ddyletswydd, rhaid iddynt gysylltu â rheolwr arall yn eu sefydliad neu gysylltu â'r 
Gwasanaethau Cymdeithasol neu'r Heddlu eu hunain. 

14.3.1 Gweithredu ar unwaith 

Gall sefyllfa o gam-drin fod yn un aciwt y mae angen gweithredu arno ar unwaith. Gall 
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oedolyn diamddiffyn fod mewn perygl corfforol enbyd neu angen sylw meddygol, neu'n 
teimlo’n hunanladdol.  
 

Rhaid i'r cyfeiriwr weithredu ac ystyried: 

 A ddylent ffonio 999 am yr heddlu neu'r gwasanaeth ambiwlans?  

 A ddylent aros gyda'r oedolyn diamddiffyn nes bod gwasanaethau brys priodol 
eraill yn cyrraedd ac mae'n ddiogel? 

 A ddylent gysylltu â gwasanaeth dyletswydd y Gwasanaethau Cymdeithasol ar 
unwaith, gan gynnwys y gwasanaeth y tu allan i oriau. 

 A oes angen symud y dioddefwr i rywle arall? 

 A oes angen amddiffyn y dioddefwr mewn ffordd sy'n ei amddifadu o'i ryddid?  
Os felly, gweler y gofynion ar gyfer y Dulliau Diogelu Rhag Colli Rhyddid. 

 A oes aelod arall o staff wrth law i'ch helpu i ymdrin â'r sefyllfa? 

 A yw ymyrryd ar unwaith yn debygol o fod yn ddiogel i'r dioddefwr, y camdriniwr, 
staff a defnyddwyr eraill y gwasanaeth? 

 A oes tystiolaeth i'w chadw? 

Mae'n hanfodol cofnodi'r holl gamau gweithredu di-oed a gymerir. 

14.3.2 Gweithredu os yw pryderon yn awgrymu y gall trosedd fod wedi'i 
chyflawni: 

 Ffoniwch yr heddlu (999 os oes rhaid). 

 Ewch i gael help meddygol os oes posibilrwydd bod y dioddefwr wedi dioddef 
ymosodiad corfforol neu rywiol. 

 Cadwch dystiolaeth. Gofynnwch i'r heddlu am gyngor ar hyn os oes angen. 

Dolenni 

Ceir arweiniad ar gadw tystiolaeth yn y ddogfen hon: 

 Cadw tystiolaeth 

14.3.3 Ymateb i oedolyn diamddiffyn sy'n datgelu cam-drin   

Yr unig reswm y daw llawer o ddigwyddiadau i'r amlwg yw am fod oedolion diamddiffyn 
yn datgelu'r cam-drin eu hunain. Os yw'r oedolyn diamddiffyn yn datgelu cam-drin, 
dylai'r  person y mae'n cael ei ddatgelu iddo ymateb yn sensitif, a throsglwyddo'r 
wybodaeth ar unwaith i'w reolwr llinell neu uwch-reolwr, oni bai bod amheuaeth y gall 
fod yn gysylltiedig â'r cam-drin.  

 Os yw staff yn pryderu am ymateb posib eu rheolwr, neu'n meddwl y gallent gael 
eu cysylltu â'r digwyddiad, dylent siarad ag uwch-reolwr neu, os yw polisi'r 
asiantaeth yn ei ganiatáu, gysylltu â'r Gwasanaethau Cymdeithasol, Iechyd 
neu'r Heddlu ar unwaith. 

Dolenni 

Ceir arweiniad pellach ar ymateb i oedolyn diamddiffyn sy'n datgelu cam-drin yn y 
ddogfen ganlynol: 

     Ymateb i oedolyn diamddiffyn sy'n datgelu cam-drin 

http://www.ssiacymru.org.uk/media/pdf/9/j/Preserving_evidence.pdf
http://www.ssiacymru.org.uk/media/pdf/9/1/Responding_to_a_vulnerable_adult_who_discloses_abuse.pdf
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14.3.4 Gweithredu os pryderir bod aelod o staff wedi cam-drin oedolyn 
diamddiffyn 

Os yw staff yn gweld aelod arall o staff o'u hasiantaeth hwy neu o asiantaeth arall yn 
cam-drin, neu'n amau eu bod yn gwneud hynny, mae'n ddyletswydd arnynt  i adrodd 
am y pryderon hyn.  Mae hyn heb ystyried statws, teitl swydd, graddfa gyflog, 
galwedigaeth neu awdurdod y person dros eraill. 

 Rhaid i staff hysbysu eu rheolwr llinell. Os ydynt yn pryderu y gall eu rheolwr 
llinell fod yn gysylltiedig â'r cam-drin, dylent roi gwybod i uwch-weithiwr neu 
reolwr yn eu hasiantaeth. 

 Ni ddylai staff drafod y pryderon ag aelodau eraill o staff oherwydd gallai hyn 
rybuddio'r tramgwyddwr honedig neu halogi tystiolaeth.  

14.3.5 Gweithredu os oes pryder y gall rheolwr llinell fod wedi cam-drin oedolyn 
diamddiffyn 

Dylai'r gweithiwr: 

 Roi gwybod i uwch-reolwr yn ei asiantaeth am ei bryderon os oes un ar gael, 
neu adran y Gwasanaethau Cymdeithasol ar gyfer y maes lle digwyddodd y 
cam-drin honedig.  

14.3.6 Gweithredu os oes pryder y gall gweithiwr proffesiynol fod wedi cam-drin 
oedolyn diamddiffyn 

Os oes pryder y gall gweithiwr proffesiynol megis swyddog yr heddlu, meddyg, nyrs 
neu weithiwr cymdeithasol fod wedi cam-drin oedolyn diamddiffyn, dylai staff: 

 Adrodd am bryderon wrth uwch-reolwr yn eu hasiantaeth neu adran y 
Gwasanaethau Cymdeithasol neu'r cydlynydd amddiffyn oedolion Iechyd ar 
gyfer yr ardal lle digwyddodd y cam-drin honedig.  

14.3.7 Gweithredu os oes pryder y gall oedolyn diamddiffyn fod wedi cam-drin 
oedolyn diamddiffyn arall 

Hyd yn oed os yw'r tramgwyddwr honedig yn oedolyn diamddiffyn arall, mae'r Polisi a'r 
Gweithdrefnau Amddiffyn Oedolion yn berthnasol.  Gall defnyddio'r rhain arwain at 
ymchwiliad ac erlyniad gan yr Heddlu. Fodd bynnag, gall cam-drin oedolyn diamddiffyn 
yn anhroseddol gan oedolyn diamddiffyn arall neu gan ofalwr ofyn am ymateb 
gwahanol os nad oes bwriad i achosi niwed.  
 
Mae'n ddyletswydd ar y staff i roi gwybod am ddigwyddiad os yw un defnyddiwr 
gwasanaeth yn ymddwyn mewn ffordd dramgwyddus/sarhaus tuag at un arall. 
 
Ni ddylid ystyried ymddygiad tramgwyddus gan ddefnyddiwr gwasanaeth fel 
ymddygiad heriol yn unig.  
 
Nid bwriad na chyfrifoldeb na galluedd meddyliol defnyddiwr gwasanaeth yw'r broblem, 
ond ei ymddygiad.  
 

Lle mae'r camdriniwr honedig yn oedolyn diamddiffyn, dylid trefnu Cynhadledd Achos 
amlasiantaeth ar wahân i ystyried ei anghenion a sut i reoli unrhyw risg o du'r oedolyn 
hwnnw. Os penderfynir peidio â chynnal Cynhadledd Achos, rhaid cofnodi'r rhesymau 
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dros y penderfyniad a'r camau gweithredu amgen.  Dylid ystyried cefnogaeth gan 
Eiriolwr Galluedd Meddyliol Annibynnol neu asiantaeth eiriolaeth arall. 

14.4 Gweithredu ar Rybudd ar gyfer Pobl Benodol 

Rhaid i reolwr llinell neu reolwr arall sy'n derbyn rhybudd ddilyn y Polisi a'r 
Gweithdrefnau Amddiffyn Oedolion a chyfeirio'r rhybudd i Reolwr Arweiniol Dynodedig 
y Gwasanaethau Cymdeithasol neu Iechyd, neu i'r Heddlu.  

14.4.1 Rheolwyr llinell mewn lleoliadau rheoledig a lleoliadau gwasanaeth eraill 

Mae lleoliadau'n cynnwys ysbytai, cartrefi gofal, gwasanaethau dydd neu wasanaethau 
gofal cymdeithasol ac iechyd eraill, a gofal yn y cartref yng nghartref y person ei hun. 

 Gweithredwch ar unwaith i sicrhau diogelwch y dioddefwr honedig, megis 
cymorth cyntaf. 

 Os amheuir y gall trosedd fod wedi'i chyflawni, ffoniwch yr heddlu a chadw 
tystiolaeth. 

 Cyfeiriwch y pryder i'r Gwasanaethau Cymdeithasol neu Iechyd. 

 Os yw'r gwasanaeth wedi'i reoleiddio gan AGGCC, mae gan y Person 
Cofrestredig gyfrifoldebau penodol.  Rhaid i'r Person Cofrestredig:  

o gysylltu â'r heddlu os yw'n bosib bod trosedd wedi'i chyflawni; 

o sicrhau triniaeth feddygol os oes angen hyn ar yr oedolyn diamddiffyn; a 

o hysbysu'r AGGCC. (Mae'r Gwasanaethau Cymdeithasol yn hysbysu'r 
AGGCC  hefyd). 

 Cydymffurfiwch ag unrhyw drefniadau adrodd cytundebol. 

 Os yw'r honiad yn ymwneud ag aelod o staff neu wirfoddolwr, dylai'r rheolwr 
ystyried a oes angen gweithredu ar unwaith gan ddefnyddio gweithdrefnau 
disgyblu'r sefydliad, megis diarddel neu drosglwyddo aelod o staff, ond heb 
ddechrau unrhyw ymchwiliad.  Sylwer: lle mae'n bosib bod trosedd wedi'i 
chyflawni, ac i gynorthwyo yn eu hymchwiliad, mae'r heddlu weithiau'n 
cynghori yn erbyn diarddel ar unwaith os nad oes unrhyw oedolion 
diamddiffyn mewn perygl.  

 Oni bai bod angen gweithredu ar unwaith, dylai rheolwr y darparwyr drafod yr 
opsiynau yn y Cyfarfod Strategaeth cyntaf.  Dylai trosglwyddo aelod o staff 
sicrhau nad oes ganddynt gyfle mwyach i gam-drin, h.y. ni ddylent mwyach fod 
mewn rôl ofalu heb oruchwyliaeth.  Ni ddylid eu symud i leoliad sy'n bell i ffwrdd 
oherwydd gallai hynny amharu ar yr ymchwiliad.  Ni ddylid dechrau ymchwiliad 
disgyblu nes cytuno ar hyn mewn Cyfarfod Strategaeth. 

 Os amheuir cam-drin, ni ddylai unrhyw un yn y sefydliad holi'r oedolyn 
diamddiffyn na thystion eraill.  Gwneir hyn fel rhan o'r ymchwiliad. 

 Cofnodwch yr holl gamau gweithredu a gymerir. 

Dolenni 

Ceir arweiniad pellach i reolwyr yn y ddogfen hon: 

 Canllawiau ar gyfer gweithredu yn dilyn honiad bod aelod o staff cartref gofal 
wedi cam-drin 

http://www.ssiacymru.org.uk/media/pdf/7/n/Guidelines_for_Action_Following_Allegation_of_Abuse_by_a_Member_of_Care_Home_Staff.pdf
http://www.ssiacymru.org.uk/media/pdf/7/n/Guidelines_for_Action_Following_Allegation_of_Abuse_by_a_Member_of_Care_Home_Staff.pdf
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14.4.2 Arolygwyr AGGCC 

Rhaid i Arolygwyr AGGCC gyfeirio unrhyw bryderon amddiffyn oedolion y mae 
ganddynt neu sydd wedi'u mynegi iddynt i adran y Gwasanaethau Cymdeithasol lle 
mae'r cam-drin wedi digwydd. 
 
Rhaid iddynt hysbysu eu rheolwr tîm a ddylai rybuddio'r rheolwr rheoleiddio, gan ddilyn 
arweiniad AGGCC. 

 Mewn Dwylo Diogel - Gweithdrefn ar gyfer ymateb i gam-drin honedig o 
oedolion diamddiffyn mewn gwasanaethau wedi'u rheoleiddio 

14.4.3 Comisiynu gwasanaethau a rheolwyr a swyddogion contractio 

Cyfeiriwch i adran y Gwasanaethau Cymdeithasol neu'r cydlynydd amddiffyn oedolion 
Iechyd ar gyfer y maes lle digwyddodd y cam-drin honedig. 

14.5 Cofnodi Rhybudd 

Rhaid i aelod o staff sy'n rhoi gwybod am rybudd gadw cofnod, cyn gynted ag y bo'n 
ymarferol, yn dilyn polisi ei asiantaeth ar gofnodi. 
 
Ym mhob achos o gam-drin honedig, rhaid cyfeirio cyn gynted â phosib ac 
mewn unrhyw achos o fewn 1 diwrnod gwaith o'r rhybudd.  
 
Rhaid i'r cyfeiriwr gadarnhau'r cyfeirio yn ysgrifenedig i'r Gwasanaethau 
Cymdeithasol cyn gynted â phosib ac o fewn 1 diwrnod gwaith o'r cyfeirio. Dylai 
cyfeirwyr ddefnyddio Ffurflen Gyfeirio Amddiffyn Oedolion Cymru  

Dolenni 

 Ffurflen Gyfeirio Amddiffyn Oedolion 

http://www.ssiacymru.org.uk/media/pdf/o/a/In_safe_Hands_-_Procedure_for_responding_to_alleged_abuse.pdf
http://www.ssiacymru.org.uk/media/pdf/o/a/In_safe_Hands_-_Procedure_for_responding_to_alleged_abuse.pdf
http://www.ssiacymru.org.uk/media/pdf/1/6/Adult_Protection_Referral_Form.doc
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15 Cam 2 - Cyfeirio 

Rhaid cyflwyno cyfeiriad i'r Gwasanaethau Cymdeithasol, Iechyd neu'r Heddlu cyn 
gynted â phosib ac mewn unrhyw achos o fewn un diwrnod gwaith o'r rhybudd. 

Rhaid i'r cyfeiriad amlygu lefel ganfyddedig y risg i'r oedolyn(ion) diamddiffyn ac 
eraill. 

15.1 Y Cyfeiriad Amddiffyn Oedolion 

Cyfeiriad yw adrodd am honiad, pryder neu ddatgeliad yn uniongyrchol i sefydliad 
statudol (Gwasanaethau Cymdeithasol, yr Heddlu neu Iechyd). Mae'n bryder a gaiff ei 
gofnodi'n ffurfiol ar Ffurflen Gyfeirio Amddiffyn Oedolion - dyma ddechrau'r broses 
amddiffyn oedolion ffurfiol.  
 
Weithiau gall cyfeiriadau gael eu nodi drwy gŵyn, digwyddiad clinigol, datgelu 
camarfer neu fater disgyblu.  

15.1.2 Pwy sy'n gallu cyfeirio 

Gall unrhyw un gyfeirio, gan gynnwys:  

 Eiriolwyr  
 Y Gwasanaeth Ambiwlans 
 Adran amddiffyn plant 
 Clerigwyr 
 Staff sy'n pryderu, megis gweithwyr budd-daliadau, staff gofal iechyd 

cychwynnol, staff gofal iechyd eilaidd, gwirfoddolwyr 
 Swyddogion contractau a chomisiynu 
 Swyddfa'r Crwner 
 AGGCC, AGC ac Arolygwyr Iechyd a Diogelwch 
 Gwasanaethau cam-drin yn y cartref  
 Addysg, gan gynnwys addysg bellach ac uwch 
 Y Gwasanaeth Tân 
 Darparwyr tai 
 MAPPA 
 Aelod o’r cyhoedd 
 Cymdogion  
 Yr Heddlu 
 Perthnasau  
 RSPCA 
 Defnyddwyr gwasanaethau 
 Rheolwyr gofal y Gwasanaethau Cymdeithasol 
 Cyfreithwyr 
 Sefydliadau gwirfoddol 



 

 
101 

 

15.1.3 Sut i gyfeirio ac i bwy i gyfeirio  

Yn y lle cyntaf, dylid cyfeirio i'r Gwasanaethau Cymdeithasol, Iechyd neu'r Heddlu. 
  
Dylid gwneud yr holl gyfeiriadau i'r Gwasanaethau Cymdeithasol, ac eithrio'r canlynol: 
 
Dylid cyfeirio i Iechyd os oes gweithiwr iechyd neu dîm yn yr ardal ac os digwyddodd y 
cam-drin honedig mewn lleoliad iechyd (e.e. ysbyty, meddygfa) neu os yw'r 
tramgwyddwr honedig yn weithiwr iechyd ac mae'r cam-drin honedig yn ei rôl gwaith. 
 
Dylid cyfeirio i'r Heddlu os amheuir bod trosedd wedi'i chyflawni.  

15.2 Derbyn Cyfeiriad (Gwasanaethau Cymdeithasol ac Iechyd) 

Gall person gyfeirio dros y ffôn, yn ysgrifenedig, drwy ffacs diogel neu e-bost. 
 
Rhaid bod yr wybodaeth gyfeirio'n cael ei chymryd gan y pwynt cyswllt cyntaf bob 
amser.  Er enghraifft, os gwneir cyfeiriad i'r Gwasanaethau Cymdeithasol y dylai 
Iechyd ymdrin ag ef, y Gwasanaethau Cymdeithasol fydd yn cymryd y manylion a'u 
trosglwyddo ar unwaith i Iechyd. Ni ddylai'r cyfeiriwr gael ei ailgyfeirio gan fod perygl 
na fydd y cyfeiriad yn cael ei wneud neu y bydd oedi.  
 
Efallai bydd gan adrannau Gwasanaethau Cymdeithasol ac Iechyd drefniadau 
gwahanol ar gyfer cymryd a phrosesu cyfeiriadau.  Heb ystyried y trefniadau, mae 
angen y canlynol ar gyfer cyfeiriadau personol a dros y ffôn. 

 Rhaid iddynt ddweud wrth y person sy'n cyfeirio y gall yr wybodaeth gael ei 
rhannu ag asiantaethau eraill ac efallai y cynhelir ymchwiliad. 

 Gall y cyfeiriwr fod yn pryderu am y canlyniadau iddo ef ei hun. Lle y bo'n 
briodol, dylid dweud wrth staff sy'n datgelu camarfer y gallant gael eu 
hamddiffyn o dan Ddeddf Datgelu er Lles y Cyhoedd 1998 a pholisi datgelu 
camarfer eu cyflogwr. 

 Os oes rhywun yn adrodd am wybodaeth trydydd parti, dylai'r person sy'n 
derbyn yr wybodaeth geisio darganfod pwy welodd neu glywodd y cam-drin, neu 
sy'n ei amau, er mwyn cadarnhau'r adroddiad, ond ni ddylai ddiystyru 
gwybodaeth gan drydydd parti nad yw ei hunaniaeth wedi'i wirio. 

 Gall aelodau'r cyhoedd ofyn am fod yn anhysbys.  Os yw'n bosib, ceisiwch gael 
rhif ffôn cyswllt ganddynt rhag ofn y bydd angen mwy o wybodaeth hyd yn oed 
os nad ydynt am roi eu henw.  Perchir ceisiadau am anhysbysrwydd ond ni ellir 
gwarantu hyn.  Efallai na fydd angen iddynt roi tystiolaeth yn y llys, ond gall eu 
gwybodaeth gael ei defnyddio mewn achosion dilynol.  Ni ddylid diystyru 
gwybodaeth gan unrhyw un sydd am fod yn anhysbys. 

Os nad yw'r cyfeirio'n briodol ar gyfer amddiffyn oedolion, neu'n codi materion 
gwahanol megis problem tai, rhaid cynghori'r person fel y bo'r angen a'i gyfeirio i 
wasanaethau eraill gan gynnwys yr Heddlu, gwasanaethau cam-drin yn y cartref/cam-
drin, tai, etc.  
 

Os oes pryderon lles plant, rhaid cyfeirio'r rhain i'r Gwasanaethau Plant.  

Dolenni 

Gellir cyrchu'r Ddeddf Datgelu er Lles y Cyhoedd isod: 
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 Deddf Datgelu er Lles y Cyhoedd 1998 

15.2.1 Gwybodaeth i'w chymryd adeg y cyfeirio 

Cytunwyd ar ffurflen gyfeirio i Gymru.   

 Rhaid i weithwyr proffesiynol gwblhau'r ffurflen hon wrth gyfeirio, ond dylent 
gyfeirio dros y ffôn yn ddioed os yw'r mater yn un brys. 

 Dylai asiantaethau sy'n derbyn cyfeiriadau gwblhau cymaint o'r ffurflen gyfeirio 
â phosib. 

Lle cyfeirir dros y ffôn, dylid darllen yr wybodaeth yn ôl i'r cyfeiriwr i wirio a 
chadarnhau'r manylion. 
 
Os yw'r cyfeirio'n ymwneud â mwy nag un oedolyn diamddiffyn, dylai'r cyfeiriwr gymryd 
cyfeiriad amddiffyn oedolion gwahanol ar gyfer pob un. 
 
Ni ddylid oedi rhag gweithredu os nad yw'r holl wybodaeth ar gael ar unwaith.  
 
Dolenni 

Gellir cyrchu'r Ffurflen Gyfeirio Amddiffyn Oedolion yma 

 Ffurflen Gyfeirio Amddiffyn Oedolion  

15.2.2 Gweithredu ar ôl derbyn cyfeiriad 

Unwaith caiff cyfeiriad ei gymryd a'i drosglwyddo i'r Rheolwr Arweiniol Dynodedig, 
rhaid dilyn y camau canlynol: 

 Cyflawni asesiad risg ar unwaith i benderfynu a oes angen camau gweithredu 
brys. 

 Os oes angen camau gweithredu brys, dylai'r RhAD arfer ei farn broffesiynol a 
gweithredu'n briodol. 

 Rhaid cyflawni gwiriadau cofnodion mewnol e.e. a yw'r oedolyn diamddiffyn 
yn hysbys iddynt?  A gafwyd cyfeiriadau amddiffyn oedolion eraill?  A oes 
gweithwyr a gwasanaethau proffesiynol eraill yn ymwneud â'r person? 

15.2.3 Y tu allan i oriau 

Os gwneir y cyfeiriad y tu allan i oriau i'r Gwasanaethau Cymdeithasol neu'r Heddlu, 
rhaid i'r person sy'n derbyn y cyfeirio gymryd y camau sy'n angenrheidiol i amddiffyn yr 
oedolyn diamddiffyn, er enghraifft drwy drefnu ymweliad i gadarnhau a oes risg ar hyn 
o bryd neu ffonio'r gwasanaethau brys.  Rhaid iddynt drosglwyddo'r cyfeiriad i'r adran 
briodol yn y Gwasanaethau Cymdeithasol, y tîm Iechyd neu'r Heddlu drannoeth, drwy 
ffonio ac ar y Ffurflen Cyfeirio Amddiffyn Oedolion.  Mae gan bob BILl uwch-nyrs ar 
ddyletswydd. 

15.2.4 Cofnodi'r cyfeiriad amddiffyn oedolion a chamau gweithredu dilynol 

Rhaid cofnodi'r holl gyfeiriadau amddiffyn oedolion gan ddefnyddio'r Ffurflen Cyfeirio 
Amddiffyn Oedolion.  Ar y pwynt hwn, rhaid dechrau cofnod Rheoli Achos Amddiffyn 
Oedolion. Pan fo'n briodol, dylid anfon llythyr cydnabyddiaeth at y cyfeiriwr.  

Dolenni 

Gellir cyrchu'r Ffurflen Cyfeirio Amddiffyn Oedolion, y Cofnod Rheoli Achos Amddiffyn 

http://www.opsi.gov.uk/ACTS/acts1998/19980023.htm
http://www.ssiacymru.org.uk/media/pdf/1/6/Adult_Protection_Referral_Form.doc
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Oedolion a'r Llythyr Cydnabyddiaeth yma:  

 Ffurflen Cyfeirio Amddiffyn Oedolion 

 Adult Protection Case Management Record 

 Llythyr Cydnabod Cyfeirio 

15.2.5 Rhannu Gwybodaeth 

Pan fydd Rheolwr Arweiniol Dynodedig Iechyd a'r Gwasanaethau Cymdeithasol yn 
ymdrin â chyfeiriadau, rhaid gwneud trefniadau lleol i sicrhau bod gwybodaeth briodol 
am gyfeiriadau'n cael ei rhannu i sicrhau bod yr oedolion diamddiffyn yn cael eu 
hamddiffyn ac i fodloni gofynion adrodd am ddata cenedlaethol. Amlinellir y 
rhwymedigaeth i rannu gwybodaeth yng Nghytundeb Rhannu Gwybodaeth Bersonol 
Cymru (WASPI).  

15.2.6 Blaenoriaethu cyfeiriadau 

Os derbynnir sawl cyfeiriad amddiffyn oedolion mewn cyfnod amser byr, gall fod yn 
angenrheidiol penderfynu ym mha drefn y dylid eu blaenoriaethu a mynd i'r afael â 
hwy.  

Dolenni 

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili wedi datblygu offeryn asesu i gynorthwyo wrth 
flaenoriaethu cyfeiriadau amddiffyn oedolion: 

 Offeryn Adnabod ac Ymateb i Risgiau  

15.3 Derbyn Cyfeiriad (yr Heddlu)  

Yn gyffredinol, gwneir pob cyfeiriad i'r Heddlu dros y ffôn (999 neu rifau cyswllt nad 
ydynt yn rhai brys), mewn gorsaf heddlu, Uned Diogelu'r Cyhoedd (UDC) neu'n 
uniongyrchol i swyddog yr heddlu. 
 
Rhaid bod gan yr heddlu system ar waith sy'n: 

 sicrhau bod yr achosion gaiff eu cyfeirio fel amddiffyn oedolion e.e. gan y 
Gwasanaethau Cymdeithasol, yn mynd yn syth i UDC; 

 sicrhau bod yr achosion a ddaw i'r system 'gorchymyn a rheoli' gyffredinol, a all 
fod yn amddiffyn oedolion, yn cael eu dynodi ac yr ymdrinnir â hwy yn ôl brys a 
hysbysu UDC yn unol â'r system gofnodi genedlaethol. 

Bydd yr heddlu yn derbyn cyfeiriadau ar ffurflen gyfeirio safonol Cymru.  Byddant naill 
ai'n defnyddio'r ffurflen hon wrth gyfeirio, neu'n sicrhau, os ydynt yn defnyddio ffurflen 
arall, bod yr holl wybodaeth sy'n ofynnol yn cael ei rhoi ar y ffurflen safonol ar gyfer 
Cymru.  
 
Y weithdrefn arferol yw bod yr un sy'n 'trafod yr alwad' neu'r swyddog derbyn yn 
cofnodi cynifer o fanylion â phosib ynghylch y mater sy'n destun y cyfeirio.  Mae'n dilyn 
yr un patrwm ag a geir gyda chyfeiriadau eraill i'r Heddlu. 

http://www.ssiacymru.org.uk/media/pdf/1/6/Adult_Protection_Referral_Form.doc
http://www.ssiacymru.org.uk/media/pdf/1/3/Adult_Protection_Case_Management_Record.doc
http://www.ssiacymru.org.uk/media/pdf/9/4/Referral_acknowledgment_letter.doc
http://www.ssiacymru.org.uk/media/pdf/9/s/Risk_Identification_and_Response_Tool.doc
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16 Cam 3 - Gwerthusiad cychwynnol 

Rhaid cynnal gwerthusiad cychwynnol o gyfeiriad ar y diwrnod y caiff ei dderbyn. 

Diben y gwerthusiad cychwynnol yw penderfynu a yw'r cyfeiriad yn bodloni'r 
trothwy ar gyfer gweithredu o dan Bolisi a Gweithdrefnau Amddiffyn Oedolion 
Cymru7.23 

16.1 Pwy sy'n Cynnal y Gwerthusiad 

 Cynhelir y gwerthusiad cychwynnol gan y Rheolwr Arweiniol Dynodedig yn y 
Gwasanaethau Cymdeithasol neu Iechyd neu Uned Diogelu'r Cyhoedd. 

16.2 Cynnal y Gwerthusiad Cychwynnol 

Diben y gwerthusiad cychwynnol yw penderfynu a yw'r cyfeiriad yn debygol o fodloni'r 
trothwy ar gyfer gweithredu o dan Bolisi a Gweithdrefnau Amddiffyn Oedolion Cymru. 
 
Gwneir hyn drwy bennu tri ffactor: 

 a yw'r dioddefwr honedig yn oedolyn diamddiffyn (gweler y diffiniad yn y polisi); 

 a fu cam-drin, neu a oes risg ohono, gan arwain at niwed sylweddol (gweler y 
diffiniad yn y polisi); 

 a fradychwyd ymddiriedaeth, gan gynnwys methiant i gyflawni dyletswydd gofal. 

Mae'r penderfyniad hwn yn seiliedig ar: 

 yr wybodaeth a dderbyniwyd yn y cyfeiriad (gall fod yn ffurflen gyfeirio wedi'i 
chwblhau neu'n wybodaeth ysgrifenedig neu eiriol a dderbyniwyd gan un 
ffynhonnell neu fwy); 

 gwybodaeth a ddelir mewn cofnodion a gedwir gan y sefydliad derbyn DS: 
Cofnodion yw'r rhain sydd ar gael ar unwaith i'r person sy'n cyflawni'r 
gwerthusiad. 

 mwy o wybodaeth gan y cyfeiriwr os nad yw'r hyn a ddarperir i gychwyn yn 
ddigonol (peidiwch â siarad ag unrhyw un sy'n ymwneud yn uniongyrchol â'r 
achos: dioddefwr, tystion, tramgwyddwyr). 

 Gallai gwybodaeth berthnasol ychwanegol gynnwys materion sy'n ymwneud â'r 
dioddefwr honedig: 

- a oes ganddo'r galluedd meddyliol i gydsynio i'r weithred o gam-drin 
honedig; 

- a oes ganddo'r galluedd meddyliol i gydsynio i wneud cyfeiriad i amddiffyn 
oedolion ac a yw'r caniatâd hwn wedi'i roi neu beidio; 

- dymuniadau'r oedolyn diamddiffyn ynglŷn â gwneud cyfeiriad neu weithredu 
ar ei ran, p'un ai yw wedi'i asesu â chanddo'r galluedd meddyliol i gydsynio 
i'r cyfeiriad, neu beidio. Os gwneir penderfyniad i weithredu yn erbyn 
dymuniadau'r person, rhaid cofnodi'r rhesymau dros y penderfyniad hwn. 

Os nad yw hyn yn ddigonol i ddod i gasgliad, dylai'r cyfeiriad fynd ymlaen i Drafodaeth 
Strategaeth. 
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16.3 Adnabod y gwahaniaeth rhwng arfer gwael a cham-drin 

Gall penderfynu a yw oedolyn diamddiffyn wedi'i gam-drin fod yn ddigon syml, ond nid 
yw hyn yn wir bob amser.  Mae'n bosib y bydd angen dyfarniad ynghylch a yw 
gweithred neu weithred o anwaith wedi achosi niwed sylweddol.  Mewn rhai achosion, 
bydd ailadrodd mân weithredoedd neu anweithiau (diffyg gweithredu) gyda'i gilydd fod 
yn gyfystyr â cham-drin.  Yn y polisi hwn, y disgwyliad yw  os oes amheuaeth o gam-
drin, rhowch wybod amdano.  Mae'r trefniadau amlasiantaeth ar gyfer ymateb i gam-
drin posib yn sensitif ac yn soffistigedig, ac yn defnyddio cyd-ddoethineb profiad 
gweithwyr proffesiynol ac asiantaethau gwahanol i gadarnhau a oes cam-drin wedi 
digwydd neu beidio.  Mae'n bwysig iawn bod y trefniadau hyn (Trafodaeth Strategaeth 
a Chyfarfod Strategaeth) yn cael eu cychwyn      os oes posibilrwydd o gam-drin.  Yr 
unig reswm y daw rhai achosion o gam-drin difrifol i'r amlwg yw am fod y bobl sy'n 
rhoi'r rhybudd wedi tynnu sylw'r Gwasanaethau Cymdeithasol neu'r Heddlu at yr hyn 
sy'n ymddangos yn bryderon cymharol ddibwys. 
 
Ystyriaeth ychwanegol wrth benderfynu a ddylid rhoi trefniadau amddiffyn oedolion ar 
waith yw lle gall fod trefniadau eraill ar waith, er enghraifft, i fynd i'r afael â 
digwyddiadau iechyd a diogelwch. 
 
Dolenni 

Mae'r offeryn yn y ddolen isod wedi'i ddatblygu'n benodol ar gyfer RhAD: 

 Arweiniad ar Ddefnyddio Trothwyau mewn Cyfeiriadau Amddiffyn Oedolion  

16. 4 Casgliadau a Chanlyniadau posib yn dilyn y Gwerthusiad 
Cychwynnol 

16.4.1 Casgliadau posib y gwerthusiad cychwynnol 

Mae dau gasgliad posib i'r gwerthusiad cychwynnol:  

1) Naill ai bod y cyfeiriad yn bodloni'r trothwy ar gyfer gweithredu pellach o dan y 
Polisi a Gweithdrefnau Amddiffyn Oedolion, neu 

2)  Nid yw'r cyfeiriad yn bodloni'r trothwy. 

Mae cyfeiriad yn bodloni'r trothwy ar gyfer amddiffyn oedolion os mai casgliad y 
gwerthusiad cychwynnol yw ei bod yn debygol bod y dioddefwr honedig yn 
oedolyn diamddiffyn, a'i bod yn debygol ei fod mewn perygl o, neu wedi cael ei 
gam-drin ac yn debygol o arwain at niwed sylweddol. 

16.4.2 Canlyniadau ar gyfer cyfeiriadau sy'n bodloni'r trothwy ar gyfer amddiffyn 
oedolion 

Rhaid i'r holl gyfeiriadau sy'n bodloni'r trothwy ar gyfer amddiffyn oedolion fynd ymlaen 
i Drafodaeth Strategaeth. Os oes unrhyw amheuaeth ynghylch a yw cyfeiriad yn 
bodloni'r trothwy, yna dylai fynd ymlaen i Drafodaeth Strategaeth.  Ar y cam hwn, 
rhennir y ffurflen gyfeirio â'r holl bobl sy'n cymryd rhan yn y Drafodaeth Strategaeth 
drwy e-bost wedi'i amgryptio neu ffacs diogel. 
 
Ar ôl penderfynu bod y cyfeiriad yn bodloni'r trothwy ar gyfer amddiffyn oedolion, rhaid 
i'r Rheolwr Arweiniol Dynodedig, neu Uned Diogelu'r Cyhoedd, asesu'r risgiau posib i'r 
dioddefwr honedig ac unrhyw bobl eraill (plant, oedolion diamddiffyn, staff, y cyhoedd) 
ac os yw/ydynt yn credu bod risg ar hyn o bryd, risg ar ddigwydd, neu risg ddifrifol 

http://www.ssiacymru.org.uk/media/pdf/7/i/Guidance_on_the_application_of_thresholds_in_adult_protection.pdf
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barhaol i les unrhyw un o'r unigolion hyn, rhaid iddo/iddynt weithredu os nad oes 
camau gweithredu eisoes ar waith.  Mae Trafodaeth Strategaeth fel arfer yn 
digwydd cyn unrhyw weithredu i amddiffyn, ond os oes angen gweithredu ar 
unwaith, rhaid gwneud hyn.  
 
Wrth benderfynu lefel y risg i'r oedolyn/ion diamddiffyn ac/neu eraill mewn perthynas 
â'r cyfeiriad unigol, rhaid i'r Rheolwr Arweiniol Dynodedig neu Gynrychiolydd Diogelu'r 
Cyhoedd ddefnyddio'r broses risg a'r offerynnau sy'n rhan o'r polisi a'r gweithdrefnau 
hyn. 
 
Cadarnhau a wyddys, ar sail yr wybodaeth a gafwyd, a yw'r dioddefwr honedig wedi 
rhoi caniatâd ar gyfer y cyfeirio.  Os na wyddys hyn, neu os yw'n aneglur, dylai'r 
cyfeiriad fynd ymlaen i'r Drafodaeth Strategaeth, a dylid egluro'r mater bryd hynny. 
 
Gellir cychwyn Cynllun Amddiffyn Unigol ar gyfer y dioddefwr honedig a Chynllun 
Amddiffyn Cyffredinol i bobl eraill mewn perygl ar y pwynt hwn. 
 
Dolenni 

Gellir cyrchu'r matrics ar gyfer cynorthwyo asesiadau risg a'r ffurflenni i gofnodi'r 
asesiad hwnnw yma: 

 Asesiad Graddfa Risgiau Amddiffyn Oedolion  

 Ffurflen Asesiad Risg Amddiffyn Oedolion Cychwynnol 

Gellir cyrchu'r Cynllun Amddiffyn Unigol a Chyffredinol yma: 

 Cynllun Amddiffyn Unigol 

 Cynllun Amddiffyn Cyffredinol 

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili wedi datblygu offeryn asesu i gynorthwyo wrth 
flaenoriaethu cyfeiriadau amddiffyn oedolion: 

 Offeryn Adnabod ac Ymateb i Risgiau  

 

16.3.2 Canlyniadau cyfeiriadau nad ydynt yn bodloni'r trothwy ar gyfer amddiffyn 
oedolion 

Os nad yw cyfeiriad yn bodloni'r trothwy ar gyfer amddiffyn oedolion, rhaid i'r person 
sy'n cyflawni'r gwerthusiad cychwynnol benderfynu a oes angen rhywfaint o weithredu 
neu dim gweithredu pellach. 
 
Os penderfynir y gall rhywfaint o weithredu arall fod yn briodol, dylai'r person sy'n 
cyflawni'r gwerthusiad gyfeirio'r cyfeiriwr i wasanaethau priodol eraill neu drosglwyddo 
gwybodaeth y cyfeiriad i wasanaethau o'r fath eu hunain. 

16.5 Cofnodi'r Gwerthusiad Cychwynnol 

Rhaid cofnodi gwerthusiadau cychwynnol yr holl gyfeiriadau i ddangos y casgliad a 
gafwyd, y rhesymau dros ddod i'r casgliad hwnnw a chanlyniadau'r gwerthusiad.  

16.5.1 Cofnodi gwerthusiadau sy'n bodloni'r trothwy 

Bydd gwerthusiadau cychwynnol sy'n symud ymlaen drwy'r broses amddiffyn oedolion 
yn dilyn trefniadau arferol y sefydliad ar gyfer cofnodi achosion amddiffyn oedolion. 

http://www.ssiacymru.org.uk/media/pdf/1/9/Adult_Protection_Risk_Rating_Assessment.pdf
http://www.ssiacymru.org.uk/media/pdf/7/m/INITIAL_ADULT_PROTECTION_RISK_ASSESSMENT_FORM.doc
http://www.ssiacymru.org.uk/media/pdf/7/8/Individual_Protection_Plan.doc
http://www.ssiacymru.org.uk/media/pdf/7/s/General_Protection_Plan.doc
http://www.ssiacymru.org.uk/media/pdf/9/s/Risk_Identification_and_Response_Tool.doc


 

 
107 

 

16.5.2 Cofnodi gwerthusiadau nad ydynt yn bodloni'r trothwy 

Rhaid cofnodi gwerthusiadau cychwynnol nad ydynt yn bodloni'r trothwy yn y fath fodd 
eu bod ar gael ar unwaith yn y dyfodol (er enghraifft, os derbynnir cyfeiriad pellach am 
yr un dioddefwr honedig) ac at ddibenion archwilio a chasglu data. 
 
Dylid ystyried hefyd a ddylai gwybodaeth am gyfeiriadau nad ydynt yn bodloni'r trothwy 
gael ei rhannu ag asiantaethau eraill.  Er enghraifft, gall fod yn briodol rhannu 
gwybodaeth am gyfeiriadau nad ydynt yn bodloni'r trothwy sy'n ymwneud â sefydliad 
penodol sy'n darparu er mwyn cydymffurfio â gofynion Arweiniad Llywodraeth 
Cynulliad Cymru ar Bryderon Cynyddol ynghylch cartrefi gofal sy'n darparu 
gwasanaethau ar gyfer oedolion, a chau'r cartrefi hynny.  Rhaid i unrhyw rannu 
gwybodaeth o'r fath gydymffurfio â Chytundeb Rhannu Gwybodaeth Bersonol Cymru 
(WASPI). 
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17 Cam 4 - Trafodaeth Strategaeth 
Rhaid cynnal Trafodaeth Strategaeth o fewn 2 ddiwrnod gwaith (ac eithrio 
penwythnosau a gwyliau banc) o'r rhybudd. 

Diben y Drafodaeth Strategaeth yw adolygu'r gwerthusiad cychwynnol a 
phennu'r camau gweithredu i'w cymryd. 

17.1. Cyfranogwyr mewn Trafodaeth Strategaeth 

  Mae'r Drafodaeth Strategaeth bob amser yn cynnwys y Rheolwr Arweiniol Dynodedig 
a'r Heddlu, a gall gynnwys y Cydlynydd Amddiffyn Oedolion. Gan ddibynnu ar 
amgylchiadau'r cyfeirio, gall gynnwys arolygydd AGGCC (bob amser ar gyfer 
lleoliadau rheoledig), Iechyd neu asiantaeth neu wasanaeth arall. Felly, mae pwy sy'n 
cymryd rhan mewn Trafodaeth Strategaeth yn fater o farn broffesiynol yn seiliedig ar 
wybodaeth am y cyfeirio. 
 
Mae'r heddlu'n cymryd rhan mewn Trafodaethau Strategaeth, fel y bônt yn cael 
rhybudd am achosion a all gynnwys elfen droseddol, er ei fod yn bosib na fydd yn 
rhaid iddynt ymwneud yn uniongyrchol â'r rhain. 

17.2 Cynnal y Drafodaeth Strategaeth 

17.2.1 Natur y Drafodaeth Strategaeth 
 
Fel arfer, mae Trafodaeth Strategaeth yn cynnwys:  

 rhannu'r cyfeiriad amddiffyn oedolion ac unrhyw wybodaeth berthnasol arall sy'n 
hysbys.  Gwneir hyn fel arfer drwy e-bostio neu ffacsio'r cyfeiriad, gyda galwad 
ffôn yn dilyn hyn, fel arfer gan y Rheolwr Arweiniol Dynodedig i Uned Diogelu'r 
Cyhoedd ac eraill megis AGGCC ac Iechyd; 

 yr heddlu'n gwirio a oes ganddynt unrhyw wybodaeth berthnasol; 

 trafodaeth ddilynol a gwerthuso'r cyfeirio a'r risgiau i'r oedolyn(ion) diamddiffyn 
neu eraill.  

Gall Trafodaeth Strategaeth fod wyneb yn wyneb neu dros y ffôn/drwy e-bost.  Rhaid 
ei gynnal o fewn 2 ddiwrnod gwaith (ac eithrio penwythnosau) o dderbyn y cyfeiriad.  

17.2.2 Yr hyn y mae'r Drafodaeth Strategaeth yn ei ystyried 

Mae'r Rheolwr Arweiniol Dynodedig ac Uned Diogelu'r Cyhoedd (ac unrhyw bobl eraill 
sy'n ymwneud â'r Drafodaeth Strategaeth) yn cyfnewid ac yn trafod yr holl fanylion 
sydd ar gael yn fanwl.  
 
Er mwyn penderfynu sut i ymateb i'r cyfeiriad, dylai'r Drafodaeth Strategaeth ystyried: 

Materion Dioddefwyr a Risg 

 y cyfeirio/datgelu a gwybodaeth arall sydd ar gael ar unwaith;  

 natur ddiamddiffyn ganfyddedig yr oedolyn, gan gynnwys ei alluedd meddyliol 
mewn perthynas â'r honiad(au); 

 cydsyniad y dioddefwr honedig i ymchwiliad a'i ddymuniadau ynghylch unrhyw 
ganlyniadau os ydynt yn hysbys. 

 sut caiff y dioddefwr honedig ei gynrychioli drwy'r broses; a yw'n gallu 
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cynrychioli ei hunan neu a fydd angen cefnogaeth arno, megis gan eiriolwr neu 
IMCA; 

 gall y dioddefwr honedig gael cefnogaeth ei deulu os dymunant ac os yw'n 
briodol; 

 natur a graddau'r weithred(oedd) cam-drin 

 pa mor hir yn ôl yr honnwyd i'r cam-drin ddigwydd; 

 a oedd y cam-drin honedig yn ddigwyddiad unigol neu a all barhau; 

 yr effaith ar y person a gafodd ei gam-drin (a oes 'niwed sylweddol'?)  

 risg o gam-drin y dioddefwr yn barhaol; 

 risg o gam-drin dioddefwyr eraill ac, os gall plant fod mewn risg, a ddylid hefyd 
gychwyn gweithdrefnau amddiffyn plant; 

 argymell i'r darparwr y dylid gweithredu i leihau'r risg o du'r tramgwyddwr 
honedig.  Gallai'r cyflogwr ddiarddel neu symud y gweithiwr neu gynyddu 
goruchwyliaeth ohono. 

 natur, difrifoldeb a brys ymddangosiadol y cam-drin honedig h.y. asesu'r risgiau 
a gweithredu ar unwaith neu weithredu ar frys os oes angen hwn ac nid 
yw wedi'i wneud eisoes. 

Materion tystiolaethol 

 A oes angen Mesurau Arbennig?  Rhaid rhoi sylw arbennig yn y Drafodaeth 
Strategaeth i ystyried defnyddio cyfryngwr ar y cam cynharaf a hefyd i gyfweld 
ar y cyd a recordio tystiolaeth ar fideo.  Bydd yr ystyriaeth hon hefyd yn llywio 
unrhyw benderfyniad dilynol gan yr Heddlu. 

 Ystyriwch a fydd angen diogelu tystiolaeth e.e. cael tystiolaeth ffotograffig.  Mae 
mwy o wybodaeth ynghylch cadw tystiolaeth ar gael drwy'r ddolen hon: Cadw 
tystiolaeth  

 Ystyriwch a oes angen cyfweld â'r dioddefwr honedig neu berson arall ar 
unwaith ac os felly at ba ddiben a chan bwy. 

 A oes angen archwiliad meddygol ar y dioddefwr honedig. 

Materion ynglŷn â'r tramgwyddwr 

 Ystyriwch a yw'r tramgwyddwr honedig yn oedolyn diamddiffyn.  

 Ystyriwch a yw'r tramgwyddwr honedig yn ofalwr ac a oes materion gofal 
parhaus. 

 Ystyriwch a yw'r tramgwyddwr honedig yn weithiwr gofal ac a oes unrhyw 
faterion gofal parhaus.  Efallai bydd angen cysylltu ag adran AD cyflogwr y 
tramgwyddwr honedig. 

 Ystyriwch fwriad posib y tramgwyddwr. 

 Ystyriwch anghyfreithlondeb posib gweithredoedd y tramgwyddwr. 

http://www.ssiacymru.org.uk/media/pdf/9/j/Preserving_evidence.pdf
http://www.ssiacymru.org.uk/media/pdf/9/j/Preserving_evidence.pdf
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Materion eraill 

 Opsiynau sydd ar gael y tu allan i weithdrefnau amddiffyn oedolion, gan 
gynnwys MAPPA ac amddiffyn plant. 

 Mewn achosion o arferion a safonau gwael mewn gwasanaethau wedi'u 
rheoleiddio neu eu comisiynu, a oes angen ymchwiliad amddiffyn oedolion, neu 
ymagwedd arall.  Gall hyn fod yn benderfyniad anodd ac efallai bydd angen 
trafodaeth ag AGGCC, staff contractau comisiynu ac awdurdod lleoli. 

 Pa wybodaeth bellach y mae neu gall fod ei hangen gan asiantaethau eraill er 
mwyn ystyried camau gweithredu priodol.  (Os cynhelir Cyfarfod Strategaeth, 
gofynnir i asiantaethau gwadd ddod ag adroddiadau a gwybodaeth berthnasol). 

 Ystyriwch hysbysu'r swyddog cwynion os yw'n briodol. 

Argymhellir bod gan RhAD gopi wedi'i lamineiddio o'r adran hon er mwyn iddynt 
gyfeirio ati. 

17.3 Gallu, Caniatâd a Chefnogaeth  

Mae gan oedolion diamddiffyn yr hawl i roi neu wrthod eu caniatâd i bob agwedd ar eu 
cyfranogaeth posib mewn amddiffyn oedolion oni bai yr aseswyd nad oes ganddynt y 
galluedd meddyliol i wneud y penderfyniadau hyn.  Gan fod asesiadau o alluedd 
meddyliol yn benodol i benderfyniadau, gall fod angen asesiadau ar wahân ynghylch 
penderfyniadau penodol, megis cyfeirio neu gynnal cyfweliad. 

17.3.1 Caniatâd oedolion diamddiffyn sy'n ddioddefwyr honedig ar gyfer 
cyfeiriad i amddiffyn oedolion  

Mae gan oedolion diamddiffyn yr hawl i roi neu wrthod caniatâd am gyfeiriad amddiffyn 
oedolion.  Oni bai bod yr oedolyn diamddiffyn wedi'i asesu â diffyg galluedd meddyliol i 
wneud y penderfyniad hwn, rhaid parchu ei benderfyniad oni bai bod rhesymau dros 
ddiystyru hyn. 
 
Mae'r rhesymau dros ddiystyru penderfyniad oedolyn yn cynnwys pan fydd trosedd 
wedi'i chyflawni a phan fydd risgiau i bobl ddiamddiffyn eraill, gan gynnwys plant.  Yn 
yr amgylchiadau hyn, dylai'r cyfeiriad fynd yn ei flaen, er bod hawl gan yr oedolyn 
diamddiffyn i gymryd rhan yn y broses. 
 
Os nad oes gan yr oedolyn diamddiffyn y galluedd meddyliol i wneud y penderfyniad 
hwn, rhaid gwneud Penderfyniad Budd Pennaf sy'n adlewyrchu budd pennaf y person 
a budd ehangach y cyhoedd. 
 
Rhaid i'r Drafodaeth Strategaeth wirio a yw'r oedolyn diamddiffyn wedi rhoi caniatâd ar 
gyfer gwneud cyfeiriad neu a oes sail i ddiystyru penderfyniad i wrthod caniatâd.  Gall 
hyn olygu y bydd angen trefnu cysylltiad uniongyrchol â'r oedolyn diamddiffyn i bennu 
ei ddymuniadau.  Yr angen am wneud hyn yw un o'r rhesymau dros  Drafodaeth 
Strategaeth yn penderfynu casglu mwy o wybodaeth. 
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17.3.2  Caniatâd oedolion diamddiffyn sy'n ddioddefwyr honedig ar gyfer cael eu 
cyfweld 

Mae gan oedolion diamddiffyn yr hawl i roi neu wrthod eu caniatâd am gael eu cyfweld 
oni bai yr aseswyd nad oes ganddynt y galluedd meddyliol i wneud y penderfyniad 
hwn.  Os nad oes gan yr oedolyn diamddiffyn y galluedd meddyliol i wneud y 
penderfyniad hwn, rhaid gwneud Penderfyniad Budd Pennaf sy'n adlewyrchu budd 
pennaf y person hwnnw a budd ehangach y cyhoedd.  Rhaid gwneud yr holl 
Benderfyniadau Budd Pennaf yn unol â'r arweiniad yn y Ddeddf Galluedd Meddyliol. 
 
Os oes angen cyfweld oedolyn diamddiffyn nad oes ganddo'r galluedd, ac mae angen 
cefnogaeth arno yn ystod cyfweliad, rhaid gwneud trefniadau i ddarparu hyn.  Os yw'n 
bosib y bydd achos yn droseddol, rhaid ystyried defnyddio cyfryngwr.  Ni ddylid 
darparu cefnogaeth fel arfer gan y person yr oedd yr oedolyn diamddiffyn wedi 
datgelu'r cam-drin iddo neu unrhyw un sy'n ymwneud â'r ymchwiliad/asesiad.  
 
Rhaid cynnig gwybodaeth i'r oedolyn diamddiffyn am yr help a'r cyngor y gall fod 
angen arnynt yn awr neu nes ymlaen, e.e. cyngor cyfreithiol neu gefnogaeth eiriolwr 
annibynnol. 
 
Rhaid ystyried anghenion cyfathrebu'r oedolyn diamddiffyn a chymryd camau i'w 
diwallu.  Er enghraifft, efallai bydd gan yr oedolyn nam corfforol neu synhwyraidd, 
anableddau dysgu neu gall fod yn siarad iaith ar wahân i Saesneg, a gall fod angen 
mathau penodol o gymorth arno, megis cyfryngwr neu ddehonglydd. 

17.4 Canlyniadau Posib Trafodaeth Strategaeth 

Mae chwe chanlyniad posib i Drafodaeth Strategaeth: 

 Asesiad risg wedi'i adolygu neu un newydd wedi'i gwblhau 

 Camau gweithredu diogelu ar unwaith 

 Defnyddio'r Polisi a'r Gweithdrefnau Amddiffyn Oedolion hyn; a symud ymlaen i 
Gyfarfod Strategaeth 

 Casglu mwy o wybodaeth 

 Symud ymlaen yn syth i ymchwiliad amddiffyn oedolion 

 Peidio â defnyddio'r gweithdrefnau hyn ond cymryd camau amgen.  

Os na fu cam-drin ond mae'n debygol y bydd cam-drin, neu os yw'r dioddefwr wedi 
cael ei gam-drin ond ni chafwyd niwed sylweddol, gellir defnyddio gweithdrefnau 
amddiffyn oedolion. Rhaid pwyso a mesur pob sefyllfa yn ôl ei haeddiant a rhaid i'r farn 
hon gynnwys ystyried ymagweddau gwahanol megis: 
 
Os yw'r Drafodaeth Strategaeth yn cytuno y dylai asesiad risg gael ei adolygu 
neu y dylid cwblhau un newydd, y RhAD fydd yn gyfrifol am sicrhau bod hyn yn cael 
ei wneud.  Cytunir ar y canlyniad bob amser ar y cyd ag un neu fwy o'r canlyniadau 
eraill, ac eithrio'r penderfyniad i beidio â defnyddio'r Polisi a'r Gweithdrefnau Amddiffyn 
Oedolion.  
 
Os yw'r Drafodaeth Strategaeth yn cytuno bod angen camau diogelu ar unwaith, 
dylai hyn fod yn seiliedig ar y risgiau a nodwyd ac a gofnodwyd yn y Cynllun Amddiffyn 
Unigol.  
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Os yw'r Drafodaeth Strategaeth yn cytuno y dylid defnyddio'r Polisi a'r 
Gweithdrefnau Amddiffyn Oedolion, gelwir Cyfarfod Strategaeth.  Os yw'r risgiau 
parhaus wedi'u nodi ac unrhyw gamau gweithredu wedi'u cymryd i amddiffyn yr 
oedolyn diamddiffyn, dylid dechrau Cynllun Amddiffyn Unigo.  7.23Os cymerwyd 
unrhyw fesurau cyffredinol i amddiffyn oedolion diamddiffyn neu i fynd i'r afael â 
materion eraill, dylid dechrau Cynllun Amddiffyn Unigol.7.23 
 
Os yw'r Drafodaeth Strategaeth yn cytuno i gasglu mwy o wybodaeth, dylai'r 
Rheolwr Arweiniol Dynodedig a chyfranogwyr Trafodaeth Strategaeth eraill nodi pa 
wybodaeth y mae ei hangen a chan bwy, e.e. meddyg teulu neu staff mewn 
gwasanaeth a ddefnyddir gan yr oedolyn diamddiffyn neu dramgwyddwr honedig, at 
ba ddiben (troseddol neu anhroseddol), pwy fydd yn gofyn amdano a phryd bydd 
Trafodaeth Strategaeth bellach.  Diben casglu mwy o wybodaeth ar y cam hwn yw 
galluogi'r Drafodaeth Strategaeth i benderfynu a yw'r cyfeiriad yn bodloni'r trothwy ar 
gyfer amddiffyn oedolion, fel y'i hamlinellir yn yr adran ar werthusiad cychwynnol 
uchod. Ni ddylid defnyddio casglu gwybodaeth yn lle ymchwiliad.  Rhaid gwneud hyn 
yn ddioed ac, os yw'n bosib, dylai alluogi cynnal Cyfarfod Strategaeth o fewn yr 
amserlen arferol gan ddilyn y Drafodaeth Strategaeth gyntaf.  
 
Dylai'r Drafodaeth Strategaeth gytuno i fynd ymlaen i ymchwiliad mewn 
amgylchiadau eithriadol yn unig.  Efallai bydd yr Heddlu'n dechrau ymchwiliad 
troseddol yn y cam hwn os ydynt yn penderfynu ei fod yn angenrheidiol (e.e. os oes 
angen casglu tystiolaeth neu drefnu archwiliadau meddygol)  Os yw'r RhAD yn cytuno, 
gellir cychwyn ymchwiliad anhroseddol mewn achosion llai cymhleth ond ar ôl 
ymgynghori a chytuno â'r Heddlu a'r AGGCC yn unig.  Rhaid cofnodi'n glir y rheswm 
am y gwyriad hwn o arfer da. Yn y rhan fwyaf o gyfeiriadau amddiffyn oedolion, 
disgwylir y bydd Cyfarfod Strategaeth yn rhagflaenu unrhyw ymchwiliad 
 
Os yw'r Drafodaeth Strategaeth yn penderfynu na ddylid defnyddio'r 
gweithdrefnau hyn a bod angen camau gweithredu amgen, rhaid cofnodi'r 
penderfyniad hwn a'r rhesymau drosto ar y Cofnod Rheoli Achos Amddiffyn Oedolion. 
Gallai hyn gynnwys cyfeiriad i: 

 reoli gofal 

 asesiad iechyd  

 swyddog cwynion 

 AD i ystyried camau disgyblu  

 adolygiad asiantaeth  

 gweithredu llywodraethu clinigol  

 Cynhadledd Achos amlasiantaeth  

 Gwasanaethau Plant 

 ystyriaeth gan AGGCC  

 gweithredu gan yr Heddlu e.e. cynnwys gwybodaeth ar gronfa ddata a/neu 
gyfeirio i MAPPA neu MARAC. 

 ystyriaeth gan yr Heddlu/gwasanaeth prawf. 

http://www.ssiacymru.org.uk/media/pdf/7/8/Individual_Protection_Plan.doc
http://www.ssiacymru.org.uk/media/pdf/7/s/General_Protection_Plan.doc
http://www.ssiacymru.org.uk/media/pdf/1/3/Adult_Protection_Case_Management_Record.doc
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17.5 Rhannu Gwybodaeth am Drafodaeth Strategaeth 

Dylai canlyniad Trafodaeth Strategaeth gael ei rannu â'r dioddefwr honedig, oni bai yr 
aseswyd nad oes gan y dioddefwr honedig y galluedd meddyliol i gydsynio i'r cyfeirio.  
Yn y sefyllfa hon, gwneir Penderfyniad Budd Pennaf ynghylch a ddylid rhannu 
gwybodaeth â'r dioddefwr honedig.  Fodd bynnag, rhaid ystyried swm a natur yr 
wybodaeth i'w rhannu, gan ystyried yr effaith bosib ar unrhyw ymchwiliad a hawliau 
pobl eraill cysylltiedig, gan gynnwys y tramgwyddwr honedig, i gyfrinachedd.  Yn 
ymarferol, mae'n debygol ar y cam hwn y bydd ond yn bosib dweud wrth y dioddefwr 
honedig bod ymchwiliad yn mynd rhagddo ac am y camau amddiffynnol sy'n effeithio'n 
uniongyrchol arno. 
 
Gall gwybodaeth am y canlyniad gael ei rhannu a pherthynas neu ffrind i'r dioddefwr 
honedig gyda'i ganiatâd yn unig.  Os asesir nad oes ganddo'r galluedd i wneud y 
penderfyniad hwn, gwneir Penderfyniad Budd Pennaf am rannu gwybodaeth. 
 
Os oes cyfeiriad wedi'i wneud ar gyfer Eiriolwr Galluedd Meddyliol Annibynnol i'r 
dioddefwr honedig oherwydd yr aseswyd nad oes ganddo'r galluedd i gydsynio i un 
neu fwy o'r camau amddiffynnol, hysbysir yr IMCA o ganlyniad y Drafodaeth 
Strategaeth.  Lle mae gan eiriolwyr eraill gysylltiad â'r dioddefwr honedig, bydd y 
Drafodaeth Strategaeth yn penderfynu a chaiff ei hysbysu ac os felly, pa wybodaeth a 
roddir iddo. 
 
Rhennir gwybodaeth â phobl broffesiynol eraill y mae ganddynt o bosib rôl yn y broses 
amddiffyn oedolion.  Gall hyn gynnwys y rheolwr gofal a rheolwr gwasanaeth darparu. 
 
Mae'r Rheolwr Arweiniol Dynodedig yn gyfrifol am sicrhau bod yr wybodaeth yn cael ei 
rhannu fel y cytunwyd arni yn y Drafodaeth Strategaeth, er y gallant drefnu i eraill 
gyflawni'r gwaith o rannu gwybodaeth (e.e. cysylltu â'r dioddefwr honedig neu ei 
deulu).  
 
Os yw'r tramgwyddwr honedig yn weithiwr gofal, gall fod angen cysylltu â'i adran AD 
i'w gwneud yn ymwybodol o unrhyw risgiau posib o du'r person hwnnw i oedolyn 
diamddiffyn neu eraill ac i drafod camau diogelu priodol.  Ni all y RhAD gyfarwyddo 
cyflogwr person i gymryd camau gweithredu penodol, ond gall wneud y cyflogwr yn 
ymwybodol bod ganddo ddyletswydd i weithredu'n briodol i ddiogelu'r oedolyn 
diamddiffyn ac eraill, a bod yn atebol am unrhyw benderfyniadau a wnaiff. 

17.6 Cofnodi'r Drafodaeth Strategaeth 

Dylid cofnodi canlyniad Trafodaeth Strategaeth ar y Cofnod Rheoli Achos Amddiffyn 
Oedolion, gyda'r amser a'r dyddiad a manylion yr hyn fydd yn digwydd nesaf a phryd. 
 
Dylai manylion yr holl bobl sy'n cyfrannu at y drafodaeth Strategaeth gael eu cofnodi ar 
y Cofnod Rheoli Achos Amddiffyn Oedolion. 



 

 
114 

 

Yn dilyn Trafodaethau Strategaeth â'r Heddlu, pan fydd yr heddlu wedi dod i gasgliad 
na fyddant yn ymwneud ag achos ymhellach, dylai swyddog yr heddlu gwblhau 
Ffurflen Penderfyniad yr Heddlu, neu ffurflen debyg, a'i chopïo i'r RhAD.  Mae'r ffurflen 
penderfyniad yn egluro'r sail ar gyfer y casgliad yn glir, gan nodi'r cysylltiad rhesymol 
rhwng y dystiolaeth a'r casgliad.  Mae'r ffurflen hon, yn ogystal â chofnod yn y Cofnod 
Rheoli Achos Amddiffyn Oedolion, yn cefnogi gwneud penderfyniadau amddiffynadwy 
ac atebolrwydd. Pan fydd cyfranogaeth yr heddlu yn dod i ben mewn cyfarfod ffurfiol, 
gall y rhesymau gael eu dogfennu'n ddigonol yng nghofnodion y cyfarfod. 
 
Gall fod gan Luoedd Unigol yr heddlu ffurflenni cofnodi/prosesau archwiliadau yn eu 
lle. Y peth pwysig i'w gofio yw bod yn RHAID i'r penderfyniad a'r rhesymau gael eu 
cofnodi'n ffurfiol mewn fformat archwiliadwy. 
 
Dolenni 

Gellir cyrchu Ffurflen Penderfyniad yr Heddlu yma: 

 Ffurflen Penderfyniad yr Heddlu 

17.7 Ffeiliau Achos Amddiffyn Oedolion 

17.7.1 Gwasanaethau Cymdeithasol 

Os penderfynir y bydd cyfeiriad yn mynd ymlaen i Gyfarfod Strategaeth cychwynnol, 
bydd adrannau'r Gwasanaethau Cymdeithasol yn agor ffeil achos newydd i gynnwys y 
Cofnod Rheoli Achos Amddiffyn Oedolion a'r holl gofnodion amddiffyn oedolion eraill.  
Y Rheolwr Arweiniol Dynodedig sydd fel arfer yn cadw'r ffeil hon a swyddog ymchwiliol 
y Gwasanaethau Cymdeithasol sy'n ei chyrchu.  Os oes gan adran y Gwasanaethau 
Cymdeithasol system gofnodi amddiffyn oedolion electronig, gellir storio cofnodion yno 
yn ogystal â mewn ffeil bapur neu yn ei lle.  
 
Dylai fod gan adrannau bolisïau am storio a chadw ffeiliau papur ac electronig 
amddiffyn oedolion agor a chaeedig.  

17.7.2 Iechyd 

Os penderfynir bydd y cyfeiriad yn mynd ymlaen i Gyfarfod Strategaeth Cychwynnol, 
bydd Byrddau Iechyd Lleol yn agor ffeil achos newydd i gynnwys y Cofnod Rheoli 
Achos Amddiffyn Oedolion a'r holl gofnodion amddiffyn oedolion eraill.  Y Rheolwr 
Arweiniol Dynodedig sydd fel arfer yn cadw'r ffeil hon, a'r swyddog ymchwiliol sy'n ei 
chyrchu.  Os oes gan y Bwrdd Iechyd Lleol system gofnodi amddiffyn oedolion 
electronig, gall cofnodion gael eu storio yno yn ogystal â mewn ffeil bapur neu yn ei lle.  
 
Dylai fod gan Fyrddau bolisïau am storio a chadw ffeiliau papur ac electronig 
amddiffyn oedolion agor a chaeedig.  

17.7.3 Yr Heddlu 

Caiff cofnodion yr heddlu eu cynnwys yn y system CATS electronig. 

17.8 Cynlluniau Amddiffyn    

Cynllun amlasiantaeth yw Cynllun Amddiffyn Unigol neu gyffredinol y cytunir arno i 
leihau risg ac atal cam-drin rhag digwydd eto yn y dyfodol.  
 

http://www.ssiacymru.org.uk/media/pdf/8/6/Police_Decision_Form.doc
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17.8.1 Cynlluniau Amddiffyn Unigol 

Yn ystod y cam Trafodaeth Strategaeth, os oes tystiolaeth i awgrymu bod yr oedolyn 
diamddiffyn yn parhau mewn risg, dylid datblygu Cynllun Amddiffyn Unigol ac os oes 
un eisoes yn bodoli, yna dylid ei adolygu.  Bydd yn rhaid gwneud trefniadau i drafod â'r 
oedolyn diamddiffyn a chael ei ganiatâd, os oes ganddo'r galluedd i gydsynio.  Os nad 
oes gan y person y galluedd i gydsynio i gamau amddiffynnol, yna gwneir 
Penderfyniad Budd Pennaf, gan gynnwys IMCA os yw'n briodol.  Bwriad y cynllun yw 
dogfennu camau gweithredu  angenrheidiol a fydd yn lleihau ac yn rheoli lefel y risg 
canfyddedig a gall gynnwys amrywiaeth o asiantaethau.  Dylai unrhyw weithiwr 
proffesiynol a nodwyd i gwblhau camau gweithredu lofnodi'r cynllun yn unol â hynny.  
Mae'r Cynllun Amddiffyn Unigol yn gofnod o'r camau diogelu a gymerwyd a 
chydnabyddiaeth bod yr asiantaethau eraill yn cynnal y cytundeb i gymryd camau 
gweithredu penodol. Dylai'r Cynllun Amddiffyn Unigol gael ei adolygu yn y Cyfarfod 
Strategaeth dilynol, os yw'n symud ymlaen, neu ar ddyddiad diweddarach a 
benderfynir gan y Rheolwr Arweiniol Dynodedig. 

I'r dioddefwr, gall rhai canlyniadau posib gynnwys y canlynol: 

 amlinellu mesurau clir i roi terfyn ar y cam-drin a dileu'r bygythiad o gam-drin yn 
y dyfodol;  

 amlinellu mesurau clir i leihau'r risg i'r dioddefwr, ei eiddo personol neu eiddo; 

 symud i le diogel (os yw hyn er budd pennaf y person; noder y risg o drawma yn 
y dyfodol); 

 caffael dealltwriaeth well o'i hawliau; 

 derbyn mwy o gefnogaeth neu help, e.e. darparu gwasanaethau ychwanegol; 
help gan eiriolwr, gan Cymorth i Ddioddefwyr neu gan oroeswyr cam-drin eraill; 

 cymryd achos sifil yn erbyn tramgwyddwr e.e. ar gyfer gwaharddeb llys neu 
drwy gyflwyno cais am iawndal niwed troseddol; 

 cael cwnsela neu therapi (Sylwer: os oes posibilrwydd o erlyniad, dylid 
dweud wrth yr heddlu a'r CPS os bwriedir cynnig therapi, a beth fyddai 
natur y therapi.  Mae'r CPS yn asesu'r effaith bosib ar erlyniad posib). 

Dylai Cynllun Amddiffyn Unigol fod yn gynllun ar wahân annibynnol a dylid ei adolygu 
ym mhob cyfarfod hyd nes nad oes ei angen mwyach neu ei fod yn rhan o Gynllun 
Gofal Personol yr oedolyn.  Mae fel arfer yn ddoeth i gynnwys y Cynllun Amddiffyn 
Unigol yn y Cynllun Gofal Personol yn dilyn yr adolygiad hwn.  Mae'n helpu i sicrhau 
bod prosesau amddiffyn oedolion a rheoli gofal yn cael eu hintegreiddio'n iawn, ac 
mae'n trin anghenion yr oedolyn yn gyfannol.  Fodd bynnag, mewn rhai enghreifftiau, 
mae angen cynnal y Cynllun Amddiffyn Unigol fel dogfen ar wahân fel na all gael ei 
chyrchu gan bawb sy'n gallu cyrchu'r Cynllun Gofal Personol. 

Dolenni 

Gellir cyrchu'r Cynllun Amddiffyn Unigol yma: 

 Cynllun Amddiffyn Unigol 
 

Mae'r ddogfen ganlynol yn darparu arweiniad ar y math o gefnogaeth y gellir ei 
chynnig i ddioddefwyr honedig mewn naill ai prawf troseddol neu anhroseddol. 

 Cefnogaeth a therapi i ddioddefwyr cam-drin

http://www.ssiacymru.org.uk/media/pdf/7/8/Individual_Protection_Plan.doc
http://www.ssiacymru.org.uk/media/pdf/9/6/Support_and_therapy_for_victims_of_abuse.pdf
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17.8.2 Cynlluniau Amddiffyn Cyffredinol 

Yn ystod y cam Trafodaeth Strategaeth, os oes tystiolaeth i awgrymu y gall oedolion 
diamddiffyn eraill fod mewn risg, neu fod yn rhaid mynd i'r afael â ffactorau risg 
sefydliadol generig, dylid defnyddio Cynllun Amddiffyn Cyffredinol.  Bwriad y cynllun 
hwn yw dogfennu camau gweithredu angenrheidiol a fydd yn lleihau ac yn rheoli lefel y 
risg canfyddedig.  Dylai unrhyw weithiwr proffesiynol a nodwyd i gwblhau camau 
gweithredu lofnodi'r cynllun yn unol â hynny.  Dylai'r Cynllun Amddiffyn Cyffredinol 
gael ei adolygu yn y Cyfarfod Strategaeth dilynol, os yw'n mynd rhagddo, neu ar 
ddyddiad diweddarach a benderfynir gan y Rheolwr Arweiniol Dynodedig 

Sylwer: Nid yw 'monitro cynyddol' yn amcan ar gyfer Cynllun Amddiffyn 
Oedolion (nac unrhyw un arall).  Modd o gyflawni pethau ydyw - dylai'r Cynllun 
Amddiffyn Oedolion nodi pa fonitro fydd yn digwydd a beth fydd hwn yn ei 
gyflawni. 

Dolenni 

Gellir cyrchu'r Cynllun Amddiffyn Cyffredinol yma: 

 Cynllun Amddiffyn Cyffredinol 

17.9 Cynnal Cyfarfod Strategaeth 

Os yw'r Drafodaeth Strategaeth yn penderfynu y bydd Cyfarfod Strategaeth yn cael ei 
gynnal, dylai'r rhai sy'n ymwneud â hyn gytuno ar: 

 y lleoliad a'r dyddiad.  Dylid cynnal Cyfarfod Strategaeth o fewn 7 niwrnod 
gwaith (ac eithrio penwythnosau) o rybudd;  

 pwy gaiff eu gwahodd;  

 pa wybodaeth y bydd gofyn iddynt ei rhoi. 

Os na chynhelir Cyfarfod Strategaeth, dylid cofnodi'r rheswm am hyn ar y Cofnod 
Rheoli Achos Amddiffyn Oedolion.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ssiacymru.org.uk/media/pdf/7/s/General_Protection_Plan.doc
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18 Cam 5 – Cyfarfodydd Strategaeth 

Rhaid cynnal Cyfarfod Strategaeth cyntaf o fewn 7 niwrnod gwaith o'r rhybudd. 

Cyfarfod amlasiantaeth yw Cyfarfod Strategaeth i drafod natur y cyfeirio a 
chytuno ar ymateb. 

Rhaid i bob cyfarfod adolygu'r risg i'r oedolyn diamddiffyn ac eraill a chytuno ar 
gamau diogelu priodol. 

18.1 Diben y Cyfarfod Strategaeth  

Mae tri diben bras i Gyfarfod Strategaeth: 

 rhannu gwybodaeth; 

 ystyried materion sy'n ymwneud â'r cyfeirio ac yn benodol, lefel y risg; 

 penderfynu ar y gweithredu. 

18.1.1 Y bobl a wahoddir i'r Cyfarfod Strategaeth neu i anfon adroddiadau iddo 

Mae hyn yn dibynnu ar natur y cyfeirio ac, os yw'n berthnasol, y gwasanaeth neu'r 
lleoliad lle y digwyddodd y cam-drin honedig. 
 
Yn ogystal â'r Gwasanaethau Cymdeithasol a'r Heddlu, dylai'r Drafodaeth Strategol 
benderfynu pwy arall i'w wahodd: 

 Ni fydd yr oedolyn diamddiffyn, ei berthnasau a'i eiriolwyr fel arfer yn cael eu 
gwahodd i'r Cyfarfod Strategaeth cyntaf gan mai cyfarfod cynllunio proffesiynol 
yw hwn, a fydd fel arfer yn cynllunio ymchwiliad ac yn ystyried gwybodaeth na 
ellir efallai ddatgelu elfennau ohoni.  Gallai eu presenoldeb yn ystod y cyfnod 
hwn beryglu'r ymchwiliad.  Fodd bynnag, rhaid ystyried sut i roi gwybodaeth 
iddynt, a sut y gellir cynnwys eu barn a'u safbwynt yn y broses.  Rhaid ystyried 
pob achos yn ôl ei rinweddau ei hun, ac weithiau, gall eu cynnwys fod yn 
briodol, o leiaf am ran o'r cyfarfod cyntaf.  Os cânt eu gwahodd i Gyfarfodydd 
Strategaeth, rhaid ystyried rheolaeth y cyfarfod yn ofalus, ac os bydd rhaid, gellir 
ei rannu'n ddwy ran, un a fydd yn eu cynnwys a'r llall hebddynt. Os na chânt eu 
gwahodd, rhaid ystyried beth y gellir ei rannu â hwy wedi'r cyfarfod a phwy fydd 
yn gyfrifol am yr adborth. 

 Y sawl sy'n cyfeirio os yw'n briodol.  

 Rhaid gwahodd AGGCC os yw'r rhybudd yn ymwneud  â lleoliad/gwasanaeth 
rheoledig. 

 AGIC os yw'r cyfeirio'n ymwneud ag ysbyty annibynnol. 

 Rhaid gwahodd swyddog contractau/comisiynu (Bwrdd Iechyd Lleol neu'r 
Gwasanaethau Cymdeithasol) os yw'n ymwneud â gwasanaeth a gontractiwyd 
neu a gomisiynwyd. 

 Darparwr, rheolwr gwasanaeth, perchennog neu ei reolwr llinell os nad oes 
gwrthdaro hollbwysig o ran budd. Os yw eu staff yn ymwneud â'r achos, gall y 
darparwr hysbysu neu gynnwys ei adran AD. 

 Gweithwyr iechyd proffesiynol, e.e. Meddyg Teulu (MT), staff nyrsio. 
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 Swyddog Gwasanaeth Cyfreithiol neu gyfreithiwr y cyngor sir. 

 

 Yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch a Swyddogion Iechyd yr 
Amgylchedd. 

 Therapydd Galwedigaethol (e.e. os oes materion ynghylch camddefnyddio 
cyfarpar). 

Dylai'r Rheolwr Arweiniol Dynodedig ddefnyddio'r llythyr templed i wahodd pobl i'r 
Cyfarfod Strategaeth.  Mae hyn yn bwysig iawn os nad yw'r person wedi bod mewn 
cyfarfod o'r blaen. 

Dylid gofyn i'r rhai a wahoddir i ddarparu adroddiadau neu wybodaeth arall neu geisio 
cynrychiolydd os nad ydynt yn gallu bod yn bresennol.  Gall hyn fod yn wir er enghraifft 
am weithiwr cymdeithasol o awdurdod arall neu Feddyg Teulu.  

Nid yw'r tramgwyddwr honedig na'i gynrychiolydd yn cael gwahoddiad i'r Cyfarfod 
Strategaeth nac i Gyfarfodydd Strategaeth Pellach na Therfynol. Os yw'r tramgwyddwr 
yn oedolyn diamddiffyn, mae'n briodol cynnal Cynhadledd Achos ar wahân gydag ef 
a/neu ei gynrychiolydd. 

Dolenni 

Gellir cyrchu templed y llythyr sy'n gwahodd pobl i Gyfarfod Strategaeth yma: 

 Gwahoddiad i Gyfarfod Strategaeth 

18.2 Cynnal a Chofnodi'r Cyfarfod Strategaeth  

Dylai'r Rheolwr Arweiniol Dynodedig (RhAD/DLM) sicrhau bod y gweithwyr 
proffesiynol/asiantaethau priodol yn bresennol a phenderfynu a fyddai'n effeithiol 
cynnal y cyfarfod os oes diffyg cynrychiolaeth. Bydd disgwyl i asiantaethau esbonio 
pam nad ydynt yn bresennol, a dylid codi diffyg presenoldeb mynych drwy'r Pwyllgor 
Amddiffyn Oedolion (PAO)  

Dylid cofnodi'r cyfarfodydd drwy ddefnyddio'r dogfennau isod.  Bydd pawb sy'n 
bresennol, gan gynnwys y rhai sy'n cymryd cofnodion y cyfarfod, yn llofnodi'r daflen 
presenoldeb i gadarnhau eu presenoldeb a'u cytundeb â'r datganiad cyfrinachedd.  

Sylwer: Dylid ystyried toramod difrifol o gyfrinachedd yn gamymddwyn 
proffesiynol. 

Dylid cadw cofnod manwl o'r Cyfarfod Strategaeth, gan nodi'n glir yr holl gamau 
gweithredu a'r amserlenni.  Dylid dosbarthu'r camau gweithredu a gytunwyd i bawb a 
wahoddwyd i'r cyfarfod ar ddiwedd y Cyfarfod Strategaeth neu o leiaf erbyn y diwrnod 
canlynol. 

Dolenni 

Dylid cofnodi'r presenoldeb a chofnodion Cyfarfodydd Strategaeth gan ddefnyddio'r 
dogfennau canlynol: 

 Taflen Cofnodi Presenoldeb  

 Cofnodion y cyfarfod strategaeth cychwynnol 

 Cofnodion cyfarfod strategaeth pellach a therfynol 

18.2.1 Beth mae'r Cyfarfod Strategaeth yn ei ystyried 

http://www.ssiacymru.org.uk/media/pdf/8/b/Invitation_to_a_Strategy_Meeting.doc
http://www.ssiacymru.org.uk/media/pdf/8/7/Meeting_Attendance_List.doc
http://www.ssiacymru.org.uk/media/pdf/8/3/Minutes_of_initial_strategy_meeting.doc
http://www.ssiacymru.org.uk/media/pdf/8/f/Minutes_of_further_and_final_Strategy_Meetings.doc
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Dylai'r Cyfarfod Strategaeth adolygu unrhyw risgiau a gofnodwyd eisoes ac yna 
ystyried sawl cwestiwn. 
 

Materion sy'n Ymwneud â'r Dioddefwr a Risgiau 

 A ddylid gweithredu ar unwaith i ddiogelu'r dioddefwr tra bod ymholiadau 
pellach yn digwydd?  

 A roddodd y dioddefwr honedig ganiatâd gwybodus i'r cam-drin honedig? 

 A yw'r dioddefwr honedig wedi rhoi caniatâd gwybodus i gyfeirio'r achos 
amddiffyn oedolion? 

 A yw asesiad o allu'r dioddefwr yn angenrheidiol? 

 Os yw'r dioddefwr yn alluog ac nid yw'n dymuno unrhyw weithredu o dan y 
Polisi a Gweithdrefnau Amddiffyn Oedolion, a oes dyletswydd gyhoeddus 
bwysicach i weithredu er mwyn amddiffyn oedolion hawdd eu niweidio?  Gweler 
yr adran isod: Beth sy'n digwydd os nad yw'r oedolyn diamddiffyn yn dymuno 
unrhyw weithredu? 

 A yw'r honiad yn awgrymu cam-drin yn y cartref?  Os felly, dylid ystyried 
cyfeirio'r achos i MARAC. 

 A yw'r dioddefwr wedi cydsynio y gall asiantaethau rannu gwybodaeth?  Os nad 
ydyw, a oes dyletswydd gyhoeddus bwysicaf i rannu gwybodaeth, er mwyn 
amddiffyn oedolion eraill hawdd eu niweidio neu i atal trosedd? 

 A oes angen adolygu'r Cynllun Amddiffyn Unigol neu, os nad oedd un wedi'i 
ddechrau ar adeg y Drafodaeth Strategol, a oes angen dechrau un? 

 Os oes angen camau amddiffyn ac ystyrir nad yw'r dioddefwr yn alluog i 
gydsynio iddynt ar ôl asesiad, a gyfeiriwyd yr achos at Eiriolwr Gallu Meddyliol 
Annibynnol (IMCA)?  

 Os yw'r tramgwyddwr honedig yn oedolyn diamddiffyn a bod gofyn cael camau 
amddiffyn ac ystyrir nad yw'n alluog i gydsynio iddynt ar ôl asesiad, a gyfeiriwyd 
yr achos at Eiriolwr Gallu Meddylion Annibynnol? 

  A oes risgiau o du'r tramgwyddwr honedig naill i oedolion diamddiffyn eraill neu 
blant? A yw'r tramgwyddwr honedig yn gyflogedig neu'n gwirfoddoli mewn 
lleoliad gofal arall?  Os ydyw, a ddylid hysbysu asiantaethau eraill a gofyn iddynt 
ystyried gweithredu?  Gweler gwiriadau a hysbysu asiantaethau eraill os gwneir 
honiad yn erbyn aelod o staff. 

 A oes angen amddiffyn oedolion eraill hawdd eu niweidio yn y lleoliad hwn neu 
leoliadau eraill? 

Materion Tystiolaeth 

 A oes angen Camau Arbennig?  Rhaid rhoi sylw arbennig yn y Cyfarfod 
Strategaeth i ystyried defnyddio cyfryngwr yn y cam cynharaf a hefyd gyfweld ar 
y cyd a chofnodi'r dystiolaeth ar fideo.  Bydd yr ystyriaeth hon yn cyfeirio unrhyw 
benderfyniad wedi hynny gan yr Heddlu. 

 A oes angen archwiliad meddygol? Gweler A yw archwiliad meddygol yn 
angenrheidiol? 

 Beth yw'r ffordd orau i gasglu gwybodaeth am y cam-drin honedig? 

http://www.ssiacymru.org.uk/media/pdf/8/m/Is_a_medical_examination_necessary.pdf
http://www.ssiacymru.org.uk/media/pdf/8/m/Is_a_medical_examination_necessary.pdf
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 Os yw ymchwiliad amddiffyn oedolion yn angenrheidiol, pa asiantaeth neu 
asiantaethau fyddai'r mwyaf priodol?  At hynny, dylid nodi'r ymchwilwyr mwyaf 
priodol.  

 

 Dylid ystyried a yw'r dystiolaeth yn awgrymu bod trosedd wedi'i chyflawni.  Os 
yw hynny'n bosib, dylid atal unrhyw waith ymchwiliol sydd wedi dechrau ar 
unwaith nes bod trafodaeth â'r heddlu'n cadarnhau a yw'r honiad yn un 
troseddol ai peidio. Os nad yw'r heddlu'n bresennol yn y Cyfarfod Strategaeth, 
hwyrach y bydd rhaid atal y cyfarfod am y tro er mwyn cysylltu â'r heddlu. Fodd 
bynnag, dylid parhau i gynllunio unrhyw weithredu ar unwaith i amddiffyn y 
dioddefwr honedig ond, os yw'n bosibl, dylid trafod â'r heddlu cyn gweithredu 
unrhyw gamau. 

Materion sy'n ymwneud â'r tramgwyddwr 

 Dylid ystyried a yw'r tramgwyddwr honedig yn oedolyn diamddiffyn.  

 Dylid ystyried a yw'r tramgwyddwr honedig yn ofalwr ac a oes unrhyw faterion 
gofal sy'n parhau. 

 Dylid ystyried a yw'r tramgwyddwr honedig yn weithiwr gofal ac a oes unrhyw 
faterion gofal sy'n parhau. 

 Dylid ystyried bwriad posib y tramgwyddwr. 

 Dylid ystyried anghyfreithlondeb posib gweithredoedd y tramgwyddwr. 

 Dylid ystyried cyfeirio i'r Trefniadau Amlasiantaeth i Ddiogelu'r Cyhoedd 
(MAPPA) os oes risg ddifrifol i'r cyhoedd. 

Materion Eraill 

 Sut gellir cynnwys y teulu, gofalwyr neu eiriolwyr?  Er enghraifft, pwy dylid 
cyfweld â hwy, ym mha drefn, gan bwy, pryd a ble?  Sut gallai eu teimladau 
ynglŷn â'r honiad effeithio ar eu cynnwys mewn ymchwiliad? 

 Pa gefnogaeth bersonol fyddai'n addas i deuluoedd e.e. cysylltiadau â grwpiau 
cefnogi, gweithwyr gwahanol i aelodau gwahanol o'r teulu? 

 Pa gefnogaeth ymarferol allai helpu'r dioddefwr i fod yn rhan o'r ymchwiliad?  Er 
enghraifft, trefnu bod perthynas, eiriolwr neu ffrind gydag ef, cludiant, 
gwasanaeth cyfieithu, gofal plant, darparu ar gyfer anableddau etc. 

 A oes rhaid cael trefniadau penodol ar gyfer materion hil, diwylliant, iaith, oed, 
rhyw a thueddfryd rhywiol i unrhyw un sy'n ymwneud â'r achos? 

 A ddylai'r dioddefwr, ei deulu neu eiriolwr fod yn rhan o'r gwaith o grynhoi'r 
canlyniadau sy'n deillio o gasgliadau ymchwiliad?  Os felly, sut? 

 Sut dylid hysbysu'r dioddefwr a'i deulu o'r camau gweithredu a wnaed o dan y 
gweithdrefnau hyn?  Pa wybodaeth y dylid ei rhannu?  Pwy fydd yn gwneud 
hynny? 

 Pa adborth y dylid ei roi i'r sawl a gyfeiriodd yr achos?  

 Os yw'r sawl sy'n cyfeirio yn ddatgelwr camarfer, mae'n bosib y bydd ef a/neu 
eraill yn dystion wedi eu bygylu. Felly pa gamau fydd yn angenrheidiol i'w 
hamddiffyn a'u cefnogi?  

 Os yw'n berthnasol, a yw'r rheolwr gwasanaeth priodol wedi ei hysbysu o 
gamau gweithredu o dan y gweithdrefnau hyn ac wedi cael ei atgoffa i beidio â 
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dechrau gweithdrefnau disgyblu mewnol neu gwynion? 

 Pwy arall y dylid ei hysbysu o'r honiad o gam-drin, er enghraifft awdurdodau 
lleoli trigolion mewn cartref preswyl? 

 

 Os nodir pryderon amddiffyn plant, dylid cyfeirio i'r Gwasanaethau Plant. 

 A oes angen adolygu'r Cynllun Amddiffyn Unigol neu, os nad oedd un wedi'i 
ddechrau ar adeg y Drafodaeth Strategol, a oes angen dechrau un? 

18.2.2 Beth sy'n digwydd os nad yw'r oedolyn diamddiffyn yn dymuno unrhyw 
weithredu 

Os yw'r oedolyn diamddiffyn wedi dweud nad yw'n dymuno unrhyw weithredu, rhaid i'r 
Cyfarfod Strategaeth ystyried a ddylid ymgynghori ag ef ynglŷn â'i ddymuniadau, 
mewn lle diogel.  Bydd hyn yn galluogi'r gweithiwr i ystyried unrhyw ganlyniadau a 
risgiau gyda'r oedolyn diamddiffyn a chadarnhau a fu unrhyw ddylanwad gormodol. 
Disgrifir nodweddion dylanwad gormodol yn y model 'IDEAL' fel a ganlyn: Unigedd, 
Dibyniaeth ar y tramgwyddwr; Dylanwad emosiynol cyfrwys neu ymelwa/fanteisio ar 
wendid; Ildio a Cholled e.e arian.  Os bu dylanwad gormodol, rhaid ystyried y camau y 
dylid eu cymryd yn ofalus gyda'r oedolyn diamddiffyn.  Yn ddelfrydol, byddant yn 
cytuno i ddilyn gweithdrefnau amddiffyn oedolion.  Fodd bynnag, hwyrach nad yw'n 
syndod bod rhai dioddefwyr yn cael anhawster mawr derbyn a dygymod â'r ffaith eu 
bod wedi cael eu twyllo a bod rhywun wedi bradychu eu hymddiriedaeth.  

Fodd bynnag, os bydd oedolyn diamddiffyn y mae ganddo'r galluedd ac nid yw dan 
bwysau nac yn cael ei fygwth, yn penderfynu na ddylid gweithredu o dan y Polisi a 
Gweithdrefnau Amddiffyn Oedolion hyn, dylid parchu ei ddymuniadau os nad oes 
dyletswydd gyhoeddus bwysicach dros weithredu.  

Mae'n ddyletswydd ar asiantaethau i weithredu os yw'r canlynol yn wir: 

 bod trosedd o bosib wedi ei chyflawni, neu a allai gael ei chyflawni; neu 

 bod perygl i unigolyn neu bobl eraill. 

18.3 Cynlluniau Amddiffyn  

18.3.1 Cynlluniau Amddiffyn Unigol  

Os bydd tystiolaeth yn awgrymu, yn ystod y Cyfarfod Strategaeth, fod y risg yn parhau 
i'r oedolyn diamddiffyn, dylid datblygu Cynllun Amddiffyn Unigol, ac, os oes un eisoes 
yn bodoli, yna, dylid ei hadolygu.  

 Cynllun Amddiffyn Unigol

18.3.2 Cynlluniau Amddiffyn Cyffredinol  

Os bydd tystiolaeth yn awgrymu, yn ystod y Cyfarfod Strategaeth, fod risg i oedolion 
diamddiffyn eraill, dylid datblygu Cynllun Amddiffyn Cyffredinol, ac, os oes un eisoes 
yn bodoli, yna, dylid ei hadolygu.   

 Cynllun Amddiffyn Cyffredinol

http://www.ssiacymru.org.uk/media/pdf/7/8/Individual_Protection_Plan.doc
http://www.ssiacymru.org.uk/media/pdf/7/s/General_Protection_Plan.doc
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18.4  Penderfynu ar gylch gwaith ymchwiliad a'i bennu. 

 
Rhaid i'r Drafodaeth/Cyfarfod Strategaeth gadarnhau neu benderfynu a yw ymchwiliad 
yn angenrheidiol ac, os ydyw, a fydd yn ymchwiliad troseddol neu anhroseddol. 
 
 
18.4.1 Ymchwiliadau Troseddol 
 
Os bydd trafodaeth/cyfarfod strategaeth yn cadarnhau neu'n penderfynu bod angen 
ymchwiliad troseddol, bydd yr heddlu'n arwain ac yn cynllunio'r ymchwiliad.  
 
Bydd achlysuron lle bydd yr heddlu'n arwain ymchwiliad ac yn ymgymryd ag ef ar y 
cyd ag asiantaeth neu asiantaethau eraill. 
 
Ym mhob ymchwiliad dan arweiniad yr heddlu, bydd yn rhaid i'r cyfarfod strategaeth 
ystyried o hyd yr hyn fydd yn angenrheidiol i gydlynu'r ymchwiliad troseddol ynghyd ag 
unrhyw gamau gweithredu eraill i amddiffyn oedolion er mwyn sicrhau bod y risgiau i 
oedolyn diamddiffyn ac eraill yn cael eu rheoli. 
 
 
18.4.2 Ymchwiliadau anhroseddol 
 
Os yw'r Drafodaeth/Cyfarfod Strategaeth yn cadarnhau neu'n penderfynu y bydd 
ymchwiliad anhroseddol, rhaid iddo gytuno ar gylch gwaith yr ymchwiliad.  
 
 
Cylch gwaith ar gyfer ymchwiliad anhroseddol 
 
Oherwydd natur gymhleth amddiffyn oedolion, derbynnir y gall yr ymateb priodol i bob 
ymchwiliad unigol amrywio a hynny'n dibynnu ar y ffeithiau penodol a gyflwynir ym 
mhob achos. Fodd bynnag, wrth osod y ffiniau i unrhyw ymchwiliad, dylai'r rhai sy'n 
bresennol yn y cyfarfod strategaeth ystyried y canlynol: 
 
 pwy fydd yr asiantaeth neu asiantaethau ymchwilio. Cyfrifoldeb yr asiantaeth a 

benodwyd fydd dewis yr ymchwilwyr. Bydd yr ymchwilwyr y bydd yr asiantaeth 
neu'r asiantaethau yn eu henwi i gynnal ymchwiliad anhroseddol yn gyfrifol am 
ymgymryd â'r ymchwiliad yn ôl y cylch gwaith ac am gynhyrchu adroddiad 
ysgrifenedig yr ymchwiliad. Rhaid ystyried unrhyw wrthdaro buddiannau 
posib a allai wynebu darpar ymchwilwyr cyn eu penodi er mwyn sicrhau 
na fydd gwrthrychedd yr ymchwiliad yn cael ei beryglu.   

 
 yr honiad neu'r honiadau yr ymchwilir iddynt, gan gynnwys manylion y 

dioddefwr honedig a'r tramgwyddwr honedig ac unrhyw fanylion angenrheidiol yr 
honiadau unigol; 

 
 y ffrâm amser i'w chynnwys yn yr ymchwiliad (bydd hyn o bwys wrth 

benderfynu pa ddeunyddiau perthnasol y bydd yn rhaid eu harchwilio a bod yr 
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ymchwiliad yn canolbwyntio ar yr honiad penodol dan sylw); 
 
 fel y bo'n briodol, y bobl berthnasol a gaiff eu cyfweld fel rhan o'r ymchwiliad ac, 

os bydd angen, ym mha drefn y dylid eu cyfweld. Hwyrach y bydd unigolion 
penodol a enwir a materion penodol ynglŷn â'r ymchwiliad, yr unigolyn neu ei 
sefydliad, yn dod i'r amlwg yn dilyn y rhannu gwybodaeth yn y cyfarfod 
strategaeth a hefyd, nodi strategaeth i fynd i'r afael ag unrhyw gyfaddawdu 
posibl. Bydd rhaid rhannu hyn â'r ymchwilwyr er mwyn sicrhau na fydd 
cyfaddawdu'n digwydd; 

 
 
 fel y bo'n briodol, archwilio'r deunyddiau perthnasol ac unrhyw bolisïau 

cyflogaeth sefydliadol y byddai'n rhaid o bosib, eu hystyried. Hwyrach y daw 
deunydd penodol i'r amlwg wrth rannu gwybodaeth yn y cyfarfod strategaeth y 
bydd rhaid ei ddwyn i sylw'r ymchwilwyr. 

 
 yr amserlen ar gyfer cyflwyno adroddiad ysgrifenedig yr ymchwiliad.  

 
 
Dylid darparu'r cylch gwaith i'r ymchwilwyr ynghyd ag unrhyw asesiadau risg yr 
ymgymerwyd â hwy eisoes cyn iddynt ddechrau unrhyw ymchwiliad er mwyn sicrhau 
dealltwriaeth eglur o'r hyn a ofynnir ganddynt. Mae templed ar gyfer cylch gwaith 
ysgrifenedig ar gael yn y pecyn dogfennau: 
 
 Cylch Gwaith Ymchwiliad Amddiffyn Oedolion 
 
 
Penodi ymchwilwyr 
 
Wrth bennu aelodau'r tîm ymchwilio, yr arfer gorau yw cadw at y meini prawf dewis 
sydd yn y polisi a'r weithdrefn hyn. Fodd bynnag, os na fydd yn bosib cydymffurfio â'r 
holl feini prawf, rhaid cofnodi'r rhesymau dros hyn. Mewn achosion o'r fath, mae'n 
hollbwysig dewis yr adnodd gorau sydd ar gael a chofnodi'r rhesymau dros y dewis. 
 
Rhaid ystyried unrhyw wrthdaro buddiannau posib a allai wynebu darpar ymchwilwyr 
cyn eu penodi er mwyn sicrhau na fydd gwrthrychedd yr ymchwiliad yn cael ei beryglu.  
 
Oherwydd natur gymhleth amddiffyn oedolion, derbynnir y gall yr ymateb priodol i bob 
ymchwiliad unigol amrywio a hynny'n dibynnu ar y ffeithiau penodol a gyflwynir ym 
mhob achos. Fodd bynnag, wrth osod y ffiniau i unrhyw ymchwiliad, dylai'r rhai sy'n 
bresennol yn y cyfarfod strategaeth ystyried y canlynol: 
 
Wrth benodi ymchwilwyr, dylid ystyried y meini prawf canlynol; 
 
 nifer yr ymchwilwyr ym mhob ymchwiliad anhroseddol; mae arfer gorau'n 

awgrymu y dylid penodi o leiaf dau ymchwilydd ar gyfer pob ymchwiliad; 
 
 dylai'r ymchwilwyr fod wedi eu hyfforddi'n briodol ac yn meddu ar brofiad priodol 

o gwblhau ymchwiliadau amddiffyn oedolion; 
 
 dylid dewis yr ymchwilwyr o'r awdurdod lleol, corff GIG lleol neu AGGCC neu, 

http://www.ssiacymru.org.uk/media/pdf/9/b/Remit_for_adult_protection_investigation.doc
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lle y cytunwyd y gall asiantaeth ddarparu ymgymryd â'r ymchwiliad, o'r 
asiantaeth honno. Os digwyddodd y cam-drin honedig mewn gwasanaeth 
rheoledig a bod rhaid cael datganiadau ffurfiol o dan Ddeddf Safonau Gofal 2000, 
AGGCC ddylai gymryd y cyfrifoldeb arweiniol i sicrhau bod yr ymchwiliad yn 
cael ei weinyddu'n unol â gofynion y Ddeddf; 

 
 ni ddylai rheolwr gofal neu gydlynydd gofal oedolion diamddiffyn fod yn 

ymchwilydd os yw hynny'n cyfaddawdu ei sefyllfa (mae hyn hefyd yn berthnasol 
os yw'r tramgwyddwr honedig yn oedolyn diamddiffyn);  

 
 ni ddylai'r ymchwilwyr fod yn gyfrifol am oruchwylio neu'n gweithredu fel rheolwr 

llinell dros y tramgwyddwr honedig; 
 
 ni ddylai darparwyr ymgymryd ag ymchwiliad ac ni ddylai eu staff weithredu fel 

ymchwilwyr os na ellir sicrhau gwrthrychedd. Os nad yw'r asiantaeth ddarparu 
yn rhan o'r ymchwiliad, bydd fel arfer yn cymryd rhan yn y cyfarfodydd 
strategaeth a gellid gofyn iddynt gynorthwyo yn yr ymchwiliad drwy er enghraifft, 
ddarparu gwybodaeth neu ddogfennau. 

 
18.5 Y cyfrifoldebau os penderfynir peidio ag ymchwilio 

 
Gall y Cyfarfod Strategaeth benderfynu nad oes rhaid cael ymchwiliad amddiffyn 
oedolion ond bod camau gweithredu eraill yn briodol. 
 
 
 Rhaid cofnodi'r penderfyniad ar y Cofnod Rheoli Achosion Amddiffyn Oedolion. 

 Rhaid ystyried anghenion cefnogi a gofal yr oedolyn diamddiffyn a threfnu i 
gyflawni'r rhain. 

 Ymysg yr opsiynau eraill i ddelio â'r pryder y mae:  

o cyfeirio i reoli gofal  

o asesiad iechyd  

o cwynion  

o camau disgyblu  

o  adolygiad asiantaeth  

o camau gweithredu llywodraethu clinigol  

o cynhadledd achos amlasiantaeth   

o cyfeirio i amddiffyn plant  

o gweithredu gan AGGCC  

o gweithredu gan yr heddlu e.e. cynnwys yr wybodaeth ar gronfa ddata 
a/neu gyfeirio i MAPPA neu MARAC 

o gweithredu gan y gwasanaeth prawf. 

http://www.ssiacymru.org.uk/media/pdf/1/3/Adult_Protection_Case_Management_Record.doc
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 Rhaid i'r Rheolwr Arweiniol Dynodedig sicrhau bod y dioddefwr ac, os yw'n 
briodol, ei deulu yn cael eu hysbysu. 
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18.6 Ymchwiliadau ar raddfa fawr  

Lle bo honiad yn ymwneud â grŵp o bum neu fwy o oedolion diamddiffyn, naill ai 
mewn sefydliad neu drwy fod yn rhan o grŵp o gamdrinwyr honedig, mae'n rhaid 
cymryd gofal arbennig a chynllunio gofalus.  Gall ymchwiliadau o'r fath fod yn gymhleth 
gan gynnwys amrywiaeth o asiantaethau.  Mewn ymchwiliadau o'r fath, mae'n 
hanfodol bwysig sicrhau bod holl agweddau ar yr ymchwiliad yn cael eu cynllunio'n 
ofalus a bod yr asiantaethau a'r gweithwyr proffesiynol unigol cysylltiedig yn 
ymwybodol o'u rolau a'u cyfrifoldebau.  Er y cymhlethdod ychwanegol, mae'r 
trefniadau ymchwilio fel y'u disgrifir yn y gweithdrefnau, yn gwbl berthnasol.  
 
Os yw'r ymchwiliad mawr yn un troseddol, yr heddlu fydd yn arwain a'r heddlu fydd yn 
cyd-drafod â'r asiantaethau eraill pa gyfraniad ac arbenigedd y bydd yr heddlu'n gofyn 
ganddynt. 
 
Os yw'r ymchwiliad mawr yn anhroseddol, y Gwasanaethau Cymdeithasol neu Iechyd 
ddylai ei reoli yn ôl y lleoliad.  Rhaid ystyried yn gynnar yn y cynllunio a fydd rhaid cael 
adnoddau ychwanegol er mwyn ymgymryd â'r gwaith ymchwilio a gwaith arall 
angenrheidiol.  
 
Os bydd pryderon yn cael eu cofnodi ynglŷn â pherfformiad darparwr, er enghraifft, 
cartref gofal neu asiantaeth gofal cartref, bydd rhaid i awdurdodau lleol ystyried a 
ddylid cychwyn proses Pryderon Cynyddol.  Hwyrach y caiff y broses hon ei chychwyn 
o ganlyniad i nifer o bryderon amddiffyn oedolion neu faterion sy'n ymwneud â safon y 
gofal neu arfer gwael.  Dylai asiantaethau weithio gyda'i gilydd i fonitro'r darparwr a 
llunio cynlluniau gweithredu, ceryddol/cywirol a datblygol i fynd i'r afael â'r problemau a 
nodir.  Gall gwaith Amddiffyn Oedolion weithredu ochr yn ochr â'r broses Pryderon 
Cynyddol. 
 
Dolenni 

Ceir arweiniad ar reoli problemau o dan Bryderon Cynyddol yn:  

 Pryderon Cynyddol o ran Cartrefi Gofal sy'n Darparu Gwasanaeth i Oedolion a'u 
Cau 

http://www.ssiacymru.org.uk/media/pdf/7/4/Escalating_Concerns_with_and_Closures_of_Care_Homes_Providing_Services_for_Adults.pdf
http://www.ssiacymru.org.uk/media/pdf/7/4/Escalating_Concerns_with_and_Closures_of_Care_Homes_Providing_Services_for_Adults.pdf
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19 Cam 6 – Ymchwiliad 

Rhaid cwblhau ymchwiliad cyn gynted â phosib ac o fewn yr amserlen a 
gytunwyd gan y Cyfarfod Strategaeth.  

Mae ymchwiliad yn broses strwythuredig i gasglu tystiolaeth i benderfynu a ellir 
profi'r honiad o gam-drin. Ceir cytundeb arno gan y rhai sy'n bresennol mewn 
cyfarfod strategol a chynhwysir y dystiolaeth mewn adroddiad ymchwiliad a 
gyflwynir i'r cyfarfod strategol. 

Os oes unrhyw risg(iau) newydd i'r oedolyn diamddiffyn a/neu eraill a nodwyd yn 
ystod yr ymchwiliad, rhaid cyfeirio'r rhain yn ddiymdroi i'r Rheolwr Arweiniol 
Dynodedig. 

19.1 Paratoi'r Ymchwiliad 

19.1.1 Diben yr Ymchwiliad 

Gall ymchwiliad fod yn droseddol neu'n anhroseddol, ond mae pedwar diben 
cyffredinol i'r ddau yng nghyd-destun amddiffyn oedolion: 

 casglu, diogelu a chadw gwybodaeth a thystiolaeth, cofnodi datganiadau (y 
gellir eu defnyddio at ddibenion troseddol neu ddisgyblu) a darganfod y 
ffeithiau; 

 asesu'r risgiau i oedolyn/oedolion diamddiffyn a'u hanghenion cefnogi a gofal ac 
unrhyw blant a allai fod yn y lleoliad neu ar yr aelwyd, a chychwyn unrhyw 
gamau gweithredu i ddiogelu'r rhain;  

 dod i gasgliad ynglŷn â'r ffaith a gafwyd cam-drin ai peidio, ac a oes perygl yn 
parhau i'r oedolyn diamddiffyn ac eraill; 

 darparu adroddiad sy'n cyflwyno ac yn gwerthuso'r dystiolaeth ac sy'n cynnig 
argymhellion.  Gall yr argymhellion ymwneud â'r canlynol: 

o anghenion gofal a diogelwch yr oedolyn diamddiffyn;  

o y tramgwyddwr honedig;  

o rheolaeth neu drefniadaeth gwasanaeth neu leoliad;  

o unrhyw welliannau neu sancsiynau angenrheidiol i sicrhau na fydd achos 
tebyg yn digwydd eto a/neu i atal cam-drin pellach. 

Dylai'r sawl sy'n ymgymryd â'r ymchwiliad gofio'r pedwar diben hwn. 

19.2 Ymchwiliadau Troseddol 

Mae ymchwiliad yn broses o chwilio'n effeithiol am ddeunydd a ddaw â throseddwr 
gerbron y llys. 

19.2.1 Diben ymchwiliad troseddol 

Mae'r Côd Ymarfer o dan Ran II o'r Ddeddf Trefniadaeth ac Ymchwiliadau Troseddol 
1996 (CPIA) yn diffinio troseddwr fel hyn:  
 

‘An investigation conducted by police officers with a view to it being ascertained 
whether a person should be charged with an offence, or whether a person charged 
with an offence is guilty of it.’   
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Fe fydd hyn yn cynnwys: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Investigations which begin in the belief that a crime may be committed, for 
example when the police keep premises or individuals under observation for a 
period of time, with a view to the possible institution of criminal proceedings; 

 Charging a person with an offence includes prosecution by way of summons’. 

 ‘Investigations into crimes that have been committed; 

 Investigations whose purpose is to ascertain whether a crime has been 
committed, with a view to the possible institution of criminal proceedings; and 

 Er bod y diffiniad yn cyfeirio'n benodol at ymchwiliadau troseddol, mae'r 
egwyddorion yr un mor berthnasol i fathau eraill o ymchwiliadau e.e materion 
traffig ffyrdd, ymddygiad gwrthgymdeithasol, ymholiadau safonau proffesiynol 
neu ymchwiliadau a wnaed ar ran Crwner Ei Mawrhydi. 

 

Dolenni 

Gellir cyrchu Côd Ymarfer CPIA drwy'r ddolen hon: 

 CPIA Code of Practice 

19.2.2 Rôl y Swyddog â Gofal (OIC) 

Y Swyddog â Gofal yw'r swyddog ymchwilio sy'n gyfrifol am gwblhau'r ymchwiliad. 
 
Mae Côd Ymarfer CPIA o dan Ran II o'r ddeddf yn diffinio'n glir beth yw ymchwilydd a 
beth yw ei waith mewn ymchwiliad. 
 
 
 
 
 
 

‘An investigator is any police officer involved in the conduct of a criminal 
investigation.  All investigators have a responsibility for carrying out the duties 
imposed on them under this code, including in particular recording information, and 
retaining records of information and other material’. 

Fodd bynnag, nid yw'r gair ymchwilydd yn gwbl gyfyngedig i swyddogion yr heddlu. 
Gall pobl eraill â dyletswyddau ymchwilio arwain ymchwiliad e.e. Yr Awdurdod 
Gweithredol Iechyd a Diogelwch, Safonau Masnach, etc. 
 
Dylid arwain ymchwiliad gydag unplygrwydd, synnwyr cyffredin a barn gadarn.  Dylai'r 
camau gweithredu yn ystod ymchwiliad fod yn gymesur â'r drosedd sy'n destun yr 
ymchwiliad gan ystyried sensitifrwydd diwylliannol a chymdeithasol lleol. Mae 
llwyddiant ymchwiliad yn ddibynnol ar ewyllys da a chydweithrediad y dioddefwyr, y 
tystion a'r gymuned.  
 
Rhaid i ymchwilwyr effeithiol gadw cydbwysedd rhwng arwain ymchwiliad gwrthrychol 
a chynnal ymagwedd sy'n cydnabod pryderon pawb sy'n rhan ohono. 
 
Rhaid i ymchwilydd fod yn glir ynghylch y nod wrth ymgymryd â gwerthusiad. Yn ystod 
camau cynnar ymchwiliad, bydd y nodau'n debygol o fod yn eang ac yn ymwneud â 
darganfod elfennau megis: 

http://www.ssiacymru.org.uk/media/pdf/6/e/CPIA_Code_of_Practice.pdf
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 A yw trosedd wedi ei chyflawni? 

 Pwy yw'r dioddefwr? 

 A oes tystion? 

 Ble neu beth yw'r sefyllfa? 

 A ellir adnabod rhywun a ddrwgdybir? 

 Pa ddeunydd y gellir ei gasglu? 

 Wrth i'r ymchwiliad fynd yn ei flaen, bydd y nodau hyn yn datblygu'n fwy penodol. Yn 
ystod yr ymchwiliad, caiff rhai nodau eu cyflawni ac ni chânt eu hadolygu bob tro y 
bydd gwerthusiad ymchwiliol neu dystiolaeth yn digwydd.  Er enghraifft, bydd elfennau 
megis a gafodd trosedd ei chyflawni a'r math o drosedd ydyw eu cadarnhau yn gynnar 
yn yr ymchwiliad, a gall y nod ganolbwyntio'n fwy ar gwestiynau megis: 

 A ellir gosod y sawl a ddrwgdybir yn y sefyllfa ar adeg cyflawni'r drosedd? 

 A ellir cadarnhau alibi'r sawl a ddrwgdybir? 

Bydd y nod yn amrywio yn ôl y drosedd, y deunydd sydd ar gael a ble mae'r 
ymchwiliad wedi cyrraedd.  Mae'r broses werthuso'n ddigon hyblyg i gynnwys 
newidiadau o'r fath i'r nodau. 

Gellir diffinio gweithred ymchwiliol fel gweithgaredd a fydd, o'i ddilyn, yn debygol o 
gadarnhau ffeithiau sylweddol, diogelu deunydd neu arwain at ddatrys yr ymchwiliad.  

Ceir dau fath o weithredu ymchwiliol.  Y cyntaf yw cyfres o weithredoedd gyda'r bwriad 
o gasglu gwybodaeth gyffredinol.  Gellir cyflawni'r rhain mewn ymchwiliad ni waeth 
beth yw amgylchiadau'r achos, ond byddant yn fwy tebygol o ddigwydd yn gynnar yn 
yr ymchwiliad pan fydd yr wybodaeth am y drosedd yn aml yn amhenodol.  Bydd 
enghreifftiau o'r camau hyn yn cynnwys: 

 Archwilio lleoliad y drosedd; 

 Cyfweld â'r dioddefwr neu dystion; 

 Chwilio'r ardal; 

 Chwilio am wybodaeth. 

Bydd yr ail gyfres o gamau'n ymwneud â thrywydd ymholiadau mwy penodol a 
gynhyrchwyd yn ystod yr ymchwiliad. Gall y rhain ddigwydd ar unrhyw adeg: 

 Olrhain rhywun a ddrwgdybir ac sydd wedi'i enwi; 

 Nodi a lleoli tystion posib y mae'n rhaid cyfweld â hwy; 

 Dilyn gwybodaeth bwysig y mae'n rhaid ymholi ymhellach iddi. 

Mae'r ymholiadau hyn yn wahanol i'r math cyntaf am eu bod yn codi o dystiolaeth 
benodol ac mae'n rhaid cael hyn a hyn o wybodaeth am y drosedd er mwyn nodi'r 
camau mwyaf priodol. 

Yn ystod y cyfnod ymchwiliol cychwynnol, bydd amrywiaeth o gamau gweithredu. Bryd 
hynny, diffinnir llawer ohonynt gan amgylchiadau'r cyhuddiad gan ymwneud yn bennaf 
â'r canlynol: 

 Cael disgrifiadau cychwynnol gan ddioddefwr(wyr) a thystion: 

 Darganfod a diogelu deunydd (e.e. lluniau CCTV); 
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 Nodi a diogelu'r safleoedd neu'r llwybrau i'r safleoedd ac oddi wrthynt; 

 Arestio'r troseddwr. 

Rhaid i ymchwilwyr ystyried sawl mater wrth ddatblygu strategaethau ymchwiliol.  Yn 
gyntaf y mae'r ystyriaethau cyfreithiol a moesegol sy'n ymwneud ag arwain unrhyw 
weithred ymchwiliol. Rhaid hefyd ddiffinio blaenoriaeth a chymesuroldeb yr ymateb 
ymchwiliol yn unol â pholisïau'r llu. 
Er mwyn datblygu strategaeth ymchwiliol, rhaid i'r ymchwilydd ddefnyddio'i wybodaeth 
a'i brofiad o ran penderfynu pa gamau ymchwiliol yw'r mwyaf priodol. 

Diben y strategaeth yw: 

 Nodi pa drywydd ymholi y dylid ei ddilyn. 

 Pennu beth yw nod dilyn trywydd ymholi penodol. 

 Nodi'r camau ymchwiliol angenrheidiol i gyflawni'r nod hwnnw yn effeithiol o 
gofio'r adnoddau, y blaenoriaethau a chymesuroldeb. 

 Arwain y gweithredu ymchwiliol a chasglu cymaint â phosib o ddeunydd a allai 
arwain at drywyddion ymholi ymhellach. 

Wrth benderfynu'n derfynol ar y camau ymchwiliol priodol i'w gweithredu, yr ymchwiliad 
ddylai arwain hynny yn hytrach na chwblhau rhestr wirio'n unig. 

Dolenni 

Mae'r dogfennau canlynol yn rhoi manylion yr egwyddorion cyffredinol ynglŷn â sut 
mae'r heddlu'n arwain ymchwiliadau ac arweiniad pendant ar sut y maent yn ymchwilio 
i fathau penodol o droseddau: 

 Core Investigation Doctrine 2005 

 Death in Healthcare Settings 2006 

 Guidance on Investigating Serious Sexual Offences 2005 

 Investigating and Prosecuting Rape 2009 

 Domestic Abuse Guidance 2008 

 Hate Crime: Good Practice and Tactical Guidance 2005 

 Investigating Harassment 2005 

 Cross Government Action Plan on Sexual Violence and Abuse 

19.2.3 Blaenoriaethau mewn ymchwiliadau 

Os bydd ymchwiliad troseddol yn ymwneud â throseddau a gyflawnwyd mewn mwy 
nag un ardal heddlu, penderfynir ar y flaenoriaeth yn ôl ffactorau megis difrifoldeb 
unrhyw drosedd(au), nifer a'r math o droseddau ym mhob ardal, ble mae'r rhai a 
ragdybir neu'r dioddefwr(wyr) yn byw etc.  
 
Mewn ymchwiliadau difrifol neu gymhleth bydd gan bob ardal heddlu ei Uwch 
Swyddog Ymchwilio (SIO) ei hun a fydd yn gyfrifol am gydlynu ymholiadau yn eu llu. 
Caiff Swyddog â Gofal Cyffredinol (OIC) ei benodi yn un o'r lluoedd i oruchwylio'r 
ymchwiliad i gyd.  

http://www.ssiacymru.org.uk/media/pdf/6/c/Core_Investigation_Doctrine_Interactive_1_.pdf
http://www.ssiacymru.org.uk/media/pdf/6/0/Death_in_Healthcare_Settings_MOU_1_.pdf
http://www.ssiacymru.org.uk/media/pdf/7/2/Guidance_on_Investigating_Serious_Sexual_Offences_2005_1_.pdf
http://www.ssiacymru.org.uk/media/pdf/2/e/investigating_and_prosecuting_rape.pdf
http://www.ssiacymru.org.uk/media/pdf/7/5/Domestic_Abuse_Guidance_2008_1_.pdf
http://www.ssiacymru.org.uk/media/pdf/7/e/Hate_Crime_1_.pdf
http://www.ssiacymru.org.uk/media/pdf/8/e/Investigating_harassment_interactive_1_.pdf
http://www.ssiacymru.org.uk/media/pdf/6/0/Cross_Government_Action_Plan_on_Sexual_Violence_and_Abuse_1_.pdf
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19.2.4 Rolau Asiantaethau eraill 

Bydd rôl asiantaethau eraill mewn ymchwiliad troseddol yn dibynnu ar sawl ffactor, a 
allai gynnwys lleoliad y drosedd, nifer a'r math o ddioddefwr(wyr), galluedd y 
dioddefwr(wyr), natur y drosedd a gyflawnwyd a phwy yw'r tramgwyddwr(wyr) honedig. 
 
Bydd gwybodaeth neu farn arbenigol hefyd yn ffactor o ran pennu rôl partneriaid 
asiantaethau allanol yn cynorthwyo mewn ymchwiliadau troseddol h.y. hyfforddiant 
mewn recordio gweledol o'r dystiolaeth flaenaf (JIVAA - Ymchwiliad Ar y Cyd i Gam-
drin Oedolion Diamddiffyn) 
 
Rhannu gwybodaeth ymysg asiantaethau yw un o swyddogaethau Cyfarfod 
Strategaeth Amddiffyn Oedolion. Fodd bynnag, ceir trefniadau a fforymau eraill ar 
gyfer rhannu gwybodaeth gan gynnwys MAPPA ac adran 115 Deddf Trosedd ac 
Anhrefn 1998. 

19.2.5 Mesurau Arbennig  

Er mwyn datblygu ymrwymiad y Llywodraeth i wella diogelwch tystion diamddiffyn neu 
dystion wedi eu bygylu, cyhoeddodd y Swyddfa Gartref Speaking Up for Justice ym 
1998, sef adroddiad gweithgor rhyngadrannol ar drin tystion diamddiffyn neu dystion 
wedi eu bygylu (gan gynnwys plant) yn y system cyfiawnder troseddol. Roedd yr 
adroddiad yn argymell estyn y Mesurau Arbennig a gyflwynwyd ar gyfer tystion sy'n 
blant (cysylltiadau teledu cylch cyfyng byw a thystiolaeth flaenaf wedi'i recordio ar 
fideo) i oedolion diamddiffyn neu wedi eu bygylu, ynghyd ag amrywiaeth o fesurau 
eraill o'r cam ymchwiliol i'r achos llys ac wedi hynny.  Cynhwyswyd darpariaethau i roi'r 
argymhellion hynny y byddai angen deddfwriaeth ar eu cyfer ar waith yn Rhan II o'r 
Ddeddf Cyfiawnder Ieuenctid a Thystiolaeth Droseddol 1999.  

Dolenni 

Mae Mesurau Arbennig ar gael i blant ac i dystion sy'n oedolion, sy'n ddiamddiffyn ac 
wedi eu bygylu. Mae manylion ar gael yn y ddogfen ganlynol: 

 Achieving Best Evidence in Criminal Proceedings 

19.2.6 Tystion Diamddiffyn 

Mae Adran 16 Deddf Cyfiawnder Ieuenctid a Thystiolaeth Droseddol 1999 yn diffinio'r 
hyn yw tystion diamddiffyn.  Dywedir bod plant yn ddiamddiffyn oherwydd eu hoedran.  
Mae'r Ddeddf yn cydnabod bod plant o dan 17 oed sy'n ymddangos fel tystion yr 
amddiffyniad neu dystion yr erlyniad mewn achosion troseddol yn gymwys i Fesurau 
Arbennig er mwyn eu cynorthwyo wrth roi eu tystiolaeth a gwrando ar eu tystiolaeth yn 
y llys. 
 
Ers eu cyflwyno yn Neddfau Cyfiawnder Troseddol 1988 a 1991, defnyddiwyd 
recordiad fideo o gyfweliadau yn lle tystiolaeth flaenaf plentyn yn fyw yn y llys a 
defnyddio cyfleuster cyswllt byw i alluogi'r plentyn i roi tystiolaeth o'r tu allan i'r llys yn 
helaeth ac yn llwyddiannus er mwyn i'r llys wrando ar y dystiolaeth orau.  
 
Yn ogystal â'r tystion sydd o dan 17 oed ar adeg y gwrandawiad [Adran 16(1)(a)(i)], 
nodir tri math arall o dystion diamddiffyn yn Neddf Cyfiawnder Ieuenctid a Thystiolaeth 
Droseddol 1999.  Y rhain yw: 

http://www.ssiacymru.org.uk/media/pdf/1/l/Achieving_Best_Evidence_in_Criminal_Proceedings.pdf
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 Tystion y mae ganddynt anhwylder meddwl fel y'i disgrifir yn Neddf Iechyd 
Meddwl 1983 [Adran 16(2)(a)(i.)] (diffinnir anhwylder meddwl yn Adran 1(2) 
Deddf  Iechyd Meddwl 1983); 

  Tystion â nam sylweddol o ran deallusrwydd a gweithredu cymdeithasol [Adran 
16(2)(a)(ii)] (tystion ag anabledd dysgu); a 

 Thystion ag anabledd corfforol [Adran 16(2)(b)]. 

Mae nodi galluoedd ac anableddau unigol pob oedolyn diamddiffyn yn gynnar yn 
bwysig er mwyn arwain y cynllunio dilynol.  Mae pwysleisio anableddau'n unig yn 
anwybyddu'r cryfderau a'r galluoedd cadarnhaol sydd gan unigolyn diamddiffyn.  
 
Mae'n bosib bod tystion diamddiffyn wedi cael profiadau cymdeithasol a allai olygu 
goblygiadau i'r ymchwiliad ac unrhyw achos llys wedi hynny.  Er enghraifft, os yw'r 
oedolyn diamddiffyn wedi treulio cyfnod hir mewn amgylchedd sefydliadol, mae'n bosib 
ei fod wedi dysgu bod yn ufudd neu'n oddefol. Fodd bynnag, nid yw nodweddion o'r 
fath yn gyffredinol, a gellir eu lliniaru drwy baratoi priodol a defnyddio'r Mesurau 
Arbennig. 
 
Dyma'r Mesurau Arbennig sydd ar gael i gynorthwyo tystion cymwys o ran paratoi a 
chyflwyno eu tystiolaeth: 
 
 cuddio'r tyst rhag y cyhuddedig (Adran 23); 

 
 tystiolaeth drwy gyswllt byw (Adran 24); 

 
 tystiolaeth a gyflwynir yn breifat (Adran 25); 

 
 diosg wigiau a gynau (Adran 26); 

 
 tystiolaeth flaenaf wedi ei recordio ar fideo (Adran 27); 

 
 holi tyst drwy gyfryngwr; (Adran 29); a 

 
 chymhorthion cyfathrebu (Adran 30). 

 
Mae'r gweithdrefnau ar gyfer cynnal y dystiolaeth orau wedi'i recordio ar fideo (adran 
27) i'w gweld yn Sicrhau'r Dystiolaeth Orau.  
 
Gall cyfryngwyr (adran 29) fod yn allweddol wrth i dystion diamddiffyn gyfathrebu eu 
tystiolaeth orau neu wrthod cyfathrebu o gwbl. 
 
Gall cyfryngwr helpu tyst diamddiffyn i ddeall y cwestiynau a ofynnir iddo ac yna 
cyfathrebu ymatebion y tyst. Gall helpu tystion yn ystod pob cam o'r broses cyfiawnder 
troseddol, o ymchwiliadau a chyfweliadau'r heddlu i'r paratoadau cyn treial ac yna 
ymlaen i'r llys. Mae cyfryngwyr yn cyflawni swyddogaeth bwysig, gan helpu aelodau 
mwyaf diamddiffyn ein cymdeithas i gael mynediad cyfartal i gyfiawnder. 
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Yn ogystal â gwella cyfiawnder i bobl ddiamddiffyn, mae cyfryngwyr hefyd yn helpu 
ymarferwyr cyfiawnder troseddol. Gall cyfryngwyr:  

 Wella penderfyniadau drwy ddarparu gwybodaeth ymarferol am anghenion y 
tyst: 

 Gwneud cyfweliadau ymchwiliol a thystiolaeth llys yn fwy cynhyrchiol; a 

 Gwella'r rhagolygon am ganlyniad cadarnhaol i'r achos yn y llys. 

Dolenni 

Mae'r dogfennau canlynol yn rhoi mwy o arweiniad am rôl cyfryngwyr: 

 The Code of Practice for Intermediaries 

 Intermediary procedural guidance manual 

 What’ s my story? A guide to using intermediaries to help vulnerable witnesses 

19.2.7 Gwasanaeth Erlyn y Goron (CPS) 

Dyma rolau'r gwasanaeth hwn yn y broses:  

 Bod ar gael i ymgynghori'n gynnar â'r heddlu ynghylch Mesurau Arbennig. 

 Cynnal cyfarfod penderfynu cyhuddo gyda'r heddlu, gan gymhwyso profion 
tystiolaethol a lles y cyhoedd i'r achos. 

 Trefnu bod dioddefwyr yn cael eu hysbysu o ganlyniad cyfarfod penderfynu 
cyhuddo. 

19.2.8 Cofnodi ymchwiliadau troseddol  

Bydd swyddog yr heddlu sy'n gyfrifol am yr ymchwiliad troseddol yn cynhyrchu ffeil 
erlyn a chrynodeb o'r achos (MG5).  Ar ddiwedd yr ymchwiliad o dan arweiniad yr 
heddlu, dylid darparu crynodeb i'r Cyfarfod Strategaeth er mwyn galluogi'r sawl sy'n 
bresennol benderfynu ar ba gamau fydd yn angenrheidiol o ran yr oedolyn(ion) 
diamddiffyn a'r tramgwyddwr(wyr) honedig yn ogystal ag unrhyw erlyniad. 
 
Os na fydd erlyniad, neu unwaith y bydd erlyniad wedi'i gwblhau, gellir darparu 
gwybodaeth gyflawn o ymchwiliad yr heddlu i'r Cyfarfod Strategaeth, megis 
datganiadau tystion os yw'r rhain yn angenrheidiol i gyfeirio a chefnogi camau 
gweithredu eraill y gelwir amdanynt, megis at ddibenion disgyblu neu gwynion i gorff 
proffesiynol. 
 
Rhaid bod rhagdybiaeth y bydd yr holl oedolion diamddiffyn sy'n cyfrannu fel 
dioddefwyr a thystion yn cael eu cefnogi'n briodol. 

19.2.9 Cyfraddau Erlyniadau  

Mae adroddiadau blynyddol Uned Ddata Cynulliad Cymru ar weithgarwch amddiffyn 
oedolion yn awgrymu mai prin yw'r erlyniadau troseddol sy'n deillio o achosion 
amddiffyn oedolion.  Hwyrach bod rhai o'r rhesymau isod yn esbonio hynny: 

 Gall asiantaethau cyfiawnder troseddol a gofal cymdeithasol fethu â chydnabod 
bod gan ddioddefwr neu dyst anghenion penodol y dylid eu diwallu er mwyn 
iddynt fedru cymryd rhan yn y broses cyfiawnder troseddol. 

 Mae'n bosib bod ymarferwyr a phobl sy'n cefnogi oedolion diamddiffyn yn credu 
(ar gam) na fyddant yn dystion digon da mewn llys oherwydd eu hanghenion 

http://www.ssiacymru.org.uk/media/pdf/2/9/Code_of_Practice_for_Intermediaries.pdf
http://www.ssiacymru.org.uk/media/pdf/8/0/Intermediary_procedural_guidance_manual_1_.pdf
http://www.ssiacymru.org.uk/media/pdf/1/f/Whats_my_story_1_.pdf
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arbennig.  

 Mae'n bosib nad ydynt yn deall y gefnogaeth angenrheidiol ar gyfer oedolion 
diamddiffyn neu nad yw ar gael, neu nad yw ar gael mewn dull amserol neu 
briodol.   

 Mae'n bosib nad yw profion 'tystiolaethol' a 'lles y cyhoedd' Gwasanaeth Erlyn y 
Goron bob amser wedi eu cyfeirio gan yr holl wybodaeth sydd ar gael. 

Er mwyn helpu i fynd i'r afael â'r problemau hyn, dylid dilyn yn ofalus y camau ar gyfer 
ymchwilio i achosion ac erlyniadau.  

Y Camau ar gyfer Ymchwiliad i Achosion Amddiffyn Oedolion ac Erlyniad 
Achosion. 

Darperir isod fap proses o'r camau ar gyfer ymchwiliad ac erlyniad. Lle bo cyfle i wella 
neu newid yr arfer cyfredol, nodir hynny. 

Cam 1. Cyfeiriwr yn nodi cam-drin posib ac yn ei gyfeirio. 

Cam 2.  2a Y Gwasanaethau Cymdeithasol neu Iechyd yn derbyn y cyfeirio 
2b) Yr heddlu'n derbyn y cyfeirio 

 Yr heddlu'n asesu risgiau'r achos i gadarnhau a yw'r 
dioddefwr yn oedolyn diamddiffyn. 

 Ystyried Mesurau Arbennig.  
 Hysbysu Cefnogi Dioddefwyr o'r drosedd honedig os yw'r 

dioddefwr yn cydsynio. 

Cam 3. 3a Cyfarfod Strategaeth 
 Trafodaeth rhwng y Gwasanaethau Cymdeithasol, Iechyd 

a'r Heddlu ynghylch Mesurau Arbennig megis cyfryngwyr. 

Cam 4.  Cyfarfod Strategaeth  
 Cytuno ar yr ymagwedd i'r ymchwiliad. 
 Cytuno ar ddefnyddio Mesurau Arbennig. 

Cam 5.  Yr heddlu'n ymgynghori'n gynnar â'r CPS ynghylch Mesurau 
Arbennig. 

Cam 6.   Ymchwiliadau ar y cyd yn dechrau. 

Cam 7. Cyfarfod Strategaeth yn derbyn adroddiad yr ymchwiliad. 

Cam 8. Cyfarfod penderfynu cyhuddo, yr heddlu a'r CPS.  Yr heddlu'n 
cyflwyno adroddiad o'r dystiolaeth. 
 Y CPS yn defnyddio profion tystiolaethol a lles y cyhoedd. Yn 

gwybod digon? Opsiwn i Reolwr Arweiniol Dynodedig 
(RhAD) y GC/Iechyd i wirio/gyfrannu at yr adroddiad o 
dystiolaeth.  

Cam 9. 9a. Dwyn achos  
 9b.  Peidio â dwyn achos 

 Gall yr heddlu apelio yn erbyn y penderfyniad i beidio â 
dwyn achos.   

Cam 10. 10a.  Dwyn achos. Os ceir ple dieuog a bod gofyn i dystion fod yn 
bresennol yn y llys, dylid cyfeirio oedolion diamddiffyn i'r Uned 
Gofalu am Dystion ar gyfer asesiad o'u hanghenion.  Yr Uned 
Gofalu am Dystion (yr heddlu/CPS) yn ymdrin â'r materion 
ymarferol. 
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 Cyfle i'r dioddefwr honedig gwrdd â'r CPS i drafod sut bydd yn 
cyflwyno'i dystiolaeth. 

 Dylai'r heddlu geisio datganiadau personol dioddefwyr yn 
rhagweithiol, ar y cyd â rheolwyr gofal. 

 Trefniadau Mesurau Arbennig. 

 Dewis dull o gysylltu.  

 Cludiant i'r llys. 

 Ymweliad cynefino â'r llys gyda'r Gwasanaeth Tystion. 

 Cyfle i gynnwys rheolwr gofal y Gwasanaethau 
Cymdeithasol yn yr uchod. 

 Cefnogi Dioddefwyr i ddarparu gwasanaethau cefnogi 
dioddefwyr/tystion yn y llys. 

 10b) Peidio â dwyn achos.  Llythyr gan yr heddlu neu eglurhad llafar i'r 
dioddefwr honedig.  Y CPS yn ysgrifennu at ddioddefwyr os 
penderfynwyd i ddwyn achos.  

 Copi o'r llythyr i'r RhAD. 

 Y Rheolwr Gofal yn cymryd rhan mewn cyfarfod gyda'r 
dioddefwr honedig. 

 10c) Y tramgwyddwr honedig yn cael ei hysbysu o benderfyniad yr 
heddlu i beidio â dwyn achos. 

19.3 Ymchwiliadau anhroseddol  

Mae gan ymchwiliad anhroseddol yr un pedwar diben ag ymchwiliad troseddol a rhaid 
ei gyflawni i'r safonau proffesiynol uchaf.  Fodd bynnag, mae ei gasgliadau wedi'u 
seilio ar yr hyn sy'n debygol yn hytrach na throthwy y tu hwnt i bob amheuaeth 
resymol, sy'n angenrheidiol mewn achosion troseddol.  
 
Mae ymchwiliadau anhroseddol yn aml yn ymwneud ag arfer staff cyflogedig.  Lle bo 
hynny'n wir, mae'n rhaid bod yn ymwybodol y gall y rheswm dros y cam-drin honedig 
ddeillio nid yn unig o arfer, agwedd a gwerthoedd aelod unigol o staff ond hefyd rhai'r 
sefydliad yn gyfan. Felly, bydd rhaid i'r ymchwiliad fel arfer ystyried arfer aelod unigol o 
staff yng nghyd-destun polisïau, gweithdrefnau, arfer rheoli a diwylliant sefydliadol y 
sefydliad. 
 
Mae ymchwiliadau anhroseddol hefyd yn ymwneud yn aml â'r berthynas mewn teulu 
ac mewn achosion o'r fath, bydd rhaid bod yn ymwybodol o hanes a dynameg y teulu 
gan fod yn sensitif iawn i ddymuniadau'r dioddefwr honedig.  Yn yr achosion hynny 
pan fo'r dioddefwr honedig wedi'i asesu nad oes ganddo'r galluedd i wneud 
penderfyniadau sy'n effeithio ar ei berthynas â'i deulu (megis symud o gartref y teulu), 
bydd rhaid ystyried ei ddymuniadau ef a'i benderfyniadau a'i ddewisiadau yn y 
gorffennol wrth wneud Penderfyniad Budd Pennaf. Dylid ystyried cyfranogiad IMCA 
bob amser mewn achosion o'r fath. 

19.3.1 Rhagarweiniad 

Datblygwyd yr adran hon i ddarparu arweiniad i staff y gofynnwyd iddynt ymgymryd ag 
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ymchwiliad amddiffyn oedolion anhroseddol.   
 
Gellir defnyddio'r arweiniad ym mhob math o ymchwiliadau anhroseddol, p'un ai staff, 
perthynas neu oedolion diamddiffyn eraill yw'r tramgwyddwr honedig ai peidio. Os 
deuir o hyd i weithred a allai fod yn droseddol, rhaid i'r ymchwilwyr derfynu'r 
ymchwiliad ar unwaith a'i gyfeirio i'r RhAD oherwydd os yw'n droseddol, yr heddlu fydd 
yn arwain yr ymchwiliad. 
 
Caiff yr ymchwilwyr eu nodi a bydd y Cyfarfod Strategol yn cytuno ar gylch gwaith i'r 
ymchwiliad neu, os yw'n briodol, drwy'r Drafodaeth Strategol cyn y Cyfarfod 
Strategaeth.  
 
Amcan yr arweiniad hwn yw sicrhau ymateb cyson ar draws yr holl asiantaethau sy'n 
rhan o'r broses a gosod safon ar gyfer cynnwys ac ansawdd unrhyw ymchwiliadau a 
gynhelir, ynghyd ag unrhyw adroddiadau a gynhyrchir o ganlyniad i ymchwiliadau o'r 
fath. 

Rolau a chyfrifoldebau'r ymchwilwyr  

Gwaith yr ymchwiliwr fydd: 

- Casglu'r holl wybodaeth berthnasol sy'n ymwneud yn benodol â'r honiad dan 
sylw. 

- Cofnodi'r holl gyfweliadau a sicrhau bod cofnodion cyfweliadau wedi'u llofnodi. 

- Archwilio, a lle bo'n briodol, gadw neu gopïo'r holl bolisïau/ddogfennau. 

- Gwerthuso'r wybodaeth a gasglwyd, paratoi adroddiad ysgrifenedig a llunio 
argymhellion o'r casgliadau. 

- Cadw cofnod treigl o'r broses ymchwilio (gweler Atodiad 7) gan roi manylion yr 
holl gysylltiadau a'r camau gweithredu mewn perthynas â'r ymchwiliad. 

Dylai'r ymchwilwyr gadw at y gofynion penodol a luniwyd ac y cytunwyd arnynt yn y 
Cyfarfod Strategaeth ar gyfer yr ymchwiliad (gweler Atodiad 1).  Dylai'r rhain nodi'n 
benodol: 

- pa asiantaeth neu asiantaethau fydd yn ymgymryd â'r ymchwiliad; 

- y dioddefwr(wyr) honedig; 

- y tramgwyddwr(wyr) honedig; 

- yr honiad/honiadau sy'n destun yr ymchwiliad; 

- y cyfnod amser i'w gynnwys yn yr ymchwiliad 

- unrhyw ddeunydd perthnasol i'w harchwilio, gan gynnwys polisïau cyflogaeth 
sefydliadol hwyrach y bydd angen eu hystyried (e.e. AD/datgelu camarfer); 

- unrhyw unigolion y bydd rhaid cyfweld â hwy; 

- trefn y cyfweliadau; 

- yr amserlen ar gyfer cwblhau'r ymchwiliad a chyflwyno'r adroddiad. 

Dylai'r ymchwilwyr drafod unrhyw wyro posib o'r cylch gwaith gyda'r Rheolwr Arweiniol 
Dynodedig cyn gweithredu; 
 
Dylai'r ymchwilwyr fel arfer gyfweld â'r dioddefwr (neu ddioddefwyr), unrhyw dystion a'r 
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tramgwyddwr/tramgwyddwyr honedig er mwyn cael syniad cyffredinol ac er mwyn 
gweld y cysylltiadau rhwng holl ddatganiadau'r dioddefwr, y tystion a'r tramgwyddwr.  
 
Gall yr ymchwilwyr gyfweld â rhai mewn swyddi uwch yn eu sefydliad eu hunain, ac 
eithrio eu rheolwr llinell uniongyrchol. 
 
Dylai'r ymchwilwyr archwilio ac os yw'n bosib, gadw neu gopïo unrhyw dystiolaeth 
ddogfennol neu berthnasol;  
 
Rhaid i'r ymchwilwyr gynhyrchu adroddiad ysgrifenedig. 
 
Pwyntiau allweddol wrth ymgymryd ag ymchwiliad anhroseddol. 
Rhaid i ymchwiliad ddilyn penderfyniad a wnaed fel rhan o broses Trafodaeth/Cyfarfod 
Strategaeth amddiffyn oedolion yn unig. 
 
Bydd y Rheolwr Arweiniol Dynodedig (RhAD) sy'n cydlynu'r broses yn rhoi eglurhad 
ynglŷn ag ymgymryd ag ymchwiliad anhroseddol.  
 
Rhaid i'r ymchwilwyr weinyddu'r ymchwiliad mewn dull gonest ac unplyg gan geisio 
darganfod y gwirionedd drwy ymagwedd ddiduedd a gwrthrychol. 
 
Mae'r unigolion a wahoddir i gyfweliad yn y broses ymchwilio yn gwneud hynny'n 
wirfoddol os nad ydynt yn weithwyr uniongyrchol.  Mae proses amddiffyn oedolion 
hawdd eu niweidio yn arfer gorau yn hytrach na gofyniad statudol. 
 
Rhaid sicrhau cyfrinachedd drwy gydol yr ymchwiliad.  Ni ddylid datgelu unrhyw 
wybodaeth sy'n berthnasol i'r achos na'i thrafod ag unrhyw un ar wahân i 
gydymchwilwyr a'r RhAD ac yn y Cyfarfod Strategaeth a chyda rheolwr llinell 
goruchwylio yr unigolyn.  
 
Os daw mater troseddol i'r amlwg yn ystod yr ymchwiliad, rhaid i'r ymchwilwyr derfynu 
unrhyw ymchwiliad ar unwaith a chyfeirio at y RhAD.  Os nad yw'r RhAD ar gael, dylid 
cysylltu'n uniongyrchol â'r heddlu.  Dylid cyfeirio unrhyw faterion eraill, megis materion 
rheoliadol, i'r RhAD, a fydd yn penderfynu ar y gweithredu priodol.  Mae'n bosib y bydd 
rhaid gohirio'r ymchwiliad nes cael eglurhad ynglŷn â sut i fwrw ymlaen.  Os 
penderfynir y bydd yr heddlu'n arwain yr ymchwiliad, bydd rhaid rhannu'r dystiolaeth a 
gafwyd â'r heddlu, gan gynnwys yr adroddiad os yw wedi'i ysgrifennu. 

19.3.2 Cynllunio'r ymchwiliad 

Dylai'r ymchwilwyr dderbyn cylch gwaith (gweler Atodiad 1) gan y RhAD sy'n manylu 
ar y canlynol: 

- pa sefydliad fydd yn ymgymryd â'r ymchwiliad; 

- y dioddefwr(wyr) honedig; 

- y tramgwyddwr(wyr) honedig; 

- yr honiad/honiadau sy'n destun yr ymchwiliad; 

- y cyfnod amser i'w gynnwys yn yr ymchwiliad 

- yr amserlen ar gyfer cwblhau'r ymchwiliad a chyflwyno'r adroddiad; 

- unrhyw bolisïau cyflogaeth sefydliadol hwyrach y bydd rhaid eu hystyried (e.e. 
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AD/datgelu camarfer). 

Dylid ystyried hefyd 

- unrhyw ddeunyddiau perthnasol i'w harchwilio; 

- unrhyw unigolion y bydd rhaid cyfweld â hwy; 

- trefn yr ymchwiliad. 

Bydd yr ymchwilwyr yn defnyddio'r cylch gwaith i gynllunio sut i gyflawni'r ymchwiliad, 
gan ystyried y pwyntiau isod. 

 
Materion cyffredinol i'w hystyried 
Cynigir y pwyntiau canlynol yn ysgogiadau i'w hystyried wrth gynllunio a gweinyddu'r 
ymchwiliad. DS Nid yw'r rhestr hon yn hollgynhwysfawr nac yn orfodol. 

Y dioddefwr honedig: 

- effaith y cam-drin honedig ar yr oedolyn diamddiffyn; 
- ei farn am yr hyn a ddigwyddodd a beth ddylai ddigwydd; 
- ei alluedd o ran y cam-drin honedig; 
- ymwybyddiaeth i gydsynio i ymchwiliad a/neu alluedd i wneud hynny; 
- cyfathrebu; 
- os yw'n ddefnyddiwr gwasanaeth, ei gynllun gofal cyfredol; 
- iechyd ar hyn o bryd; 
- cyflyrau iechyd corfforol neu feddyliol gwaelodol, gan gynnwys 

camddefnyddio sylweddau posib; 
- anghenion cefnogi; 
- cyflyrau neu ymddygiadau sy'n herio defnyddiwr y gwasanaeth neu eraill; 
- perthynas â'r tramgwyddwr honedig; 
- dynameg y teulu a pherthynas bersonol; 
- pryderon amddiffyn oedolion blaenorol. 

Y tramgwyddwr honedig 

 Os yw'n oedolyn diamddiffyn: 
- ei alluedd o ran y cam-drin honedig; 
- cyfathrebu; 
- os yw'n ddefnyddiwr gwasanaeth, ei gynllun gofal cyfredol; 
- iechyd ar hyn o bryd; 
- cyflyrau iechyd corfforol neu feddyliol gwaelodol, gan gynnwys 

camddefnyddio sylweddau posib; 
- anghenion cefnogi; 
- cyflyrau neu ymddygiadau sy'n herio defnyddiwr y gwasanaeth neu eraill; 
- perthynas â'r tramgwyddwr honedig; 
- dynameg y teulu a pherthynas bersonol; 
- pryderon amddiffyn oedolion blaenorol naill ai fel tramgwyddwr neu 

ddioddefwr. 

 Os yw'n aelod o staff neu'n ofalwr sy'n derbyn tâl 
- rôl/swydd yn y sefydliad; 
- recriwtio: 2 eirda ysgrifenedig wedi eu gwirio, gwiriadau SCT/amddiffyn 

oedolion; 
- cyfrifoldebau gwaith; 
- gwaith a phrofiad perthnasol arall; 
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- sefydlu, hyfforddi, goruchwylio ac arfarnu; 
- diwylliant yn y gwaith o ran urddas/parch/dull o gyfarch defnyddwyr y 

gwasanaeth; 
- hanes achos ac unrhyw newidiadau diweddar o ran darparwr neu becyn 

gwasanaeth; 
- honiadau amddiffyn oedolion blaenorol. 

 Os yw'n aelod o'r teulu 
- asesiad y gofalwr wedi'i gynnig/gwblhau; 
- derbyn cymorth: derbyn gwasanaethau? 
- dynameg y teulu: cyfansoddiad, perthnasoedd, cyllid;  
- anawsterau perthynas wedi'u nodi; 
- problemau iechyd; 
- pryderon amddiffyn oedolion blaenorol. 

 

Tystion 

Gall y tystion gynnwys y sawl a fynegodd y pryder neu a wnaeth y cyhuddiad. 
 
Gall tystion fod yn oedolion diamddiffyn eraill, gweithiwr neu ofalydd sy'n derbyn tâl 
neu aelod o'r teulu.  Ym mhob achos, bydd y materion i'w hystyried yn fras yr un peth 
â'r rhai a ddisgrifiwyd uchod ynglŷn â'r tramgwyddwr honedig, gyda'r ychwanegiadau 
canlynol: 

- bygylu: mae gan bob tyst yr hawl i gael ei amddiffyn rhag bygylu. Gall y bygylu 
fod yn uniongyrchol (e.e. bygwth yr unigolyn neu ei eiddo), neu'n anuniongyrchol 
(megis y tramgwyddwr honedig yn cerdded neu'n gyrru ger cartref y tyst). Gall y 
bygylu fod yn fater i'r heddlu, neu os yw'r sawl sy'n bygylu yn weithiwr, yn fater 
disgyblu; 

- datgelu camarfer: mae gan bob gweithiwr yr hawl i amddiffyniad o dan 
ddeddfwriaeth datgelu camarfer ac mae'n ofynnol i bob cyflogwr bod y polisi ar 
waith. Mae hyn yn rhoi peth hawl i fod yn ddienw ond nid hawl diamod (e.e. os 
bydd camau disgyblu'n dilyn, mae'n bosib y caiff y datganiadau a gafwyd fel 
rhan o'r ymchwiliad amddiffyn oedolion eu rhoi i wrthrych y camau disgyblu cyn 
gwrandawiad disgyblu).  

Rhaid mynegi pryderon am fygylu neu sy'n ymwneud ag amddiffyn y sawl sy'n datgelu 
camarfer ar unwaith i'r Rheolwr Arweiniol Dynodedig.  

Sefydliadau 

Os yw'r cam-drin honedig yn ymwneud â gweithredoedd neu esgeulustod/anwaith ar 
ran o leiaf un gweithiwr mewn sefydliad, bydd rhaid i'r ymchwiliad ystyried materion 
sefydliadol a rheolaeth posib gan gynnwys:   

- polisïau, arweiniad a systemau sydd ar gael i gefnogi a chyfarwyddo staff wrth 
gyflawni eu dyletswyddau; 

- trefniadau goruchwyliaeth a thystiolaeth o'u gweithredu; 

- hyfforddi a datblygu gweithwyr; 

- cyfathrebu rhwng ac ar draws lefelau a rhannau gwahanol o'r sefydliad; 

- diwylliant y sefydliad (e.e. a yw defnyddwyr y gwasanaeth a'r staff yn cael eu 
trin mewn ffordd sy'n gyson). 

Os oes contract gan sefydliad i ddarparu gwasanaethau, hwyrach y bydd rhaid 
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ystyried materion contract hefyd: 

- gofynion y contract; 

- trefniadau i fonitro'r contract. 

Os yw'r sefydliad yn rheoledig fel y'i diffinnir gan Ddeddf Safonau Gofal 2000 (a 
unrhyw ddiwygiadau wedi hynny), hwyrach y bydd rhaid i'r ymchwiliad ystyried: 

- adroddiadau arolygiadau diweddar; 

- hysbysiadau cydymffurfio diweddar a chamau gorfodi eraill. 
 

Wrth ystyried materion sefydliadol, mae'r ymchwilwyr yn ystyried y materion hynny sy'n 
ymwneud yn uniongyrchol â'r honiad y maent yn ymchwilio iddo.  Fodd bynnag, os 
ydynt o'r farn bod materion sefydliadol neu reolaethol sydd y tu hwnt i'w cylch gwaith 
ond a allai olygu bod risg i ddefnyddwyr y gwasanaeth, mae'n ddyletswydd arnynt 
fynegi'r pryderon hynny wrth y Rheolwr Arweiniol Dynodedig fel bod gweithredu priodol 
yn digwydd. Gall hyn gynnwys gweithredu o dan arweiniad LlCC ar Bryderon Cynyddol 
o ran Rheolaeth Cartrefi Gofal sy'n Darparu Gwasanaeth i Oedolion a'u Cau yn unol 
â'r trefniadau lleol ar gyfer eu rhoi ar waith.  

19.3.3 Materion Penodol i'w hystyried wrth ymchwilio i gam-drin ariannol 
honedig 

Os cafwyd cais am ymchwiliad i honiad o gam-drin ariannol, bydd rhaid egluro unrhyw 
drefniadau ffurfiol megis enwebai/asiant neu dwrnai.  O ran defnyddwyr gwasanaeth 
sy'n derbyn cefnogaeth gan yr awdurdod lleol, mae'n bosib bod peth o'r wybodaeth 
angenrheidiol gan yr is-adran berthnasol yn y Gwasanaethau Cymdeithasol.  

Darperir y pwyntiau canlynol i'r swyddog ymchwilio eu hystyried pan fydd yn ymchwilio 
i gam-drin ariannol: 

- A oes gan ddefnyddiwr y gwasanaeth y gallu i reoli ei faterion ariannol? 
- A benodwyd Dirprwy?  
- A yw Atwrneiaeth Arhosol yn gweithredu?  Os ydyw, yn enw pwy? 
- A yw wedi'i gofrestru, h.y. bod analluedd yr unigolyn wedi'i gydnabod? 
- A oes cyfreithiwr yn rhan ohono?  Os oes, rhowch fanylion cyswllt 
- Pa asedau sydd gan yr unigolyn? 
- A oes ewyllys?  Os oes, ble mae'n cael ei chadw? 
- Pwy sy'n cynorthwyo gyda materion ariannol neu'n eu rheoli? 
- Pwy sy'n gallu cael mynediad i gyfrifon banc/cynilo/asedau etc? 
- Os yw'n byw mewn sefyllfa ddomestig, a yw'r incwm yn cael ei ddefnyddio fel 

rhan o wariant cyffredinol y teulu? 
- Os yw'n byw mewn sefyllfa gwasanaeth, a yw'r lleoliad yn gweithredu cyfrifon 

unigol neu 'a rennir'? 
- Faint o incwm gwario sydd ganddynt bob wythnos?  Ydy hyn yn ddigon ac a oes 

unrhyw anawsterau wrth ei gyrchu? 
- Beth yw'r trefniadau ar gyfer talu costau anghenion gofal e.e. y gwasanaeth a 

ddefnyddir/nyrsio/trafnidiaeth/gofal cartref/ dydd/hamdden/iechyd? 
- A oes rhywun arall yn cyfrannu at y rhain? 
- Ydy'r oedolyn yn cael ei gefnogi gan y Gwasanaethau Cymdeithasol lleol? 
- A oes adran arall o'r Gwasanaethau Cymdeithasol yn cefnogi'r oedolyn? 
- Os oes, pwy? 
- A ydyw'n derbyn  taliad Cronfa Byw'n Annibynnol (ILF) neu Daliadau 

Uniongyrchol ar gyfer ei anghenion gofal a phwy sy'n rheoli derbyn taliadau 
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arian? 
- Ystyriwch unrhyw bolisi rheolaeth ariannol y mae'r sefydliad neu'r gwasanaeth 

yn ei ddefnyddio. 

19.3.4 Archwilio deunyddiau 

Mae'n bwysig ystyried unrhyw ddogfennau cefnogi e.e. cofnodion gofal, cyfrifon 
ariannol, cofnodion yn nyddiadur y gwasanaeth, rotas dyletswydd staff, cofnodion o 
anafiadau neu ymweliadau â gweithwyr iechyd proffesiynol neu ganddynt. 
 
Rhaid cadw cofnod o'r dogfennau a archwiliwyd gan gynnwys dyddiad eu gweld, 
unrhyw wybodaeth berthnasol a gafwyd o hynny ac a yw'n helpu wrth gefnogi neu 
herio'r honiadau.  Dylid nodi unrhyw wybodaeth bellach y mae angen ei hegluro o 
ganlyniad i weld y ddogfen. 

Mathau o ddogfennau 

Y dioddefwr honedig/tramgwyddwr honedig, os yw'n oedolyn diamddiffyn 
- Cofnodion defnyddwyr gwasanaeth, nodiadau achos/datganiadau dyddiol. 
- Cofnodion o'r canlynol: damweiniau, digwyddiadau, meddyginiaeth, 

cyngor/apwyntiadau iechyd/meddygol/a geisiwyd/angenrheidiol/a dderbyniwyd, 
datganiadau gofal dyddiol, asesiad/cyfranogaeth/adolygiad dietegol, cofnodion 
mewnbwn/allbwn bwyd/hylif, asesiad risg/rheoli/adolygu mannau gwasgu.  

- Damweiniau diweddar, derbyn i'r ysbyty. 
- Asesiad defnyddiwr gwasanaeth: a nodwyd yr holl anghenion ac a ddatblygwyd 

nodau cynllun gofal i reoli/ddiwallu'r anghenion? 
- Dogfennau'r cynllun gofal: pa mor fanwl yw'r cyfarwyddiadau ynghylch rheoli'r 

anghenion a nodwyd. 
- Amlder adolygiad gofal. 
- Asesiadau risg e.e. symud a thrafod neu gyfarpar arall, rheoli ymddygiad, sgiliau 

byw'n annibynnol. 
- Cymhorthion/addasiadau priodol a nodwyd, ar gael ac a ddefnyddir. 
- Materion symud a thrafod. 
- Cofnodion iechyd: MT, ysbyty. 

Y tramgwyddwr honedig – staff 
- Sefydlu. 
- Cofnodion hyfforddi 
- Cofnodion goruchwylio. 
- Rotas. 

Y tramgwyddwr honedig - teulu 
- Cofnodion gofal a gyflwynwyd i'r perthynas. 
- Asesiad gofalwyr. 
- Cofnodion o'r gwasanaethau a dderbyniwyd. 

Sefydliad 
- Polisïau a gweithdrefnau. 
- Llawlyfr y staff. 
- Cofnodion digwyddiadau/damweiniau. 
- Rotas. 
- Rhaglenni/cofnodion hyfforddiant. 
- Cofnodion lwfansau personol. 
- System cyflwyno gofal, gweithwyr allweddol. 
- Rheoliad 26 a 38. 
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- Pryderon y darparwr. 
- Cyfathrebu. 

19.3.5 Cynllunio'r Cyfweliadau 

Bydd y cylch gwaith yn nodi pwy dylid ei gyfweld fel dioddefwyr honedig, tystion neu 
dramgwyddwyr honedig. 
 
Bydd y swyddogion ymchwilio yn llunio amserlen y cyfweliadau: dyddiadau (gan gofio 
gwyliau, patrymau shifftiau etc), amserau a'r lle mwyaf priodol i gynnal y cyfweliad, a 
sicrhau bod unrhyw unigolyn sy'n cefnogi'r dioddefwr honedig neu'r tystion yn cael ei 
hysbysu. Ble bynnag y bo'n bosib neu lle bo amser yn caniatáu, ac fel arfer da, dylid 
cadarnhau hyn yn ysgrifenedig. 
 
Wrth drefnu'r cyfweliad, dylid ceisio dod o hyd i leoliad a fydd yn galluogi'r cyfweledig 
(achwynwr, dioddefwr honedig, tyst neu dramgwyddwr honedig) i siarad yn 
ddilyffethair a heb bwyso arno.  Hwyrach y bydd gofyn i chi ddefnyddio rhywle niwtral 
ac ni ddylid defnyddio lleoliad y digwyddiad.  
 
Dylid sicrhau bod y cyfweledigion, gan gynnwys yn benodol yr oedolyn diamddiffyn, yn 
ymwybodol y gall unigolyn sy'n ffrind neu'n gynrychiolydd, nad yw'n rhan o'r 
ymchwiliad, eu cefnogi drwy'r cyfweliad, gan sicrhau cyfrinachedd bob amser. (gall 
hwnnw gynnwys cynrychiolydd undeb, cydweithiwr neu gyfreithiwr). 
 
Gellir ystyried defnyddio gwasanaethau eiriolaeth i ddarparu cefnogaeth i'r oedolyn 
diamddiffyn os yw'n briodol. 
 
Ni all y sawl sy'n cefnogi ateb dros yr unigolyn sy'n cael cyfweliad na gofyn 
cwestiynau, ond gall cael amser i siarad ag ef, gan gynnwys cymryd seibiant yn ystod 
y cyfweliad (mae hyn yn gyson â'r arfer mewn gweithdrefnau AD). Gellir gofyn i'r 
cefnogwr adael os yw'n ymddwyn yn amhriodol yn ystod y cyfweliad. Mae ymddygiad 
amhriodol yn cynnwys: 

 ateb cwestiynau dros y cyfweledig; 
 rhoi cyngor i'r cyfweledig yn ystod y cyfweliad; 
 holi'r ymchwiliwr am y dystiolaeth; 
 torri ar draws/ymyrryd pan fydd yr ymchwiliwr yn holi cwestiynau; 
 torri ar draws/ymyrryd pan fydd y cyfweledig yn ateb;  

 
Ystyriwch ddull cofnodi'r cyfweliadau e.e. ysgrifenedig, tâp sain neu fideo. Y nod yw 
cael cofnod cyfoesol o'r hyn a ddywedwyd.  
 
Dylid llunio cwestiynau penodol i'w gofyn i bob unigolyn a gaiff ei gyfweld.  Ystyriwch 
nifer y cwestiynau i'w holi, gan sicrhau rhai cwestiynau a fydd yn agor y cyfweliad a 
pheri i'r sawl sy'n cael cyfweliad deimlo'n gartrefol.  Yna datblygwch gwestiynau am y 
digwyddiad neu bryder penodol a chynnwys rhai cwestiynau a fydd yn egluro rhai 
pwyntiau ac yn cloi'r cyfweliad.  Ceir awgrymiadau am gwestiynau yn Atodiad 2. 
 
Cofiwch osgoi holi cwestiynau arweiniol er mwyn rhwystro annog y cyfweledig i gytuno 
neu roi gwybodaeth benodol.  Ble bynnag y bo'n bosibl, gofynnwch gwestiynau 
penagored i sicrhau bod cyfweledigion yn rhoi eu gwybodaeth hwy. 
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19.3.8 Cyfweld ag Oedolion Diamddiffyn 

Mae'n bosib y bydd rhaid i'r swyddog ymchwilio gyfweld ag oedolyn diamddiffyn sydd 
hwyrach yn ddioddefwr honedig, yn dramgwyddwr honedig neu'n dyst. 
 
Os yw'r Cyfarfod Strategaeth wedi cytuno y bydd oedolyn diamddiffyn yn cael ei 
gyfweld, rhaid i'r ymchwilwyr sicrhau bod unrhyw wybodaeth am alluedd, anabledd, 
iechyd meddwl, meddyginiaeth ac anghenion cyfathrebu'r oedolyn hwnnw wedi eu 
hystyried ac y gellir darparu cefnogaeth addas.  Gall y gefnogaeth hon gynnwys 
dehonglwr neu weithiwr proffesiynol mewn rôl gefnogi (gallai hwnnw fod yn eiriolwr).  
Rôl y cefnogwr yw ceisio sicrhau cydraddoldeb i'r sawl sy'n cael ei gyfweld.  Nid yw'n 
ymwneud ag eiriolaeth neu siarad ar ran y cyfweledig, yn hytrach mae'n golygu 
trydydd person annibynnol yn sicrhau bod cyfathrebu effeithiol yn digwydd ac nad yw'r 
sawl sy'n cael ei gyfweld o dan anfantais o gwbl.  
 
Wrth drefnu'r cyfweliad, dylid ystyried ble i'w gynnal (hawdd cyrraedd, hwylus i bobl ag 
anabledd corfforol, a fydd yr oedolyn diamddiffyn yn teimlo'n gartrefol yn y lleoliad?), a 
phryd i'w gynnal (a yw'r cyfweledig yn gallu canolbwyntio a chyfathrebu'n well ar adeg 
arbennig o'r dydd er enghraifft?) 
 
Mae'n bwysig datblygu cydberthynas â'r oedolyn diamddiffyn er mwyn lleihau unrhyw 
bryder ac ofnau a rhoi hyder iddo wrth ei gyfweld. 
 
Os yw'r wybodaeth ynglŷn â'r oedolyn diamddiffyn yn brin o ran ei alluedd neu allu, 
dylid dechrau gyda chwestiynau cyffredinol i sicrhau bod y cyfweld yn digwydd ar y 
lefel gywir. Dylid ceisio diffinio beth yw dealltwriaeth yr unigolyn o amser er enghraifft, 
o ran yr adeg o'r dydd y mae'r cyfweliad yn digwydd neu ar ba ddiwrnodau o'r wythnos 
y mae digwyddiadau penodol yn digwydd yn ei fywyd. Dylai'r ymchwilwyr geisio barn 
arall am allu deallusol yr oedolyn diamddiffyn cyn canolbwyntio'r cwestiynau ar yr 
honiad neu bryderon. 
 
Dylid esbonio y bydd nodiadau'n cael eu cymryd neu bod y cyfweliad yn cael ei 
recordio neu ei recordio ar fideo.  
 
Dylid sicrhau bod yr oedolyn diamddiffyn yn deall y gall gael seibiant ar unrhyw adeg. 
Dylid cadarnhau hefyd yn ystod y cyfweliad bod yr oedolyn yn fodlon parhau. 
 
Dylid sicrhau bod yr oedolyn diamddiffyn yn cael cyfle i ofyn cwestiynau i'r ymchwilwyr 
am y broses cyn neu ar ôl y cyfweliad er mwyn lleihau, hyd y gellir, unrhyw bryderon 
sydd ganddo.  

19.3.9 Cyfweld â thramgwyddwr honedig 

Fel arfer, cyfwelir â'r tramgwyddwr honedig ar ôl i'r cyfweliadau eraill ddigwydd.  Bydd 
rhaid cynllunio'r cyfweliad hwn ar wahân a llunio cwestiynau a fydd yn cefnogi neu'n 
gwrthbrofi'r wybodaeth a gasglwyd yn ystod yr ymchwiliad.  Byddai'n briodol dechrau 
gyda chwestiwn penodol ynglŷn â'r honiad, y digwyddiad neu'r pryder. ‘Rwy'n 
ymchwilio i honiad/gŵyn/bryder a wnaed amdanoch chi…..’ (disgrifiwch natur benodol 
yr honiad/cwyn/pryder). 
 
Os yw'r tramgwyddwr honedig yn oedolyn diamddiffyn, dylid ystyried yr un trefniadau 
cefnogi ag a ddarparwyd ar gyfer y dioddefwr honedig.  
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Yna dylid gofyn i'r tramgwyddwr honedig am ei farn 'Beth hoffech chi ei ddweud am 
hyn?'  Mae hyn yn rhoi cyfle i'r tramgwyddwr ymateb i'r honiad/au. 
 
Gall cwestiynau agored annog y tramgwyddwr honedig i drafod y sefyllfa a disgrifio'r 
hyn a ddigwyddodd. 
 
Yn dilyn trafodaeth ynglŷn â'r digwyddiad penodol, gallech ofyn cwestiynau mwy 
cyffredinol er mwyn diffinio cyd-destun yr honiad/gŵyn/pryder. 
 
Ceir awgrymiadau am gwestiynau addas ar gyfer y cyfweliad hwn yn Atodiad 2. 

 

19.3.10 Mynd ati i gyfweld 

Mae'r cyfweliadau'n rhan bwysig iawn o ran galluogi'r swyddog ymchwilio i gasglu 
gwybodaeth newydd, egluro'r wybodaeth a gasglwyd eisoes a chadarnhau ffeithiau er 
mwyn gwneud penderfyniad ynglŷn â dilysrwydd yr honiadau.  Bydd cynllunio manwl 
yn helpu i fanteisio i'r eithaf ar y cyfle hwn. 
 
Dylai'r swyddogion ymchwilio gyflwyno'u hunain, esbonio beth yw eu gwaith a pham 
maent yno e.e ‘Rwy'n arwain ymchwiliad i honiadau/bryderon a wnaed o dan 
weithdrefnau amddiffyn oedolion hawdd eu niweidio ac mae'n rhaid i mi siarad â chi fel 
rhan o'r broses’. 
 
Esboniwch y bydd pob un a fydd yn cael cyfweliad yn cael set o gwestiynau parod i'w 
hateb a rhai cwestiynau ychwanegol os bydd angen am fwy o wybodaeth.  Mewn rhai 
amgylchiadau, mae'n bosib y bydd rhaid cael mwy o gyfweliadau os daw gwybodaeth 
newydd i'r golwg.  Mae'n bosib y bydd rhaid ymchwilio ymhellach i'r wybodaeth hon 
neu ei hegluro. 
 
Dywedwch wrth y sawl sy'n cael cyfweliad y defnyddir yr wybodaeth a roddir ganddynt 
i lunio adroddiad ar y pryderon/honiadau. 
 
Eglurwch y bydd disgwyl i'r cyfweledig barchu cyfrinachedd ac na fydd yn trafod y 
mater hwn y tu allan i'r cyfweliad ffurfiol. 
 
Dywedwch wrth y sawl sy'n cael ei gyfweld fod y cyfweliad yn gyfrinachol, ond o bosib 
bydd yr wybodaeth a roddir yn cael ei throsglwyddo i asiantaethau partner eraill, er 
enghraifft, yr heddlu, os amheuir bod y mater yn un troseddol, neu ei defnyddio mewn 
achos disgyblu os nodir bod mater disgyblu'n codi o ran gweithiwr. 
 
Esboniwch y bydd cofnod o'r cyfweliad yn ysgrifenedig neu ar dâp neu fideo er mwyn 
sicrhau cywirdeb.  Dywedwch wrth y cyfweledig y caiff gopi o unrhyw gofnod 
ysgrifenedig a gall awgrymu newidiadau o ran materion cywirdeb. Gofynnir i'r holl 
gyfweledigion lofnodi i gadarnhau bod y cofnod o'u cyfweliad yn gywir. 
 
Cynllunio'r cyfweliad 

Mae'r cwestiynau canlynol wedi eu cynnwys er mwyn darparu awgrymiadau o'r 
materion y gallai ymchwilwyr ymchwilio iddynt fel rhan o'r cyfweliad.  Bydd ystyried 
amrywiaeth o faterion yn helpu wrth gynllunio cwestiynau cyfweliad i'r staff.  Dylid sylwi 
nad yw'r rhestr hon yn gynhwysfawr. 
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Lleoliad y gwasanaeth - cwestiynau cyffredinol 

 Ydych chi wedi cael unrhyw hyfforddiant ynglŷn ag amddiffyn oedolion hawdd eu 
niweidio? 

 Pa mor hir rydych chi wedi gweithio yma? 
 Pa mor hir rydych chi wedi adnabod (y dioddefwr/tyst/tramgwyddwr honedig) ac ym 

mha gyd-destun? 
 Pa mor hir rydych chi wedi gofalu am (y dioddefwr honedig)? 
 Ble arall rydych chi wedi gweithio? 
 Ydych chi wedi cael profiad blaenorol o weithio gyda'r grŵp defnyddwyr hyn? 
 Beth yw eich prif gyfrifoldebau? 
 Faint o gysylltiad sydd gennych chi â defnyddwyr y gwasanaeth? 
 

 Dywedwch wrthym beth rydych chi'n ei wneud yn ystod shifft/dyletswydd/ymweliad 
cartref arferol? 

 Beth yw oriau eich contract a sawl awr rydych chi'n gweithio yr wythnos? 
 Oes gennych chi gontract dros dro neu gontract parhaol? 
 Ydych chi'n gweithio i asiantaeth? 
 Ydych chi'n gweithio i sefydliad arall? 
 Beth ydych chi'n ei hoffi am weithio yma? 
 Beth yw'r pethau nad ydych chi'n eu hoffi neu rydych chi'n eu cael yn anodd ambell 

waith? 
 Sut rydych chi'n cyd-dynnu â defnyddwyr y gwasanaeth? 
 Sut rydych chi'n cyd-dynnu â'ch cydweithwyr? 
 A oes system gweithwyr allweddol yn gweithredu yma?  A allwch chi ddweud beth 

mae hynny'n ei olygu? Ydych chi'n weithiwr allweddol i unrhyw ddefnyddiwr y 
gwasanaeth?  Pwy? 

 Sut mae tîm y staff yn gweithio gyda'i gilydd? 
 Oes gennych chi bryderon am unrhyw aelodau o staff eraill, y rhai presennol a rhai 

blaenorol? 
 Oes gennych chi bryderon am unrhyw faterion eraill? 
 I bwy y byddech chi'n mynd â'ch pryderon? 
 Ydych chi erioed wedi cael rheswm dros fynegi pryderon wrth rywun? Os felly, 

allwch chi ddweud wrthym amdano - beth ddigwyddodd/beth oedd y canlyniad? 
 Rydym ni am wybod mwy am un defnyddiwr arbennig o'r gwasanaeth.  Dywedwch 

ychydig amdano a'i anghenion gofal. 
 Sut ydych chi'n cyd-dynnu ag e/hi? 
 Ydych chi'n ymwybodol o broblem ddiweddar ynghylch y defnyddiwr gwasanaeth 

pan wnaed honiadau am aelod arall o'r staff?  A allwch chi ddweud beth rydych 
chi'n ei wybod wrthyf i?  Sut daethoch yn ymwybodol o hyn? 

 Sut byddech chi'n disgrifio'r berthynas rhyngddynt fel arfer? 
 Sut berthynas sydd rhyngddo/rhyngddi â'r preswylwyr eraill fel arfer?  
 Sut mae'n gweithio fel rhan o'r tîm? 
 Oeddech chi ar ddyletswydd yn ystod yr achlysuron y mae'r honiad yn cyfeirio 

atynt?  Oeddech chi'n dyst uniongyrchol i'r hyn ddigwyddodd? 
 Ydych chi'n ymwybodol o anghenion gofal/ canllawiau rheoli/anghenion trafod â 

llaw defnyddwyr y gwasanaeth etc?  
 Sut ydych chi'n dod yn ymwybodol o'r anghenion hyn? 
 A fyddai pawb ar ddyletswydd yn ymwybodol o hyn? 
 Ydy pawb yn dilyn y cynllun/canllawiau gofal? 
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 Beth yw cyfranogaeth y staff mewn asesiadau risg etc? 
 Oes gennych chi arweiniad polisi penodol i gefnogi defnyddwyr y gwasanaeth sy'n 

defnyddio cyfleusterau cymunedol? 
 Sut ceir cytundeb ynglŷn â phryd mae defnyddwyr y gwasanaeth yn codi yn y bore 

ac yn mynd i'r gwely yn y nos, neu amserau bwyd - pwy sy'n bwyta gyda'r 
defnyddwyr neu'n gweini'r bwyd yn ystod prydau? 

 Oes gennych chi bryderon am ddulliau rheoli'r gwasanaeth? 
 Ydych chi wedi mynegi pryderon o'r blaen? 

Shifftiau nos 

 Ydych chi wedi sylwi ar staff yn cysgu neu'n paratoi i fynd i gysgu pan ddylent fod 
ar ddi-hun? 

 Beth yw'r dyletswyddau y disgwylir i chi eu cyflawni yn ystod shifft nos? 
 A oes aelod o'r staff sy'n 'cysgu i mewn'? 
 Am ba oriau y maent wrth eu gwaith yn y gwaith? 
 Beth yw'r polisi ynglŷn â'u galw os bydd angen gwneud hynny? 

Cyllid 

 A yw polisi ariannol y gwasanaeth yn cael ei weithredu?  A allwch chi ei esbonio? 
 A oes achlysuron wedi codi lle mae staff wedi benthyg arian ac yna ei roi yn ôl? 
 Sut mae'r cartref yn trefnu pethau fel siopa am fwyd a gwyliau defnyddwyr y 

gwasanaeth - sut mae'r rhain yn cael eu trefnu/y telir amdanynt? 
 Beth rydych chi'n ei wneud os na ellir cysoni'r cyllid? 
 Sut mae defnyddwyr y gwasanaeth yn cael eu cefnogi wrth wario eu harian 

personol? 
 Dywedwch wrtha i sut mae defnyddwyr y gwasanaeth yn cael eu cefnogi wrth gael 

dewisiadau. 

Meddyginiaeth 

 A oes gan y gwasanaeth bolisi meddyginiaeth neu ddogfen arweiniad? 
 Oeddech chi'n ymwybodol bod (enw defnyddiwr y gwasanaeth) wedi dod â (enw'r 

feddyginiaeth) gyda hwy i'r cartref? 
- Os oeddech: Ydych chi'n gwybod sawl tabled/pa feddyginiaeth oedd yn y 

cwpwrdd? 
- Os nad oeddech: A welsoch chi (enw'r feddyginiaeth) yn y cwpwrdd cyffuriau a 

reolir? 
- Os oeddech: A oeddech wedi rhoi unrhyw (enw'r feddyginiaeth) i (enw 

defnyddiwr y gwasanaeth)? 
- Os oeddech: Allwch chi ddweud wrtha i ble gwnaethoch chi gofnodi hyn? 

 Oeddech chi wedi rhoi (enw'r feddyginiaeth) i ddefnyddiwr arall y gwasanaeth yn 
ystod y cyfnod (dyddiadau perthnasol)? 
- Os oeddech: Allwch chi ddweud wrtha i ble gwnaethoch chi gofnodi hyn? 

 Pa mor aml y byddwch chi'n gwirio'r stoc cyffuriau a reolir (CD) a phwy arall sy'n 
rhan o'r gwirio? 

 Oeddech chi'n rhan o wirio'r stoc CD yn ystod y cyfnod (dyddiadau perthnasol)? 
- Os oeddech: Allwch chi ddweud wrtha i faint o (enw'r feddyginiaeth) oedd yn y 

cwpwrdd ar y pryd?  
 Ble rydych chi'n cadw'r allweddi meddyginiaeth pan fyddwch ar ddyletswydd? 
 Pwy arall sydd fel arfer yn gallu mynd at yr allweddi meddyginiaeth pan fyddwch ar 

ddyletswydd? 



 

 
147 

 

 Allwch chi feddwl am achlysur pan roesoch yr allweddi i rywun arall pan oeddech ar 
ddyletswydd? 

 Ydych chi'n llofnodi pan fyddwch yn trosglwyddo'r allweddi meddyginiaeth? 
 Pa hyfforddiant sy'n cael ei ddarparu i reoli a gweini meddyginiaeth? 
 Oes gennych chi unrhyw bryderon am unrhyw systemau meddyginiaeth neu 

weithdrefnau yn y gwasanaeth? 

Symud a thrin 

 A oes gan y gwasanaeth bolisi symud a thrin neu ddogfen arweiniad? 
 Ydych chi wedi darllen y polisi symud a thrin? 
 Esboniwch anghenion symud a thrin y defnyddiwr gwasanaeth? 
 Sut rydych chi'n ymwybodol o anghenion y defnyddiwr gwasanaeth? 
 Pa hyfforddiant neu addysg gloywi ydych chi wedi eu cael mewn symud a thrin? 
 Esboniwch sut byddech yn symud a thrin (enw defnyddiwr y gwasanaeth) 

- Pa gyfarpar byddech chi'n ei ddefnyddio? 
- Pa gyfarpar dylid ei ddefnyddio ar gyfer (enw defnyddiwr y gwasanaeth)? 
 
 Disgrifiwch beth ddigwyddodd ar (dyddiad y digwyddiad)? 

 Ydy'r cyfarpar symud a thrin ar gael bob amser? 

Mae taflen atgoffa ar gyfer cyfweliadau ar gael yn y pecyn dogfennau. 

19.3.11 Cwblhau'r Ymchwiliad 

Wedi cwblhau'r cyfweliadau ac archwilio'r dogfennau, rhaid gwerthuso'r dystiolaeth. 
 
Mewn ymchwiliad troseddol, rhaid i'r dystiolaeth fod 'y tu hwnt i bob amheuaeth 
resymol'.  Fodd bynnag, wrth ymgymryd ag ymchwiliadau anhroseddol, mae'r honiad 
yn cael ei brofi os yw'r dystiolaeth wedi ei seilio ar 'yr hyn sy'n debygol' (h.y. a oedd yn 
fwy tebygol ei fod wedi digwydd, yn ôl y dystiolaeth sydd ar gael na fel arall).  
 
Rhaid i'r ymchwilwyr werthuso'r dystiolaeth er mwyn dod i'r casgliad bod y dystiolaeth 
yn cefnogi yr honiadau y gofynnwyd iddynt eu hystyried neu ddim.  Nid oes disgwyl 
i'r ymchwilwyr wneud penderfyniad terfynol am statws unrhyw honiad (h.y. a yw wedi 
ei brofi neu ei wrthbrofi neu a oedd yn debygol neu'n annhebygol). Caiff y 
penderfyniad terfynol ynglŷn â statws yr honiadau ei wneud gan y Cyfarfod 
Strategaeth pan ddaw ynghyd o'r newydd. 
 
Bydd y dystiolaeth a gasglwyd yn perthyn i un o'r categorïau canlynol: 

 Tystiolaeth uniongyrchol yw disgrifiad yr unigolyn o'r hyn a brofodd ei hun. 

 Tystiolaeth achlust/ail-law yw tystiolaeth o'r hyn a glywodd yr unigolyn gan 
rywun arall. Caiff y dystiolaeth hon fel arfer ei chyflwyno mewn achos troseddol 
a'r barnwr sy'n penderfynu a yw'n dderbyniol ai peidio. Gellir ei chyflwyno mewn 
mannau eraill megis llysoedd sifil neu wrandawiadau disgyblu. 

 Tystiolaeth ddogfennol - sy'n cynnwys cofnodion ysgrifenedig a data, 
ffotograffau a recordiadau. 

 Tystiolaeth arbenigol yw barn broffesiynol ar fater sy'n un o farn broffesiynol.  

 Tystiolaeth amgylchiadol yw tystiolaeth nad yw wedi ei seilio ar y ffeithiau dan 
sylw ond ar ffeithiau eraill a allai gefnogi'r achos, megis tystiolaeth o gleisio yn 
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dilyn shifft gwaith aelod penodol o staff.  

Mae'n bosib cadarnhau tystiolaeth mewn un categori – h.y. ei chefnogi - gan 
dystiolaeth mewn categori arall. 
 
Wrth iddynt werthuso'r dystiolaeth, bydd rhaid i'r ymchwilwyr ystyried a ddylid rhoi mwy 
o bwys i ryw dystiolaeth arbennig na thystiolaeth arall.  Hwyrach y bydd sawl rheswm 
dros hyn.  Er enghraifft, mae'n bosib y bydd tystiolaeth a roddir gan un tyst mewn 
cyfweliad yn cael ei chadarnhau'n fanwl gan dystiolaeth arall, megis cofnodion 
ysgrifenedig, tra bod tystiolaeth cyfweliad tyst arall heb ei chadarnhau.  Neu efallai bod 
ffactorau sy'n golygu y bydd ymchwilwyr yn ystyried bod tystiolaeth tyst penodol yn 
annibynadwy, megis tystiolaeth ei fod yn dal dig yn erbyn tyst arall.  Nid yw hynny'n 
golygu na ddylid ystyried tystiolaeth o'r fath, ond efallai bydd rhaid cael cadarnhad 
diymwad cyn ei hystyried yn ddibynadwy. 
 
Eto, gellir rhoi mwy o bwys ar gofnodion dogfennol a wnaed ar y pryd na'r rhai a 
wnaed peth amser ar ôl y digwyddiad penodol. 

Darperir offeryn yn y pecyn dogfennau hefyd i gynorthwyo ymchwilwyr.  

Dolenni 

Gellir cyrchu'r offeryn i helpu wrth werthuso'r dystiolaeth yma: 

 Rhestr wirio –  Gwerthuso Tystiolaeth 

Cwblhau adroddiad yr ymchwiliad 

Mae'n rhaid ysgrifennu adroddiad ymchwiliad amddiffyn oedolion a'i roi i'r Rheolwr 
Arweiniol Dynodedig sydd wedi rheoli'r broses amddiffyn oedolion hawdd eu niweidio 
erbyn y dyddiad a osodwyd yn y cylch gwaith.  Bydd y Rheolwr yn ystyried yr 
adroddiad ac yna'n cydlynu Cyfarfod Strategaeth arall neu Gynhadledd Achos 
Amddiffyn Oedolion.  
 
Darperir fformat ar gyfer adroddiad yr ymchwiliad yn y pecyn dogfennau.  Mae'r 
canlynol yn arweiniad i gwblhau'r ffurflen hon: 
 
Enw'r oedolyn diamddiffyn 

Gall yr adroddiad gwmpasu honiadau sy'n ymwneud â mwy nag un oedolyn 
diamddiffyn os oes cysylltiad rhyngddynt: er enghraifft os yw'n cynnwys yr un 
tramgwyddwr neu os digwyddodd y cam-drin honedig yn yr un lleoliad gwasanaeth.  
Gwneir y penderfyniad ynglŷn â hyn yn y Cyfarfod Strategaeth a bydd wedi'i gynnwys 
yn y cylch gwaith ar gyfer yr ymchwiliad.  
 
Honiad  

Dylai manylion y cam-drin honedig gynnwys: 
- y math(au) o gam-drin (ariannol, corfforol etc); 
- disgrifiad o'r cam-drin (dylid defnyddio'r map corff i nodi unrhyw anafiadau 

corfforol); 
- dyddiad(au) ac amser(au) y cam-drin; 
- ble y digwyddodd. 

Os oes sawl digwyddiad o gam-drin, dylid nodi pob un yn ôl yr uchod. 

Dylai'r wybodaeth am y tramgwyddwr honedig gynnwys: 
- ei enw; 

http://www.ssiacymru.org.uk/media/pdf/2/p/Checklist_-_Evaluating_Evidence.doc
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- ei berthynas â'r dioddefwr honedig (e.e. aelod o'r teulu, staff sy'n cael eu talu, 
gwirfoddolwr; 

- ei swydd os yw'n aelod o staff sy'n cael ei dalu (e.e. gweithiwr cefnogi, nyrs 
gymunedol); 

- y sefydliad sy'n ei gyflogi neu y mae'n gweithio iddo. 

Effaith y cam-drin honedig ar yr oedolyn diamddiffyn 

Mae'n bwysig bod mor benodol a manwl â phosib wrth ddisgrifio effaith y cam-drin ar 
yr oedolyn diamddiffyn.  Bydd pob math o gam-drin yn effeithio ar yr unigolyn a bydd 
pobl yn ymateb fel unigolion wrth ddioddef cam-drin. 
 
Dylid cyfeirio at 'Arwyddion a symptomau cam-drin' yn Polisïau a Gweithdrefnau 
Amddiffyn Oedolion Cymru. 
 
Dylid ystyried: 

- barn yr unigolyn ei hun; 
- barn eiriolwyr; 
- barn aelodau o'r teulu; 
- barn pobl eraill o bwys; 
- newidiadau mewn ymddygiad, tymer a phersonoliaeth. 

Honiadau neu bryderon eraill a nodwyd gan yr ymchwiliad 

Yn ystod yr ymchwiliad, mae'n bosib y daw honiadau neu bryderon eraill i'r amlwg.  
Rhaid trosglwyddo'r rhain i'r rheolwr arweiniol cyn gynted â phosib rhag ofn bod angen 
gweithredu ar frys ac er mwyn cael arweiniad ynglŷn â sut i fwrw ymlaen.  
 
Os oes unrhyw amheuaeth y gallai'r rhain fod yn droseddau, rhaid terfynu'r ymchwiliad 
ar unwaith er mwyn i'r heddlu benderfynu ar unrhyw gamau gweithredu iddynt hwy.  
 
Dylid rhestru'r honiadau a'r pryderon yma.  Os na chafodd honiadau neu bryderon 
eraill eu nodi, ysgrifennwch 'dim wedi eu nodi'. 

Proses yr ymchwiliad 

Ymchwilwyr: Nodwch enw, swydd a sefydliad cyflogi pob unigolyn 
 
Pobl y cyfwelwyd â hwy: Nodwch ble a phryd y digwyddodd y cyfweliad; perthynas yr 
unigolyn â'r oedolyn diamddiffyn; ei swydd a'i gyflogwr os yw'n aelod o staff sy'n cael ei 
dalu neu ei sefydliad os yw'n wirfoddolwr.  Os yw pobl yn gwrthod cael eu cyfweld, 
dylid rhoi'r un wybodaeth am yr unigolyn ynghyd â'i resymau dros wrthod.  
 
Y deunyddiau a archwiliwyd: Rhestrwch pob dogfen neu ddeunydd arall a'r dyddiad y 
cafodd ei archwilio.  Rhestrwch hefyd y dogfennau y gofynnwyd amdanynt ond heb eu 
darparu a'r rheswm os yw'n hysbys.  
 
Crynodeb o'r dystiolaeth  

Rhowch grynodeb o brif bwyntiau pob cyfweliad a phob deunydd a archwiliwyd sy'n 
ymwneud â'r honiadau neu'r pryderon penodol ac unrhyw faterion eraill yr ystyrir eu 
bod yn berthnasol i'r ymchwiliad.  
 
Gwerthuso'r dystiolaeth  

Dylid gwerthuso'r wybodaeth a gasglwyd ynghylch pob honiad, gan nodi'r dystiolaeth 
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sy'n ei chefnogi neu nad yw'n ei chefnogi. 
 
Casgliadau  

Dylai'r casgliadau grynhoi'r prif bwyntiau a ddatblygwyd wrth werthuso'r dystiolaeth ac 
ni ddylent gyflwyno pwyntiau nad ydynt wedi eu cynnwys yn y gwerthuso. 
 
O ran honiadau penodol, bydd y Cyfarfod Strategaeth yn penderfynu a yw'r honiadau 
wedi eu profi, eu gwrthbrofi, yn debygol, yn annhebygol neu'n amhendant.  Gwaith yr 
ymchwilwyr yw rhoi datganiad byr sy'n dweud a yw'r dystiolaeth gyda'i gilydd yn 
cefnogi'r honiad ai peidio. 
 
O ran materion ehangach, megis rheoli llinell, hyfforddiant, polisi a gweithdrefn a 
materion sefydliadol, dylai'r ymchwilwyr nodi unrhyw feysydd pryder y gallai'r Cyfarfod 
Strategaeth eu hystyried ymhellach.  
 
Argymhellion 

Gall yr ymchwilwyr gyflwyno argymhellion i'r Cyfarfod Strategaeth ynglŷn â'r canlynol: 

- camau gweithredu mewn perthynas â'r oedolyn(ion) diamddiffyn, gan gynnwys 
rheoli risg; 

- camau gweithredu mewn perthynas â'r tramgwyddwr(wyr) honedig; 
- camau gweithredu mewn perthynas ag unigolion a sefydliadau eraill sy'n 

ymwneud â'r achos. 

Mae'r argymhellion yn deillio'n uniongyrchol o'r casgliadau a dylent ddilyn yn 
rhesymegol ohonynt. 
 
Llofnod 

Rhaid i bob ymchwiliwr lofnodi'r adroddiad. 
 
Dolenni 

Gellir cyrchu templed adroddiad ymchwiliad yma: 

 Cofnod Ymchwiliad Amddiffyn Oedolion 

19.3.12 Cefnogi'r Ymchwilwyr 

Bydd y Rheolwr Arweiniol Dynodedig yn trefnu bod goruchwyliaeth ar gyfer yr 
ymchwilwyr sy'n ymwneud â'r achos.  Hwyrach y bydd rhaid cyd-drafod hyn â rheolwr 
llinell yr ymchwilwyr os nad yw'r RhAD yn rheolwr llinell arnynt. 
 
Gall yr ymchwilwyr gysylltu â'r RhAD yn ôl y galw. 
 
Dylai'r ymchwilwyr gytuno ar fanylion yr achos y gallant drafod gyda'u rheolwr llinell 
gyda'r Rheolwr Arweiniol Dynodedig. 
 
Bydd y RhAD yn cyd-drafod â'r rheolwr llinell ynglŷn â faint o amser y bydd ei angen ar 
gyfer yr ymchwiliad ac os bydd angen mwy o amser.  

http://www.ssiacymru.org.uk/media/pdf/1/c/Adult_Protection_Investigation_Report.doc
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20 Cam 7 – Cyfarfodydd Strategol Pellach a Therfynol 

Dylid galw Cyfarfod Strategol pellach neu Derfynol o fewn yr amserlen a 
gytunwyd gan y Cyfarfod Strategol. 

Hwyrach y bydd angen cyfres o Gyfarfodydd Strategaeth i gwblhau'r gwaith 
angenrheidiol mewn achos cyfeirio amddiffyn oedolion. 

Rhaid i bob cyfarfod a gynhelir adolygu'r risg i'r oedolyn(ion) diamddiffyn ac 
eraill a chytuno ar y camau i reoli hyn.  

Hwyrach na fydd yn bosib bod yn sicr ar ddechrau cyfarfod a fydd angen cyfarfodydd 
pellach ai peidio, er dylai'r RhAD fod yn barod ar gyfer canlyniadau amrywiol posib y 
cyfarfod. 

20.1 Cyfarfodydd Strategaeth Pellach  

20.1.2 Rhesymau dros ailgynnull cyfres o Gyfarfodydd Strategaeth  

Weithiau bydd rhaid cael cyfres o Gyfarfodydd Strategaeth, er enghraifft, oherwydd y 
canlynol: 

 mae'r RhAD o'r farn y dylid dwyn y grŵp ynghyd eto i drafod tystiolaeth sy'n 
dod i'r amlwg o'r ymchwiliad, adolygu risgiau a newid cylch gwaith yr 
ymchwiliad (e.e. o'r troseddol i'r anhroseddol neu i'r gwrthwyneb); 

 mae'n rhaid i'r ymchwilwyr gyflwyno adroddiad dros dro er mwyn i'r Cyfarfod 
Strategaeth benderfynu ar yr hyn a ddarganfuwyd eisoes a rhoi cyfarwyddyd 
newydd i'r ymchwilwyr; 

 yn dilyn trafodaeth ar adroddiad yr ymchwiliad, mae'r RhAD o'r farn bod 
angen ymchwiliad pellach cyn dod â'r achos i ben; 

 mae'r RhAD yn penderfynu bod rhaid adolygu'r Cynllun Amddiffyn Oedolyn 
Unigol y dylid cynnwys yr oedolyn diamddiffyn a/neu ei gynrychiolydd yn 
hynny;  

 mae cymhlethdod yr achos yn gofyn am gyfres o gyfarfodydd. 

Dylid dilyn yr arweiniad a ddarparwyd yn y rhan flaenorol ar Gyfarfodydd Strategaeth 
ar gyfer yr holl Gyfarfodydd Strategaeth pellach.  Rhaid i'r RhAD nodi unrhyw bobl 
ychwanegol y dylid eu gwahodd i Gyfarfodydd Strategaeth pellach.  
 
Gall yr oedolyn diamddiffyn neu ei gynrychiolydd (aelod o'r teulu, eiriolwr neu IMCA) 
fod yn bresennol am o leiaf rhan o unrhyw Gyfarfod Strategaeth pellach er mwyn 
cymryd rhan yn natblygiad y Cynllun Amddiffyn Unigol a chael unrhyw wybodaeth arall 
y gellir ei rhannu.  
 
Dolenni 

Gellir cyrchu'r templed i gofnodi cyfarfodydd Strategaeth pellach a therfynol yma: 

 Cofnodion cyfarfod strategaeth pellach a therfynol 

20.2 Y Cyfarfod Strategaeth Terfynol 

Y Cyfarfod Strategaeth Terfynol yw'r cyfarfod sy'n penderfynu ar statws yr honiad ac 
yn cytuno ar y canlyniadau i'r dioddefwr honedig, y tramgwyddwr honedig ac unrhyw 
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ddarparwr a sefydliad contractio perthnasol.  
 
20.2.1 Diben y Cyfarfod Strategaeth Terfynol 
Gwaith y Cyfarfod Strategaeth Terfynol yw: 

 Ystyried adroddiad yr ymchwiliad ac, ar sail yr wybodaeth a gyflwynwyd yn yr 
adroddiad a'r holl wybodaeth arall a gafwyd, gan gynnwys unrhyw asesiad(au) 
risg, llunio barn am reoli risgiau pellach; 

 Dod i gasgliad a chofnodi'r canlynol am yr honiad o gam-drin: 

o wedi'i gyfaddef; 

o wedi'i brofi; 

o wedi'i wrthbrofi; 

o yn amhendant – ond yn debygol o'r hyn sy'n debygol; 

o yn amhendant – ond yn annhebygol o'r hyn sy'n debygol; neu 

o yn amhendant. 

 Cytuno ar y canlyniadau a'r camau gweithredu angenrheidiol.  Rhaid i'r rhain 
gynnwys Cynlluniau Amddiffyn Unigol a/neu Gyffredinol os oes risgiau parhaus. 

20.2.2 Sut i fynd ymlaen yn y Cyfarfod Strategol Terfynol  

 Rhaid i bawb sy'n bresennol yn y cyfarfod ystyried mai amddiffyn yr oedolyn 
hawdd ei niweidio sydd flaenaf, ac ar yr un pryd parchu hawliau'r lleill.  

 Rhaid i'r bobl a wahoddir i'r cyfarfod ddeall beth yw diben a statws y cyfarfod, 
a'u bod wedi derbyn y papurau a'r deunyddiau ymlaen llaw mewn ffurf y gallant 
ei deall.  

 Rhaid i'r cadeirydd sicrhau bod y cyfarfod yn mynd yn ei flaen mewn ffordd sy'n 
caniatáu i bawb gyfrannu.  Disgwylir i bawb yn y cyfarfod drin ei gilydd â pharch. 

 Gall y cadeirydd, o ymgynghori ag asiantaethau statudol a'r oedolyn, gyfyngu 
neu wahardd rhywun rhag bod yn bresennol am ran o'r cyfarfod neu'r cyfarfod 
cyfan pe bai ei bresenoldeb yn rhwystro trafodaeth lawn.  Dylid cofnodi'r 
rhesymau dros y gwahardd yn y cofnodion.  

 Rhaid ystyried bod yr holl wybodaeth a drafodir yn y cyfarfod yn gwbl 
gyfrinachol.  Bydd y cyfarfod yn penderfynu pa wybodaeth y bydd y Rheolwr 
Arweiniol Dynodedig yn ei rhoi i'r cyfeiriwr ar ôl y cyfarfod.  

 Os yw'r cam-drin wedi'i gadarnhau neu'n debygol o fod wedi digwydd a bod y 
tramgwyddwr yn oedolyn diamddiffyn, rhaid trefnu Cynhadledd Achos ar wahân 
i ystyried ei anghenion a rheoli unrhyw risgiau a allai godi, os nad yw hyn wedi 
digwydd eisoes.   

Dolenni 

Gellir cyrchu'r templed i gofnodi cyfarfodydd Strategaeth Pellach a Therfynol yma: 

 Cofnodion cyfarfodydd strategaeth pellach a therfynol 
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20.2.3 Canlyniadau a chamau gweithredu posib o'r Cyfarfod Strategaeth terfynol 

Nod cyffredinol y Cyfarfod Strategaeth a ddaw ynghyd o'r newydd yw cytuno'n glir ar y 
canlynol:  

 Statws yr honiad ar sail casgliadau'r ymchwiliad; 

 Y canlyniadau i'r dioddefwr, y tramgwyddwr, y darparwr a'r prynwr/comisiynwr; 

 rheoli risgiau yn y dyfodol i'r oedolyn(ion) diamddiffyn neu eraill; 

 y camau gweithredu a gytunir; 

 pwy sy'n gyfrifol am y camau hynny; 

 amserlenni; a  

 dyddiadau adolygu fel y bo'n berthnasol. 

Os yw wedi ei gytuno bod rhaid cael Cynllun Amddiffyn Unigol neu Gynllun Amddiffyn 
Cyffredinol, dylid eu dosbarthu cyn i bobl ymadael ar ddiwedd y cyfarfod. 

Gall Cyfarfod Strategaeth Terfynol gytuno ar sawl cam gweithredu.  Gall y rhain 
gynnwys gweithredu o ran y dioddefwr, y tramgwyddwr, asiantaeth ddarparu neu'r 
comisiynwr/prynwr.  Gellir hefyd gytuno ar derfynu'r defnydd o'r Polisi a'r 
Gweithdrefnau Amddiffyn Oedolion  

Canlyniadau o ran y dioddefwr 

Gall y canlyniadau i'r oedolyn diamddiffyn gynnwys:  

 Cynllun Amddiffyn Unigol/ Cynllun Gofal wedi'i ddiweddaru; 

 rhagofalon gwell i'r client/eiddo;  

 mwy o fonitro gan reolwr gofal;  

 cefnogaeth i ddarparwyr; 

 cyfeirio ar gyfer cwnsela; 

 cyfeirio at Gefnogi Dioddefwyr; 

 cais i'r Llys Gwarchod;  

 cwrdd â dioddefwyr eraill; 

 paratoi ar gyfer y llys; 

 cais am iawndal Anafiadau Troseddol; 

 newid llety; 

 gwasanaethau gofal ychwanegol eraill; 

 gwasanaethau eiriolaeth; 

 cymorth i geisio gwaharddeb; 

 cymorth i geisio iawndal; 

 cyfiawnder adferol; 

 ymddiheuriad gan wasanaeth; 
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Canlyniadau o ran y tramgwyddwr  

Gall y canlyniadau o ran y tramgwyddwr gynnwys: 

 rhyddhau o fai; 

 ymddiswyddo/gadael swydd (os yw'n weithiwr); 

 diswyddo (os yw'n weithiwr); 

 camau disgyblu (os yw'n weithiwr); 

 cais am waharddeb sifil; 

 erlyn/rhybudd; 

 cyfarfod iawn/adferiad a chytundeb; 

 cyfiawnder adferol; 

 cwyn i gorff proffesiynol neu reoleiddiwr (os yw'n weithiwr); 

 cyfeirio i'r Awdurdod Diogelu Annibynnol (os yw'n weithiwr); 

 darparu hyfforddiant ychwanegol neu gefnogaeth gan reolwyr (os yw'n 
weithiwr); 

 darparu cymorth ychwanegol (os yw'n ofalwr); 

 Cynhadledd Achos (os yw'n ddefnyddiwr gwasanaeth). 

Dolenni 

Mae arweiniad a dogfennau ar gyfeirio unigolyn i'r Awdurdod Diogelu Annibynnol ar 
gael o'i wefan. 

 Awdurdod Diogelu Annibynnol 

Sylwer: Cyfrifoldeb rheolwr y gwasanaeth, gyda chymorth ei is-adran AD, yw 
cyfeirio i'r Awdurdod Diogelu Annibynnol (ISA).  Dylai'r Rheolwr Arweiniol 
Dynodedig/Cydlynydd Amddiffyn Plant sicrhau ei fod yn cyflawni'r cyfrifoldeb 
hwn.  

Canlyniadau o ran asiantaeth ddarparu  

Gall canlyniadau o ran asiantaeth ddarparu gynnwys: 

 Cynllun Gweithredu Cyffredinol sy'n nodi'r camau gweithredu penodol i'r 
darparwr (ac eraill) o ran arfer eu gwasanaeth; 

 rhybudd gorfodi statudol a roddir gan AGGCC o dan Ddeddf Safonau Gofal 
2000; 

 rhybudd a/neu erlyn o dan Ddeddf Safonau Gofal 2000; 

 llunio Cynllun Gweithredu Cywirol ynghyd â gofyniad i weithredu ar unwaith i 
sicrhau diogelwch defnyddwyr y gwasanaeth a gwella safonau, e.e. lefelau 
staffio a hyfforddi staff; 

 llunio Cynllun Gweithredu Datblygol sy'n gofyn am adolygu polisïau, 
gweithdrefnau ac arfer megis trafod ac ymyrryd corfforol, gofal personol, 
atebolrwydd ariannol, recriwtio, ffiniau proffesiynol. 

Dolenni Gellir cyrchu Deddf Safonau Gofal 2000 yma: 

 Deddf Safonau Gofal 2000 

http://www.isa-gov.org.uk/
http://www.opsi.gov.uk/acts/acts2000/20000014.htm
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Canlyniadau o ran y comisiynwr/prynwr  

Gall y canlyniadau gan gomisiynwr/brynwr y gwasanaeth gynnwys: 

 galw Cyfarfod Perfformiad Darparwr i ddatblygu a chyflwyno Cynllun 
Gweithredu Cywirol neu Gynllun Gweithredu Datblygol; 

 atal lleoliadau; 

 hysbysu asiantaethau eraill e.e. awdurdodau prynu eraill; 

 diwygio'r contract/fanyleb e.e. gofyn am newid mewn polisïau, gweithdrefnau ac 
arfer;  

 rhybudd gan yr heddlu neu AGGCC; 

 cynyddu'r monitro. 

Mewn achosion cymhleth sy'n ymwneud er enghraifft â chartref gofal a sawl dioddefwr, 
mae'n bosib y bydd rhaid i asiantaethau gytuno i gyfres o gyfarfodydd er mwyn mynd 
i'r afael ag amrywiaeth eang o faterion, gan gynnwys gweithredu lle bo hynny'n briodol 
o dan Ddeddf Safonau Gofal 2000. 

Dim gweithredu pellach 

Os yw'r cyfarfod yn cytuno nad yw gweithredu pellach yn angenrheidiol o dan y 
gweithdrefnau hyn y bydd yn rhaid eu monitro (terfynu), rhaid cofnodi'r penderfyniad 
hwn ar y Cofnod Rheoli Achosion Amddiffyn Oedolion.  Dylid manylu ar y trefniadau 
dilynol i gefnogi'r oedolyn diamddiffyn os bydd rhaid.  Os nad oes gweithredu pellach o 
dan y gweithdrefnau hyn, dylai'r Rheolwr Arweiniol Dynodedig hysbysu'r cyfeiriwr. 

20.1.3 Rhesymau dros beidio â chynnal Cyfarfod Strategaeth Terfynol 

Os yw Cyfarfod Strategaeth wedi comisiynu ymchwiliad, yn gyffredinol dylai Cyfarfod 
Strategaeth pellach dderbyn adroddiad ysgrifenedig yr ymchwiliad. Os yw'r Rheolwr 
Arweiniol Dynodedig yn penderfynu bod cyfarfod pellach yn ddiangen oherwydd bod yr 
ymchwiliad wedi dweud nad oedd cam-drin na phryderon, gall ddewis hysbysu pawb a 
fu'n rhan o'r achos a chofnodi eu gweithredu yn hytrach nag adalw Cyfarfod 
Strategaeth.  
 
Dylai'r rhesymau dros beidio â chynnal Cyfarfodydd Strategaeth pellach fod yn gwbl 
glir a dylai'r Rheolwr Arweiniol Dynodedig eu dogfennu yn y Cofnod Rheoli Achosion 
Amddiffyn Oedolion.  Hyd yn oed os penderfynir peidio â chynnal Cyfarfod Strategaeth 
pellach, gall y RhAD benderfynu ei bod yn briodol cynnal Cynhadledd Achos.  Os na 
cheir Cyfarfod Strategaeth Pellach na Chynhadledd Achos, rhaid i'r RhAD sicrhau bod 
adborth digonol yn cael ei roi i'r oedolyn diamddiffyn a/neu ei gynrychiolydd ac i'r 
cyfeiriwr. 

20.3 Cofnodion 

20.3.1 Cofnodion y Cyfarfodydd Strategaeth 

Bydd y cadeirydd yn gyfrifol am sicrhau bod unigolyn â'r hyfforddiant perthnasol yn 
cymryd cofnodion cywir a chynhwysfawr, a'u bod yn cael eu dosbarthu'n briodol. 

20.3.2 Agenda/Cofnodion  

Bydd y cofnodion yn dilyn profforma Cymru ar gyfer Cyfarfodydd Strategaeth Pellach a 
Therfynol. 
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21 Cam 8 – Cynhadledd Achos 

Dylid cynnal Cynhadledd Achos o fewn yr amserlen a gytunwyd yn y Cyfarfod 
Strategaeth Terfynol.  

Cyfarfod amlasiantaeth yw Cynhadledd Achos a gynhelir i rannu a thrafod 
canlyniad yr ymchwiliad a chytuno ar gamau gweithredu pellach, gan gynnwys 
parhau â'r Cynllun Amddiffyn Unigol, gyda'r oedolyn diamddiffyn a/neu ei 
gynrychiolydd.  

21.1 Diben Cynhadledd Achos 

Diben Cynhadledd Achos yw rhannu a thrafod canlyniad yr ymchwiliad ac ystyried yn 
benodol ofynion amddiffyn unigol y dioddefwr honedig. Gall y Gynhadledd Achos hefyd 
gwblhau'r amddiffyn oedolyn, terfynu a throsglwyddo i reoli gofal.  Felly, bydd fel arfer 
yn cynnwys y dioddefwr honedig a/neu ei eiriolwr/deulu fel y bo'n berthnasol, (er 
enghraifft, os nad yw'n bosibl neu'n briodol i'r dioddefwr honedig gymryd rhan) er 
mwyn trafod canlyniad yr ymchwiliad amddiffyn oedolion, a chytuno ar unrhyw gamau 
gweithredu pellach arfaethedig o ran diogelwch, lles a budd y dioddefwr honedig.  
Dylid ei threfnu a'i hwyluso yn y fath fodd fel bod yr oedolyn diamddiffyn a'i 
gynrychiolydd yn teimlo'n gwbl gartrefol a pharod i gyfrannu.  

21.2 Trefnu Cynhadledd Achos 

Dylai'r Rheolwr Arweiniol Dynodedig drefnu'r Gynhadledd Achos o fewn 7 niwrnod 
gwaith (ac eithrio penwythnosau) i'r Cyfarfod Strategaeth Terfynol a ddaeth ynghyd 
neu o fewn 7 niwrnod i dderbyn adroddiad yr ymchwiliad os na fydd Cyfarfod 
Strategaeth yn ailgynnull o'r newydd.  

Bydd hefyd yn ystyried pwy ddylai ddod i'r Gynhadledd Achos yn ogystal â'r dioddefwr 
honedig a/neu ei gynrychiolwyr. Os oes gan y dioddefwr honedig reolwr gofal, dylid ei 
wahodd yntau bob tro.  Efallai y bydd yn briodol i aelodau o deulu'r tramgwyddwr 
honedig ddod i ran o'r Gynhadledd Achos neu'r gynhadledd gyfan.  Bydd hyn yn 
amodol ar gydsyniad yr oedolyn diamddiffyn a hefyd i ba raddau y bydd gan yr 
aelodau o'i deulu rôl sylweddol yn y gofal yn y dyfodol.  

Os yw'r oedolyn diamddiffyn wedi penderfynu cymryd rhan yn y Gynhadledd Achos, 
rhaid i'r Rheolwr Arweiniol sicrhau ei bod wedi ei threfnu iddo gymryd rhan hyd eithaf 
ei allu.  Gall hyn gynnwys ystyried y canlynol: 

 Y lleoliad: a yw'r unigolyn yn teimlo'n gartrefol yno ac a ydyw'n hwylus? Er 
enghraifft, cartref yr unigolyn, lleoliad gwasanaeth neu rywle arall lle gellid 
ystyried anghenion a dymuniadau'r unigolyn.  

 Amseru'r cyfarfod: a oes gan yr unigolyn ymrwymiadau gwaith neu bersonol; a 
ydynt yn gallu cymryd rhan yn well ar rai adegau arbennig o'r dydd? 

 Hyd y cyfarfod. 
 Y cyfranogwyr: y nifer a'r unigolion a gaiff wahoddiad i fod yn bresennol. 
 Y dulliau o weinyddu'r cyfarfod: a oes modd lleihau ffurfioldeb y cyfarfod? 
 Y dulliau a ddefnyddir i gofnodi'r cyfarfod. 
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21.3 Rôl y Cadeirydd mewn Cynadleddau Achos Oedolion 

Dylid penodi'r gweithiwr proffesiynol mwyaf priodol i gadeirio'r Gynhadledd Achos 
Oedolion yn ystod y broses amddiffyn oedolion ac yn sicr erbyn y Cyfarfod Strategaeth 
Terfynol.  Yn y rhan fwyaf o achosion, bydd y gwaith yn parhau yn nwylo'r Rheolwr 
Arweiniol sy'n ymwneud â'r achos. Bydd hyn o fantais oherwydd bydd gan y cadeirydd 
eisoes yr holl wybodaeth sy'n berthnasol i'r achos a bydd yn gallu ateb unrhyw 
gwestiynau gan y dioddefwr honedig a/neu berthnasau, ofalwyr neu weithwyr 
proffesiynol eraill. 
 
Fodd bynnag, efallai ar adegau byddai'n fwy priodol penodi cadeirydd o asiantaeth 
bartner. Byddai hyn yn dangos gwrthrychedd a thryloywder gan yr asiantaeth sy'n 
ymwneud â'r honiad.  
 
Mewn rhai achosion, gellid ystyried cadeirydd annibynnol nad yw'n cael ei gyflogi gan 
unrhyw un o'r asiantaethau partner. Bydd rhaid trafod priodolwyd hyn a'r Rheolwr 
Arweiniol a'r asiantaethau partner perthnasol yn cytuno ar hynny. 
 
Hwyrach y byddai'n well gwneud hyn er enghraifft, pan ddaw i'r amlwg yn y broses 
ymchwilio fod sawl asiantaeth yn gyfrannog yn yr honiadau. Felly, yn y Gynhadledd 
Achos, byddai penodi cadeirydd cwbl annibynnol yn dangos gwrthrychedd ac 
amhleidgarwch er lles y dioddefwr/wyr honedig a neu'r perthnasau/gofalwyr. 

21.4 Canlyniadau posib o'r Gynhadledd Achos 

Hwyrach bod y Cyfarfod Strategaeth terfynol wedi cyflwyno amrywiaeth o argymhellion 
o ran y dioddefwr honedig, neu gall y Gynhadledd Achos gytuno ar y rhain os na 
chynhaliwyd Cyfarfod Strategaeth terfynol:  

 Cynllun Amddiffyn Unigol/ Cynllun Gofal wedi'i ddiweddaru i reoli risgiau sy'n 
parhau. 

 Rhagofalon gwell i'r client/eiddo.  

 Mwy o fonitro gan reolwr gofal.  

 Cefnogaeth i ddarparwyr. 

 Cyfeirio ar gyfer cwnsela. 

 Cyfeirio i Gefnogi Dioddefwyr. 

 Cwrdd â dioddefwyr eraill. 

 Paratoi ar gyfer y llys. 

 Cais am iawndal Anafiadau Troseddol. 

 Newid llety.  

 Gwasanaethau gofal ychwanegol eraill. 

 Gwasanaethau eiriolaeth. 

 Cymorth i geisio gwaharddeb. 

 Cymorth i geisio iawndal. 

 Cyfiawnder adferol. 
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 Ymddiheuriad gan wasanaeth. 

Rhaid ystyried rhain yn ofalus i sicrhau bod pawb yn eu deall a chael cydsyniad yr 
oedolyn diamddiffyn a/neu ei eiriolwr/deulu. 

21.5 Cofnodion 

Fel arfer cofnodir y Gynhadledd Achos drwy ddefnyddio'r templed cofnodion ar gyfer 
Cynadleddau Achos: 

 Cofnodion Cynhadledd Achos 

http://www.ssiacymru.org.uk/media/pdf/8/r/Minutes_of_Case_Conference.doc
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22 Cam 9 - Adolygiadau  

Dylid cynnal adolygiadau o Gynlluniau Amddiffyn Unigol a Chyffredinol o fewn 
chwe wythnos i'r Cyfarfod Strategaeth Terfynol neu Gynhadledd Achos.  

Dylid adolygu'r risgiau i'r oedolyn diamddiffyn ac eraill a chytuno ar gamau 
gweithredu os bydd rhaid. 

22.1 Paratoi ar gyfer adolygiadau  

Gall y Rheolwr Arweiniol gynnal adolygiadau naill ai drwy gyfarfod adolygu ffurfiol neu, 
mewn achosion llai cymhleth, dros y ffôn a'r e-bost. Mewn achosion llai cymhleth lle 
defnyddir y ffôn ac e-byst i adolygu'r achos, dylid cofnodi'r holl drafodaethau'n glir ar y 
Cofnod Rheoli Achosion Amddiffyn Oedolion.  

22.1.1 Nodyn ar gyfer y Rheolwr Arweiniol Dynodedig 

Dylai statws pob adolygiad fod yn gwbl ddealledig ac eglur. Hynny yw, a yw'r adolygiad 
yn digwydd o dan y Polisi a Gweithdrefnau Amddiffyn Oedolion hyn neu o dan 
drefniadau rheoli gofal.  A hynny'n dibynnu o dan ba drefniadau y cynhelir yr 
adolygiad, gellir gwahodd pobl wahanol i fod yn bresennol.  

22.1.2 Trefnu'r Cyfarfod Adolygu 

Y Rheolwr Arweiniol Dynodedig fydd yn trefnu dyddiad y Cyfarfod Adolygu ar ddiwedd 
y Gynhadledd Achos a/neu'r Cyfarfod Strategaeth Terfynol a hefyd yn nodi pwy fydd 
yn bresennol.  

22.1.3 Yr wybodaeth a fydd ar gael yn y Cyfarfod Adolygu 

Bydd y rhai a benodwyd i gyflawni gweithredoedd penodol yn cynhyrchu adroddiadau 
ysgrifenedig erbyn dyddiad a benodir gan y Rheolwr Arweiniol Dynodedig, i'w 
dosbarthu ymhlith y rhai a wahoddir i ddod i'r Cyfarfod Adolygu. 
 
Os bydd gan asiantaeth neu berson arall sy'n dod i'r cyfarfod wybodaeth berthnasol i'r 
Cyfarfod Adolygu, dylid dosbarthu hynny hefyd. 
 
Mae'r Rheolwr Arweiniol Dynodedig yn gyfrifol am drefniadau gweinyddol y Cyfarfod 
Adolygu, gan sicrhau bod yr hysbysu a'r  dosbarthu papurau a chofnodion yn digwydd 
mewn ffordd drefnus a llyfn.  

22.1.4 Swyddogaeth y Cyfarfod Adolygu 

Mae'r cyfarfod yn adolygu'r risgiau ac i ba raddau y mae amcanion y Cynllun 
Amddiffyn yn cael eu cyflawni.  
 
Mae hyn yn cynnwys unrhyw wybodaeth ychwanegol, newidiadau pwysig neu 
achosion neu ddigwyddiadau a allai effeithio ar ddiogelwch a lles yr oedolyn 
diamddiffyn. 
 
Cofnodir y Cyfarfod Adolygu fel arfer drwy ddefnyddio'r Cofnod Cyfarfod Adolygu (sydd 
i'w gael yn pecyn dogfennau), ond hwyrach y bydd yn fwy addas i gytuno ar fformatau 
amgen ar gyfer y dioddefwr honedig.  
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Dolenni 

Gellir cyrchu templed ar gyfer cofnodion y Cyfarfod Adolygu yma:  

 Cofnodion Cyfarfod Adolygu 

22.2 Adolygu Cynllun Amddiffyn Unigol  

Rhaid adolygu Cynllun Amddiffyn o fewn chwe wythnos, ac wedi hynny dylid ei 
gynnwys yn gyffredinol yn y Cynllun Gofal Personol lle bydd yr adolygiad ohono'n rhan 
o broses rheoli gofal. 
 
Nid adolygiad o'r Cynllun Gofal Personol yw adolygiad o'r Cynllun Amddiffyn Unigol, 
ond gall canlyniadau hynny ddylanwadu ar y Cynllun. 

22.2.1 Canlyniadau o gyfarfod adolygu'r Cynllun Amddiffyn Unigol 

Mae sawl canlyniad posib i'r cyfarfod adolygu: 

 Caiff y Cynllun Amddiffyn Unigol ei ddiwygio neu ei addasu i amddiffyn yr 
oedolyn yn well ac mae dyddiad yr adolygiad nesaf o Gynllun Amddiffyn Unigol 
ar wahân yn cael ei bennu.  Dylid cynnal yr adolygiad o fewn tri mis. 

 Bydd y cyfarfod yn cytuno:  

 nad oes rhaid cael adolygiad pellach o dan y Polisi a Gweithdrefnau 
Amddiffyn Oedolion hyn: a 

 dylid ymgorffori trefniadau amddiffyn yn y Cynllun Gofal Personol os yw'n 
briodol a'u hadolygu drwy'r broses rheoli gofal. 

 Dylid cofnodi'r penderfyniad a'r rhesymau'n glir a phendant ar Gofnod 
Rheoli Achosion Amddiffyn Oedolion. Mae'r gweithredu o dan y Polisi a 
Gweithdrefnau Amddiffyn Oedolion hyn wedyn yn dod i ben.  

22.3 Adolygu Cynllun Amddiffyn Cyffredinol 

Rhaid adolygu Cynllun Amddiffyn Cyffredinol o fewn chwe wythnos. 
 
Diben yr adolygiad yw cadarnhau a yw'r camau gweithredu yn y cynllun wedi eu 
cyflawni ac a oeddent yn effeithiol.  

22.3.1 Canlyniadau adolygu'r Cynllun Amddiffyn Cyffredinol 

Mae sawl canlyniad posib i'r Cyfarfod Adolygu: 
 
Os yw'r adolygiad yn ymwneud yn bennaf â chamau i amddiffyn unigolion hawdd eu 
niweidio eraill (h.y. ar wahân i'r dioddefwr honedig), dylai'r cyfarfod ystyried y canlynol: 

 a oes risgiau sylweddol sy'n parhau a bod angen Cynlluniau Amddiffyn Unigol 
ar yr unigolion hyn; 

  a ellir rheoli'r risgiau drwy reoli gofal ac ymgorffori unrhyw gamau yn eu 
Cynlluniau Gofal Personol a'u hadolygu drwy'r broses rheoli gofal.  

Dylid cofnodi'r penderfyniad a'r rhesymau'n glir a phendant ar Gofnod Rheoli 
Achosion Amddiffyn Oedolion.  Mae'r gweithredu o dan y Polisi a Gweithdrefnau 
Amddiffyn Oedolion hyn wedyn yn dod i ben.  

http://www.ssiacymru.org.uk/media/pdf/8/e/Minutes_of_review_meeting.doc
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Os yw'r adolygiad yn ymwneud â pherfformiad y darparwr, hwyrach y bydd y Rheolwr 
Arweiniol o'r farn y byddai'n briodol trosglwyddo'r cyfrifoldeb o alw a chadeirio'r 
cyfarfod ac unrhyw adolygiadau dilynol i'r rhai sy'n rheoli gwasanaethau lle ceir 
Pryderon Cynyddol.  

Dolenni 

Mae Arweiniad Cynulliad Cymru ar reoli Pryderon Cynyddol i'w weld yn: 

 Pryderon Cynyddol o ran Cartrefi Gofal sy'n Darparu Gwasanaethau i Oedolion 
a'u Cau/Cydweithwyr Contractau a Chomisiynu  

Gwelir y berthynas rhwng amddiffyn oedolion a pherfformiad darparwyr yn y diagram 
hwn: 

 Pryderon Cynyddol: y Berthynas rhwng Amddiffyn Oedolion a Pherfformiad 
Darparwyr 

http://www.ssiacymru.org.uk/media/pdf/7/4/Escalating_Concerns_with_and_Closures_of_Care_Homes_Providing_Services_for_Adults.pdf
http://www.ssiacymru.org.uk/media/pdf/7/4/Escalating_Concerns_with_and_Closures_of_Care_Homes_Providing_Services_for_Adults.pdf
http://www.ssiacymru.org.uk/media/pdf/7/d/Escalating_Concerns_the_Relationship_between_Adult_Protection_and_Provider_Performance.pdf
http://www.ssiacymru.org.uk/media/pdf/7/d/Escalating_Concerns_the_Relationship_between_Adult_Protection_and_Provider_Performance.pdf
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23 Cam 10 - Cau Achos 

Gellir cau achos ar unrhyw adeg ar ôl trydydd cam y broses amddiffyn oedolion. 

Bydd y Rheolwr Arweiniol yn cau'r achos amddiffyn oedolion pan fydd holl 
ganlyniadau'r broses amddiffyn oedolion yn hysbys, bod unrhyw risg yn cael ei 
rheoli a bod unrhyw reoli gofal sy'n parhau yn gadarn.  

23.1 Amseru Cau Achosion 

Bydd achosion amddiffyn oedolion yn parhau ar agor nes bod yr holl ganlyniadau yn y 
Cyfarfod Strategaeth Terfynol yn hysbys.  Hwyrach y bydd hyn yn estyn yr amser y 
mae achosion ar agor, ond mae'r canlyniadau hyn yn hanfodol i reoli risgiau parhaus i 
oedolion diamddiffyn ac ar gyfer adroddiadau cywir i Lywodraeth Cynulliad Cymru. 
 
Mae'r canlyniadau pwysig yn cynnwys: 

 erlyn; 

 camau disgyblu; 

 cyfeirio i'r Awdurdod Diogelu Annibynnol (ISA) a phenderfyniad hwnnw; 

 cyfeirio i gorff proffesiynol a phenderfyniad hwnnw; 

 materion eraill sy'n ymwneud â risgiau sylweddol. 

23.2 Gwneud Penderfyniadau  

Cyfrifoldeb y Rheolwr Arweiniol Dynodedig yw penderfynu cau achos amddiffyn 
oedolion. Yr ystyriaeth hanfodol yn y penderfyniad hwn yw dileu'r perygl o gam-drin yn 
llwyddiannus neu reoli hynny'n barhaus ac yn llwyddiannus.  Rhaid i'r Rheolwr 
Arweiniol Dynodedig ystyried a ellir ei reoli'n effeithiol o fewn y trefniadau gofal 
presennol (neu drwy gyfeirio i reoli gofal i'r diben hwn).  Os felly, gall gau'r achos 
amddiffyn oedolion.  Rhaid iddo sicrhau bod unrhyw elfennau yn y Cynllun Amddiffyn 
Unigol sy'n parhau yn angenrheidiol yn cael eu hychwanegu at y Cynllun Gofal 
Personol.  Gellir cau'r broses amddiffyn oedolion ar unrhyw adeg ar ôl y trydydd cam, 
ond rhaid gwneud hynny'n effeithlon drwy ystyried y pwyntiau isod.  

23.3 Y Broses Cau 

Cyn cau'r broses amddiffyn oedolion yn swyddogol, dylai'r Rheolwr Arweiniol 
Dynodedig sicrhau'r canlynol: 

 Barn AGGCC wedi'u nodi os yw gwasanaeth cofrestredig yn gysylltiedig ac os 
nad oedd yn rhan o broses amddiffyn oedolion. 

 Yr awdurdod heddlu lleol wedi cofnodi'r holl wybodaeth. 

 Cofnodion yr holl gyfarfodydd wedi eu cwblhau a'u rhannu â'r asiantaethau a 
gyfrannodd 

 Yr holl gamau gweithredu ac argymhellion ar Gynllun Amddiffyn Cyffredinol neu 
Unigol wedi eu cwblhau. 

 Llythyr o'r canlyniadau yn cael ei anfon at y cyfeiriwr. 
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 Yr oedolyn diamddiffyn wedi cael adborth addas. 

 Y teulu/gofalwyr wedi derbyn yr adborth addas os yw hynny'n briodol. 

 Cronfeydd data'r Gwasanaethau Cymdeithasol/Iechyd wedi eu diweddaru i 
gynnwys yr holl wybodaeth berthnasol ynglŷn â'r achos. 

 Unrhyw gofnodion ar bapur yn ddiogel ac yn aros yn gyfrinachol. 

 Y Ffurflen Casglu Data wedi ei chwblhau.  
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Dogfennau 
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Dogfennau a Awgrymir ar gyfer Amddiffyn Oedolion  

Ffurflen Gyfeirio Amddiffyn Oedolion 

Pa fo gwybodaeth yn awgrymu bod oedolyn diamddiffyn yn cael ei gam-drin neu mewn 
perygl o gael ei gam-drin, dylid cwblhau'r Ffurflen Gyfeirio Amddiffyn Oedolion a'i 
chyflwyno i'r gwasanaethau cymdeithasol, iechyd neu'r heddlu.  Dylid ateb pob adran 
yn gyflawn gan adael atebion anhysbys yn wag. Dylid ychwanegu gwybodaeth 
ychwanegol yn y blwch dynodedig, sef y cwestiwn olaf ar y ffurflen. 

Cofnod Rheoli Achosion Amddiffyn Oedolion 

Pan benderfynir bod y Polisi a Gweithdrefnau Amddiffyn Oedolion hyn yn berthnasol, 
dylid dechrau Cofnod Rheoli Achos o'r cychwyn a pharhau i'w gadw nes cau'r achos. 
Bydd y Rheolwr Arweiniol Dynodedig yn ei gwblhau'n fanwl, gan ddogfennu'r holl 
asesiadau risg, trafodaethau a chyfarfodydd a gynhaliwyd a'r penderfyniadau a 
ddeilliodd o'r rhain. Mae'r Cofnod Rheoli Achos yn gweithredu fel cofnod barhaus 
(dogfen fyw) nes cyrraedd y cyfnod cau. 

Llythyr Cydnabod Cyfeirio 

Anfonir llythyr cydnabod cyfeirio at y sawl sydd wedi cyfeirio'r achos i amddiffyn 
oedolion. Bwriad y llythyr yw cadarnhau bod y cyfeirio wedi ei dderbyn ac yn cael ei 
reoli drwy'r broses amddiffyn oedolion. Efallai y bydd amgylchiadau pan na ddylid 
anfon y llythyr cydnabod cyfeirio (h.y. hunangyfeirio lle mae rhywun yn parhau mewn 
sefyllfa o gam-drin) ac mae felly'n bwysig ystyried sut i ddefnyddio llythyr, yn hytrach 
na'i anfon yn awtomatig.   

Ffurflen Galw Cyfarfod 

Defnyddir y ffurflen hon gan staff gweinyddol sy'n cael cais i alw cyfarfodydd amddiffyn 
oedolion ar ran y Rheolwr Arweiniol Dynodedig.  Mae'r ffurflen yn cynnwys lle i gofnodi 
ymddiheuriadau a diffyg presenoldeb, ac yn amlygu dyddiad a lleoliad y cyfarfod yn 
glir. Mae hefyd yn atgoffa Rheolwyr Arweiniol Dynodedig i wahodd y gweithwyr 
proffesiynol perthnasol i'r cyfarfod.  

Templedi Cofnodion 

Y cofnodion yw'r cofnod ffurfiol a pharhaol o'r hyn a drafodwyd mewn cyfarfod. Dim 
ond yr eitemau a drafodwyd gerbron y rhai sy'n bresennol yn y cyfarfod y gellir eu 
cynnwys yn y cofnodion. Drwy ddefnyddio'r templedi cofnodion, bydd y cofnodion yn 
broffesiynol, yn glir ac mewn fformat derbyniol a hawdd ei ddarllen. Bydd y templedi'n 
sicrhau cysondeb a safoniad drwy'r sefydliad sy'n eu defnyddio.  

Fel rhan o'r broses Amddiffyn Oedolion, cynhelir mathau amrywiol o gyfarfodydd sy'n 
cynnwys Cyfarfodydd Strategaeth, Cyfarfodydd Strategaeth pellach, Cynadleddau 
Achos a Chyfarfodydd Adolygu.  
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Mae agenda cyfarfodydd effeithiol sy'n enwi'r pynciau a drafodir yn ystod y cyfarfod yn 
cyflawni sawl swyddogaeth bwysig: 

 Mae'n sicrhau y bydd y Rheolwr Arweiniol Dynodedig a'r grŵp yn ystyried yr hyn 
y mae'n rhaid ei gyflawni. 

 O'i darparu ymlaen llaw, mae'r agenda'n hysbysu pobl o'r hyn i'w ddisgwyl ac yn 
caniatáu iddynt baratoi fel y bo'n berthnasol.  

 Mae'n rhoi cyfeiriad i'r cyfarfod.  

 Mae'n atgoffa pobl o'r hyn sydd heb ei drafod os bydd amser yn brin. 

Templedi: 

 Cofnodion y Cyfarfod Strategaeth Cychwynnol 

 Cofnodion cyfarfodydd strategaeth pellach a therfynol 

 Cofnodion Cynhadledd Achos 

 Cofnodion Cyfarfod Adolygu 

Rhestr Presenoldeb Cyfarfod 

Prif swyddogaeth y ddogfen hon yw cofnodi pwy oedd yn bresennol yn y cyfarfod, eu 
rôl, eu sefydliad a'r dull o gysylltu â hwy.  Mae hefyd yn helpu i sicrhau bod cofnod o'r 
cyfeiriadau e-bost/post angenrheidiol ar gyfer dosbarthu cofnodion.  

Ffurflen Penderfyniad yr Heddlu 

Yn dilyn Trafodaethau Strategaeth gyda'r heddlu, a phan fydd yr heddlu wedi 
penderfynu na fyddant yn cymryd rhan bellach mewn achos, bydd swyddog yr heddlu 
yn cwblhau Ffurflen Penderfyniad yr Heddlu neu gyfwerth, ac yn ei chopïo i'r Rheolwr 
Arweiniol Dynodedig.  Mae ffurflen penderfyniad yn esbonio sail y casgliad hwn yn glir, 
gan ddangos y cysylltiad rhesymegol rhwng y dystiolaeth a'r casgliad. Mae'r ffurflen 
hon yn ogystal â chofnod yn y Cofnod Rheoli Achosion Amddiffyn Oedolion, yn cefnogi 
penderfyniadau y gellir eu hamddiffyn, ac atebolrwydd. Pan fydd cyfranogaeth yr 
heddlu'n dod i ben mewn cyfarfod ffurfiol, gellir dogfennu'r rhesymeg yn ddigonol yng 
nghofnodion y cyfarfod. 

Cynllun Amddiffyn Unigol 

Yn ystod y broses amddiffyn oedolion, os yw'r dystiolaeth yn awgrymu bod perygl i'r 
Oedolyn Diamddiffyn yn parhau, dylid defnyddio Cynllun Amddiffyn Unigol.  Bwriad y 
cynllun hwn yw dogfennu'r camau gweithredu angenrheidiol a fydd yn lleihau'r risg 
ganfyddedig a gall gynnwys asiantaethau amrywiol.  Dylai unrhyw weithwyr 
proffesiynol a nodwyd i gyflawni'r camau gweithredu lofnodi'r cynllun yn unol â hynny.  
Mae'r Cynllun Amddiffyn Unigol yn gofnod o'r camau i ddiogelu a gymerwyd a 
chydnabyddiaeth gan yr asiantaethau eraill sy'n ategu'r cytundeb i gymryd camau 
penodol.  

Cynllun Amddiffyn Cyffredinol 

Yn ystod y broses amddiffyn oedolion, os yw'r dystiolaeth yn awgrymu bod perygl 
posib i Oedolion Diamddiffyn eraill, dylid defnyddio Cynllun Amddiffyn Cyffredinol.  
Bwriad y cynllun hwn yw nodi'r camau gweithredu angenrheidiol a fydd yn lleihau a 
rheoli'r risg ganfyddedig. Dylai unrhyw weithwyr proffesiynol a nodwyd i gyflawni'r 
camau gweithredu lofnodi'r cynllun yn unol â hynny.   

http://www.ssiacymru.org.uk/media/pdf/8/3/Minutes_of_initial_strategy_meeting.doc
http://www.ssiacymru.org.uk/media/pdf/8/f/Minutes_of_further_and_final_Strategy_Meetings.doc
http://www.ssiacymru.org.uk/media/pdf/8/r/Minutes_of_Case_Conference.doc
http://www.ssiacymru.org.uk/media/pdf/8/e/Minutes_of_review_meeting.doc
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Llythyr Gwahodd i Gynhadledd Achos 

Anfonir llythyr gwahodd i gynhadledd achos i'r oedolion diamddiffyn neu aelod o'r teulu 
i'w gwahodd i'w Cynhadledd Achos.  Dylai hwn ddilyn galwad ffôn i gadarnhau'r 
trefniad, ac felly bydd y derbynnydd yn ei ddisgwyl ac yn ei ddeall.  

Llythyr Diwedd Proses Amddiffyn Oedolion 

Anfonir y llythyr hwn ar adeg cau'r broses amddiffyn oedolion at y sawl a wnaeth y 
cyfeiriad.  Gan fod yr achos yn gallu cau ar unrhyw adeg, gellir anfon y llythyr yn unol â 
statws yr achos.  Efallai y bydd amgylchiadau pan na ddylid anfon y llythyr Diwedd 
Proses Amddiffyn Oedolion (h.y. hunangyfeirio lle mae rhywun yn parhau mewn 
sefyllfa o gam-drin) ac mae felly'n bwysig ystyried sut i ddefnyddio llythyr, yn hytrach 
na'i anfon yn awtomatig.   

Ffurflen Casglu Data  

Bob tro y bydd gweithdrefnau amddiffyn oedolion yn cychwyn i amddiffyn unigolyn 
hawdd ei niweidio, rhaid cwblhau'r ffurflen casglu data ar ddiwedd y broses.  Yna gellir 
coladu'r wybodaeth yn electronig ar ddiwedd pob blwyddyn ariannol er mwyn rhoi 
canlyniadau data pob awdurdod lleol.  Bydd y broses hon yn cefnogi: 

 Rheoli perfformiad mewnol. 

 Yr adroddiad blynyddol ar y gwaith amddiffyn oedolion a wnaed, y mae pob 
awdurdod lleol yn ei gyflwyno i'w bwyllgor craffu. 

 Y data blynyddol a anfonir i Uned Ddata Llywodraeth Leol Cymru y mae 
dangosydd perfformiad amddiffyn oedolion yr awdurdod lleol yn cael ei 
gynhyrchu ohono. 

 Coladu'r wybodaeth o bob cwr o Gymru ar gyfer yr adroddiad briffio blynyddol i'r 
Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a Chyfarwyddwyr 
Gwasanaethau Cymdeithasol. 

Os yw achosion amddiffyn oedolion yn cael eu rheoli drwy system gofnodi electronig a 
gellir cynhyrchu'r data ar gyfer adroddiadau drwy'r system honno, nid oes rhaid 
defnyddio'r ffurflen casglu data. 

Cylch gwaith Ymchwiliad Amddiffyn Oedolion 

Bydd gan bob ymchwiliad amddiffyn oedolion gylch gwaith ysgrifenedig clir sy'n 
disgrifio'r honiadau yr ymchwilir iddynt, y deunyddiau i'w harchwilio, y bobl i'w cyfweld 
a'r amserlen. 

Llythyr cais i fod yn bresennol mewn cyfweliad 

Gellir trefnu cyfweliadau dros y ffôn, ond mae anfon llythyr cadarnhau'n arfer da. 

Templed Cyfweliad Ymchwiliad Anhroseddol 

Mae'r templed yn darparu gwybodaeth ddefnyddiol i'w rhoi i'r cyfweledigion cyn ac ar 
ôl cyfweliad. 

Taflen Atgoffa ar gyfer Cyfweliad 

Mae'n bwysig iawn cynllunio cyfweliadau bob tro. Bwriad y daflen atgoffa yw 
cynorthwyo yn hyn o beth. 
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Rhestr wirio: Gwerthuso'r Dystiolaeth 

Mae'n bwysig bod mor gyson â phosib wrth werthuso tystiolaeth.  Mae'r rhestr wirio'n 
rhoi arweiniad i wneud hyn a chofnod o'r casgliadau. 

Templed Adroddiad yr Ymchwiliad 

Mae'n bwysig cloi'r holl ymchwiliadau ag adroddiad ysgrifenedig sy'n disgrifio'r broses 
a'r casgliadau'n glir.  Mae'r templed yn rhoi strwythur i wneud hyn. Gellir gweld 
arweiniad ar gwblhau'r adroddiad yn adran 19 ar ymchwiliadau. 

Asesu Risgiau 

Mae asesiadau risg cynhwysfawr a chywir yn un o rannau craidd y broses amddiffyn 
oedolion.  Rhaid i asesiadau risg ddechrau ar adeg y cyfeirio a pharhau nes i'r achos 
gau.  Datblygwyd y dogfennau canlynol fel rhan o'r polisi hwn: 

 Asesiad Mesur Risgiau Amddiffyn Oedolion  

 Ffurflen Asesu Risgiau Amddiffyn Oedolion Cychwynnol 

 Ffurflen Adolygu Asesu Risgiau 

http://www.ssiacymru.org.uk/media/pdf/1/9/Adult_Protection_Risk_Rating_Assessment.pdf
http://www.ssiacymru.org.uk/media/pdf/7/m/INITIAL_ADULT_PROTECTION_RISK_ASSESSMENT_FORM.doc
http://www.ssiacymru.org.uk/media/pdf/1/f/ADULT_PROTECTION_RISK_ASSESSMENT_REVIEW_FORM.doc
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2  Y cam-drin honedig 

Math o gam-drin (ticiwch yr holl flychau perthnasol) 
Corfforol      Rhywiol    Emosiynol/Seicolegol    Ariannol/Materol  
Esgeulustod   
Amgylchiadau personol - A yw'r dioddefwr honedig yn destun unrhyw bwerau 
deddfwriaethol e.e. Y Ddeddf Iechyd Meddwl, Atwrneiaeth?        

Ffurflen Gyfeirio Amddiffyn Oedolion – Cyfrinachol 

Cwblhewch mor fanwl â phosib, gan sicrhau'n arbennig y nodir y risgiau. 
 
1  Yr Oedolyn Diamddiffyn  (testun y cyfeirio) 
 
Dyddiad Derbyn y Cyfeiriad:       
Enw:       
Cleient/Rhif ID y Claf:       

Dyddiad(au) y Digwyddiad(au) os 
yw'n hysbys:      

Dyddiad geni:         Rhyw: Gwryw    Benyw   
Cyfeiriad Cyfredol yr Oedolyn 
Diamddiffyn/Cleient:      
 
 

Oedolion/Plant Diamddiffyn Eraill 
sy'n byw yn yr eiddo:       

rhif ffôn:       
Statws Priodasol:       
Ethnigrwydd:       
Iaith Gyntaf:       
Oes angen Dehonglwr:Oes  Nac oes

 

Prif Grŵp Cleientiaid:    
Henoed Bregus eu Meddwl (EMI)  
Person Hŷn                  
Nam ar y Golwg            
Nam ar y Clyw               
Anabledd Dysgu             
Iechyd Meddwl              
Anabledd Corfforol         
Camddefnyddio Sylweddau   
Arall   

Enw'r Meddyg Teulu:       
Rhif ffôn:       
 
Cyfeiriad y Feddygfa:       
 Categori'r Cleient:  

Agored/actif                                 
Agored, adolygu'n unig              
Wedi cau                                    
Heb fod yn hysbys yn flaenorol     
Sir Arall                                      

Perthynas agosaf:       Perthynas:       
Cyfeiriad:       
Rhif ffôn:       
A yw'r oedolyn diamddiffyn yn ymwybodol o'r cyfeirio?    Ydy     Nac ydy    

A ydy'r oedolyn diamddiffyn wedi cydsynio i'r cyfeirio?   Ydy    Nac ydy  

A oes tystiolaeth sy'n awgrymu bod gan yr oedolyn diamddiffyn ddiffyg galluedd 
meddyliol i gydsynio i'r cyfeirio hwn?                              Oes    Nac oes  
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Ble digwyddodd y cam-drin? Ei gartref ei hun  Cartref Gofal - Preswyl   
Cartref Gofal – Nyrsio  Cartref Gofal – Seibiant    Cartref Perthynas  
Tenantiaeth â Chymorth   Ysbyty  Ysbyty – Annibynnol    
Cartref Grŵp Ymddiriedolaeth GIG     Cartref y Tramgwyddwr   Gofal dydd  
Addysgol  Llety Gwarchod  Hosbis    Man Cyhoeddus  Arall Nodwch: 
      

A yw'r cam-drin:  Yn hanesyddol Yn gyfredol 
Disgrifiad o'r cam-drin/anafiadau honedig: 
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Pa gamau a gymerwyd i ddiogelu'r oedolyn diamddiffyn a chan bwy:  
 

 

3  Yr unigolyn(unigolion) yr honnir ei fod/eu bod yn gyfrifol am y cam-drin 
 
Unigolyn 1:  
Ar hyn o bryd yn anhysbys:  

Enw:        Cyfeiriad:       

Rhif ffôn:       Dyddiad Geni:       

Oedran:       Perthynas â'r Dioddefwr Honedig:       

Asiantaethau Cyflogi.  Rhestrwch bob un sy'n hysbys:       

A yw'r tramgwyddwr honedig yn oedolyn diamddiffyn? Ydy  Nac ydy  Ddim yn 
gwybod  
A yw'r tramgwyddwr honedig yn blentyn?                   Ydy   Nac ydy  Ddim yn 
gwybod  
A yw'r tramgwyddwr honedig yn ymwybodol o'r cyfeirio? Ydy   Nac ydy  Ddim 
yn gwybod  
A yw'r tramgwyddwr honedig yn hysbys i'r gwasanaethau cymdeithasol, iechyd 
neu'r heddlu? Rhowch fanylion perthnasol       

 
Unigolyn 2:  
Ar hyn o bryd yn anhysbys:  

Enw:        Cyfeiriad:       

Rhif ffôn:       Dyddiad Geni:       

Oedran:       Perthynas â'r Dioddefwr Honedig:       

Asiantaethau Cyflogi.  Rhestrwch bob un sy'n hysbys:       

A yw'r tramgwyddwr honedig yn oedolyn diamddiffyn?  Ydy   Nac ydy  Ddim 
yn gwybod  
A yw'r tramgwyddwr honedig yn blentyn?                   Ydy   Nac ydy  Ddim yn 
gwybod  
A yw'r tramgwyddwr honedig yn ymwybodol o'r cyfeirio? Ydy   Nac ydy  Ddim 
yn gwybod  
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A yw'r tramgwyddwr honedig yn hysbys i'r gwasanaethau cymdeithasol? Ydy  
Nac ydy  Ddim yn gwybod  
Os ydyw, Rhif Cronfa Ddata'r 
Cleient/Claf       

Y tîm sy'n gyfrifol:       

 
Os nodwyd o leiaf dau dramgwyddwr honedig, llungopïwch y dudalen hon neu 
ychwanegwch y manylion yn Rhan 8 - Gwybodaeth ychwanegol.  
 

4  Y bobl sy'n dystion i'r digwyddiad(au) 
 
Tyst 1:  
Enw:       Cyfeiriad:       

Rhif ffôn:       
 

Perthynas â'r dioddefwr (os o gwbl)      
   

Ai plentyn yw'r tyst? Ie   Na  Ddim yn gwybod  

Ai oedolyn diamddiffyn yw'r tyst? Ie  Na  Ddim yn gwybod  

A yw'r tyst yn ymwybodol o'r cyfeirio? Ydy  Nac ydy  Ddim yn gwybod  

 
Tyst 2:  
Enw:       Cyfeiriad:       

Rhif ffôn:       
 

Perthynas â'r dioddefwr (os o gwbl)      
   

Ai plentyn yw'r tyst? Ie  Na  Ddim yn gwybod  

Ai oedolyn diamddiffyn yw'r tyst? Ie  Na  Ddim yn gwybod  

A yw'r tyst yn ymwybodol o'r cyfeirio? Ydy  Nac ydy  Ddim yn gwybod  

 
Tyst 3:  
Enw:       Cyfeiriad:       

Rhif ffôn:       
 

Perthynas â'r dioddefwr (os o gwbl)      
   

Ai plentyn yw'r tyst? Ie  Na  Ddim yn gwybod  

Ai oedolyn diamddiffyn yw'r tyst? Ie  Na  Ddim yn gwybod  

A yw'r tyst yn ymwybodol o'r cyfeirio? Ydy  Nac ydy  Ddim yn gwybod  
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Y sawl a fynegodd y pryder gyntaf 
 
Enw:       Cyfeiriad:       

Rhif ffôn:       Galwedigaeth/Perthynas:       

Dyddiad/Amser yr adroddiad:        

A yw'r cyfeiriwr yn dymuno bod yn anhysbys? Ydy  Nac ydy  
Os ydyw, dywedwch pam:       

 

6  Y sawl sy'n dweud am y digwyddiad(au) wrth y Gwasanaethau Cymdeithasol 
 
A yw'r sawl sy'n dweud am y digwyddiad yn dyst i'r digwyddiad? Ydy  Nac ydy 

 
Enw:        Cyfeiriad:        

 
Rhif ffôn:        Galwedigaeth/Perthynas:       

Dyddiad/Amser yr hysbysu:       

A yw'r cyfeiriwr yn dymuno bod yn anhysbys? Ydy  Nac ydy  
Os ydyw, dywedwch pam:       

 

7  Manylion y sawl sy'n cwblhau'r ffurflen hon 
 

 

Enw:       Swydd:       
 

Asiantaeth:       Amser/Dyddiad cwblhau:       

Llofnod:       Rhif ffôn:       
 

Lle bo hynny'n berthnasol, manylion y rheolwr llinell sy'n cydlofnodi:  

Enw:       Swydd:       

Llofnod:       Amser/Dyddiad cydlofnodi:       

8  Gwybodaeth Ychwanegol 
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Cofnod Rheoli Achosion Amddiffyn Oedolion 

 
Enw'r Oedolyn Diamddiffyn:  
Dyddiad Geni:  Rhyw: 
Rhif Cleient/Claf: Dyddiad cyfeirio: 
 

Rheolwr Arweiniol Dynodedig:  
Rhif ffôn cyswllt: Est: 
 

TRAFODAETH STRATEGAETH GYCHWYNNOL 
 
Rhaid cwblhau'r adran hon ym mhob achos os yw'r Rheolwr Arweiniol Dynodedig wedi 
cynnal y trafodaethau, naill ai dros y ffôn neu wyneb yn wyneb. 
 
 
ASESIAD RISGIAU 
 
Adolygu neu ddechrau asesiad risgiau 
 
Dyddiad adolygu/cwblhau'r asesiad: 
 
 
GALLUEDD MEDDYLIOL A CHYDSYNIAD Y DIODDEFWR HONEDIG 

 
A yw hi'n ymddangos bod gan yr oedolyn diamddiffyn y galluedd meddyliol i gydsynio 
i'r 'weithred honedig' neu berthynas neu sefyllfa sy'n ffurfio'r honiad o gam-drin?  
 
Ydy □                  Nac ydy □           Ddim yn gwybod □                   
  
  

Os nad yw'n hysbys a oes gan yr oedolyn diamddiffyn y galluedd i wneud y 
penderfyniadau hyn, cofnodwch y camau i gael yr wybodaeth hon. 
 
Os bydd rhaid cael prawf galluedd, cofnodwch y camau i gynnal asesiad.  
 
 

Barn/dymuniadau cychwynnol yr Oedolyn Diamddiffyn os yn hysbys:       
 

 
Galluedd a chydsynio, y penderfyniadau angenrheidiol: 

 

Y cyfeiriad 
Oes □ Nac oes  □ Dd/G □   Galluedd 

 
 

Cydsynio  
Ydy □ Nac ydy □                
 

Penderfyniad budd 
pennaf?   
Oes □ Nac oes □         
 

Casglu gwybodaeth 
ychwanegol? 
Oes □ Nac oes □            
Asesiad galluedd? 
Oes □ Nac oes □            
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Archwiliad meddygol ar gyfer triniaeth 
 

Oes □ Nac oes  □ Dd/G. □   Galluedd 
 
 

Cydsynio  
Ydy □ Nac ydy □                
 

Penderfyniad budd 
pennaf?   
Oes  □ Nac oes □        
 

Casglu gwybodaeth 
ychwanegol? 
Oes □ Nac oes □            
Asesiad galluedd? 
Oes □ Nac oes □            
 

 

 

Archwiliad meddygol am dystiolaeth 
 

Oes □ Nac oes  □ Dd/G □   Galluedd 
 
 

Cydsynio  
Ydy □ Nac ydy □                
 

Penderfyniad budd 
pennaf?   
Oes □ Nac oes □         
 

Casglu gwybodaeth 
ychwanegol? 
Oes □ Nac oes □    
Asesiad galluedd? 
Oes □ Nac oes □            
         

 

Cynnwys yr heddlu 
 

Oes □ Nac oes  □ Dd/G. □   Galluedd 
 
 

Cydsynio:  
Ydy □ Nac ydy □                
 

Penderfyniad budd 
pennaf?   
Oes □ Nac oes □         
 

Casglu gwybodaeth 
ychwanegol? 
Oes □ Nac oes □            
Asesiad galluedd? 
Oes □ Nac oes □            

 

Cynnwys rhieni/perthnasau 
 

Oes □ Nac oes  □ Dd/G. □   Galluedd 
 
 

Cydsynio  
Ydy □ Nac ydy 
 
 □                  
 

Penderfyniad budd 
pennaf?   
Oes □ Nac oes □         
 

Casglu gwybodaeth 
ychwanegol? 
Oes □ Nac oes □            
Asesiad galluedd? 
Oes □ Nac oes □            
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Cynnwys eiriolwr a enwir 
 

Oes □ Nac oes  □ Dd/G □   Galluedd 
 
 

Cydsynio  
Ydy □ Nac ydy □                
 

Penderfyniad budd 
pennaf?   
Oes □ Nac oes □         
 

Casglu gwybodaeth 
ychwanegol? 
Oes □ Nac oes □            
Asesiad galluedd? 
Oes □ Nac oes □            

 
 

 

Ymchwiliad 
 

Oes □ Nac oes  □ Dd/G □   Galluedd 
 
 

Cydsynio  
Ydy □ Nac ydy □                
 

Penderfyniad budd 
pennaf?   
Oes  □ Nac oes □        
 

Casglu gwybodaeth 
ychwanegol? 
Oes □ Nac oes □            
Asesiad galluedd? 
Oes □ Nac oes □            

 

Camau amddiffyn 
 

Oes Nac oes  □ Dd/G □   Galluedd 
 
 

Cydsynio  
Ydy □ Nac ydy □                
 

Penderfyniad budd 
pennaf?   
Oes □ Nac oes □         
 

Casglu gwybodaeth 
ychwanegol? 
Oes □ Nac oes □            
Asesiad galluedd? 
Oes □ Nac oes □            

 

Arall (nodwch) 
 

Oes □ Nac oes  □ Dd/G □   Galluedd 
 
 

Cydsynio  
Ydy □ Nac ydy □                
 

Penderfyniad budd 
pennaf?   
Oes □ Nac oes □         
 

Casglu gwybodaeth 
ychwanegol? 
Oes □ Nac oes □            
Asesiad galluedd? 
Oes □ Nac oes □            

 
A yw'r perthynas agosaf yn ymwybodol o'r pryder ynglŷn ag amddiffyn oedolyn?  
Ydy □ Nac ydy □                  
 
Os nad ydyw, a ddylid hysbysu'r perthynas agosaf? Dylid □ Na ddylid □  
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Barn gychwynnol/dymuniadau'r perthynas agosaf os yw'n hysbys: 
      
 
Os oes gan yr oedolyn diamddiffyn eiriolwr, a ddylid ei hysbysu?  
Dylid □         Na ddylid □                   
Os nad oes eiriolwr na pherthynas agosaf a ddylid cyfeirio at eiriolwr? 
Dylid           Na ddylid        Ddim yn gwybod ar hyn o bryd  

A ddylid ceisio cyngor cyfreithiol neu bwerau cyfreithiol ar hyn o bryd? 
Dylid □ Na ddylid □                  
 

Cyfeiriadau blaenorol - dioddefwr honedig 
 
A fu unrhyw gyfeiriadau amddiffyn oedolion blaenorol ar gyfer y dioddefwr honedig 
hwn?       Do □         Naddo □       
            
Os do, rhowch fanylion       
 
 
 
 

Cyfeiriadau blaenorol - dioddefwr honedig 
 
A fu unrhyw gyfeiriadau amddiffyn oedolion blaenorol ar gyfer y tramgwyddwr 
honedig?   Do □                  Naddo □           Ddim yn gwybod  □   
            
Os do, rhowch fanylion       
 

 
 

Cwynion 
 
A oes unrhyw gwynion sy'n aros sy'n ymwneud â'r Oedolyn Diamddiffyn yn y 
darparwr gwasanaeth/adeiladau 
 
Oes  □ Nac oes □       
            
Os oes, rhowch fanylion       

 
 
Trafodaeth strategaeth gyda: 
 
 
Gwiriadau cofnodion a chronfa ddata'r asiantaeth  
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Gwasanaethau Cymdeithasol   Do □  Naddo □  
AGGCC  Do □ Naddo □ 
Iechyd  Do □ Naddo □ 
Yr Heddlu  Do □ Naddo □ 
Ffurflen Penderfyniad yr Heddlu wedi'i derbyn  Do □  Naddo □  
 
Amddiffyn Plant 
 
O'r wybodaeth a dderbyniwyd, a oes tystiolaeth 
sy'n awgrymu risg i blant?  

Oes □ Nac oes □ 

A rannwyd yr wybodaeth â'r Gwasanaethau 
Plant? 

Do □ Naddo □ 

A oes angen cyfeirio i'r Gwasanaethau Plant? Oes □ Nac oes □ 

 
Cam-drin yn y cartref 
 
O'r wybodaeth a dderbyniwyd, a oes tystiolaeth 
sy'n awgrymu cam-drin yn y cartref?  

Oes □ Nac oes □ 

A rannwyd gwybodaeth â'r heddlu? Do □ Naddo □ 

A oes angen cyfeirio at MARAC? Oes □ Nac oes □ 

 
Risg i'r cyhoedd 
 
O'r wybodaeth a dderbyniwyd, a oes tystiolaeth 
sy'n awgrymu risg i'r cyhoedd yn gyffredinol?  

Oes □ Nac oes □ 

A rannwyd gwybodaeth â'r heddlu? Do □ Naddo □ 

 



 

COFNOD O DRAFODAETHAU A PHENDERFYNIADAU'R RHEOLWR ARWEINIOL DYNODEDIG 
 
 

Enw  Asiantaeth  Swydd  Rhif ffôn/cyfeiriad e-bost 
    
    
    
    
    

 
 

Dyddiad 
ac 
Amser 

Trafodaeth â (enw a 
swydd) 

Cynnwys y drafodaeth  
Camau gweithredu y cytunwyd arnynt i'w 
cwblhau 
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CANLYNIADAU TRAFODAETH STRATEGAETH  
 
Ticiwch i ddynodi canlyniad y drafodaeth strategaeth 
 
□ Adolygu asesiad risgiau neu gwblhau un newydd 
 
□ Camau diogelu i reoli risg.   
 
Manylion y camau diogelu a gymerwyd.  
 

 

 
 

 
□     Cyfarfod strategaeth 
 
□     Casglu mwy o wybodaeth 
 
□     Ymchwiliad ar Unwaith: Troseddol:  Anhroseddol: 
 
□     Dim gweithredu pellach o dan Weithdrefnau Amddiffyn Oedolion Hawdd eu 
Niweidio 
 
Pan na fydd gweithredu pellach, nodwch y rhesymau dros y penderfyniad a'r 
gweithredu arall yn lle hynny:  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
A gafodd cynllun amddiffyn oedolion ei baratoi yn ystod y Drafodaeth Strategaeth? 
 
Do       Naddo 
 
A gafodd cynllun gweithredu cyffredinol ei baratoi yn ystod y Trafodaethau 
Strategaeth? 
 
Do                          Naddo 
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A gafodd Trafodaeth Strategaeth ei chynnal o fewn 48 awr? 
 
Do    Naddo   
 
 
Os naddo, nodwch pam       
 

 

 
 
Os yw'r Broses Amddiffyn Oedolion yn cau ar yr adeg hon 
 
Ffurflen cau achos wedi'i chwblhau □ 
 
Ffurflen casglu data wedi'i chwblhau □ 
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CYFARFOD STRATEGAETH 
 
Dyddiad y Cyfarfod Strategaeth Cychwynnol: 
Amser: 
Lleoliad: 
 
A gafodd y Cyfarfod Strategaeth Cychwynnol ei gynnal o fewn 7 niwrnod gwaith i'r 
cyfeirio?     Do □                   Naddo □    
 
Os naddo, nodwch pam        
 
 
A gafodd yr asesiad risgiau ei adolygu? 
 
Do                      Naddo   
 
Os naddo, nodwch pam        
 
A gafodd cynllun amddiffyn oedolion ei baratoi yn y Cyfarfod Strategaeth? 
 
 Do       Naddo  
 
Os naddo, nodwch pam        
 
A gafodd cynllun gweithredu cyffredinol ei baratoi yn y Cyfarfod Strategol? 
 
            Do                 Naddo  
 
Os naddo, nodwch pam        
 
 

YMCHWILIAD 
 

A fydd Ymchwiliad?            
 
Os bydd, rhestrwch yr ymchwilwyr 
 
 
 
 
        
Os na fydd, nodwch y rheswm/rhesymau dros y penderfyniad ac unrhyw weithredu 
arall y cytunwyd arno yn y cyfarfod strategaeth. 
 
 
 
 
 
 
A yw'r ymchwilwyr wedi cael y Cylch Gorchwyl ysgrifenedig?     Ydyn      Nac ydyn 
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CYFARFOD STRATEGAETH A AILALWYD 
 

Rhesymau dros ailalw cyfarfod strategaeth  
 
 
A gynhaliwyd Cyfarfod Strategaeth a Ailalwyd Dylid □ Na ddylid □                  
 
A yw'r ymchwiliad wedi nodi risgiau ychwanegol? Dylid □ Na ddylid □                  
 
A yw'r asesiad risg wedi ei adolygu a'i ddiweddaru? Dylid □ Na ddylid □                  
 
Dyddiad y Cyfarfod Strategaeth a Ailalwyd 
Amser: 
Lleoliad: 

 
 

Rhesymau dros ailalw cyfarfod strategaeth  
 
 
A yw'r ymchwiliad wedi nodi risgiau ychwanegol? Dylid □ Na ddylid □                  
 
A yw'r asesiad risg wedi ei adolygu a'i ddiweddaru? Dylid □ Na ddylid □                  
 
Dyddiad y Cyfarfod Strategaeth a Ailalwyd 
Amser: 
Lleoliad: 

 
 

Rhesymau dros ailalw cyfarfod strategaeth  
 
 
A yw'r ymchwiliad wedi nodi risgiau ychwanegol? Dylid □ Na ddylid □                  
 
A yw'r asesiad risg wedi ei adolygu a'i ddiweddaru? Dylid □ Na ddylid □                  
 
Dyddiad y Cyfarfod Strategaeth a Ailalwyd 
Amser: 
Lleoliad: 

 
 

 
Dyddiad derbyn adroddiad yr ymchwiliad: 
 

 
 

Cyfarfod strategaeth terfynol 
 
A yw'r ymchwiliad wedi nodi risgiau ychwanegol? Dylid □ Na ddylid □                  
 
A yw'r asesiad risgiau wedi ei adolygu a'i ddiweddaru? Dylid □ Na ddylid □         
 



 

A yw'r Cynllun Amddiffyn Unigol wedi ei ddiweddaru: 
 
            Ydy                    Nac ydy   
 
 
A gafodd y cynllun gweithredu cyffredinol ei adolygu? 
 
            Do                    Naddo   
 
Os do, dyddiad adolygu a gytunwyd?       
 
 
Dyddiad y Cyfarfod Strategaeth Terfynol: 
Amser: 
Lleoliad: 

 
 
O ganlyniad i'r broses Amddiffyn Oedolion, o'r hyn sy'n debygol, graddiwyd yr honiad o 
gam-drin fel a ganlyn:  
 
Tynnu'r honiad yn ôl  
Wedi'i gyfaddef            
Wedi'i brofi             
Amhendant (annhebygol)  
Amhendant (tebygol) 
Amhendant             
Wedi'i gwrthbrofi 

 
Crynodeb o'r rhesymau:       
    

 
 
 

CYNHADLEDD ACHOS 
 

 
A gafodd Cynhadledd Achos ei chynnal? Do □ Naddo □               
 
Os na, rhesymau pam?       
 
Dyddiad y Gynhadledd Achos:  
Amser:  
Lleoliad:  
 
 
Yr Oedolyn Diamddiffyn: 
 
A gafodd ei wahodd i'r gynhadledd achos? Do □   Naddo □     
 
A oedd yn bresennol? Oedd □ Nac oedd □     
 
Os na, rhesymau pam?       
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A gafodd aelod o'r teulu neu eiriolwr 
 
ei wahodd? Do □ Naddo □     
 
Os na, rhesymau pam?       
 
A oedd yn bresennol? Oedd □ Nac oedd □     
 
Os na, rhesymau pam?       
 
 

 
 

 
A gafodd yr asesiad risg ei adolygu a'i ddiweddaru? 
 
Yn bresennol  Oedd □ Nac oedd □     
 
A gafodd cynllun amddiffyn oedolion ei adolygu neu ei baratoi yn y Gynhadledd Achos? 
 
 Do       Naddo   
 
Os do, y dyddiad adolygu a gytunwyd?       
 
 

 
 

ADOLYGU CYNLLUN AMDDIFFYN OEDOLION 
 

 
A yw'r holl gamau gweithredu a bennwyd wedi eu cwblhau?  
 
            Ydyn      Nac ydyn   
 
Os na, rhesymau pam?       
 
Ydy'r asesiad risg wedi ei adolygu? 
 
Ydy                            Nac ydy   
 
A oes risgiau'n aros y mae'n rhaid eu rheoli o hyd neu na ellir eu rheoli? 
      
 
 
Cofnodwch unrhyw bryderon a phroblemau: 
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Math o gyfarfod Dyddiad 

Penderfyniad h.y. 
Cyfarfod strategaeth 1, 2, etc.  
Cynhadledd achos  
Cau 
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CAU ACHOS 

 
 
Dyddiad cau i Amddiffyn Oedolion:  
 
Penderfyniad a wnaed gan y drafodaeth strategaeth/cyfarfod strategaeth 
terfynol/gynhadledd achos dyddiedig: 
 
 
 
 
 

 
Pan ddaw'r broses Amddiffyn Oedolion i ben, dylid sicrhau bod y Rheolwr 
Arweiniol Dynodedig a'r Uwch-reolwr yn llofnodi isod 

 
 
Enw: Rheolwr Arweiniol Dynodedig  
 
 
Llofnodwyd (RhAD): 
 

 
Dyddiad ac amser: 

 
Os yw'n berthnasol, yr Uwch-reolwr i lofnodi er mwyn ffurfioli cau'r broses Amddiffyn 
Oedolion. 
 
 
Enw'r Uwch-reolwr:                                                         
 
 
Swydd: 
 
Llofnod:                                                                   
 

Dyddiad ac Amser: 
 

 



 

 188 

Llythyr Cydnabod Cyfeirio 
PAPUR PENNAWD YR AWDURDOD LLEOL

 
  

Cyfeirnod             

Dyddiad            

Enw cyswllt            

Rhif ffôn            

 
PREIFAT A CHYFRINACHOL 

Fax/Ffacs            

 E-bost:                      

 
Annwyl                      (Enw'r cyfeiriwr) 
 
Parthed:                                (Enw'r Oedolyn Diamddiffyn) 
 
Ysgrifennaf i gadarnhau i mi dderbyn eich pryder o ran yr unigolyn a enwir uchod ac a 
godwyd ar                 (Dyddiad ffurflen gyfeirio).  Cofnodwyd eich pryderon yn 
gyfeiriad Amddiffyn Oedolyn Hawdd ei Niweidio a fydd yn cael ei drin o dan Bolisi Cymru 
Gyfan ar gyfer Amddiffyn Oedolion Hawdd eu Niweidio.  
 
Mae'r polisi Cymru Gyfan hwn yn ein harwain ni ac asiantaethau eraill rydym yn gweithio 
gyda hwy i ystyried y pryderon a godwyd gennych, a lle bo hynny'n briodol, i drefnu 
ymchwiliad. Byddwn hefyd yn ystyried unrhyw gamau diogelu y bydd gofyn eu gweithredu 
er mwyn lleihau'r risg y bydd y cam-drin neu'r esgeulustod yn digwydd eto. 

Byddaf yn eich hysbysu pan fydd y broses Amddiffyn Oedolion wedi dod i ben. Fodd 
bynnag, efallai na fyddaf yn gallu rhoi gwybodaeth benodol i chi ynglŷn â'r canlyniadau 
oherwydd natur gyfrinachol y cyfeirio.  
 
Fodd bynnag, os hoffech ddarllen gwybodaeth fwy cyffredinol ynglŷn ag Amddiffyn 
Oedolion Hawdd eu Niweidio, gallwch fynd i wefan                (yr Awdurdod 
Lleol), ac os bydd gennych unrhyw wybodaeth neu bryderon eraill o ran y cyfeiriad hwn, 
gallwch gysylltu â mi yn ddiymdroi ar y rhif ffôn uchod. 
 
Yn gywir 
 
 
 
 
                              (Enw'r Rheolwr Arweiniol Dynodedig) 
                              (Teitl) 
Ar ran                     (Awdurdod Lleol) 
 



 

Amddiffyn Oedolion Hawdd eu Niweidio – Ffurflen Galw Cyfarfod 

 
 

RhAD:……………………………  Dyddiad heddiw:………………           Enw:………………………………………………………………………. 
 

Ble digwyddodd y cam-drin honedig:…………………………          Rhif Cronfa Ddata'r Asiantaeth:………………………………………………… 
 

Manylion y sawl oedd yn bresennol: – Gellid ystyried y canlynol i fod yn bresennol: - Defnyddiwr y gwasanaeth, Rheolwr Gofal, Eiriolwr/cynrychiolydd, 
Ymddiriedolaeth Iechyd/BILl, AGGCC, yr Heddlu, yr Awdurdod Lleol, Contractau, Cyfreithiol, Personél, Nyrs Ardal, Tai, Sicrhau Ansawdd, HCIW, Sector Annibynnol/Gwirfoddol 
a'r darparwr 

Enw Swydd Sefydliad Gofyn am 
Bresenoldeb 

Manylion Cysylltu ac Ar gael 
(E-bost/Ffôn a chyfeiriad) 

Ffurflen 
gyfeirio i'w 
hanfon 

Gwahodd Cadarnhau 

        

        

        

        

        

        

        

        

Dogfennau ychwanegol i'w hanfon at y rhai fydd yn bresennol …………………………………………………  

Cadeirydd: ………………………………………………… 
RhAD: ………………………………………………… 
Lleoliad: …………………………………………………   

Cofnodwr: …………………………………………………        
Dyddiad/amser y cyfarfod: ………………………………………………… 
Te a Choffi  Oes      Nac oes  

Cyfarfod Strategaeth Cychwynnol      Cyfarfod Strategaeth Pellach  Cyfarfod Strategaeth a Ailalwyd  Cynhadledd Achos   Cyfarfod Adolygu 
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Polisi a Gweithdrefnau Cymru Gyfan ar gyfer Amddiffyn Oedolion Hawdd eu 
Niweidio 

Cofnodion y Cyfarfod Strategaeth Cychwynnol 

Cofnodion y Cyfarfod Strategaeth Cychwynnol a gynhaliwyd                 
(Dyddiad) yn 
                                                  (lleoliad) 

Enw Defnyddiwr y Gwasanaeth:                       

Rhif ID:            

Dyddiad Geni:            
 

Datganiad Cyfrinachedd 

Cynhelir y cyfarfod hwn/y gynhadledd hon o dan Bolisi a Gweithdrefnau Cymru Gyfan ar 
gyfer Amddiffyn Oedolion Hawdd eu Niweidio.   

Mae'r materion a drafodir yn gyfrinachol i aelodau'r cyfarfod/gynhadledd a'r asiantaethau 
y maent yn eu cynrychioli.  Fe'u rhennir yn unig er budd pennaf yr oedolion diamddiffyn.   

Dosberthir cofnodion y cyfarfod/gynhadledd ar yr amod sicr y cânt eu cadw'n gyfrinachol 
a'u storio'n ddiogel. 

Mewn rhai amgylchiadau, bydd rhaid darparu cofnodion y cyfarfod i'r llysoedd sifil a 
throseddol, cyfreithwyr, seiciatryddion, a gweithwyr cymdeithasol a phroffesiynol 
awdurdodau lleol eraill sy'n ymwneud ag achos yr oedolyn diamddiffyn. 
 

Y bobl a oedd yn 

bresennol: 

 

Ymddiheuriadau:  

Heb fod yn 

bresennol: 
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EITEM PENDERFYNIADAU/CAMAU GWEITHREDU 

1.0 Y bobl a oedd yn bresennol, ymddiheuriadau a diffyg presenoldeb 
1.1  
2.0 Diben y cyfarfod 
2.1  
3.0 Natur yr honiad 
3.1  
4.0 Braslun o'r oedolyn diamddiffyn, gan gynnwys galluedd meddyliol, cydsynio a 

dymuniadau'r oedolyn diamddiffyn 
4.1  
5.0 Adroddiad a gyflwynir gan asiantaethau ynglŷn â'u hymwneud cyfredol â'r oedolyn 

diamddiffyn 
5.1  
6.0 Gwybodaeth am y tramgwyddwr honedig 
6.1  
7.0 Ystyried y risgiau i Oedolyn Diamddiffyn ac eraill 
7.1  
8.0 Cynllun Amddiffyn Unigol neu Gyffredinol 
8.1  
9.0 Ymchwiliad (cylch gorchwyl) 
9.1  

10.0 Canlyniadau'r honiadau 
10.1  
11.0 Pryderon ac anghytundeb 
11.1  
12.0 Crynodeb o'r camau gweithredu y cytunwyd arnynt 
12.1  
13.0 Rhannu Gwybodaeth 
13.1 Dylid cynnwys sut bydd y dioddefwr honedig a/neu ei deulu'n cael eu cynnwys mewn 

cyfarfodydd dilynol a'r wybodaeth y gellir ei rhannu a chan bwy. 
14.0 Dyddiad a math y cyfarfod nesaf 
43.1 Cytuno ar bresenoldeb yn y dyfodol 
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Polisi a Gweithdrefnau Cymru Gyfan ar gyfer Amddiffyn Oedolion Hawdd eu 
Niweidio 

Cofnodion Cyfarfodydd Strategaeth Pellach a Therfynol 

Cofnodion Cyfarfod Strategaeth rhif  2, 3, etc a gynhaliwyd                
(Dyddiad) yn 
                                                   (lleoliad) 

Enw Defnyddiwr y Gwasanaeth:                       

Rhif ID:            

Dyddiad Geni:            
 

Datganiad Cyfrinachedd 

Cynhelir y cyfarfod hwn/y gynhadledd hon o dan Bolisi a Gweithdrefnau Cymru Gyfan ar 
gyfer Amddiffyn Oedolion Hawdd eu Niweidio.   

Mae'r materion a drafodir yn gyfrinachol i aelodau'r cyfarfod/gynhadledd a'r asiantaethau 
y maent yn eu cynrychioli.  Fe'u rhennir yn unig er budd pennaf yr oedolion diamddiffyn.   

Dosberthir cofnodion y cyfarfod/gynhadledd ar yr amod sicr y cânt eu cadw'n gyfrinachol 
a'u storio'n ddiogel. 

Mewn rhai amgylchiadau, bydd rhaid darparu cofnodion y cyfarfod i'r llysoedd sifil a 
throseddol, cyfreithwyr, seiciatryddion, a gweithwyr cymdeithasol a phroffesiynol 

awdurdodau lleol eraill sy'n ymwneud ag achos yr oedolyn diamddiffyn. 
 

Y bobl a oedd yn 

bresennol: 

 

Ymddiheuriadau:  

Heb fod yn bresennol:  
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EITEM PENDERFYNIADAU/CAMAU GWEITHREDU 

1.0 Y bobl a oedd yn bresennol, ymddiheuriadau a diffyg presenoldeb 
1.1  
2.0 Diben y cyfarfod 
2.1  
3.0 Natur yr honiadau/cofnodion y cyfarfod diwethaf 
3.1  
4.0 Adolygu camau gweithredu'r cynlluniau amddiffyn 
4.1  
5.0 Y diweddaraf o'r ymholiad ac adborth gan asiantaethau 
5.1  
6.0 Statws yr honiadau os yw'n hysbys 
6.1  
7.0 Canlyniadau (os yw statws yr honiad yn anhysbys) 
7.1  
8.0 Ystyried y risgiau i'r oedolyn diamddiffyn ac eraill 
8.1  
9.0 Cynllun Amddiffyn Unigol neu Gyffredinol 
9.1  

10.0 Pryderon ac anghytundeb 
10.1  
11.0 Crynodeb o'r camau gweithredu y cytunwyd arnynt 
11.1  
12.0 Dyddiad y cyfarfod nesaf a pha fath 
12.1  
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Polisi a Gweithdrefnau Cymru Gyfan ar gyfer Amddiffyn Oedolion Hawdd eu 
Niweidio 

Cofnodion Cynhadledd Achos 

Polisi a Gweithdrefnau Cymru Gyfan ar gyfer Amddiffyn Oedolion Hawdd eu 
Niweidio 

Cofnodion y Cynhadledd Achos a gynhaliwyd                 (Dyddiad) yn 
                                              (lleoliad) 

Enw Defnyddiwr y 
Gwasanaeth:  

                     

Rhif ID:            

Dyddiad Geni:            
 

Datganiad Cyfrinachedd 

Cynhelir y cyfarfod hwn/y gynhadledd hon o dan Bolisi a Gweithdrefnau Cymru Gyfan ar 
gyfer Amddiffyn Oedolion Hawdd eu Niweidio.   

Mae'r materion a drafodir yn gyfrinachol i aelodau'r cyfarfod/gynhadledd a'r asiantaethau 
y maent yn eu cynrychioli.  Fe'u rhennir yn unig er budd pennaf yr oedolion diamddiffyn.   

Dosberthir cofnodion y cyfarfod/gynhadledd ar yr amod sicr y cânt eu cadw'n gyfrinachol 
a'u storio'n ddiogel. 

Mewn rhai amgylchiadau, bydd rhaid darparu cofnodion y cyfarfod i'r llysoedd sifil a 
throseddol, cyfreithwyr, seiciatryddion, a gweithwyr cymdeithasol a phroffesiynol 
awdurdodau lleol eraill sy'n ymwneud ag achos yr oedolyn diamddiffyn. 

 

Y bobl a oedd yn 

bresennol: 

 

Ymddiheuriadau:  

Heb fod yn bresennol:  
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EITEM PENDERFYNIADAU/CAMAU GWEITHREDU 

1.0 Y bobl a oedd yn bresennol, ymddiheuriadau a diffyg presenoldeb 
1.1  
2.0 Diben y cyfarfod 
2.1  
3.0 Natur yr honiad 
3.1  
4.0 Crynodeb o'r amgylchiadau hyd yn hyn a'r camau gweithredu  
4.1  
5.0 Rhannu Adroddiad yr Ymchwiliad  
5.1  
6.0 Barn yr oedolyn diamddiffyn neu'r gofalwr 
6.1  

7.0 Cynllun Amddiffyn Unigol neu Gyffredinol  
7.1  
8.0 Ystyried y risgiau i'r oedolyn diamddiffyn ac eraill  
8.1  
9.0 Canlyniadau'r honiadau 
9.1  
10.0 Pryderon ac anghytundebau 
10.1  
11.0 Crynodeb o'r camau gweithredu y cytunwyd arnynt 
11.1  
12.0 Dyddiad a fformat yr Adolygiad 
12.1  
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Polisi a Gweithdrefnau Cymru Gyfan ar gyfer Amddiffyn Oedolion Hawdd eu 
Niweidio 

Cofnodion Cyfarfod Adolygu 

Cofnodion y Cyfarfod Adolygu a gynhaliwyd                 (Dyddiad) yn 
                                                   
(Lleoliad) 

Enw Defnyddiwr y Gwasanaeth:                      

Rhif ID:            

Dyddiad Geni:            
 

Datganiad Cyfrinachedd 

Cynhelir y cyfarfod hwn/y gynhadledd hon o dan Bolisi a Gweithdrefnau Cymru Gyfan ar 
gyfer Amddiffyn Oedolion Hawdd eu Niweidio.   

Mae'r materion a drafodir yn gyfrinachol i aelodau'r cyfarfod/gynhadledd a'r asiantaethau 
y maent yn eu cynrychioli.  Fe'u rhennir yn unig er budd pennaf yr oedolion diamddiffyn.   

Dosberthir cofnodion y cyfarfod/gynhadledd ar yr amod sicr y cânt eu cadw'n gyfrinachol 
a'u storio'n ddiogel. 

Mewn rhai amgylchiadau, bydd rhaid darparu cofnodion y cyfarfod i'r llysoedd sifil a 
throseddol, cyfreithwyr, seiciatryddion, a gweithwyr cymdeithasol a phroffesiynol 
awdurdodau lleol eraill sy'n ymwneud ag achos yr oedolyn diamddiffyn. 
 

Y bobl a oedd yn 

bresennol: 

 

Ymddiheuriadau:  

Heb fod yn 

bresennol: 
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EITEM PENDERFYNIADAU/CAMAU GWEITHREDU 

1.0 Y bobl a oedd yn bresennol, ymddiheuriadau a diffyg presenoldeb 
1.1  
2.0 Diben y cyfarfod 
2.1  
3.0 Cofnodion y cyfarfod diwethaf 
3.1  
4.0 Crynodeb o'r amgylchiadau hyd yn hyn a'r camau gweithredu  
4.1  
5.0 Adolygu'r amgylchiadau a'r risgiau cyfredol 
5.1  
6.0 Barn yr oedolion diamddiffyn a'r gofalwr 
6.1  
7.0 Adolygu'r Cynllun Amddiffyn Unigol neu Gyffredinol [?]  
7.1  
8.0 Pryderon ac anghytundeb 
8.1  
9.0 Crynodeb o'r camau gweithredu y cytunwyd arnynt 
9.1  

 



 

 198 

 

Cyfarfodydd a gynhelir o dan Bolisi a Gweithdrefnau Cymru Gyfan ar gyfer 
Amddiffyn Oedolion Hawdd eu Niweidio 

Rhestr Presenoldeb Cyfarfod Cymru Gyfan 

Math o gyfarfod:                      

Dyddiad:            

Enw'r cleient:                       

Rhif cronfa ddata'r cleient:            

Dyddiad Geni:            
 

Datganiad Cyfrinachedd 

Cynhelir y cyfarfod hwn/y gynhadledd hon o dan Bolisi a Gweithdrefnau Cymru Gyfan ar 
gyfer Amddiffyn Oedolion Hawdd eu Niweidio.   

Mae'r materion a drafodir yn gyfrinachol i aelodau'r cyfarfod/gynhadledd a'r asiantaethau 
y maent yn eu cynrychioli.  Fe'u rhennir yn unig er budd pennaf yr oedolion diamddiffyn.   

Dosberthir cofnodion y cyfarfod/gynhadledd ar yr amod sicr y cânt eu cadw'n gyfrinachol 
a'u storio'n ddiogel. 

Mewn rhai amgylchiadau, bydd rhaid darparu cofnodion y cyfarfod i'r llysoedd sifil a 
throseddol, cyfreithwyr, seiciatryddion, a gweithwyr cymdeithasol a phroffesiynol 
awdurdodau lleol eraill sy'n ymwneud ag achos yr oedolyn diamddiffyn. 
 

Enw Llofnod Teitl Swydd Adran/Sefydliad 
Cyfeiriad e-bost a 
rhif ffôn 
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Ffurflen Penderfyniad yr Heddlu 
Cofnod o benderfyniadau'r heddlu o ran  

Polisi a Gweithdrefnau Cymru Gyfan ar gyfer Amddiffyn Oedolion Hawdd eu 
Niweidio 

DYLID CWBLHAU'R FFURFLEN HON DIM OND OS YW'R HEDDLU'N 

PENDERFYNU  
NAD OES RHAID GWEITHREDU YMHELLACH.  

(I'w chwblhau ar y cyd â'r Ffurflen Gyfeirio) 

CANLYNIAD - Ticiwch () 

 Cyfeirio Amhriodol    Dim tystiolaeth o droseddoldeb 

 Defnyddiwr y gwasanaeth yn gwrthod gweithredu gan yr heddlu  

  Ymchwiliad yr heddlu'n dod i ben  
 

Manylion yr Oedolyn Diamddiffyn (Testun y Cyfeirio) 
 

Enw llawn:                  Oedran:        Dyddiad Geni:               
 

Dyddiad y cyfeirio a gofnodwyd ar VA1:                 
 

Natur y cyfeirio (I gynnwys natur y cam-drin honedig a/neu ofal amhriodol - gweler VA1 
am fanylion penodol)  
                                                                
                                                                
                                                          
 

A fu ymgynghori â Gwasanaeth Erlyn y Goron? 

 Do   Naddo  Ticiwch () 

Sylwadau:  
                                                        
                                                        
         
 

Y rhesymau pam nad yw'r Heddlu'n bwriadu gweithredu ymhellach ynglŷn â'r cyfeiriad 
hwn (Os bydd unrhyw sail resymol i gredu bod elfen o weithredu troseddol yn gysylltiedig â'r 
achos, rhaid i'r heddlu ymchwilio. Os yw ymchwiliad yr heddlu wedi hynny'n dileu'r posibilrwydd 
hwn, yna rhaid cofnodi'r canlyniad isod a hysbysu'r Swyddog Diogelu Dynodedig (DSO) o'r 
canlyniad hwn). 
                                                                
                                                                
                                                          
 

Llofnodwyd:                       Rheng/Rhif            Dyddiad:            
 
Y penderfyniad wedi'i wirio a'i gadarnhau gan:                                
Rheng:            (Dylai swyddog goruchwyliol megis Arolygydd neu uwch gadarnhau 
hyn) 

Rhaid trosglwyddo'r ffurflen hon i'r Rheolwr Arweiniol Dynodedig (RhAD) sy'n cydlynu'r 
ymateb amlddisgyblaeth i'r Cyfeiriad POVA.



 

Cynllun Amddiffyn Unigol – Strategaeth Lleihau Risgiau 
Gofynnir i'r holl gyfranogwyr lofnodi unrhyw gynllun amddiffyn oedolion y cytunir arno yn ystod y cyfarfod. Os yw'n bosib, darperir 
llungopi i'r cyfranogwyr cyn iddynt adael y cyfarfod. 
 Cynllun Amddiffyn Unigol           Enw Defnyddiwr y Gwasanaeth a rhif cronfa ddata'r asiantaeth ……………………………………... 
Strategaethau lleihau risgiau - Camau gweithredu Gan Bwy Erbyn 
 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 

Noder y meysydd risg nas datryswyd 
 
Nodyn am unrhyw bryderon neu anghytundebau: 
 
Llofnodion y bobl sy'n rhan o'r cyfarfod amddiffyn oedolion sy'n cytuno â'r cynllun gweithredu: 
 
 
 

Llofnod y Rheolwr Arweiniol Dynodedig: 
(Cadeirydd) 

 

Amser a dyddiad cwblhau'r cynllun amddiffyn  
Enw'r gweithiwr allweddol a benodwyd  
Swydd ac asiantaeth y gweithiwr allweddol  
Trefniadau adolygu'r Cynllun Amddiffyn Oedolion  
hwn      Dim gweithredu pellach o dan weithdrefnau Amddiffyn Oedolion (ticiwch y blwch os yw'n briodol) 
 

  

   

200 
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Cynllun Amddiffyn Cyffredinol 
Gofynnir i'r holl gyfranogwyr lofnodi unrhyw gynllun amddiffyn oedolion y cytunir arno yn ystod y cyfarfod.  Os yw'n bosib, darperir 
llungopi i'r cyfranogwyr cyn iddynt adael y cyfarfod. 
  
Strategaethau lleihau risg - Camau gweithredu Gan Bwy Erbyn 
 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 

Noder y meysydd risg nas datryswyd 
 
Nodyn am unrhyw bryderon neu anghytundebau: 
 
Llofnodion y bobl sy'n rhan o'r cyfarfod amddiffyn oedolion sy'n cytuno â'r cynllun gweithredu 
 
 
 

Llofnod y Rheolwr Arweiniol Dynodedig: 
(Cadeirydd) 

 

Amser a dyddiad cwblhau'r cynllun amddiffyn  
Enw'r gweithiwr allweddol a benodwyd  
Swydd ac asiantaeth y gweithiwr allweddol  
Trefniadau adolygu'r Cynllun Amddiffyn Oedolion 
hwn 

 

    Dim gweithredu pellach o dan weithdrefnau Amddiffyn Oedolion  (ticiwch y blwch os yw'n briodol) 
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Llythyr Gwahodd i Gynhadledd Achos 
PAPUR PENNAWD YR AWDURDOD LLEOL

 
  

Cyfeirnod             

Dyddiad            

Enw cyswllt            

Rhif ffôn            

 
PREIFAT A CHYFRINACHOL 
           (Cyfeiriad yr Oedolyn 
Diamddiffyn neu Aelod o'r Teulu) 

Fax/Ffacs            

 E-bost:                      

 
 
 

Annwyl                 (Enw'r Oedolyn Diamddiffyn neu Aelod o'r Teulu)   
 
Parthed: Cynhadledd Achos ynglŷn â                           

(Enw'r Oedolyn Diamddiffyn os gwahoddir aelod o'r teulu) 
 
Rwy'n ysgrifennu atoch ynglŷn â'r broses gyfredol Amddiffyn Oedolyn Hawdd ei 
Niweidio. 
 
Mae'r broses ar fin dod i ben, felly, fe'ch gwahoddir i fod yn bresennol yn y 
cyfarfod Cynhadledd Achos a drefnwyd isod: 
 
Dyddiad:                                  
Amser:                       
Lleoliad:                                                     
 
Mae croeso i chi ddod â ffrind neu aelod o'r teulu gyda chi. 
 
Os bydd angen unrhyw help arnoch o ran cyfarwyddiadau neu unrhyw fater arall, 
gallwch gysylltu â mi ar y rhif ffôn uchod. 
 
Yn gywir 
 
 
 
 
 
                          (Enw'r Rheolwr Arweiniol Dynodedig) 
                          (Teitl Swyddogol) 
Ar ran                 (Awdurdod Lleol) 
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Llythyr Diwedd Proses Amddiffyn Oedolion 
PAPUR PENNAWD YR AWDURDOD LLEOL

 
  

Cyfeirnod             

Dyddiad            

Enw cyswllt            

Rhif ffôn            

 
PREIFAT A CHYFRINACHOL 
           (Cyfeiriad y Cyfeiriwr) 

Fax/Ffacs            

 E-bost:                      
 

Annwyl                      (Enw'r cyfeiriwr) 
 
Parthed:                                 (Enw'r Oedolyn Diamddiffyn) 
 
Yn dilyn fy llythyr cydnabod dyddiedig                     ynglŷn â'r 
cyfeiriad Amddiffyn Oedolyn Hawdd ei Niweidio a wnaethoch am yr unigolyn a 
enwir uchod, rwy'n ysgrifennu i'ch hysbysu bod y broses POVA bellach wedi'i 
chwblhau. 
 
Hoffwn ddiolch i chi am eich cyfeiriad ac rwy'n eich sicrhau bod y materion a 
godwyd gennych wedi eu hystyried yn llawn a bod camau gweithredu ar waith lle 
bo hynny'n briodol.  
 
Os oes gennych unrhyw wybodaeth neu bryderon pellach, mae croeso i chi 
gysylltu ag Awdurdod Lleol            , neu â mi, ar y rhif uchod. 
 
Yn gywir 
 
 
 
 
                              (Enw'r Rheolwr Arweiniol Dynodedig) 
                              (Teitl)   
Ar ran                     (Awdurdod Lleol) 
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Ffurflen Casglu Data  

Taflen Monitro Canlyniadau Cyfeiriad Amddiffyn Oedolion 

 
Enw'r Oedolyn Diamddiffyn: ……………………………………………………… 

 
1 Rhif G. C y dioddefwr honedig 
 
2 Llythrennau blaen y dioddefwr honedig: 
 
3  Dyddiad Geni'r dioddefwr honedig:  
 
4 Dyddiad y cyfeiriad cyntaf: 
Dyma'r dyddiad y derbyniodd y Gwasanaethau Cymdeithasol yr wybodaeth 
gyntaf ynglŷn â'r honiadau'r cam-drin cyfredol. 
 
5 Ffynhonnell y cyfeiriad cyntaf: ticiwch un côd  
DH         Dioddefwr honedig 
P/Ff         Perthynas/ffrind 
RhG         Rheolwr Gofal yr AGC 
DAGC        Darparwr AGC 
H         yr Heddlu 
YSB         Iechyd, ysbyty 
WAST         Y Gwasanaeth Ambiwlans 
CC        Iechyd, cychwynnol/Cymunedol/ BILI 
T         Tai 
RHEO                 Rheoleiddiwr Gofal (Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau 

Cymdeithasol Cymru – AGGCC neu Arolygiaeth Gofal 
Iechyd Cymru - AGIC) 

AD                     Asiantaeth Darparu 
E                       Eiriolwr 
DWP              Adran Gwaith a Phensiynau 
A                    Addysg (ysgolion + AB) 
O                        Nodwch …………………………………… 
 
5E. Ffynonellau cyfeirio eraill: ticiwch bob un sy'n berthnasol  
DH         Dioddefwr honedig          
P/Ff      Perthynas/ffrind 
RhG      Rheolwr Gofal yr AGC 
DAGC     Darparwr AGC 
H       yr Heddlu 
YSB      Iechyd, ysbyty 
WAST   Y Gwasanaeth Ambiwlans 
CC    Iechyd, cychwynnol/Cymunedol/ BILI 
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T     Tai 
RHEO              Rheoleiddiwr Gofal (Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau 

Cymdeithasol Cymru – AGGCC neu Arolygiaeth Gofal 
Iechyd Cymru - AGIC) 

AD                 Asiantaeth Darparu 
E                    Eiriolwr 
DWP              Adran Gwaith a Phensiynau 
A                    Addysg (ysgolion + AB) 
O                   Nodwch………………………………………………. 
 
6  Rhyw y dioddefwr honedig: Benyw/Gwryw 
 
7  Grŵp ethnig y dioddefwr honedig: ticiwch un côd  
GPR    Gwyn Prydeinig 
GG    Gwyn Gwyddelig 
GA     Unrhyw gefndir gwyn arall 
CGDC            Gwyn a Du Caribïaidd 
CGDA            Gwyn a Du Affricanaidd 
CASG    Gwyn ac Asiaidd 
CAR    Unrhyw gefndir cymysg arall 
AIND     Indiaidd 
APCN    Pacistaniaidd 
ABAN    Bangladeshaidd 
AAR    Unrhyw gefndir Asiaidd arall 
DCRB   Caribïaidd 
DAFR   Africanaidd 
DAR   Unrhyw gefndir du arall 
TSI   Tsieineaidd 
ARA     Arall (nodwch) 
TEAN   Tarddiad ethnig anhysbys 
GWRTH  Gwrthod rhoi gwybodaeth 
 
8 Statws Achos y Dioddefwr Honedig ar adeg y cyfeirio: ticiwch un côd  
AA     Agored/ar waith 
AAU      Agored, adolygiad yn unig 
C      Wedi cau 
ANH     Anhysbys yn flaenorol 
SA     Sir Arall  
 
9  Prif gategori yr elfen ddiamddiffyn: ticiwch un côd 
PH     Person Hŷn 
EMI    Henoed Bregus eu Meddwl 
AC     Anabledd corfforol  
AD     Anabledd dysgu 
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IM     Problemau iechyd meddwl 
DRhD:   Nam ar y golwg/dall/rhannol ddall 
NC     Nam ar y clyw/byddardod 
CS     Problemau camddefnyddio sylweddau 
A     Arall……………………………………………….. 
 
10 Preswylfan arferol: ticiwch un côd  
CH     Ei gartref ei hun yn y gymuned 
CP    Cartref Perthynas 
W     Llety Gwarchod (Warden) 
TC     Tenantiaeth â Chymorth 
CLlO    Cynllun Lleoliadau i Oedolion 
CG       Cartref Gofal, lle preswyl 
CGN        Cartref gofal – lle nyrsio 
YS     Ysbyty, GIG 
YSBA   Ysbyty, Annibynnol 
HO    Hosbis 
A     Arall ………………………………….... 
 
11  Y person(au) yr honnir ei fod/eu bod yn gyfrifol am y cam-drin: ticiwch 
bob un sy'n berthnasol  
GIG   Staff y GIG 
SSA    Staff Sector Annibynnol 
SGC    Staff y Gwasanaethau Cymdeithasol 
TU     Gweithiwr Taliadau Uniongyrchol neu CBA (ILF) 
G     Staff gwirfoddol/di-dâl 
DG     Defnyddiwr arall y gwasanaeth 
PGG     Perthynas – gŵr/gwraig neu bartner 
MM     Perthynas/mab/merch yng nghyfraith 
PRh     Rhiant 
PAR   Perthynas - arall (nodwch) 
FfC     Ffrind/Cydnabod 
C     Cymydog 
PAN     Person Anhysbys 
A    Arall………………………………………………… 
 
12  Mathau o gam-drin honedig: ticiwch bob un sy'n berthnasol  
C    Corfforol 
Rh    Rhywiol 
E/S    Emosiynol/Seicolegol 
A     Ariannol 
E     Esgeulustod 
 
13  Y man(nau) lle digwyddodd y cam-drin honedig: ticiwch bob un sy'n 
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berthnasol a'u henwi 
CH     Ei gartref ei hun yn y gymuned 
CP    Cartref Perthynas 
W     Llety Gwarchod (Warden)…..…..……… 
TC     Tenantiaeth â Chymorth…………….. 
CG      Cartref Gofal, lle preswyl…..…..……. 
CGN     Cartref gofal – lle nyrsio……..……… 
CGS     Cartref gofal – lle seibiant……………….. 
YS    Ysbyty, GIG……………… 
YSBA   Ysbyty, Annibynnol………..……. 
CGY    Cartref Grŵp Ymddiriedolaeth y GIG…………..…. 
HO    Hosbis……………… 
CTH     Cartref y Tramgwyddwr Honedig 
GD    Gofal Dydd……………… 
A     Sefydliad   Addysgol ………………. 
MC     Man Cyhoeddus ……………… 
A           Arall……………………………………… 
 
14a Dyddiad y Drafodaeth Strategaeth: 
 
14c) Ffurflen Penderfyniad yr Heddlu/Adroddiad yr Heddlu wedi ei dderbyn  
(rhowch gylch fel y bo'n briodol): 
         
 Ddim yn berthnasol                  Ydy                       Nac ydy   
 
15 A yw'r cyfeiriad yn amhriodol ar gyfer Amddiffyn Oedolion:YDY/NAC YDY
Sylwadau 
 
 
 
 
DS: I'w ddefnyddio os yw'r Drafodaeth Strategaeth yn awgrymu nad yw'r 
cyfeirio yn fater amddiffyn oedolion.  Os YDYW, peidiwch â chwblhau 
gweddill y ffurflen. 
 
16  Dyddiad y Cyfarfod Strategaeth 1af 
 
17  Presennol mewn Cyfarfod(ydd) Strategaeth: ticiwch bob un sy'n 
berthnasol 
Dyddiad y 
cyfarfod 
cyntaf 
………. 

Dyddiad 
yr ail 
gyfarfod 
 

Dyddiad y 
trydydd 
cyfarfod 
 

Côd Yn bresennol 

   DC Dim cyfarfod 
   RhGG AGC (Rheolwr Gofal) 
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C 
   AGCC AGC (Contractau) 
   DAGC AGC (Darparwr) 
   YS Iechyd, ysbyty 
   CC Iechyd, 

cychwynnol/cymuned/BILI 
   H Yr Heddlu 
   T  Tai 
   RHEO Rheoleiddwyr/Arolygwr/AGIC/

AGGCC 
   AD  Asiantaeth Darparu 
   DWP Adran Gwaith a Phensiynau 
   E Eiriolwr 
   IMCA Eirolwr Galluedd Meddyliol 

Annibynnol 
   C Adran y Gyfraith 
   A Addysg/addysg bellach 
   A Arall, nodwch 

……………………………… 
 

18  Presennol mewn Cynhadledd Achos: ticiwch bob un sy'n berthnasol 
Dyddiad y 
gynhadledd 
achos 
 
…………… 

Dyddiad 
adolygiad y 
gynhadledd 
achos 
……………. 

Dyddiad 
cyfarfod 
adolygu 
Amddiffyn 
Oedolion 
……….. 

Côd Yn bresennol 

   DC Dim cyfarfod 

   DH  Y dioddefwr honedig 
   G/CT Gofalwr/cynrychiolydd 

teulu 
   RhGG

C 
AGC (Rheolwr Gofal) 

   AGCC AGC (Contractau) 
   DAGC AGC (Darparwr) 
   YS Iechyd, ysbyty 
   CC Iechyd, 

cychwynnol/cymuned/BILI
   H Yr Heddlu 
   T  Tai 
   RHEO Rheoleiddwyr/Arolygwr/A

GIC/AGGCC 
   AD  Asiantaeth Darparu 
   DWP Adran Gwaith a 

Phensiynau 
   E Eirolwr 
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   IMCA Eirolwr Galluedd 
Meddyliol Annibynnol 

   C Adran y Gyfraith 
   A Addysg/addysg bellach 
   Ar Arall, nodwch 

……………………………… 
 
18a)  Dyddiad y cyfarfod terfynol i nodi diwedd y broses Amddiffyn 
Oedolion ………………………………………  
 
19  Y dioddefwr honedig: - cofnod blaenorol o gam-drin 
gwirioneddol/posib: Oes/Nac oes/Anhysbys   
Sylwadau: ……………………………………… 
 
19a  Ydy'r cam-drin honedig yn rhan o ymchwiliad mwy? Ydy/Nac ydy 
Sylwadau: ……………………………………… 
                                                                                                
20  Nifer y bobl yr honnir eu bod yn gyfrifol am y cam-drin a nodwyd - 
Nodwch/anhysbys: 
 
21  Rhyw y person(au) yr honnir ei fod/eu bod yn gyfrifol am y cam-drin: 
Gwryw/Benyw/y ddau/Anhysbys 
 
22  A oes gan unrhyw un o'r bobl yr honnir eu bod yn gyfrifol am y cam-
drin gofnod o gam-drin yn y gorffennol? Oes/Nac oes/Anhysbys 

Sylwadau………………………………………………………………………… 
 
23 Os yw'r sawl yr honnir ei fod yn gyfrifol am y cam-drin yn gyflogedig yn 
y gwasanaeth gofal, nodwch gôd y darparwr neu enw'r sefydliad/cwmni 
.................................................................... . 
 
24  Math o ymchwilwyr: ticiwch bob un sy'n berthnasol 
HY       Heb ei ymchwilio 
AGC      Gwasanaethau Cymdeithasol 
H       yr Heddlu 
Rheo.      Rheoleiddiwr/Arolygwr 
I-BILI      Iechyd – BILI 
I-Y       Iechyd – Ymddiriedolaeth GIG 
DP     Darparwr 
A      Arall…………………………………………………… 
 
25  Statws yr Honiad: ticiwch un côd  
THY       Tynnu honiad yn ôl (rhowch reswm) 
C      Wedi'i gyfaddef; 
P       Wedi'i brofi 
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G       Wedi'i wrthbrofi 
A      Amhendant 
An            Annhebygol o'r hyn sy'n debygol 
LT      Tebygol o'r hyn sy'n debygol 
 
26  Canlyniadau'r ymchwiliad i'r dioddefwr honedig: ticiwch bob un sy'n 
berthnasol 
DdB      Ddim yn berthnasol (dim cam-drin wedi'i ddarganfod) 
DR    Risg wedi'i dileu - dim perygl bellach i'r cleient na'i eiddo  
LlR           Risgiau wedi lleihau/gwella rhagofalon i'r cleient/eiddo  
CGO        Cynllun Amddiffyn/Cynllun Gofal Oedolyn 
MM       Mwy o fonitro gan reolwr gofal  
C       Cefnogaeth darparwr 
C       Cyfeirio ar gyfer cwnsela 
CD       Cyfeirio i Gefnogi Dioddefwyr 
CD       Cwrdd â dioddefwyr eraill 
PLl      Paratoi ar gyfer y Llys 
CI       Cais am Iawndal Anafiadau Troseddol 
NLl       Y dioddefwr honedig wedi newid llety 
Y       Gwasanaethau gofal ychwanegol eraill 
DG       Dim  gweithredu 
GG       Y dioddefwr honedig yn gwrthod camau gweithredu  
MAR                       Cyfeirio i MARAC 
A           Arall………………………………………………………… 
 
27  Canlyniadau/argymhellion ar gyfer y sawl yr honnir ei fod yn gyfrifol 
am y cam-drin: ticiwch bob un sy'n berthnasol 
DdB      Ddim yn berthnasol (dim cam-drin wedi'i ddarganfod)  
Rh        Rhyddhau o fai 
Ym       Ymddiswyddo/gadael 
HY       Hyfforddiant ychwanegol 
GY      Goruchwyliaeth ychwanegol 
DI        Disgyblu 
ADL       Adleoli 
DIS       Diswyddo 
E       Erlyn 
RhH      Rhybudd yr heddlu  
RhAO       Cyfeirio i'r Rhestr Amddiffyn Oedolion  
C       Cwyn i gorff proffesiynol 
Y       Help ychwanegol (os yw'n ofalwr) 
CA       Cynhadledd achos (os yw'n ddefnyddiwr gwasanaeth) 
DG       Dim  gweithredu 
MAP                       Cyfeirio i MAPPA 
A      Arall ……………………………………………………… 
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28  Canlyniadau i'r asiantaeth darparu gwasanaeth: ticiwch bob un sy'n 
berthnasol 
DdB      Ddim yn berthnasol (dim cam-drin wedi'i ddarganfod) 
MM     Mwy o fonitro 
HY       Hysbysiad o dan Ddeddf Safonau Gofal 2000 
E       Erlyniad o dan Ddeddf Safonau Gofal 2000 
AM      Amrywiad i'r cofrestru - Deddf Safonau Gofal 2000 
DGP       Dim gweithredu pellach     
PD       Polisïau Diwygiedig 
A      Arall …………………………………………….…… 
 
29 Canlyniadau i gomisiynwyr gwasanaethau: ticiwch bob un sy'n 
berthnasol  
DdB      Ddim yn berthnasol (dim cam-drin wedi'i ddarganfod) 
MM        Mwy o fonitro   
Ll        Lleoliadau 
D       Contract/manyleb diwygiedig 
ND       Newid darparwr 
HP       Hysbysu prynwyr eraill 
AAD       Adolygiad Achosion Difrifol 
DGP       Dim gweithredu pellach 
A      Arall ………………………………………………… 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
At ddefnydd y Rheolwr Arweiniol Dynodedig 
 
Cwblhawyd gan: ……………………………………..……… 
Tîm/Ardal …………………………………………………. 
Dyddiad cwblhau:  ………………………………..……. 
At ddefnydd gweinyddol yn unig 
Derbyniwyd gan: ……………………………  Dyddiad …………………………. 



 

  

   

212 

 

Cylch Gwaith Ymchwiliad Amddiffyn Oedolion 

Dyddiad:                      
 

Enw'r cleient:             Rhif y Cleient             

 
 

Ymchwiliad gan [sefydliadau gwladol sy'n ymgymryd ag ymchwiliad]  
 
Ymchwilwyr: 

- Enw, teitl swydd, sefydliad  
 
Ymgymerir â'r ymchwiliad hwn o dan Bolisi a Gweithdrefnau Cymru Gyfan ar 
gyfer Amddiffyn Oedolion Hawdd eu Niweidio  Os, yn ystod yr ymchwiliad y daw 
honiadau ychwanegol o gam-drin, gan gynnwys unrhyw weithredoedd troseddol 
posib, i'r amlwg, rhaid hysbysu'r Rheolwr Arweiniol Dynodedig ar unwaith er 
mwyn ystyried a oes rhaid diwygio'r cylch gwaith.  Os nodir y byddai disgyblu 
aelod o'r staff yn briodol yn ystod yr ymchwiliad, dylid trafod hyn â'r RhAD cyn 
cymryd unrhyw gamau gweithredu. 

 
Cylch gwaith 

 
Bydd yr ymchwiliad yn ymchwilio i'r honiad(au)canlynol: 
 

 Cam-drin            [math] gan                       [enw'r 
tramgwyddwr honedig, teitl swydd a/neu gyfeiriad] ar            
[enw a chyfeiriad y dioddefwr honedig] ar            [dyddiadau] ac 
yn benodol:  
- [manylion pellach yr honiadau penodol os bydd rhaid] 

 
Bydd yr ymchwiliad yn cwmpasu'r cyfnod o            [dyddiad] i            
[dyddiad]. 
 
Bydd y deunyddiau canlynol yn cael eu harchwilio [nodwch a fydd rhaid archwilio 
unrhyw ddeunyddiau neu'r holl ddeunyddiau cyn y cyfweliadau]: 
 

 Disgrifiad o'r deunyddiau i'w harchwilio  
 
Cynhelir cyfweliadau â'r canlynol [noder trefn y cyfweliadau os bydd rhaid]: 
 

 Enw'r person, teitl swydd (os yw'n briodol) 
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Os bydd yr ymchwilwyr o'r farn bod rhaid iddynt gyfweld â phobl eraill a/neu 
archwilio deunyddiau ychwanegol, rhaid cysylltu â'r RhAD yn gyntaf er mwyn 
cael ei gytundeb. 
 
Os daw honiadau neu bryderon amddiffyn oedolion ychwanegol i'r amlwg yn 
ystod yr ymchwiliad, dylai'r ymchwilwyr gysylltu â'r RhAD. 
 
Ar ddiwedd yr ymchwiliad, bydd yr ymchwilwyr yn cyflwyno adroddiad 
ysgrifenedig sy'n dilyn fframwaith y Polisi a Gweithdrefnau Amddiffyn Oedolion.  
Dylid anfon yr adroddiad at y RhAD erbyn            [dyddiad] er mwyn 
caniatáu ei ddosbarthu a'i ddarllen cyn y Cyfarfod Strategaeth a Ailalwyd ar  
           [dyddiad].    Os yw'r ymchwilwyr o'r farn na fyddant yn gallu 
cyflawni'r dyddiad hwnnw, dylent gysylltu â'r RhAD. 
 
 
 
 
 
 
                      [Enw] 
Rheolwr Arweiniol Dynodedig 
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Llythyr cais i fod yn bresennol mewn cyfweliad 
PAPUR PENNAWD YR AWDURDOD LLEOL

 
  

Cyfeirnod             

Dyddiad            

Enw cyswllt            

Rhif ffôn            

 
PREIFAT A CHYFRINACHOL 
           (Cyfeiriad y Cyfweledig) 

Fax/Ffacs            

 E-bost:                      

 
Annwyl                      (Enw'r Cyfweledig) 
 
Parthed:                                  (Enw'r Oedolyn 
Diamddiffyn) 
 
Rwy'n ysgrifennu i gadarnhau ein sgwrs dros y ffôn ar            pryd y 
dywedais y  bydd rhaid i chi/y byddwn yn gofyn i chi fod yn bresennol mewn 
cyfweliad ar                      yn 
                                        . 
 
Rwy'n cadarnhau mai'r rheswm dros y cyfweliad yw bod gennych o bosib 
wybodaeth berthnasol i'r digwyddiad/honiad yn                      ar 
                              .  Rwy'n cadarnhau mai fi fydd yn cynnal y 
cyfweliad gyda'm cydweithiwr a fydd yn cymryd cofnodion o'r cyfarfod, ac ar ôl y 
cyfarfod, y bydd y cofnodion hyn ar gael i chi ar gais. 
 
Mae gennych hawl, os dymunwch, i ddod â rhywun gyda chi i'ch cefnogi ar yr 
amod nad ydynt hefyd yn ymwneud â'r mater dan sylw.  Gall eich cefnogwr fod 
yn gydweithiwr o'ch dewis (os nad ydyw hefyd yn cael cyfweliad), cynrychiolydd 
undeb llafur, neu gynrychiolydd cyfreithiol. 
 
Byddwn yn ddiolchgar pe baech yn fy hysbysu drwy lythyr neu dros y ffôn, erbyn 
__________ a yw'n fwriad gennych ddod i'r cyfarfod ar eich pen eich hun neu 
gyda rhywun i'ch cefnogi. 
 
Yn gywir 
 
 
 
                              (Enw'r Rheolwr Arweiniol Dynodedig) 
                              (Teitl) 

Ar ran                     (Awdurdod Lleol)
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Templed Cyfweliad Ymchwiliad Anhroseddol 
 

Enw'r Cyfweledig:                       

Swydd:                       

Dyddiad:                       

 
Yn bresennol:   

 

   
   
   
   
   
   

Rhoddwyd yr wybodaeth ganlynol i'r cyfweledig yn y cyfweliad: 
 
Cyflwyniad: 
 
Cawsoch wahoddiad i ddod i'r cyfweliad hwn heddiw fel rhan o ymchwiliad 
anhroseddol sy'n unol â Pholisi a Gweithdrefnau Cymru Gyfan ar gyfer Amddiffyn 
Oedolion.  
 
Gwnaed honiad/au yn eich erbyn/yn erbyn UN Arall ynglŷn â'ch arfer Chi/arfer 
UN Arall neu ddigwyddiad. (Newidiwch fel y bo angen) 
 
Dywedwyd wrthych y byddai hawl gennych ddod â chydweithiwr neu 
gynrychiolydd undeb llafur gyda chi i'r cyfweliad. (Eglurwch os fel hyn y mae) 
 
Dylid ystyried yr holl drafodaethau a gynhelir yma heddiw yn gyfrinachol a 
gofynnir i chi beidio â rhannu'r manylion â neb ar wahân i'ch cynrychiolydd 
undeb.  Mae hyn er mwyn eich amddiffyn chi a'r oedolyn/oedolion diamddiffyn y 
mae'r ymchwiliad hwn yn ymwneud â hwy. 
 
Os bydd angen egwyl arnoch, rhowch wybod i mi a gallwn ohirio ar unrhyw adeg.  
 
Bydd nodiadau'n cael eu cymryd er mwyn cofnodi manylion y cyfweliad.  Bydd 
cofnod o hyn yn cael ei anfon atoch wedyn i chi gytuno ag ef/ei ddiwygio yn ôl y 
galw.  Gofynnwn i chwi wneud hyn cyn gynted â phosib a'i ddychwelyd at 
(cwblhewch yn ôl y galw). 
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Cwestiynau: (Atodwch yn ôl y galw) 
 
Sylwadau: (Defnyddiwch i gofnodi sylwadau, cwestiynau/atebion 
ychwanegol) 
 
 
 
Dywedwch eto ynglŷn â chyfrinachedd 
 
Gofynnwn i chi beidio â thrafod dim yr ydym wedi siarad amdano heddiw â neb ar 
wahân i'ch cynrychiolydd undeb.  Mae'n bwysig ein bod yn cynnal cyfrinachedd 
defnyddwyr y gwasanaeth a'u teuluoedd.  Mae eich cyfrinachedd chithau yn 
bwysig hefyd ac rydym yn ymrwymedig i'ch cefnogi fel aelod o'r staff yn ystod y 
broses hon. 
 
Bydd yr wybodaeth a roddwyd yn ystod y cyfweliadau'n cael ei choladu.  Byddaf 
yn paratoi adroddiad yr ymchwiliad a fydd yn cael ei gyflwyno i Gyfarfod 
Strategaeth a Ailalwyd er mwyn cael barn y panel ar ddiwedd yr ymchwiliad. 
 

Cewch wybod am y canlyniad erbyn (cwblhau fel y bo'n berthnasol). 

 
Diolch am fod yn bresennol heddiw.  
 
 
 
Llofnod y cyfweledig:   ………………………………………… 
 
Dyddiad:   …………………………………………. 
 
 
Llofnod y Cyfwelwr: …………………………………………. 
 
Dyddiad:   …………………………………………. 
 
 
Llofnod y Cyfwelwr: …………………………………………. 
 
Dyddiad:   …………………………………………. 
 
 
 
 



 

Rhestr wirio: Gwerthuso Tystiolaeth 

 

Math o 
dystiolaeth 

Yn cefnogi'r 
honiad 

Ystyr 
yn ansicr 

Yn codi 
amheuon  

am yr 
honiad 

Nid yw'n 
cefnogi'r 
honiad 

Ddim yn 
gymwys 

Sylwadau 

Cyfweliad â'r 
dioddefwr  

      

Cyfweliadau ag 
eraill, nodwch 
pwy e.e. staff 

      

Cyfweliadau â'r 
teulu/ffrindiau  

      

Cyfweliad â'r 
tramgwyddwr 
honedig 

      

Dogfennau e.e. 
ffeiliau, nodiadau, 
logiau (gan 
gynnwys 
ariannol), etc 

      

Asesiadau risg       
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Adroddiad Ymchwiliad Amddiffyn Oedolion 

 
Enw'r oedolyn diamddiffyn: 
 
 

Rhif ID y cleient: 
 
 

Honiad: 
 
 

Effaith y cam-drin honedig ar yr oedolyn diamddiffyn: 

 
 

Honiadau neu bryderon eraill a nodwyd gan yr ymchwiliad: 
 
 

Proses yr ymchwiliad 
 
Ymchwilwyr  
 
Pobl y cyfwelwyd â hwy  
 
Y deunyddiau a archwiliwyd 
 
 
Crynodeb o'r dystiolaeth 

 
 

Gwerthuso'r dystiolaeth  
 
 

Canfyddiadau  
 
O ran honiadau penodol 
 
 
O ran materion ehangach   
 
 
 

Argymhellion 

 
 

Llofnod(ion): 
 
 
Dyddiad:  
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Cofnod Ymchwiliad Amddiffyn Oedolion 

 

Enw:                       

Rhif ID y cleient:                       

Dyddiad Cyfeirio:                       
 

Dyddiad Cynnwys Llofnod 
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Asesiad Mesur Risgiau Amddiffyn Oedolion 
DS: Mae'r asesiad hwn yn penderfynu beth yw lefel y risg i'r dioddefwr honedig unwaith y penderfynir y dylid bwrw 
ymlaen â'r cyfeiriad i'r broses amddiffyn oedolion.  Nid yw'r enghreifftiau a roddir i ddangos yr effaith bosib ar y 
dioddefwr honedig yn gynhwysfawr a gall ffactorau eraill, megis hanes yr unigolyn, ei sefyllfa bresennol gartref neu ei 
rwydweithiau cefnogi, neu ansawdd unrhyw wasanaethau cefnogi y mae'n eu derbyn, ddylanwadu ar yr effaith a dwyster 
yr effaith. 

1 2 3 4 5 

N
IW

E
D

 

Digwyddiad unigol.  Prin yw'r effaith arwyddocaol ar yr OD heb newid yn ei ymddangosiad.  Tystiolaeth 
brin o unrhyw niwed sylweddol ond perygl o niwed os bydd yn digwydd eto.  Dim hanes diweddar o 
gyfeiriadau AO.  
Corfforol: Dim anafiadau a dim angen triniaeth feddygol gan feddyg teulu neu ysbyty.   
Ariannol: Dim tystiolaeth o golled faterol/eiddo neu ariannol. 
Rhywiol: Dim cysylltiad corfforol.  Dim tystiolaeth o baratoi i bwrpas rhyw neu o orfodi i wylio deunyddiau 
rhywiol gignoeth.   
Emosiynol/seicolegol: Dim tystiolaeth o ofid parhaol.  
Esgeulustod: Methiant unigol i ddiwallu anghenion yr unigolyn heb fawr neu ddim effaith.  Nid yw'n golygu 
esgeulustod bwriadus os oes diffyg galluedd gan yr unigolyn 
 
Ddim yn targedu'r oedolyn diamddiffyn yn benodol - yn y lle anghywir ar yr adeg anghywir.  Dim cysylltiad 
rheolaidd â'r tramgwyddwr honedig. Dim hanes o bryder o ran y tramgwyddwr honedig. 

1 
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Asesiad Mesur Risgiau Amddiffyn Oedolion 
DS: Mae'r asesiad hwn yn penderfynu beth yw lefel y risg i'r dioddefwr honedig unwaith y penderfynir y dylid bwrw 
ymlaen â'r cyfeiriad i'r broses amddiffyn oedolion.  Nid yw'r enghreifftiau a roddir i ddangos yr effaith bosib ar y 
dioddefwr honedig yn gynhwysfawr a gall ffactorau eraill, megis hanes yr unigolyn, ei sefyllfa bresennol gartref neu ei 
rwydweithiau cefnogi, neu ansawdd unrhyw wasanaethau cefnogi y mae'n eu derbyn, ddylanwadu ar yr effaith a dwyster 
yr effaith. 

1 2 3 4 5 
Prin yw'r niwed o'r digwyddiad.  OD ddim yn dangos gofid dros gyfnod sylweddol o amser.  Gall niwed 
sylweddol fod wedi digwydd ac yn debygol os bydd yn digwydd eto.  Rhai cyfeiriadau AO blaenorol naill ai 
heb gysylltiad neu heb eu datrys. 
Corfforol: Rhai anafiadau ond heb fod yn sylweddol a heb angen triniaeth feddygol gan feddyg teulu neu 
ysbyty.  
Ariannol: Colled fach iawn o eiddo materol neu ariannol. 
Rhywiol: Dim cysylltiad corfforol ond tystiolaeth o bosib o baratoi i wylio deunyddiau rhywiol gignoeth. 
Emosiynol/seicolegol: Gofid ar adeg y digwyddiad ond dim tystiolaeth o effaith barhaol. Ond os bydd yn 
fwy na digwyddiad unigol ac yn digwydd eto, gall olygu gofid mwy parhaol neu niwed seicolegol.  
Esgeulustod: Methiant achlysurol i ddiwallu anghenion yr unigolyn a'r effaith yn fach iawn ac yn fyrhoedlog. 
Annhebygol o olygu esgeulustod bwriadus os oes diffyg galluedd gan yr unigolyn 
 
Ddim yn targedu'r oedolyn diamddiffyn yn benodol - yn y lle anghywir ar yr adeg anghywir.  Gall gael 
cysylltiad parhau â'r tramgwyddwr honedig.  Gall fod pryderon blaenorol ynglŷn â'r tramgwyddwr honedig. 
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Asesiad Mesur Risgiau Amddiffyn Oedolion 
DS: Mae'r asesiad hwn yn penderfynu beth yw lefel y risg i'r dioddefwr honedig unwaith y penderfynir y dylid bwrw 
ymlaen â'r cyfeiriad i'r broses amddiffyn oedolion.  Nid yw'r enghreifftiau a roddir i ddangos yr effaith bosib ar y 
dioddefwr honedig yn gynhwysfawr a gall ffactorau eraill, megis hanes yr unigolyn, ei sefyllfa bresennol gartref neu ei 
rwydweithiau cefnogi, neu ansawdd unrhyw wasanaethau cefnogi y mae'n eu derbyn, ddylanwadu ar yr effaith a dwyster 
yr effaith. 

1 2 3 4 5 
Effaith y digwyddiad honedig yn sylweddol ond nid yn hirhoedlog.  Mae niwed sylweddol wedi digwydd a 
gallai fod yn fwy difrifol os bydd yn digwydd eto.  Y risg a amlygwyd ym mhryderon achos amddiffyn 
oedolion blaenorol yn parhau.  
Corfforol: Cafodd yr oedolyn diamddiffyn anafiadau yr oedd yn rhaid i feddyg teulu neu ysbyty eu trin ac 
wedi dioddef trawma am gyfnod sylweddol o amser.  
Ariannol: Colli eiddo materol neu ariannol yn cynyddu yn eu gwerth. 
Rhywiol: Dim cysylltiad corfforol ond tystiolaeth o baratoi/orfodi i wylio deunyddiau neu weithredoedd 
rhywiol gignoeth.  
Emosiynol/seicolegol: Niwed i les emosiynol unigolyn a/neu iechyd meddwl a allai bara am gyfnod. O 
bosib yn ganlyniad i sawl achos o fwlio neu reoli. 
Esgeulustod: Methiant mynych i ddiwallu anghenion yr unigolyn a hynny'n esgor ar sawl digwyddiad lle 
mae'n dioddef niwed.  Gall olygu esgeulustod bwriadus os oes diffyg galluedd gan yr unigolyn  
Yr oedolyn diamddiffyn yn cael ei dargedu o bosib ac yn dod i gysylltiad â'r tramgwyddwr honedig yn aml.  
Fodd bynnag, mwy o fonitro/oruchwyliaeth ar waith. 
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Mae'r niwed i'r oedolyn diamddiffyn yn fawr ac yn parhau dros gyfnod sylweddol. Mae niwed sylweddol 
wedi digwydd, yn parhau a/neu bydd yn cynyddu os bydd yn digwydd eto.  
Corfforol: Yr oedolyn diamddiffyn wedi dioddef anafiadau sylweddol. Triniaeth feddygol frys yn hanfodol. 
Ariannol: Colli eiddo materol neu ariannol yn sylweddol gan effeithio ar amodau/safon byw neu allu 
emosiynol.  
Rhywiol: Cysylltiad corfforol, p'un ai personol ai peidio. Tystiolaeth o ymdrechion i baratoi a/neu orfodi'r 
unigolyn i gymryd rhan mewn gweithredoedd rhywiol  gignoeth (gall gynnwys paratoi ar gyfer puteindra).  
Emosiynol/seicolegol: Niwed parhaol i iechyd emosiynol a/neu feddyliol yr unigolyn - e.e. colli hunanhyder 
a hunan-barch. O bosib yn ganlyniad i fwlio di-baid neu reoli. 
Esgeulustod: Methiant parhaus i ddiwallu anghenion yr unigolyn, a hynny'n effeithio'n sylweddol ar iechyd a 
lles yr unigolyn hwnnw a all barhau am gyfnod sylweddol. Esgeulustod bwriadus o bosib os oes diffyg 
galluedd gan yr unigolyn.  
Yr oedolyn diamddiffyn yn cael ei dargedu a/neu'n dod i gysylltiad rheolaidd â'r tramgwyddwr honedig. 
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Asesiad Mesur Risgiau Amddiffyn Oedolion 
DS: Mae'r asesiad hwn yn penderfynu beth yw lefel y risg i'r dioddefwr honedig unwaith y penderfynir y dylid bwrw 
ymlaen â'r cyfeiriad i'r broses amddiffyn oedolion.  Nid yw'r enghreifftiau a roddir i ddangos yr effaith bosib ar y 
dioddefwr honedig yn gynhwysfawr a gall ffactorau eraill, megis hanes yr unigolyn, ei sefyllfa bresennol gartref neu ei 
rwydweithiau cefnogi, neu ansawdd unrhyw wasanaethau cefnogi y mae'n eu derbyn, ddylanwadu ar yr effaith a dwyster 
yr effaith. 
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Mae'r niwed yn  beryg bywyd neu'n debygol o gael effaith niweidiol barhaol ar iechyd a lles yr unigolyn.  
Mae cam-drin difrifol wedi digwydd neu'n debygol o barhau o ran yr oedolyn diamddiffyn hwn neu oedolion 
diamddiffyn eraill. Sefyllfa argyfyngus/sefyllfa risg uchel yn parhau. 
Corfforol: Yr oedolyn diamddiffyn wedi cael anafiadau difrifol neu sy'n peryglu ei fywyd.  Sylw meddygol 
brys yn hanfodol. 
Ariannol: Wedi colli eiddo materol neu ariannol gwerthfawr a/neu'r effaith ar amodau byw yn ddifrifol. 
Rhywiol: Ymosodiad rhywiol difrifol, megis treisio.  Tystiolaeth o baratoi a/neu orfodi i gymryd rhan mewn 
gweithgareddau rhywiol, gan gynnwys puteindra. 
Emosiynol/seicolegol: Niwed parhaol difrifol i iechyd emosiynol a/neu feddyliol yr unigolyn - e.e. newid 
parhaol yn ei bersonoliaeth, yr angen am driniaeth iechyd meddwl parhaus. 
Esgeulustod: Methiant parhaus i ddiwallu anghenion yr unigolyn, a hynny’n effeithio'n ddifrifol ac yn barhaol 
ar ei iechyd a'i les.  Esgeulustod bwriadus o bosib os oes diffyg galluedd gan yr unigolyn 
Mae'r oedolyn diamddiffyn yn cael ei dargedu a/neu'n dod i gysylltiad parhaus â'r tramgwyddwr honedig 
(e.e. maent yn byw yn yr un cartref) ac mae camau amddiffyn naill ai'n absennol neu wedi methu. 
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Rhesymau dros ganlyniad graddio'r risgiau 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pryderon cyffredinol/Problemau  
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AAttooddiiaadd  11  --  RRhheessttrr  oo''rr  tteerrmmaauu  aa  ddddeeffnnyyddddiirr  yynn  yy  PPoolliissii  aa''rr  
GGwweeiitthhddrreeffnnaauu 

Defnyddir y termau a'r byrfoddau canlynol yn y Polisi a Gweithdrefnau Amddiffyn 
Oedolion: 
 
AGGCC - Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru. 

Anhwylder Meddyliol - Mae Deddf Iechyd Meddwl 1983, fel y'i diwygiwyd gan 
Ddeddf Iechyd Meddwl 2007, yn dweud fel hyn: ‘mental disorder’ means any 
disorder or disability of the mind; and ‘mentally disordered’ shall be construed 
accordingly; but a person with learning disability shall not be considered by 
reason of that disability to be - (a) suffering from mental disorder for the purposes 
of the provisions mentioned in subsection (2B) below; or (b) requiring treatment 
in hospital for mental disorder for the purposes of sections 17E and 50 to 53 
below, unless that disability is associated with abnormally aggressive or seriously 
irresponsible conduct on his part ‘learning disability’ means a state of arrested or 
incomplete development of the mind which includes significant impairment of 
intelligence and social functioning. 

Asiantaethau - sef yr holl sefydliadau iechyd a gofal cymdeithasol sy'n gweithio 
yng Nghymru. 

Cam-drin - sef 'Amharu ar hawliau dynol a sifil unigolyn gan berson neu 
bersonau eraill a hynny'n arwain at niwed sylweddol'. 

Cyfarfod Strategaeth - cyfarfod amlasiantaeth yw hwn i drafod natur y cyfeirio a 
chytuno ar ymateb. 

Cyfarfod Strategaeth a Ailalwyd  - sef cam o bosib mewn cyfres o gyfarfodydd 
angenrheidiol i gwblhau'r gwaith sy'n ofynnol gan gyfeiriad Amddiffyn Oedolion 
neu gall ddod â'r broses Amddiffyn Oedolion i ben.  

Cyfeiriad/cyfeirio yw adrodd yn uniongyrchol am honiad, pryder neu ddatgeliad 
wrth sefydliad statudol (Gwasanaethau Cymdeithasol, yr Heddlu, Iechyd neu 
AGGCC).  Mae'n bryder sy'n cael ei gofnodi'n ffurfiol ar ffurflen Gyfeirio 
Amddiffyn Oedolion - dyma ddechrau proses ffurfiol Amddiffyn Oedolion. 
Cynhadledd Achos  - sef cyfarfod amlasiantaeth a gynhelir i drafod canlyniad yr 
ymchwiliad ac asesu'r camau amddiffyn parhaus ar gyfer yr Oedolyn 
Diamddiffyn. 

Mae'n rhaid cael Cynllun Amddiffyn Cyffredinol os oes tystiolaeth sy'n 
awgrymu bod risg i Oedolion Diamddiffyn eraill, neu bod ffactorau risg generig 
sefydliadol y mae'n rhaid mynd i'r afael â hwy. 

Mae'n rhaid cael Cynllun Amddiffyn Unigol  os oes tystiolaeth sy'n awgrymu 
bod y risg i Oedolyn Diamddiffyn yn parhau. 

Darparwyr yw'r term a ddefnyddir yn gyffredinol yn y ddogfen hon  i gyfeirio at 
asiantaethau yn y sectorau preifat a gwirfoddol sy'n darparu gwasanaethau gofal 
a chefnogi, yn hytrach nag asiantaethau statudol. 

 

 

http://www.csiw.wales.gov.uk/index.asp
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Galluedd Meddyliol – yn unol â'r Ddeddf Galluedd Meddyliol, y rhagdybiaeth yw 
bod gan unigolyn y galluedd meddyliol i wneud penderfyniad penodol os nad 
ydyw wedi ei asesu nad oes ganddo'r galluedd meddyliol ar adeg gwneud y 
penderfyniad.  Mae'r Ddeddf yn diffinio diffyg galluedd meddyliol i wneud 
penderfyniad fel a ganlyn: ‘… a person lacks capacity in relation to a matter if at 
the material time he is unable to make a decision for himself in relation to the 
matter because of an impairment of, or a disturbance in the functioning of, the 
mind or brain.’  

Gofalwr  - sef gofalwyr di-dâl, er enghraifft, perthnasau neu ffrindiau oedolyn 
diamddiffyn.  (Gelwir gweithwyr sy'n cael eu talu, er mai teitl eu swydd yw 
'gofalwr', yn ‘staff’). 

Gweithdrefnau - sef Gweithdrefnau Cymru ar gyfer amddiffyn oedolion hawdd 
eu niweidio (yn y ddogfen hon). 
Mae Llawlyfr yn cyfeirio at holl rannau'r Polisi a Gweithdrefnau Amddiffyn 
Oedolion, gan gynnwys Ffurflenni Arweiniol, Offerynnau, Templedi, Arweiniad, 
Cysylltiadau a Phwyntiau Cyfeirio. 

Diffinnir Niwed Sylweddol yn gamdriniaeth (gan gynnwys cam-drin rhywiol a 
ffurfiau ar gamdriniaeth nad ydynt yn gorfforol); niweidio, neu ddirywiad y gellir ei 
osgoi, mewn iechyd corfforol neu feddyliol; a/neu niweidio datblygiad corfforol, 
emosiynol, cymdeithasol neu ymddygiadol.  

Oedolyn Diamddiffyn (neu weithiau ‘Hawdd ei Niweidio)  - sef unigolyn dros 
18 oed y mae neu o bosib bod, arno angen gwasanaethau gofal cymunedol 
oherwydd anabledd meddwl neu anabledd arall neu oed neu salwch, ac sydd, 
neu o bosib yn methu â gofalu amdano ei hun, neu'n methu ag amddiffyn ei hun 
rhag niwed sylweddol neu ecsbloetio difrifol.    

Polisi -  sef Polisi Cymru ar gyfer amddiffyn oedolion hawdd eu niweidio (yn y 
ddogfen hon).  
Y Rheolwr Arweiniol Dynodedig yw'r swyddog sy'n gyffredinol gyfrifol am reoli 
achos Amddiffyn Oedolion. 

Rhybuddio - sef pryder neu ddatgeliad neu amheuaeth bod oedolyn diamddiffyn 
yn cael ei gam-drin. 

Y Sector Annibynnol  - sef darparwyr/asiantaethau'r sector gwirfoddol a 
phreifat. 

Trafodaeth Strategaeth - trafodaeth amlasiantaeth â'r unigolion arwyddocaol 
sy'n ymwneud â'r Oedolyn Diamddiffyn.  Gall fod wyneb yn wyneb neu dros y 
ffôn/e-bost.  Rhaid ei chynnal o fewn dau ddiwrnod gwaith (ac eithrio 
penwythnosau) o dderbyn y cyfeiriad.  
Ymchwiliad yw proses strwythuredig i gasglu tystiolaeth i benderfynu a ellir 
profi'r honiad o gam-drin, y ceir cytundeb arno gan bartneriaid y strategaeth a 
chynhwysir y dystiolaeth mewn adroddiad ymchwiliad a gyflwynir i bartneriaid y 
strategaeth. 
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ARWEINIAD AR GYFER CYNNAL ADOLYGIADAU AMLASIANTAETH O 
ACHOSION DIFRIFOL 

 
1.0 Rhagarweiniad 

1.1 Mae'n un o ddyletswyddau sylfaenol pob asiantaeth sy'n ymwneud â 
gofal, cefnogaeth ac amddiffyn oedolion diamddiffyn i sicrhau y darperir 
ac y cedwir y safonau uchaf posib o ofal, cefnogaeth ac amddiffyn bob 
amser. Rhan o'r ddyletswydd hon yw'r rheidrwydd i ddysgu o 
gamgymeriadau.  Mae hyn yn bwysig iawn pan fo diffygion neu dorarfer 
difrifol yn digwydd, a hynny'n arwain at farwolaeth neu anafu oedolyn 
diamddiffyn yn ddifrifol.  Hwyrach y bu methiant i ddarparu gofal iechyd a 
chymunedol, neu fethiant i ddefnyddio gweithdrefnau Amddiffyn 
Oedolion, neu eu rhoi ar waith yn llawn, neu ddiffyg yn y gweithdrefnau 
hwythau.  

1.2  Er mwyn sicrhau bod gwersi'n cael eu dysgu o achosion o'r fath, mae'n 
hanfodol bod yr holl asiantaethau sy'n ymwneud â gwaith amddiffyn 
oedolion yn cytuno i gymryd rhan mewn Adolygiad o Achos Difrifol.  Wrth 
roi'r arweiniad hwn ar waith, bydd Pwyllgorau Amddiffyn Oedolion yn 
ceisio cefnogaeth a chydweithrediad llawn eu holl asiantaethau partner.  
Fodd bynnag, mae'n bwysig cydnabod nad oes sail statudol i'r arweiniad 
hwn ac felly nid yw'n bosib ei orfodi'n gyfreithiol, sy'n wahanol iawn i'r 
arweiniad AAD a roddwyd ar waith o dan y Ddeddf Plant ac arweiniad 
Diogelu Plant gyda'n Gilydd (diogelu lles plant yng Nghymru) i Fyrddau 
Diogelu Plant Lleol (BDPLl/LSCBs) yng Nghymru.   

1.3 Pan fydd oedolyn diamddiffyn yn marw ac mae'n hysbys bod cam-drin 
neu esgeulustod yn ffactor yn y farwolaeth honno, neu o leiaf bod 
amheuaeth o hynny, dylai asiantaethau lleol ystyried ar unwaith a oes 
risg o niwed i oedolion diamddiffyn eraill ac y dylid eu diogelu.  Ar ôl 
hynny, dylai asiantaethau a'r Pwyllgor Amddiffyn Oedolion (PAO) 
ystyried a oes gwersi i'w dysgu ynglŷn â'r ffordd y maent yn gweithio 
gyda'i gilydd i ddiogelu oedolion diamddiffyn. Yn yr un modd, dylai'r PAO 
ystyried a oes gwersi i'w dysgu os yw oedolyn diamddiffyn wedi cael 
anaf a allai beryglu ei fywyd neu amhariad difrifol neu barhaol i'w iechyd 
a'i ddatblygiad neu wedi dioddef cam-drin rhywiol tra difrifol; a bod yr 
achos yn codi pryderon ynglŷn â gwaith amlasiantaeth i amddiffyn 
oedolion hawdd eu niweidio.   

2.0  Diben Adolygiadau o Achosion Difrifol:  

2.1   Prif ddiben unrhyw AAD a gynhelir o dan yr arweiniad hwn yw:  

•  Penderfynu a oes gwersi i'w dysgu o'r achos ynglŷn â'r ffordd y 
mae gweithwyr proffesiynol ac asiantaethau lleol yn gweithio gyda'i 
gilydd i ddiogelu oedolion diamddiffyn;  

•  Nodi'n glir beth yw'r gwersi hynny, sut cânt eu rhoi ar waith a pha 
newidiadau a ddisgwylir o ganlyniad;  

•  Gwella gwaith amlasiantaeth, ac amddiffyn a chefnogi oedolion 
diamddiffyn yn well.   
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2.2 Dylid cofio bob amser nad ymchwiliadau i sut y bu farw oedolyn 
diamddiffyn neu pwy allai fod ar fai yw AAD. Gwaith Crwneriaid a'r 
Llysoedd Troseddol yw penderfynu ar hynny.  Dylid cofio hefyd, er nad 
diben pennaf Adolygiad o Achos Difrifol yw penderfynu ar esgeulustod 
neu fai ar ran unrhyw asiantaeth neu unigolyn sy'n ymwneud â'r achos, 
os caiff materion difrifol eu nodi, hwyrach y bydd rhaid i reolwyr yr 
asiantaethau perthnasol gymryd camau gweithredu.  

3.0  Y rhyngwyneb rhwng AAD a phrosesau eraill.  

3.1  Mae'n rhaid cael eglurder ynglŷn â'r cysylltiad sy'n debygol o fodoli 
rhwng prosesau'r AAD a phrosesau eraill megis:  

 gwaith y Crwner, sydd fel arfer wedi ei gwblhau cyn yr AAD. 

 Fel arfer bydd adolygiadau o laddiadau a gomisiynir gan Gynulliad 
Cymru drwy Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru (lle bu'r tramgwyddwr 
yn gleient i'r gwasanaethau iechyd meddwl) wedi eu cwblhau cyn yr 
AAD, er, drwy gytundeb, gallent redeg ar y cyd. 

 Ymchwiliadau, gan gynnwys ymchwiliadau troseddol.  Bydd y rhain 
fel arfer wedi eu cwblhau cyn yr AAD.  Os nad ydynt, rhaid cytuno 
ar unrhyw gynigion ar gyfer AAD â'r rhai sy'n arwain yr 
ymchwiliadau troseddol er mwyn sicrhau na fyddant yn rhagfarnu 
unrhyw achosion troseddol wedi hynny. 

 Camau disgyblu. 

 Rheoli Gofal – gan gynnwys help parhaus i oedolion diamddiffyn 
sydd wedi dioddef y cam-drin honedig.  

3.2 Cydgysylltu â'r Crwner  

Pan fydd oedolyn diamddiffyn yn marw, a'i bod yn hysbys naill ai bod 
cam-drin neu esgeulustod bwriadol yn ffactor sydd wedi cyfrannu at y 
farwolaeth neu bod amheuaeth o hynny, rhaid i'r gweithredu canlynol 
ddigwydd o ran y Crwner, cyn i'r PAO gomisiynu AAD:  

 Bydd cynrychiolydd yr Heddlu ar is-bwyllgor y PAO yn ymholi â'r 
Crwner i weld a fydd cwêst yn cael ei gynnal neu a yw wedi ei 
gynnal.  

 Os bwriedir cynnal cwêst, bydd cadeirydd y PAO yn rhoi gwybod 
(yn ysgrifenedig) i'r crwner sy'n gyfrifol am yr ardal lle bu farw'r 
oedolyn, y bydd adolygiad o dan y canllawiau hyn yn cael ei gynnal. 

 Ar ôl i'r PAO gytuno ar gylch gorchwyl yr adolygiad, bydd y 
cadeirydd yn ei gyflwyno i'r crwner sy'n gyfrifol am yr ardal lle bu 
farw'r oedolyn ac yn gwahodd sylwadau gan y crwner er mwyn 
osgoi unrhyw wrthdaro rhwng y ddwy broses wahanol. 
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 Os nodir bod gwrthdaro, gellir cynnal cyfarfod rhwng Cadeirydd y 
PAO a'r Crwner i geisio datrys y problemau.  

 Bydd cynrychiolydd yr Heddlu ar y Panel Adolygu Achosion yn 
gyswllt rhwng y Crwner a'r PAO er mwyn nodi'r amserlen ar gyfer y 
cwêst.  

 Os cwblheir yr adolygiad cyn cynnal y cwêst, bydd cadeirydd y PAO 
yn cyflwyno Crynodeb Gweithredol o'r adroddiad a gwblhawyd i'r 
crwner cyn cyhoeddi'r adroddiad, ac yn gwahodd sylwadau o ran 
unrhyw wrthdaro rhwng y ddwy broses wahanol.  

3.3 Cydgysylltu â'r Asiantaethau Cyfiawnder Troseddol  

Mewn rhai achosion, gall achos troseddol ddilyn marwolaeth oedolyn 
diamddiffyn neu ei gam-drin yn droseddol.  Dylai'r rhai sy'n cydlynu'r 
AAD drafod gyda'r asiantaethau cyfiawnder troseddol (yr Heddlu a 
Gwasanaeth Erlyn y Goron) sut dylai'r broses adolygu ystyried achos o'r 
fath a materion megis amseru'r adolygiad, sut i gynnal yr adolygiad (gan 
gynnwys cyfweliadau â'r personél perthnasol), a phwy ddylai gyfrannu a 
phryd.  Ni ddylid gohirio AAD o angenrheidrwydd oherwydd achos 
troseddol sy'n digwydd/heb ddod i ben neu ddiffyg penderfyniad ar y 
pryd ynghylch pryd dylid erlyn ai peidio.  Gall llawer o waith defnyddiol i 
ddeall a dysgu o nodweddion yr achos fynd rhagddo yn aml heb iddo  
ddylanwadu ar dystion mewn achos troseddol. Mewn rhai achosion, 
hwyrach na fydd yn bosib cwblhau neu gyhoeddi adolygiad tan ar ôl i 
achos y Crwner neu achos troseddol ddod i ben, ond ni ddylai hyn atal y 
gwaith o weithredu o'r gwersi cynnar a ddysgwyd.  

3.4 Prosesau Adolygu Eraill  

Cyn comisiynu AAD, rhaid i Gadeirydd y PAO ddarganfod a gafodd 
adolygiad achos ei gomisiynu neu a yw'n debygol o gael ei gomisiynu o 
dan feini prawf adolygu eraill megis Adolygiad Cyfrinachol o 
Farwolaethau sy'n Ymwneud â Chyffuriau yng Nghymru, Trefniadau 
Amlasiantaeth i Amddiffyn y Cyhoedd (MAPPA) neu Adolygiad Achos 
Lladdiad Cam-drin yn y Cartref.   

 
4.0 Penderfynu gan ba PAO y mae'r cyfrifoldeb arweiniol. 

Os oes gan fwy nag un PAO wybodaeth am oedolyn diamddiffyn, mae'n 
bwysig cydnabod gan bwy mae'r cyfrifoldeb arweiniol o'r cychwyn cyntaf.  
Mae'r amodau ar gyfer penderfynu gan ba PAO y mae'r cyfrifoldeb 
arweiniol wedi eu cynnwys ym Memorandwm o Ddealltwriaeth y 
trefniadau rhyngasiantaeth ar gyfer ymchwilio i gam-drin honedig o 
oedolion diamddiffyn sydd wedi eu lleoli mewn ardaloedd awdurdodau 
lleol eraill.  Disgwylir y bydd PAO y sir yr ymgymerwyd ag ymchwiliad 
ynddi neu a fyddai wedi ymgymryd ag ymchwiliad yn gyfrifol am ystyried 
a ddylid sefydlu AAD ai peidio.  



 

   237 

5.0   Ceisiadau i Bwyllgorau Amddiffyn Oedolion am AAD  

5.1 Gall unrhyw asiantaeth neu weithiwr proffesiynol gyfeirio achos at 
Gadeirydd PAO os bernir bod gwersi pwysig i waith amlasiantaeth i'w 
dysgu o'r achos.  

(Gweler Atodiad 1 am fformat cyfeiriadau o'r fath). 

5.2 Os yw oedolyn diamddiffyn yn marw neu wedi ei gam-drin yn ddifrifol yn 
unrhyw un o'r amgylchiadau isod, rhaid hysbysu'r PAO yn yr ardal y 
digwyddodd y farwolaeth/cam-drin difrifol ynddi er mwyn iddynt ystyried 
cynnal AAD ynglŷn â chyfranogiad yr asiantaethau a'r gweithwyr 
proffesiynol a fu'n gyfrifol am ddiogelu'r oedolyn diamddiffyn a'i les.   

Fodd bynnag, dylai PAO gynnal Adolygiad Achos Difrifol bob amser yn 
yr amgylchiadau canlynol: 

 Os yw oedolyn diamddiffyn yn marw a'i bod yn hysbys bod naill ai 
cam-drin neu esgeulustod bwriadol wedi cyfrannu at y farwolaeth 
neu bod amheuaeth fod hynny'n wir. 

 Os yw marwolaeth oedolyn diamddiffyn yn deillio o hunanladdiad, a 
bod yr amgylchiadau a arweiniodd at y farwolaeth yn awgrymu bod 
cam-drin neu esgeulustod bwriadol wedi cyfrannu at hynny neu bod 
amheuaeth fod hynny'n wir. 

 Os yw oedolyn diamddiffyn yn cael anaf a all beryglu ei fywyd neu 
amhariad difrifol a pharhaol ar ei iechyd, ac mae'n hysbys bod naill 
ai cam-drin neu esgeulustod bwriadol wedi cyfrannu at ei gyflwr neu 
bod amheuaeth fod hynny'n wir. 

 Os yw oedolyn diamddiffyn wedi dioddef cam-drin rhywiol difrifol ac 
mae'n hysbys bod naill ai cam-drin neu esgeulustod bwriadol wedi 
cyfrannu at ei gyflwr neu bod amheuaeth fod hynny'n wir. 

 Mewn unrhyw achos sy'n peri pryder cyhoeddus ynglŷn â gwaith 
rhyngasiantaeth i amddiffyn oedolion hawdd eu niweidio.  

5.3  Gall y cwestiynau canlynol gynorthwyo Cadeirydd y PAO i benderfynu a 
ddylai achos fod yn destun AAD ai peidio mewn amgylchiadau ar wahân 
i farwolaeth oedolyn diamddiffyn.  Bydd ateb cadarnhaol i un o leiaf o'r 
cwestiynau hyn yn debygol o awgrymu y byddai gwersi defnyddiol yn 
deillio o adolygiad: 

 A oedd tystiolaeth o risg o niwed sylweddol i oedolyn diamddiffyn  

- na chafodd ei chydnabod gan asiantaethau neu unrhyw weithiwr 
proffesiynol a oedd mewn cysylltiad â naill ai'r oedolyn diamddiffyn 
neu'r tramgwyddwr honedig neu  

- na chafodd ei rhannu ag eraill neu  

- na fu gweithredu priodol arni? 

 A gafodd yr oedolyn diamddiffyn ei gam-drin mewn lleoliad 
sefydliadol (e.e. megis ysbyty neu gartref)?  
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 A gafodd yr oedolyn diamddiffyn ei gam-drin pan oedd yn derbyn 
gofal gan yr awdurdod lleol?  

 A yw un asiantaeth o leiaf neu weithiwr proffesiynol o'r farn na 
chafodd eu pryderon eu hystyried yn ddigon difrifol, na bod rhywun 
arall wedi gweithredu arnynt yn briodol?  

 A yw'r achos yn awgrymu bod methiannau mewn un agwedd neu 
fwy o roi gweithdrefnau ffurfiol Amddiffyn Oedolion ar waith yn lleol 
yn mynd y tu hwnt i'r ffordd yr ymgymerwyd â'r achos hwn yn unig? 

 A yw hi'n ymddangos bod gan yr achos oblygiadau ar gyfer 
amrywiaeth o asiantaethau a/neu weithwyr proffesiynol? 

 A yw'r achos yn awgrymu hwyrach y bydd rhaid i'r PAO newid ei 
brotocolau neu weithdrefnau lleol, neu efallai nad yw'r protocolau 
a'r gweithdrefnau'n cael eu lledaenu a'u deall a'u gweithredu'n 
ddigonol?   

6.0   Archwiliadau Achos Rhagarweiniol  

Gall Cadeirydd y PAO benderfynu nad yw wedi cael digon o wybodaeth i 
benderfynu a yw AAD yn briodol ai peidio. Mewn amgylchiadau o'r fath, 
gall ofyn am Archwiliad Achos Rhagarweiniol rhyngasiantaeth e.e.  gan 
yr is-grŵp Adolygu Achosion Difrifol/Cydlynydd Amddiffyn Oedolion. 
Diben penodol yr archwiliad achos yw galluogi'r Cadeirydd i benderfynu 
ar y camau gweithredu yn y dyfodol y gellir eu cyfiawnhau.   

7.0  Materion ymgynghori a chydsynio 

Mae arfer gorau'n dweud y byddai'n dda, cyn dechrau unrhyw AAD, 
ymgynghori â pherthynas agosaf, teulu a/neu gynrychiolydd yr oedolyn 
diamddiffyn (mewn achosion lle mae'r oedolyn diamddiffyn naill ai wedi 
marw neu heb alluedd) er mwyn iddynt fod yn ymwybodol o'r broses a 
phwrpas cynnal AAD.  Yn yr un modd, yn yr achosion hynny lle mae'r 
oedolyn diamddiffyn yn fyw a chanddo'r galluedd i ddeall y rhesymau 
dros gynnal yr adolygiad achos hwn, dylid ymgynghori ag yntau hefyd,  
Er nad yw cydsynio teulu/cynrychiolydd yr oedolyn diamddiffyn yn 
hanfodol, gall adolygu achos fod yn anodd heb eu cefnogaeth a'u 
cydweithrediad parod. Wrth gwrs, gall yr adolygiad achos fynd ei flaen ni 
waeth a fydd teulu/cynrychiolydd yr oedolyn diamddiffyn yn cynnig eu 
cefnogaeth i'r broses ai peidio.  Argymhellir hefyd y dylid hysbysu'r 
oedolyn diamddiffyn (lle bo'n briodol) a/neu berthnasau/gynrychiolwyr o'r 
ymchwiliad oherwydd bydd hyn yn datblygu cydberthynas a all fod yn 
hanfodol os bydd darnau o wybodaeth ar goll.  Dylid cofio hefyd y gallai 
Crynodeb Gweithredol unrhyw Adolygiad Achos Difrifol gael ei gyhoeddi 
yn y man. 
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8.0  Is-grŵp Adolygu Achosion Difrifol  

8.1 Mae'n bosib y bydd gan PAO Is-grŵp Adolygu Achosion Difrifol sefydlog 
neu gall y Cadeirydd alw is-grŵp. Os bydd Cadeirydd y PAO yn ystyried a 
ddylid cynnal AAD, ef fydd yn gyfrifol am gyfeirio'r cais i'r Is-grŵp AAD er 
mwyn iddynt ymgymryd â'r adolygiad a gosod ei gylch gorchwyl penodol. 

Bydd yr Is-grŵp AAD yn:- 

 Argymell i Gadeirydd y PAO a ddylid cynnal AAD ai peidio. 

 Awgrymu cynigion amgen os yw'n briodol.  Gall asiantaethau 
ddysgu mewn ffyrdd gwahanol, a phan fo hynny'n briodol, gallant 
ymgymryd ag adolygiadau rheoli unigol neu archwiliadau ffeiliau 
achosion amlasiantaeth ar yr achosion hynny nad ydynt yn 
cyrraedd trothwy AAD ond lle byddai archwilio pellach yn fuddiol. 

 Enwi aelodaeth gychwynnol Panel AAD a fydd yn cynnal ac yn 
rheoli proses yr AAD ynglŷn ag achos penodol. 

 Gosod cylch gorchwyl cychwynnol ar gyfer y Panel AAD sy'n cynnal 
yr adolygiad. 

 Monitro datblygiad y Panel AAD yn ôl y galw. 

Mae cael Is-grŵp AAD sefydlog o fantais oherwydd gall hefyd:  

 Archwilio cynlluniau gweithredu sy'n ymwneud ag AAD blaenorol. 

 Adolygu crynodebau gweithredol AAD allanol a chenedlaethol i 
nodi'r arfer gorau. 

 Darparu adroddiadau rheolaidd i'r PAO. 

Ni ddylai Cadeirydd y PAO fod yn Gadeirydd yr Is-grŵp AAD er mwyn cael 
tryloywder yn y penderfyniadau, ac yn ddelfrydol, dylai fod yn annibynnol 
ar y sir y mae'n cael gwahoddiad i ymgymryd â'r rôl ynddi. 

Dylai aelodaeth graidd yr Is-grŵp AAD gynnwys o leiaf y canlynol:  

•  Gwasanaethau Cymdeithasol.   

•  Sector Iechyd (Ymddiriedolaeth a/neu'r Bwrdd Iechyd Lleol fel y 
bo'n briodol).  

•  Cynrychiolydd cyfreithiol (awdurdod lleol).  

•   Yr Heddlu.  

•  AGGCC (ar gyfer lleoliadau rheoledig). 

8.2 Yn ogystal â'r aelodaeth graidd, gellid ystyried, o achos i achos, gyfethol 
unigolion eraill i'r Panel os yw'r materion yn gofyn am wybodaeth ac 
arbenigedd penodol.  Gall hyn gynnwys ystyried unigolyn lleyg cymwys a 
phrofiadol. 
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8.3 Disgwylir y bydd gan holl aelodau'r Is-grŵp AAD y profiad perthnasol 
priodol mewn ymchwilio i faterion difrifol a gwaith rhyngasiantaeth a 
bydd/roedd ganddynt gymwysterau addas a swyddi uwch yn eu 
hasiantaethau.  

Ar ben hynny, er mwyn sicrhau annibyniaeth a gwrthrychedd yr is-grŵp, ni 
fydd yr aelodau wedi cael unrhyw ymwneud uniongyrchol â'r achos sy'n 
destun yr adolygiad.  Bydd yn ddyletswydd ar bob aelod i fynegi budd o'r 
fath.  Cadeirydd y Pwyllgor Amddiffyn Oedolion fydd yn gyfrifol am 
gadarnhau hynny.  

9.0  Pennu cwmpas yr AAD 

Bydd yr Is-grŵp AAD, ym mhob achos unigol, yn ystyried cwmpas y 
broses adolygu, gan lunio cylch gorchwyl clir.  Ymysg y materion 
perthnasol mae'r canlynol:  

 Beth yw'r materion pwysicaf amlwg y mae'n rhaid mynd i'r afael â hwy 
wrth geisio dysgu o'r achos penodol hwn?  Sut gellir cael yr wybodaeth 
berthnasol a'i dadansoddi yn y ffordd orau? 

 A oes nodweddion yn yr achos sy'n awgrymu y dylai rhan o'r broses 
adolygu gynnwys, neu gael ei chynnal gan rywun sy'n annibynnol ar y 
gweithwyr proffesiynol/asiantaethau y bydd gofyn iddynt gymryd rhan 
yn yr adolygiad?  Mewn amgylchiadau o'r fath, a fyddai o help i'r Panel 
Adolygu Achos pe bai arbenigwr allanol yn cael ei benodi er mwyn cael 
golau pellach ar agweddau allweddol ar yr achos? 

•  Pwy dylai'r panel ei benodi i ymgymryd â'r adolygiad ac adrodd yn ôl 
iddynt?  Bydd rhaid cael adolygwr annibynnol sy'n meddu ar y profiad 
priodol ac yn uwch swyddog.  

•  Dros ba gyfnod amser y dylid adolygu digwyddiadau h.y. pa mor bell 
yn ôl y dylai'r ymholiadau fynd, a ble bydd y terfyn?  Pa wybodaeth am 
hanes/cefndir y teulu a fydd yn helpu i ddeall y gorffennol agos a'r 
presennol yn well ac y dylai'r adolygiad geisio ei ddeall?  

•  Pa asiantaethau a gweithwyr proffesiynol a ddylai gyfrannu i'r AAD, a 
phwy arall (e.e. perchennog cartref gofal, ysbyty preifat) y dylid gofyn 
iddynt gyflwyno adroddiadau neu gyfrannu mewn ffordd arall?  

•  A ddylid gofyn i aelodau o'r teulu/ofalwyr gyfrannu yn yr adolygiad?  

•  A fydd  archwiliadau arfer eraill cyfochrog yn deillio o'r achos (e.e. 
ymchwiliad troseddol, ymchwiliad i laddiad/hunanladdiad sy'n 
ymwneud ag iechyd meddwl neu ymchwiliad/achos disgyblu, adolygiad 
MAPPA) ac os felly, sut gall proses adolygu gydlynol fynd i'r afael orau 
â'r holl gwestiynau perthnasol y dylid eu gofyn, a hynny yn y ffordd 
fwyaf darbodus?  

•  Sut dylai'r adolygiad ystyried ymchwiliad crwner, ac (os yw'n 
berthnasol), unrhyw ymchwiliadau neu achosion troseddol sy'n 
gysylltiedig â'r achos?  A fydd rhaid cydgysylltu â'r crwner a/neu 
Wasanaeth Erlyn y Goron?  
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•  A ddylid cynnwys asiantaethau/gweithwyr proffesiynol mewn meysydd 
PAO eraill a beth fyddai rolau a chyfrifoldebau priodol y gwahanol POA 
eraill â diddordeb?  

•  Pwy fydd yn cysylltu â'r diddordebau perthnasol y tu allan i'r prif 
asiantaethau statudol e.e. gweithwyr proffesiynol annibynnol, 
sefydliadau gwirfoddol?  

•  Pryd dylai'r broses adolygu ddechrau a beth fydd dyddiad y cwblhau?  

•  Sut dylid trafod unrhyw ddiddordeb gan y cyhoedd, y teulu a'r 
cyfryngau cyn, yn ystod ac wedi'r adolygiad?  

•  A fydd rhaid i'r Panel Adolygu Achosion gael cyngor cyfreithiol 
annibynnol ar unrhyw agwedd ar yr adolygiad arfaethedig?  

Hwyrach y bydd rhaid ailystyried y materion hyn wrth i'r adolygiad fynd yn 
ei flaen ac wrth i wybodaeth newydd ddod i'r golwg.  

10.0  Amseru'r Adolygiadau o Achosion Difrifol 

Dylid cwblhau AAD o fewn yr amserlen a nodwyd gan yr is-grŵp. Fodd 
bynnag, mewn rhai achosion, ni fydd cymhlethdod yr achos yn ymddangos 
nes bod yr adolygiad ei hun wedi dechrau.  Bydd pob AAD yn amrywio'n 
fawr yn ei ehangder a'i gymhlethdod, ond ym mhob achos, dylid 
gweithredu ar y gwersi a ddysgwyd yn ddiymdroi.   

11.0 Cam-drin mewn Lleoliadau Sefydliadol 

Os bydd cam-drin difrifol yn digwydd mewn lleoliad sefydliadol, neu bod 
sawl dioddefwr a/neu dramgwyddwr yn rhan o'r achos, mae'r un 
egwyddorion adolygu yn berthnasol. Fodd bynnag, mae'n debyg y bydd yr 
AAD hyn yn fwy cymhleth ac ar raddfa fwy (e.e. ystyried cam-drin 
cyfundrefnol systematig dros gyfnodau hir) a bod rhaid cael mwy o amser. 
Bydd rhaid llunio'r cylch gorchwyl yn ofalus er mwyn ymchwilio i'r materion 
sy'n berthnasol i'r achosion penodol. Er enghraifft, os yw sawl oedolyn 
diamddiffyn wedi dioddef cam-drin mewn lleoliad sefydliadol, bydd yn 
bwysig archwilio a oedd neu sut roedd staff rheoli wedi cymryd camau i 
greu amgylchedd diogel i oedolion diamddiffyn, ac ymateb i'r pryderon 
penodol a godwyd. 

12.0 Paneli AAD 

Gall yr is-grŵp AAD ymgymryd â'r tasgau a ddisgrifir isod ar gyfer Panel 
AAD, ond gall ddewis penodi panel ar wahân.  Os penderfynir ar y cyntaf, 
dylai Cadeirydd is-grŵp yr AAD ddewis a phenodi Cadeirydd y Panel 
Adolygu Achos.  
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Rhaid i'r sawl a benodir feddu ar brofiad sylweddol o ymchwilio i faterion 
difrifol a gwaith rhyngasiantaeth, a bydd/wedi bod mewn swydd reoli 
mewn asiantaeth/sefydliad.  Gellir dethol y sawl a benodir o unrhyw un o'r 
asiantaethau partner craidd.  Gellir ystyried penodi Cadeirydd sy'n 
annibynnol ar yr asiantaethau partner craidd sy'n rhan o'r adolygiad, gan 
na ddylai'r Cadeirydd ddod o unrhyw asiantaeth sy'n darparu adolygiad 
rheoli asiantaeth neu sydd wedi darparu cyngor o ran yr achos penodol.  

Rôl y Panel AAD: 

 Dylai'r panel weithio yn ôl cylch gorchwyl cychwynnol yr AAD a 
bennwyd gan yr is-grŵp AAD a chyfeirio'n ôl i'r is-grŵp os bydd 
angen amrywio hwnnw. 

 Sicrhau bod Adolygiadau Rheoli Asiantaethau yn cael eu derbyn a'u 
bod ar gael i'r Adolygwr.  

 Penodi Adolygwr i ymgymryd â gwaith manwl yr AAD ac adrodd yn ôl 
o fewn yr amserlen gytunedig. 

 Ystyried yr Adroddiad Trosolwg gan yr Adolygwr, rhoi cyfle i'r holl 
asiantaethau perthnasol i wirio a chyflwyno sylwadau ar yr adroddiad, 
a phan fydd yn fodlon ar yr adroddiad, ei drosglwyddo i Gadeirydd y 
PAO er mwyn gweithredu. 

13.0 Adolygiadau Rheoli Mewnol  

13.1 Bydd cwmpas a chylch gorchwyl cychwynnol yr AAD yn nodi'r rhai a fydd 
yn cyfrannu, er, wrth i wybodaeth ddod yn hysbys, gall awgrymu y byddai 
cyfranogaeth eraill yn ddefnyddiol.  Yn benodol, hwyrach y daw 
gwybodaeth yn hysbys drwy achosion troseddol a allai fod yn berthnasol 
i'r adolygiad.  

13.2 Dylai'r PAA ofyn i bob asiantaeth sydd wedi bod yn gysylltiedig â'r achos 
ymgymryd ag Adolygiad Rheoli ar wahân o'i gysylltiad â'r oedolyn 
diamddiffyn a'r teulu.  Dylid gwneud hyn cyn gynted ag y gwneir 
penderfyniad i fwrw ymlaen ag AAD os nad yw eisoes wedi dechrau.  
Dylid gofyn i weithwyr proffesiynol annibynnol (gan gynnwys MT) i 
gyfrannu adroddiadau ynglŷn â'u cysylltiad â'r achos.  

13.3 Caiff y cais am Adolygiad Rheoli ac adroddiad ei gyfeirio at brif swyddog 
neu brif weithredwr yr asiantaeth berthnasol.  Er y gellir dirprwyo'r dasg o 
gwblhau'r adolygiad a'r adroddiad i uwchreolwr cymwysedig a phrofiadol 
yn yr asiantaeth, mae'n bwysig bod y prif swyddog yn cadarnhau'r 
adolygiad a'r adroddiad terfynol a'r argymhellion cyn eu cyflwyno i 
Gadeirydd y Panel Adolygu.   

13.4 Amcan yr Adolygiad Rheoli fydd ystyried yn agored ac yn feirniadol 
arferion unigolion a sefydliadau i weld a yw'r achos yn awgrymu bod 
angen newidiadau, ac os felly, nodi sut bydd y newidiadau hynny'n cael eu 
cyflawni.   
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13.5 Wedi derbyn y cais, argymhellir y dylai asiantaethau weithredu i sicrhau 
bod yr holl gofnodion perthnasol sy'n ymwneud â'r achos yn cael eu 
diogelu fel na fyddant yn cael eu colli na bod neb yn ymyrryd â hwy.   

13.6 Os yw staff neu unigolion eraill yn cael eu cyfweld gan y rhai sy'n paratoi'r 
Adolygiad Rheoli, dylid cadw cofnod ysgrifenedig o'r cyfweliadau hynny a'i 
rannu â'r cyfweledigion perthnasol. Os caiff unigolyn ei gyfweld yn 
uniongyrchol gan Ymchwilydd y PAA, dylid cofnodi hynny'n ffurfiol.   

13.7 Ar ôl i asiantaeth unigol gwblhau adroddiad yr Adolygiad Rheoli, dylai'r 
staff perthnasol yn yr asiantaeth honno gael cyfle i roi adborth a chael ôl-
drafodaeth.  Dylai hyn ddigwydd cyn cyflwyno adroddiad yr Adolygiad 
Rheoli i'r PAA a chyn cwblhau'r adroddiad trosolwg.  Hwyrach y bydd rhaid 
cael sesiwn adborth ddilynol os yw'r adroddiad trosolwg yn codi materion 
newydd ynglŷn â'r asiantaeth ac aelodau o'r staff.  

13.8 Pan fydd wedi ei gwblhau, dylai prif swyddog yr asiantaeth gadarnhau'r 
Adolygiad Rheoli a'i anfon at Gadeirydd y Panel o fewn yr amser a 
bennwyd yn y cais gwreiddiol.  Dylid mynegi unrhyw ohirio rhagweladwy ar 
unwaith wrth y Cadeirydd.  

13.9  Dylid defnyddio'r fformat a roddir yn Atodiad 2 yr arweiniad hwn yn 
ganllaw wrth baratoi unrhyw Adolygiad Rheoli.  Bydd hyn yn sicrhau yr eir 
i'r afael â'r cwestiynau perthnasol ac yn rhoi gwybodaeth i'r Paneli mewn 
fformat cyson i'w helpu i baratoi adroddiad trosolwg.   

13.10 Nid yw'r AAD y mae'r Adolygiadau Rheoli'n cyfrannu atynt yn rhan o 
ymchwiliad neu broses ddisgyblu.  Fodd bynnag, hwyrach y bydd 
gwybodaeth a ddaw i’r amlwg yn ystod yr adolygiadau'n awgrymu y dylid 
cymryd camau disgyblu o dan y gweithdrefnau sefydledig.  Neu gall 
adolygiadau gydredeg â chamau disgyblu. Mewn rhai achosion bydd 
camau disgyblu'n angenrheidiol ar frys er mwyn diogelu ac amddiffyn 
oedolion eraill hawdd eu niweidio.   

13.11 Yn ddelfrydol, ni ddylai'r rhai sy'n cynnal Adolygiadau Rheoli o 
wasanaethau unigol, neu sy'n cynhyrchu'r adroddiad trosolwg, fod wedi 
rhoi cyngor proffesiynol yn yr achos ac ni ddylent fod wedi ymwneud yn 
uniongyrchol â'r oedolyn diamddiffyn na'r teulu, na rheolwr llinell 
uniongyrchol yr ymarferwr(wyr) perthnasol.  Os nad yw hyn yn ymarferol, 
dylid diffinio'r rôl yn eglur.   

13.12 Bydd materion diogelu data yn debygol o godi yn ystod AAD, oherwydd 
bydd rhaid i'r asiantaethau sy'n rhan o'r adolygiad brosesu a rhannu 'data 
personol sensitif' sy'n ymwneud â'r achos dan sylw.  Mewn amgylchiadau 
o'r fath, rhaid glynu wrth yr egwyddorion allweddol ar gyfer rheoli data o'r 
fath a rhaid dilyn y canllawiau lleol ar rannu gwybodaeth ryngasiantaeth. 
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14.0  Ymchwiliadau a'r Adroddiad Trosolwg  

Bydd yr Adolygwr a benodir gan y Panel yn ystyried adroddiadau'r 
Adolygiadau Rheoli a gyflwynir iddo ac unrhyw gyflwyniadau ysgrifenedig 
eraill a dderbynnir ganddo.  Dylid cynnal yr ymchwiliadau a'r cyfweliadau 
dilynol angenrheidiol yn ôl y galw, ac wedi hynny, dylid dadansoddi'r holl 
ddata a gasglwyd ac yna'i grynhoi mewn Adroddiad Trosolwg i'r Panel.  
Dylai hwn gynnwys cronoleg gyflawn, gan gyfuno'r rhai a gynhwysir yn yr 
Adolygiadau Rheoli Unigol, ac ychwanegu tystiolaeth a gasglwyd yn ôl y 
galw.  

Bydd yr adroddiad yn dod â'r wybodaeth a'r dadansoddiad a gynhwysir yn 
yr Adolygiadau Rheoli unigol ynghyd, a hefyd gasgliadau ymchwiliadau ac 
adroddiadau a gomisiynwyd gan unrhyw garfannau perthnasol cysylltiedig 
eraill.  Cynhyrchir adroddiadau trosolwg yn unol â'r fformat amlinellol a 
geir yn Atodiad '5', er bydd yr union fformat yn dibynnu ar nodweddion yr 
achos, fel y mae'n wir hefyd am yr Adolygiadau Rheoli. Bydd yr amlinelliad 
hwn fwyaf perthnasol i gam-drin neu esgeulustod sydd wedi digwydd 
mewn teulu.   

15.0  Rhoi'r Argymhellion ar Waith  

Ar ôl derbyn yr Adroddiad Trosolwg rhaid i'r Panel sicrhau bod yr 
asiantaethau ac unigolion sy'n cyfrannu yn fodlon bod eu gwybodaeth  
wedi'i chynrychioli'n deg ac yn gyflawn yn yr Adroddiad. Unwaith y bydd y 
Panel yn fodlon ar yr Adroddiad a'i argymhellion, dylid cyflwyno Adroddiad 
Terfynol i'r PAO.  

Er mwyn rhoi argymhellion yr Adolygiad ar waith, bydd y PAO yn:  

 Troi'r argymhellion yn gynllun gweithredu y bydd uwch swyddogion 
pob asiantaeth berthnasol yn ei gadarnhau a'i fabwysiadu. Bydd y 
cynllun yn disgrifio'r canlynol:  

 Pwy fydd yn gyfrifol am y gwahanol gamau gweithredu. 

 Amserlen ar gyfer cwblhau'r camau gweithredu. 

 Canlyniad a fwriedir y gwahanol gamau gweithredu ac argymhellion a 
wnaed. 

 Dulliau monitro ac adolygu'r gwelliannau a fwriedir o ran arfer a/neu 
systemau. 

 Egluro i bwy y bydd yr adroddiad, neu rannau ohono, ar gael. 

 Lledaenu'r adroddiad neu'r prif gasgliadau i'r carfannau cysylltiedig 
fel a gytunwyd. Trefnu bod sesiynau adborth ac ôl-drafodaeth i staff, 
yr oedolyn diamddiffyn ac, os yw'n briodol, ei deulu, a'r cyfryngau, fel 
y bo'n briodol. 

Rhoddir siart llif o'r broses AAD gan ddisgrifio camau'r prosesau yn 
Atodiad 6.   
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16.0 Atebolrwydd a Datgelu  

16.1  Rhaid i Bwyllgorau Amddiffyn Oedolion ystyried yn ofalus â phwy fydd a 
wnelo canlyniadau'r AAD o ran y broses a'r adroddiad trosolwg terfynol,  
er enghraifft, aelodau etholedig a phenodedig awdurdodau, staff, aelodau 
o deulu'r oedolyn diamddiffyn, y cyhoedd a'r cyfryngau.  Yn hyn o beth, 
bydd rhaid i'r PAO ystyried pa wybodaeth ddylai fod ar gael i bob un o'r 
carfannau hyn.  Rhaid cydbwyso sawl budd neu ddiddordeb anodd ac yn 
eu plith:  

 Y rheidrwydd i gadw cyfrinachedd o ran yr wybodaeth bersonol sydd 
yn yr adroddiadau am yr oedolyn diamddiffyn, aelodau o'r teulu ac 
eraill.  

 Atebolrwydd y gwasanaethau cyhoeddus a phwysigrwydd cadw 
hyder y cyhoedd ym mhroses adolygu mewnol.  

 Y rheidrwydd i sicrhau cyfranogiad llawn ac agored yr asiantaethau a 
gweithwyr proffesiynol perthnasol.  

 Y cyfrifoldeb i ddarparu gwybodaeth berthnasol i'r rhai â budd 
gwirioneddol; a  

 chyfyngiadau ar rannu gwybodaeth pan fo achos troseddol yn 
parhau, ac o'r herwydd, na all y PAO reoli'r mynediad i gynnwys yr 
wybodaeth.  

16.2 Mae'n bwysig rhagweld ceisiadau am wybodaeth a chynllunio ymlaen llaw 
sut y dylid eu bodloni. Er enghraifft, gall asiantaeth arweiniol fod yn gyfrifol 
am ôl-drafodaeth â'r oedolyn diamddiffyn a/neu aelodau o'r teulu/gofalwyr 
ar ddiwedd y broses, neu bod yn gyfrifol am ymateb i ddiddordeb y 
cyfryngau yn yr achos, drwy gydgysylltiad â'r asiantaethau a gweithwyr 
proffesiynol cyfrannol.  Ym mhob achos, rhaid i adroddiad trosolwg y PAO 
gynnwys crynodeb gweithredol a fydd ar gael yn gyhoeddus, ac a fydd yn 
cynnwys o leiaf gwybodaeth am y broses adolygu, y prif faterion sy'n 
deillio o'r achos a'r argymhellion a wnaed.  Bydd rhaid amseru cyhoeddiad 
o'r fath yn unol â therfynu unrhyw achosion llys.  Bydd rhaid i'r cynnwys 
fod yn ddigon 'anhysbys' er mwyn amddiffyn cyfrinachedd yr oedolyn 
diamddiffyn, aelodau perthnasol o'r teulu ac eraill.   

17.0  Dysgu Gwersi o'r Adolygiad Achos Difrifol  

17.1 Nid oes gwerth i Adolygiadau Achos os na ddysgir gwersi ohonynt. Dylid 
treulio o leiaf yr un ymdrech ar weithredu ar argymhellion ag ar yr 
adolygiad ei hun.  Gall y canlynol helpu i fanteisio i'r eithaf ar y broses 
adolygu: 

 Dylid cynnal yr adolygiad hyd y mae'n bosib fel bod modd dysgu o'r 
broses ei hun yn hytrach na'i hystyried yn brawf neu'n brofiad caled.  

 Dylid ystyried pa wybodaeth y dylid ei lledaenu, sut a chan bwy, 
yng ngoleuni'r adolygiad.  Dylid bod yn barod i roi enghreifftiau o 
arfer da a meysydd y dylid eu newid.  



 

   246 

 Dylid canolbwyntio argymhellion ar nifer bach o feysydd allweddol, 
gan gynnwys cynigion ar gyfer newid a chanlyniadau a fwriedir sy'n 
benodol a chyraeddadwy;  

 Dylai'r PAO sefydlu modd i archwilio'r gweithredu yn ôl yr 
argymhellion a'r canlyniadau a fwriedir.   

17.2 Gall arfer da o ddydd i ddydd helpu i sicrhau bod AAD yn cael eu cynnal 
yn llwyddiannus ac mewn ffordd a fydd yn hyrwyddo'r dysgu mwyaf.  
Gellir cyflawni hyn trwy wneud y canlynol:  

 Sefydlu diwylliant o archwilio ac adolygu. Sicrhau nad trasiedïau 
yw'r unig reswm dros adolygu gwaith rhyngasianaeth. 

 Cael systemau cofnodi achosion a chadw cofnodion systematig clir 
ar waith.  

 Datblygu cyfathrebu da a chyd-ddealltwriaeth rhwng disgyblaethau 
ac aelodau'r PAO.  

 Cyfathrebu â'r gymuned a chyfryngau lleol i gynyddu 
ymwybyddiaeth o waith cadarnhaol a 'chefnogol' gwasanaethau 
statudol ymhlith oedolion diamddiffyn, fel na fydd y sylw'n 
canolbwyntio'n anghymesur ar ddigwyddiadau trasig sy'n ymwneud 
ag oedolion diamddiffyn. 

  Sicrhau bod staff a'u cynrychiolwyr yn deall yr hyn y gellir ei 
ddisgwyl mewn adolygiad o farwolaeth/achos oedolyn diamddiffyn.  



 

   247 

Atodiad 1 
 

CYFEIRIAD CYCHWYNNOL I GADEIRYDD Y PWYLLGOR 
AMDDIFFYN OEDOLION I OFYN AM ADOLYGIAD ACHOS 

RHYNGASIANTAETH 
 

Rhaid i fformat cais am adolygiad achos rhyngasiantaeth gynnwys crynodeb o 
wybodaeth sydd wedi'i seilio ar y meini prawf a ddisgrifir isod.  

Rhaid anfon y cais cyflawn yn y lle cyntaf o dan glawr cyfrinachol/mewn amlen 
gyfrinachol yn benodol at Gadeirydd Pwyllgor Amddiffyn Oedolion yr ardal y 
bydd yr adolygiad achos yn debygol o gael ei ystyried. Caiff y materion sy'n 
ymwneud ag awdurdodaeth eu hystyried yn unol â'r arweiniad hwn ac Atodiad 'C'  

Bydd Cadeirydd y PAO yn ystyried pob cais ar y cyd ag aelodau'r PAO. Os yw'n 
ymddangos bod rhaid rhoi sylw ar unwaith i'r mater, yna dylid ystyried trefnu 
cyfarfod arbennig o'r PAO er mwyn penderfynu a ddylid comisiynu adolygiad 
achos ffurfiol ai peidio.  O gomisiynu adolygiad o'r fath, bydd Panel Adolygu 
Achos yn cael ei ffurfio'n unol â pharagraff 2.6 o'r arweiniad hwn. 

Cynnwys y cyfeiriad: 

1 Enw'r sawl sy'n cyflwyno'r cais am adolygiad achos difrifol. 

2 Statws/swydd y sawl sy'n cyflwyno'r cais.  

3 Asiantaeth/Sefydliad y sawl sy'n cyflwyno'r cais (os yw'n berthnasol). 

4 Manylion cyswllt i gynnwys cyfeiriad, rhif ffôn, ffacs ac e-bost.  

5 Manylion bras y mater amddiffyn oedolion i gynnwys:  

 Enw/enwau a dyddiad geni'r dioddefwr(wyr) (os yw'n hysbys). 

 Enw unrhyw ddarparwr gwasanaeth perthnasol. 

 Yr awdurdod lleol sy'n gysylltiedig â'r achos amddiffyn oedolion.  

 Enw swyddog arweiniol dynodedig y gwasanaethau cymdeithasol a 
neu gadeirydd unrhyw gyfarfod strategaeth neu Gynhadledd Achos 
Oedolyn Diamddiffyn (os yw'n hysbys). 

 Manylion pam, ym marn yr unigolyn, y mae'r achos yn bodloni meini 
prawf adolygu achos a'r canllawiau ym mharagraff 2.4 o'r arweiniad 
hwn. 

 

Sylwer na ddylai'r adroddiad fod yn hwy na 2 ochr papur A4.  Os 
bydd rhaid cael mwy o wybodaeth,  

byddwn yn cysylltu â chi. 
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Atodiad 2 
 

Fformat Adolygiadau Rheoli Asiantaethau 
 
Nid yw'r cwestiynau a ofynnir yn rhagnodol ym mhob sefyllfa, ond byddai'n 
ddefnyddiol pe bai adolygiadau'n gyffredinol yn defnyddio'r un penawdau.  
Hwyrach y bydd pob achos unigol yn gofyn am gwestiynau neu faterion penodol 
y bydd rhaid eu harchwilio, a dylai pob adolygiad achos ystyried yn ofalus 
amgylchiadau achosion unigol a sut i lunio'r adolygiad orau yng ngoleuni'r 
amgylchiadau penodol hynny.  Os yw staff neu unigolion eraill yn cael eu cyfweld 
gan y rhai sy'n paratoi'r adolygiadau rheoli, dylid cadw cofnod ysgrifenedig o'r 
cyfweliadau hynny a'i rannu â'r cyfweledigion perthnasol i'w cadarnhau. 
 
Cyflwyniad 

Cofnodwch pam cafwyd cais am Adolygiad Rheoli ac unrhyw gylch gorchwyl a 
bennwyd iddo, gan bwy y cafodd ei gyflawni a sut y gwnaed hynny (y dogfennau 
a welwyd a'r bobl y cyfwelwyd â hwy)  

Cysylltiad yr asiantaeth â'r oedolyn diamddiffyn hwn a'r teulu: disgrifiad o'r 
prif ddigwyddiadau? 

Dylid cynnwys cronoleg gynhwysfawr o gysylltiad yr asiantaeth a/neu weithwyr 
proffesiynol â'r oedolyn diamddiffyn a'r teulu dros y cyfnod amser a nodwyd yng 
nghylch gorchwyl yr adolygiad mewn atodiad. Dylai'r adran hon grynhoi'r 
cysylltiad gan gynnwys penderfyniadau a wnaed, gwasanaethau a gynigwyd 
a/neu a ddarparwyd, ac unrhyw gamau gweithredu. 

Dadansoddiad o'r Cysylltiad 

Mae hwn yn ystyriaeth o'r digwyddiadau a gafwyd, y penderfyniadau a wnaed a'r 
camau gweithredu a roddwyd ar waith ai peidio.  Os cafwyd barnau, neu os 
cymerwyd camau gweithredu sy'n awgrymu y gellid gwella arfer neu reoli, 
ceisiwch ddod i gasgliad ynglŷn â'r hyn a ddigwyddodd a pham yn ogystal.  Dylid 
ystyried yn benodol: 

 A oedd ymarferwyr yn sensitif i anghenion yr oedolyn diamddiffyn yn eu 
gwaith, yn wybodus ynglŷn ag arwyddion posib o gam-drin neu 
esgeulustod, ac am yr hyn y dylid ei wneud os oedd ganddynt bryderon 
am oedolyn diamddiffyn? 

 A oedd polisïau a gweithdrefnau ar waith yn yr asiantaeth i ddiogelu 
oedolion diamddiffyn a gweithredu ar bryderon am eu lles? 

 Beth oedd y pwyntiau/cyfleoedd perthnasol ar gyfer asesu a gwneud 
penderfyniadau yn yr achos hwn o ran yr oedolyn diamddiffyn/gofalwr a'r 
teulu?  A yw'n ymddangos bod asesiadau a phenderfyniadau wedi 
digwydd mewn ffordd wybodus? 

 A oedd y camau gweithredu'n cyd-fynd â'r asesiadau a phenderfyniadau a 
wnaed? A gafodd gwasanaethau priodol eu cynnig/darparu, neu a wnaed 
ymholiadau perthnasol yng ngoleuni'r asesiadau? 



 

   249 

 Ble bo hynny'n berthnasol, a oedd cynlluniau amddiffyn neu gofal oedolion 
hawdd eu niweidio ar waith, a chydymffurfio â phrosesau adolygu 
cynllunio gofal ac amddiffyn oedolion hawdd eu niweidio? 

 

 Pryd a sut y cafodd dymuniadau a theimladau'r oedolyn diamddiffyn eu 
canfod a'u hystyried?  A gafodd yr wybodaeth hon ei chofnodi? 

 A oedd yr arfer yn sensitif i hunaniaeth hiliol, diwylliannol, ieithyddol a 
chrefyddol yr oedolyn diamddiffyn a'r teulu? 

 A oedd uwch-reolwyr, neu asiantaethau a gweithwyr proffesiynol eraill yn 
gysylltiedig ar adegau priodol? 

 A oedd y gwaith yn yr achos hwn yn gyson â pholisi a gweithdrefnau'r 
PAO ar gyfer diogelu oedolyn diamddiffyn a'r safonau proffesiynol 
ehangach? 

Beth rydym wedi ei ddysgu o'r achos hwn? 

 A oes gwersi i ni yn yr achos hwn ynglŷn â sut mae'r asiantaeth hon yn 
gweithio i ddiogelu oedolion diamddiffyn a hyrwyddo eu lles? 

 A oes arfer da y dylid ei bwysleisio yn ogystal â ffyrdd i wella arfer? 

 A oes goblygiadau o ran ffyrdd o weithio; hyfforddi (unigol a 
rhyngasiantaeth); rheolaeth a goruchwyliaeth; gweithio mewn partneriaeth 
ag asiantaethau eraill; adnoddau? 

Argymhellion ar gyfer gweithredu 

Rhestrwch bob argymhelliad sy'n deillio o'r dadansoddiad a'r dysgu. 

Hwyrach y bydd yr asiantaeth hefyd yn dymuno nodi pa weithredu sydd eisoes 
wedi ei gyflawni, unrhyw gamau pellach i'w cymryd, gan bwy ac erbyn pryd, a 
beth yw canlyniadau disgwyliedig y camau hyn neu sy'n deillio ohonynt.   
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Atodiad 3 -  Rhan 1 
 

Fformat Cronoleg 
 
Dylai'r cymorth gweinyddol lunio templed electronig unigryw a'i ddosbarthu i 
aelodau'r grŵp i'w gwblhau.  Dylai'r gronoleg gynnwys dyddiad y cysylltiad, pwy 
gafodd ei weld, y ffeithiau a'r farn broffesiynol. Dylid hefyd nodi ffynhonnell yr 
wybodaeth.  Er na fydd rhaid cynnwys yr holl fanylion ategol yn y gronoleg, dylid 
rhagdybio y dylid cynnwys yn hytrach na hepgor unrhyw ddeunydd yr ystyrir ei 
fod o berthnasedd ymylol. Dylid ymgynghori â Chadeirydd y Panel Adolygu 
Achosion Difrifol os bydd ansicrwydd. 
 
Bydd y nodiadau cronolegol yn ymwneud ag unrhyw faterion sy'n cwmpasu’r 
canlynol: 
 

 Iechyd oedolyn diamddiffyn - gan gynnwys mynd/derbyn i'r ysbyty. 

 Beth mae'r oedolyn diamddiffyn yn ei ddweud. 

 Cam-drin yn y cartref. 

 Camddefnyddio sylweddau. 

 Perthnasoedd teuluol a chymdeithasol. 

 Apwyntiadau a gadwyd neu a gollwyd. 

 Gwrthod mynediad. 

 Ffactorau amgylcheddol e.e. pobl yn symud i mewn ac allan o'r tŷ, 
cyflogaeth, newid cyfeiriad yn aml. 

 Amodau yn y cartref/lleoliad preswyl. 

 Hanes troseddol gan gynnwys rhybuddion. 

 Unrhyw ddigwyddiad y dywedwyd amdano yn y lleoliad gofal/preswyl.  

 Cyfathrebu rhwng asiantaethau. 

 Cyfathrebu rhwng gweithwyr proffesiynol mewn asiantaeth. 

 Goruchwyliaeth staff. 



 

Atodiad 3 - Rhan 2 

Cronoleg 
 

Dyddiad 
ac 

Amser  
Asiantaeth 

Digwyddiadau 
arwyddocaol 

Beth mae'r oedolyn 
diamddiffyn yn ei ddweud 

ac effaith hyn 

Beth mae'r 
rhieni/gofalwyr yn ei 

ddweud ac effaith hyn 

Camau gweithredu a 
chan bwy 

Tarddiad yr 
wybodaeth 
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Atodiad 4 
Comisiynu Adolygwr AAD 

 
Rhaid i'r Adolygwr fod yn ymarferwr cymwysedig priodol a phrofiadol sy'n deall 
Arweiniad ar gyfer AAD Amddiffyn Oedolion Cymru ac a fydd yn cydymffurfio â 
hynny'n llawn. 
 

Bydd y PAO yn darparu'r canlynol i awdur yr Adolygiad: 
 

 Cylch gorchwyl ei waith. 

 Adolygiadau Rheoli Unigol gan yr holl asiantaethau perthnasol, gan 
gynnwys eu cronolegau. 

 
Bydd yr Adroddiad Trosolwg a gynhyrchir gan yr Adolygwr yn cynnwys  

 
 Crynodeb Gweithredol ac enwau'n anhysbys; 

 gwybodaeth am y broses adolygu; 

 cronoleg integredig ac am achosion teuluoedd, genogram; 

  y prif faterion sy'n codi o'r achos; 

 safbwynt y dioddefwr a'i deulu, os yw hynny'n bosib; 

 gwybodaeth ynglŷn â'r hyn yr oedd y rhai oedd yn rhan o'r achos yn 
ei feddwl ar adeg y digwyddiadau; 

 argymhellion clir y gellir eu cyflawni; 

Dylai'r adroddiad hefyd fod yn 
 
 annibynnol;  

 trylwyr a thrwyadl; 

 nid yn stori drasig.  

 
Rhoddir fformat amlinellol isod. 
 
Disgwylir i'r Adolygwr gyflwyno ei adroddiad terfynol i'r aelodau mewn cyfarfod 
PAO.   
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Atodiad 5  
Fformat Amlinellol Adroddiad Trosolwg AAD 

 

Cyflwyniad 

 Dylid crynhoi'r amgylchiadau a arweiniodd at yr adolygiad yn yr achos 
hwn. 

 Nodwch gylch gorchwyl yr adolygiad. 

 Rhestrwch y rhai fydd yn cyfrannu at yr adolygiad a natur eu cyfraniadau 
(e.e. adolygiad asiantaeth gan yr heddlu, adroddiad gan wasanaeth iechyd 
meddwl oedolion).  Rhestrwch aelodau panel yr AAD ac awdur yr 
adroddiad trosolwg.  

Y Ffeithiau 

 Ar gyfer lleoliadau teuluol, dylid cynnwys genogram sy'n dangos pwy yw 
aelodau'r teulu, y teulu estynedig ac aelodau'r aelwyd. 

 Lluniwch gronoleg integredig o'r cysylltiadau â'r oedolyn diamddiffyn, y 
gofalwr a'r teulu o ran yr holl asiantaethau perthnasol, gweithwyr 
proffesiynol ac eraill sydd wedi cyfrannu at y broses adolygu.  Nodwch yn 
benodol yn y gronoleg bob achlysur y cafodd yr oedolyn ei weld ac y 
ceisiwyd neu y mynegwyd barn a dymuniadau'r oedolyn diamddiffyn. 

 Paratowch drosolwg sy'n crynhoi'r wybodaeth berthnasol a oedd yn 
hysbys i'r asiantaethau a'r gweithwyr proffesiynol a oedd yn gysylltiedig â'r 
achos, am y rhieni/gofalwyr, unrhyw dramgwyddwr, ac amgylchiadau 
cartref/lleoliad preswyl yr oedolyn diamddiffyn. 

Dadansoddiad 

 Bydd y rhan hon o'r trosolwg yn ystyried sut a pham y digwyddodd yr 
amgylchiad, y penderfyniadau a wnaed, y camau gweithredu neu ddim.  
Dyma'r rhan o'r adroddiad lle gall adolygwyr ystyried, gyda synnwyr 
trannoeth, a allai penderfyniadau neu gamau gweithredu gwahanol fod 
wedi newid yr hyn a ddigwyddodd.  Yn y rhan sy'n dadansoddi, dylid 
hefyd amlygu enghreifftiau o arfer da. 

Casgliad ac Argymhellion 

 Bydd y rhan hon o'r adroddiad yn: 

- crynhoi'r hyn, ym marn yr Adolygwr, yw'r gwersi i'w dysgu o'r 
achos; a 

- sut y dylid troi'r gwersi hynny'n argymhellion er gweithredu y gellir 
eu cyflawni; 

- nodi'r camau i'w cymryd i leihau'r perygl y bydd marwolaeth neu 
niwed tebyg yn digwydd; ac 

- argymell y terfyn amser y dylid cyflawni'r camau hynny a chan 
bwy; 
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- cynnwys argymhellion sy'n ymwneud â diffygion o ran adnoddau 
ble bynnag y gellir eu cyfiawnhau. 

 Dylai'r argymhellion gynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i'r argymhellion a 
wnaed yn adolygiadau'r asiantaethau unigol. 

 Ychydig yn unig o argymhellion y dylid eu cynnwys a'r rheiny'n eglur ac yn 
benodol ac y gellir eu rhoi ar waith. 

 Os oes gwersi'n codi o ran polisi ac arfer cenedlaethol yn ogystal â lleol, 
dylid amlygu'r rhain hefyd. 

 
 



 

 
ATODIAD 6  

SIART LLIF ADOLYGIAD ACHOS DIFRIFOL 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
  
 
 

Trosglwyddo'r cais 
i'r is-grŵp AAD a 

chytuno  

Wedi gofyn am Archwiliad Achos 
Rhagarweiniol 

(am fwy o wybodaeth)
Dim angen AAD 
ac opsiynau eraill 
wedi eu hystyried 

Is-grŵp yn sicrhau y bydd yr AAD 
wedi'i gydlynu ag unrhyw 
brosesau eraill e.e. achos 

troseddol 

Drafftio cylch 
gorchwyl i'r Panel a 

chynnull y Panel 

Panel yn penodi 
Adolygwr 
Arbenigol 

Gofyn am Adolygiadau Rheoli 
gan yr holl asiantaethau 

cysylltiedig 

Y Panel a'r Adolygwr yn derbyn 
Adolygiadau Rheoli ac yn cynnal 

AAD 

Adolygwr yn cyflwyno 
 Adroddiad Trosolwg 

i'r Panel 

Y Panel yn cyflwyno adroddiad 
terfynol i'r PAO 

Y PAO yn cytuno i AAD ac yn 
drafftio Cynllun Gweithredu i'w roi 

ar waith a'i adolygu

AAD a Chynllun 
Gweithredu wedi eu 

cyflwyno i LlCC 

Cadeirydd y PAO yn derbyn cais am AAD 
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Atodiad 7 

Taflen i ddilyn 
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Atodiad 8 
Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth 

 
Trefniadau rhyngasiantaeth ar gyfer ymchwilio i gam-drin honedig  

o Oedolion Diamddiffyn a leolwyd mewn ardaloedd Awdurdodau Lleol eraill; 
 
Rhagarweiniad 

Mae'r trefniadau hyn yn cydnabod y risgiau cynyddol i oedolion diamddiffyn os 
yw eu trefniadau gofal wedi eu cymhlethu gan ystyriaethau trawsffiniol.  Gall 
godi er enghraifft os yw'r cyfrifoldeb comisiynu/ariannu gan un awdurdod a 
bod pryderon am gam-drin posib a/neu ecsbloetio'n codi wedyn mewn 
awdurdod arall.  Byddai hyn yn berthnasol os yw unigolyn yn byw neu fel arall 
yn derbyn gwasanaethau mewn ardal awdurdod lleol arall. 

1  Nodau 
Nod y Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth hwn yw egluro 
cyfrifoldebau awdurdodau lleol a'r camau i'w cymryd ganddynt o 
ran pobl sy'n byw mewn un ardal, ond bod peth cyfrifoldeb 
amdanynt yn parhau yn yr ardal y daethant ohoni'n wreiddiol. 

Dylid ei ddarllen ar y cyd â Chylchlythyr  41/93 y Swyddfa Gymreig: 
Preswyliaeth Gyffredin - Gwasanaethau Cymdeithasol Personol.  
Mae'r Cylchlythyr hwn yn nodi'n benodol y cyfrifoldebau ar gyfer y 
canlynol: 

 Yr awdurdod y digwyddodd y cam-drin ynddo o ran monitro ac 
adolygu gwasanaethau a chyfrifoldeb cyffredinol dros amddiffyn 
oedolion. 

 Y corff cofrestru wrth gyflawni ei swyddogaeth reoliadol o ran 
sefydliadau rheoledig; a 

 Dyletswydd gofal parhaus yr awdurdod lleoli i'r sawl sy'n cael ei 
gam-drin. 

2  Egwyddorion Arweiniol 
 Bydd gan yr awdurdod y mae'r cam-drin yn digwydd ynddo 

gyfrifoldeb cyffredinol am gydlynu'r trefniadau amddiffyn oedolion 
(ac, at ddibenion y Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth hwn, cyfeirir 
ato fel yr awdurdod cynnal). 

 Bydd gan yr awdurdod lleoli (h.y. yr awdurdod sy'n gyfrifol am 
ariannu/gomisiynu) ddyletswydd gofal parhaus i'r oedolyn 
diamddiffyn, a bydd yn cynnal ei gyfrifoldeb am anghenion gofal 
tymor hwy yr unigolyn hwnnw. 

 Bydd yr awdurdod lleoli'n sicrhau bod gan y darparwr, ym 
manylebau'r gwasanaethau, drefniadau ar waith i amddiffyn 
oedolion hawdd eu niweidio ac i reoli pryderon sydd, yn eu tro, yn 
cysylltu â'r polisi a gweithdrefnau lleol a osodir gan yr awdurdod 
cynnal.  
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 Bydd yr awdurdod lleoli yn darparu'r gefnogaeth a'r wybodaeth 
angenrheidiol i'r awdurdod cynnal er mwyn cynnal ymchwiliad 
prydlon a thrylwyr.  

3  Cyfrifoldebau'r Awdurdodau Cynnal  
3.1 Bydd yr awdurdod y mae'r cam-drin yn digwydd ynddo yn cymryd yr 

arweiniad cychwynnol bob tro wrth ymateb i'r cyfeirio.  Gall hyn gynnwys 
gweithredu ar unwaith i amddiffyn yr oedolyn os yw'n briodol, a threfnu 
trafodaeth gynnar â'r heddlu os drwgdybir trosedd. 

3.2 Bydd yr awdurdod cynnal hefyd yn cydlynu gwiriadau cefndir casglu 
gwybodaeth cychwynnol ac yn sicrhau bod yr awdurdod lleoli a'r 
asiantaethau perthnasol eraill yn cael eu hysbysu'n brydlon. 

3.3 Cyfrifoldeb yr awdurdod cynnal yw cydlynu unrhyw ymchwiliad i gam-drin 
sefydliadol.  Os yw'r cam-drin honedig yn digwydd mewn unrhyw 
Wasanaeth Rheoledig, hwyrach y byddai risg i bobl eraill, a dylid cynnal 
ymholiadau o gofio hyn.  

3.4 Dylid cynnwys  Arolygiaeth Safonau Gofal Cymru bob tro mewn 
ymchwiliadau sy'n ymwneud â darparwyr gofal rheoledig a dylai 
ymholiadau gyfeirio at 'Mewn Dwylo Diogel' ynglŷn â threfniadau 
amddiffyn oedolion hawdd eu niweidio.  

3.5  Bydd rhai achlysuron y mae'r honiadau'n ymwneud ag un unigolyn yn 
unig ac yn yr achosion hyn, byddai'n briodol cyd-drafod â'r awdurdod 
lleoli iddo ymgymryd â rhai agweddau ar yr ymchwiliad.  Fodd bynnag, 
dylai'r awdurdod cynnal gadw'r rôl gydlynu drwy gydol yr ymchwiliad.  

5 Cyfrifoldebau Awdurdodau Lleoli 

5.1 Bydd yr awdurdod lleoli'n gyfrifol am ddarparu cefnogaeth i'r oedolyn 
diamddiffyn a chynllunio ei anghenion gofal i'r dyfodol. 

5.2 Dylai'r awdurdod lleoli benodi person cyswllt at ddibenion cydgysylltu  yn 
ystod yr ymchwiliad.  Fe'i gwahoddir i fod yn bresennol mewn unrhyw 
gyfarfod Strategaeth Amddiffyn Oedolion a bydd gofyn iddo neu gellir 
gofyn iddo gyflwyno adroddiad ysgrifenedig. 

6 Cyfrifoldebau'r Asiantaethau Darparu 

6.1 Bydd darparwyr yn sicrhau bod unrhyw honiad neu gŵyn am gam-drin 
yn dod yn ddiymdroi i sylw'r Gwasanaethau Cymdeithasol, yr Heddlu 
a/neu Arolygiaeth Safonau Gofal Cymru yn unol â'r polisi a 
gweithdrefnau rhyngasiantaeth lleol. 

 

6.2 Bydd gan asiantaethau darparu gyfrifoldeb lle bo hynny'n berthnasol, o 
dan Ddeddf Safonau Gofal 2000 (Rheoliad 38) i hysbysu swyddfa ardal 
leol AGGCC o unrhyw honiadau o gam-drin neu ddigwyddiadau 
arwyddocaol eraill. 
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6.3 Bydd asiantaethau darparu y mae ganddynt wasanaethau wedi eu 
cofrestru mewn mwy nag un ardal llywodraeth leol yn ildio i swyddfa 
ardal leol AGGCC yr ardal y digwyddodd y cam-drin ynddo.  
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