
 

 

 

 

 

Cefnogi pobl gyda dementia i gyfrannu at ymholiadau diogelu oedolion 

 
 
Mae ymchwil wedi dangos bod oedolion hŷn gyda dementia yn fwy tebyg o brofi 
camdriniaeth ac esgeulustod na’r rhai heb ddiagnosis. Mae gan bobl sy’n byw gyda 
dementia hawl i fod yn rhydd o gamdriniaeth ac esgeulustod a ble mae camdriniaeth 
yn cael ei brofi, dylid cymryd camau i’w atal a’i rwystro.  
 

Mae’r Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant 2014 yn gosod dyletswydd ar 

Awdurdodau Lleol i ddiogelu oedolion. Fodd bynnag, bydd anghenion pobl gyda 

dementia yn amrywio yn fawr ac er mwyn diogelu pobl gyda dementia yn effeithiol, 

mae ymarferwyr angen gallu addasu eu harferion.  Gan adeiladu ar y gwaith a 

wnaed gan Brifysgol Caerfaddon, mae Bwrdd Diogelu Oedolion Gogledd Cymru 

wedi paratoi’r cyngor arferion da byr hwn: 

 

Cyngor ymarfer – Darparu gwybodaeth am ddiogelu  
 

Mae Awdurdodau Lleol yn darparu gwybodaeth a phosteri sy’n cynnwys beth yw 

cam-drin a sut y gall pobl roi gwybod amdano. Dylai’r math yma o wybodaeth gael ei 

defnyddio’n arferol i amlygu natur diogelu i’r cyhoedd. Dylai’r wybodaeth ddisgrifio 

beth yw diogelu, y mathau o gam-drin ac esgeulustod y gall pobl ei brofi a sut y gall 

unigolion roi gwybod am gamdriniaeth. Dylai hefyd nodi gwasanaethau eirioli lleol a 

sut y gall pobl gael mynediad iddynt. 

 

Cyngor ymarfer – meddwl am anghenion cyfathrebu yr unigolyn  
 

Mae’n bwysig dechrau drwy asesu’r anawsterau mae unigolyn yn eu profi a’r mathau 
o gymorth fyddai’n gallu bod yn ddefnyddiol iddynt. Mewn nifer o achosion, bydd yr 
unigolyn ei hun yn gallu dweud pa mor ddefnyddiol yw derbyn gwybodaeth. Fodd 
bynnag, dylid cael gwybodaeth gan bobl eraill hefyd sy’n adnabod yr unigolyn yn 
dda, fel gofalwyr teulu, gweithwyr allweddol, gweithwyr cymdeithasol neu weithwyr 
gofal proffesiynol. Mae hefyd yn bwysig cofio efallai bod gan bobl sy’n byw gyda 
dementia anableddau corfforol eraill hefyd ac y gall y rhain hefyd gael effaith ar eu 
gallu i ddeall. 



 

 

 

Cyngor ymarfer – Meddyliwch am beth sy’n bwysig i’r unigolyn  
 

Er mwyn i ymarferwyr allu hybu lles unigolyn drwy unrhyw brosesau diogelu, maent 

angen nodi beth sy’n bwysig i’r unigolyn dan sylw. 

Cyngor ymarfer – meddyliwch am y lle mae’r sgwrs yn cael ei 
chynnal  
 

Mae ymholiadau diogelu yn cynnwys siarad gyda phobl am gam-drin ac 
esgeulustod. Mae hwn yn fater sensitif ac felly mae angen meddwl am y lle mae 
trafodaethau yn cael eu cynnal. Mae’n bosibl y bydd pobl sy’n byw gyda dementia yn 
ddryslyd pan fyddant yn mynd i amgylchedd newydd am y tro cyntaf. Roedd llawer o 
bobl sy’n byw gyda dementia yn dweud yn yr ymgynghoriad y byddai’n well ganddynt 
gael cyfweliad yn rhywle sy’n gyfarwydd iddynt, fel mewn caffi cof maent yn ei 
fynychu. Dylid dod o hyd i le y gellir cynnal trafodaeth gyfrinachol ble na fydd unrhyw 
un arall yn clywed.  
 
Byddwch yn ystyriol o ble mae’r cam-drin neu esgeulustod honedig wedi digwydd. 
Ble bo’n bosibl, ceisiwch gyfweld yr unigolyn yn rhywle heblaw’r lle hwnnw. Er 
enghraifft, os oes yna honiad bod preswylydd mewn cartref gofal wedi profi 
camdriniaeth yn ei ystafell wely, byddai’n ddefnyddiol cynnal cyfweliad yn rhywle 
arall yn y cartref. Byddai hefyd yn ddefnyddiol cyfweld yr unigolyn mewn man tawel, 
fel ei bod yn hawdd iddynt ganolbwyntio a dilyn y sgwrs.   
 
Mae gallu pobl sy’n byw gyda dementia i gymryd rhan mewn penderfyniadau diogelu 
yn debyg o amrywio’n fawr. Bydd rhai pobl yn gallu ymgysylltu yn llawn wrth wneud 
penderfyniad heb lawer neu dim cefnogaeth. Bydd eraill yn cael budd drwy gael 
eiriolwyr gyda nhw neu drwy ddefnyddio cymhorthion i wneud penderfyniad. Mae’n 
bosibl y bydd rhai pobl heb arfer gwneud penderfyniadau oherwydd bod ganddynt lai 
o gyfleoedd yn eu bywydau bob dydd, sydd o bosibl wedi arwain at golli hyder.  
 

Cyngor ymarfer – ystyried eiriolaeth  
 

Mae eiriolaeth yn cyfeirio at broses ble mae unigolyn yn cael ei gefnogi gan unigolyn 
arall i roi gwybod am eu dymuniadau. Roedd pobl sy’n byw gyda dementia wnaeth 
gymryd rhan yn yr ymgynghoriad yn dweud y byddent yn ei chael hi’n haws cymryd 
rhan mewn penderfyniad diogelu os oedd ganddynt rywun gyda nhw yr oeddent yn 
ei adnabod yn dda. Roedd rhai pobl yn dweud y byddent yn dymuno siarad dros eu 
hunain ond y byddai cael rhywun maent yn ei adnabod yn dda yno yn rhoi sicrwydd 
iddynt. 
 

Cyngor ymarfer – ystyried sut mae cyfarfodydd neu drafodaethau 
yn cael eu cofnodi  
 
Roedd pobl oedd yn byw gyda dementia wnaeth gymryd rhan yn yr ymgynghoriad yn 
dweud eu bod yn aml yn teimlo ei fod yn anodd cofio penderfyniadau yr oeddent wedi eu 
gwneud. Roedd pobl sy’n byw gyda dementia yn nodi mewn achosion ble nad oedd 



 

 

camdriniwr wedi cael mynediad i’w gwybodaeth, y byddent yn dymuno derbyn copi o 
benderfyniad diogelu yn ysgrifenedig fel y gallant gyfeirio ato nes ymlaen.  
 
Roedd unigolion yn nodi sawl peth oedd yn ddefnyddiol iddynt.  Er enghraifft, dywedodd 
un fenyw:  
 
 “Hoffwn gael cerdyn post bach y gallaf ei roi ar yr oergell gyda holl bethau eraill [yn 
dweud wrthyf beth gafodd ei benderfynu]. Rwy’n gwybod y byddai’n ddiogel yno.” 
 

 
 
Cyngor ymarfer – Adolygu ymarfer  
 

Mae dull Personol Diogelu Cymru yn annog Byrddau Diogelu Oedolion ac 
ymarferwyr unigol i nodi beth mae’r unigolyn sy’n ganolog i’r broses ddiogelu eisiau. 
Mae hefyd yn eu hannog i gofnodi beth yw barn yr unigolyn er mwyn gallu adolygu’r 
deilliannau o waith diogelu.   


