
Adolygiad Diogelu Unedig Unigol 
Goleuo’r gorffennol i wneud y dyfodol yn fwy diogel  
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DYSGU A HYFFORDDI  

 

 Cyflwynwyd ‘Rhestr Adolygwyr 
a Chadeiryddion Cymeradwy’ 
a chytunwyd arni yn y Grŵp 
Gorchwyl a Gorffen Hyfforddi 
diweddaraf. Bydd hon yn cael 
ei rhannu ar gyfer ymgysylltu 
ehangach â rhanddeiliaid yn 
awr. 

 Mae gwaith yn parhau ar gyfer 
datblygu Adnoddau Hyfforddi 
ADDU drafft yn unol â’r 
Cynllun Dysgu a Datblygu. 
Bydd enghreifftiau o arfer 
gorau nawr yn cael eu 
hystyried er mwyn gwella’r 
gwaith hwn. 

     CYNNYDD HYD YN HYN  
 

 Mae trafodaethau o gwmpas 
creu’r grŵp Gorchwyl a Gorffen 
Dynladdiad Arfau Bygythiol yn 
mynd rhagddynt. 

 Mae gwaith gyda’r Swyddfa 
Gartref yn parhau er mwyn 
sicrhau bod y templedi a’r 
Canllawiau Statudol ADDU yn 
bodloni gofynion canllawiau 
Adolygiad Dynladdiad Domestig 
yn ogystal â chanllawiau 
Adolygiad Ymarfer Oedolion a 
Phlant.  

 Mae’r Memorandwm Cyd-
ddealltwriaeth ar gyfer y 
Ganolfan Gydlynu wedi’i 
gwblhau.  

 

YSTORFA DDIOGELU CYMRU 
 

 Gorffennwyd codio’r Adolygiadau Ymarfer 
Plant a oedd yn weddill a rhai Adolygiadau 
Dynladdiad Domestig ychwanegol.  

 Bwriedir cynhyrchu adroddiad i arddangos 
cynnydd Blwyddyn 1 yn erbyn amcanion. 
Bydd hyn yn hysbysu’r cynllun gwaith ar 
gyfer Blynyddoedd 2 a 3. 

CYFREITHIOL A LLYWODRAETHU  
 

 Mae’r Is-grŵp Canllawiau Statudol 
yn parhau â’i waith ar ddatblygu’r 
canllawiau. Ystyriodd y cyfarfod 
diweddaraf strwythur y ddogfen a 
chytuno arno.   

 Mae’r is-grŵp Ymgysylltu â 
Theuluoedd yn parhau â’i waith 
hefyd er mwyn sicrhau bod rôl 
teuluoedd, ffrindiau a 
chymunedau’n cael ei chipio o 
fewn y Canllawiau Statudol. 

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu sylwadau, anfonwch e-bost at: SUSRWales@gov.wales 
 

DYNLADDIAD IECHYD MEDDWL 
 

 Ymgysylltir â’r Is-grŵp Canllawiau 
Statudol er mwyn sicrhau bod y 
meini prawf ar gyfer cynnal ADDU yn 
briodol yn cwmpasu achosion 
Dynladdiad Iechyd Meddwl.   

POLISÏAU A PHROSESAU  
 

 Mae gwaith yn parhau ar gyfer 
diweddaru’r Templed Adrodd 
a’r Pecyn Offer ADDU, yn unol 
ag unrhyw ddatblygiadau gan 
yr is-grŵp Canllawiau Statudol.  

CEFNDIR 
Creu proses adolygu unigol 
lle mae angen ymagwedd 

amlasiantaeth, gan gynnwys 
y prosesau adolygu canlynol: 
Adolygiad Ymarfer Oedolion; 

Adolygiad Ymarfer Plant; 
Adolygiad Dynladdiad 
Domestig; Adolygiad 

Dynladdiad Iechyd Meddwl; 
Adolygiad Dynladdiad Arfau 

Bygythiol. Defnyddir yr 
adroddiad terfynol i hysbysu 

arfer proffesiynol drwy 
Ystorfa Ddiogelu Cymru. 

 
 

 

Ydych chi’n gwybod am unrhyw sefydliadau, grwpiau, fforymau ac ati a ddylai wybod am yr ADUU sydd ddim yn ymroi i 
hyn ar hyn o bryd? A oes gennych unrhyw gysylltiadau â sefydliadau, grwpiau, fforymau ac ati fyddai â diddordeb mewn 
ymgysylltu â dioddefwyr, teuluoedd a chymunedau ar gyfer yr ADUU? Anfonwch unrhyw awgrymiadau atom drwy’r 
cyfeiriad e-bost uchod. 
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