
Adolygiad Diogelu Unedig Unigol 
Goleuo’r gorffennol i wneud y dyfodol yn fwy diogel 
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     CYNNYDD HYD YN HYN  

 Bydd y Grŵp Gorchwyl a 
Gorffen Dynladdiad Arfau 
Bygythiol yn cynnal ei gyfarfod 
cyntaf yn yr wythnos nesaf. 

 Mae’r Tîm ADDU wedi bod yn 
gweithio ar y Cynllun 
Trawsnewid a sut beth fydd 
hyn ar gyfer y Grwpiau 
Gorchwyl a Gorffen wrth 
symud ymlaen. Bydd Grŵp 
Cyfeirio Rhanddeiliaid ADDU 
yn cael ei sefydlu er mwyn 
sicrhau bod rhanddeiliaid 
gwerthfawr yn aros yn rhan o’r 
broses ADDU.  

MATERION CYFREITHIOL A LLYWODRAETHU 

 Mae cwmni Geldards wedi cwblhau ei 
waith ar y Canllawiau Statudol ADDU, a 
oedd yn ystyried materion Diogelu Data o 
gwmpas Ystorfa Ddiogelu Cymru a’r 
Ganolfan Gydlynu. 

 

 

                

DYSGU A HYFFORDDI  

 Mae’r Tîm ADDU wrthi’n 
ystyried comisiynu Adnoddau 
Hyfforddi ADDU. Bydd hyn yn 
cynnwys pecynnau hyfforddi ar 
gyfer pob rôl a chanllaw Arfer 
Gorau.  

 

Mae’r ddogfen hon hefyd ar gael yn Saesneg 

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. 

 
 

 

DYNLADDIAD IECHYD MEDDWL  

 Mae gwaith yn parhau er mwyn sicrhau bod y 
broses ADDU ar gyfer Dynladdiad Iechyd Meddwl 
yn effeithiol. Mae’r grŵp yn gweithio ar gynnwys 
adran Dynladdiad Iechyd Meddwl yn y Canllawiau 
Statudol ADDU. 

BRIFFIAD 
DIWEDDARU 

ADDU 

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

 Derbyniwyd adborth ar y templed Adroddiad ADDU gan 
randdeiliaid allweddol a chynrychiolwyr o’r Swyddfa 
Gartref. Mae’r Tîm ADDU yn adolygu hwn ar hyn o 
bryd. Bydd y templed adroddiad yn ffurfio rhan o’r 
Canllawiau Statudol ADDU, a bydd yn cael ei rannu 
ymysg rhanddeiliaid fel rhan o’r broses ymgysylltu. 

CANLLAWIAU STATUDOL ADDU 

 Datblygu’r Canllawiau Statudol 
ADDU fu ffocws y gwaith ADDU 
dros yr wythnosau diwethaf.  

 Mae drafft terfynol y canllawiau 
nawr yn cael ei gwblhau. Mae 
cwmni Fradd Consultancy wedi 
cwblhau ei waith ar y drafft ac 
mae’r Tîm ADDU nawr yn 
gwneud diwygiadau terfynol. 
Mae’r Swyddfa Gartref hefyd 
wrthi’n ysgrifennu sylwadau 
terfynol ar y ddogfen.  

 Cyn hir, bydd y ddogfen gyfan 
yn cael ei rhannu fel rhan o’r 
broses ymgysylltu.  

 
 

 
YSTORFA DDIOGELU CYMRU 

 Ffurfiwyd Cynllun Gwaith Blwyddyn 2 ac mae 
Tîm Diogelu Cymru ym Mhrifysgol Caerdydd a’r 
Tîm ADDU yn Llywodraeth Cymru wedi cytuno 
arno.  

 Mae’r ysgoloriaeth ymchwil wedi cychwyn, ac 
mae’r gwaith o greu deunyddiau hyfforddi 
wedi dechrau. Defnyddir y rhain i ddysgu 
ymarferwyr sut i ddefnyddio Ystorfa Ddiogelu 
Cymru.   

 Bydd gwaith archwiliadol ar chwiliadwyedd 
Ystorfa Ddiogelu Cymru’n cael ei gynnal dros yr 
haf gan fyfyrwyr Meistr o Brifysgol Caerdydd. 
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