
Adolygiad Diogelu Unedig Unigol 
Goleuo’r gorffennol i wneud y dyfodol yn fwy diogel 
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BRIFFIAD 
DIWEDDARU 

ADDU 

CANLLAWIAU STATUDOL ADDU 

 Mae Tîm ADDU bellach yn paratoi 
ar gyfer cyfres derfynol o sesiynau 
ymgysylltu â rhanddeiliaid ar y 
canllawiau statudol drafft. 

 Mae purfeydd pellach i'r canllawiau 
yn cael eu gwneud ar adran OWHR 
ac mae ystyriaeth yn cael ei roi i 
gryfhau'r canllawiau ynghylch 
dioddefwyr a hunanladdiad ac 
arweiniad ar ymgysylltu â 
drwgweithredwyr. 

 Bydd fersiwn Gymraeg a fersiwn 
hawdd ei ddarllen o’r canllawiau 
hefyd yn cael eu datblygu yn barod 
ar gyfer ymgynghori.  

CYNNYDD HYD YN HYN  

 Mae’r Tîm ADDU yn gweithio ochr yn 
ochr ag adran TG Llywodraeth Cymru er 
mwyn sefydlu tudalen we ADDU ar safle 
Llywodraeth Cymru. 

 Mae Tîm ADDU hefyd yn adolygu cynllun 
prosiect ADDU a gwaith y grwpiau Tasg a 
Gorffen er mwyn sicrhau bod 
strwythurau, adnoddau ac amserlenni yn 
addas i'r diben o gyflawni gweithredu'r 
ADDU. Bydd ymgysylltu â rhanddeiliaid 
yn parhau ac ar hyn o bryd mae'r tîm yn 
ysgrifennu Cynllun Comms. 

 Mae Llywodraethau Awstralia, Seland 
Newydd a'r Alban wedi cael sesiwn friffio 
ar brosiect SUSR wedi cysylltu â Thîm 
ADDU. Mae'r model wedi cael derbyniad 
gwresog a bydd cyfathrebu'n parhau 
wrth iddynt adolygu eu dulliau eu 
hunain. 

 

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 ADDU. 

 
 

 
 

 

YSTORFA DDIOGELU CYMRU 

 Mae’r ysgoloriaeth ymchwil wedi cychwyn, ac mae’r 
gwaith o greu deunyddiau hyfforddi wedi dechrau. 
Cyflawnwyd hyn ar y cyd â rhanddeiliaid allweddol . 

 Mae gwaith yn parhau o ran Cynllun Gwaith 
Blwyddyn 2. 

                

DYSGU A HYFFORDDI 

 Bydd Hyfforddiant Panel Sicrhau Ansawdd 
y Swyddfa Gartref ar yr ADDU nawr yn 
cael ei ddatblygu ochr yn ochr â chyfres o 
hyfforddiant ar gyfer cadeiriau, adolygwyr 
ac aelodau'r panel.  Nawr mae cyllideb 
ADDU wedi'i gytuno, bydd y pecyn 
hyfforddiant yn cael ei gomisiynu allan i'w 
ddatblygu cyn bo hir. 

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

Mae’r ddogfen hon hefyd ar gael yn Saesneg 

POLISÏAU A PHROSESAU  

 Mae gwaith yn mynd rhagddo gyda Phrifysgol 
Caerdydd a rhanddeiliaid allweddol i sicrhau bod 
Templed Adroddiad ADDU yn addas i'r diben ac yn 
gydnaws â'r ystorfa ar gyfer mewnbynnu.  Bydd safoni 
adroddiadau yn galluogi dadansoddiad llawer gwell ar 
gyfer y dyfodol. Mae'r Pecyn Cymorth yn parhau i gael 
ei ddiweddaru yn unol â Chanllawiau Statudol ADDU 
wrth iddo ddatblygu o ganlyniad i adborth. 

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’r grŵp Gorchwyl a Gorffen yn datblygu 
diffiniad Dynladdiad Iechyd Meddwl yn barod i’w 
gynnwys yn nrafft terfynol y Canllawiau Statudol 
ADDU. 

DYNLADDIAD ARFAU BYGYTHIOL 

 Cynhaliwyd y Grŵp Gorchwyl a 
Gorffen Dynladdiad Arfau 
Bygythiol cyntaf gyda phartïon 
perthnasol.  

 Penderfynodd y grŵp mai Jon 
Drake fyddai cadeirydd y grŵp 
wrth fynd ymlaen. 
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