
 

 
 

 

Negeseuon Allweddol Bwrdd Diogelu Plant Gogledd Cymru  

Gorffennaf 2018 

 

 Cyflwyniad ar ganfyddiadau Archwiliad Cyn Geni diweddar a gyflawnwyd gan Fwrdd 
Diogelu Plant Gogledd Cymru – bydd gwaith pellach yn cael ei wneud gan Fwrdd Iechyd 
Prifysgol Betsi Cadwaladr yn dilyn canfyddiadau’r Archwiliad.  Bydd diweddariad yn cael ei 
gyflwyno gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr ym mis Gorffennaf 2019. 
 

• Cyflwyniad ar waith ymchwil yr Adolygiad Argyfwng mewn Gofal a gyflawnwyd gan y 
Grŵp Hawliau’r Teulu – pwrpas yr adolygiad yw archwilio’r rhesymau dros y cynnydd yn yr 
achosion gofal a nifer y plant mewn gofal. Mae’r canfyddiadau allweddol yn cynnwys: 
 

 Bod y Bwrdd Cyfiawnder Teuluol Cenedlaethol, mewn ymgynghoriad â budd-ddeiliaid 

a theuluoedd, yn adolygu’r targedau rheoli perfformiad ar gyfer y system cyfiawnder 

teuluol ac yn adolygu’r ymagwedd at fesur amserlenni, i sicrhau bod mwy o ffocws ar 

ddeall y rhesymau dros estyniadau wrth osgoi oedi diangen, a gyda mwy o sylw ar 

ganlyniadau tymor hir, megis a yw plant yn dychwelyd i drafodion.  

 

 Bod pwysigrwydd, a’r sail gyfreithiol ar gyfer, partneriaeth a chyd-gynhyrchiad gyda 

theuluoedd, hybu yn ogystal â diogelu lles plant ac ymagwedd teulu cyfan, yn derbyn 

rôl ganolog wrth hyfforddi a datblygu gweithwyr cymdeithasol yng Nghymru a Lloegr.    

 

 Adolygiadau Ymarfer Plant – Cytunodd y grŵp i gymeradwyo’r cynllun gweithredu wedi’i 
gwblhau gan BDPGC AYP Sir Ddinbych. Roedd dysg allweddol o’r adolygiad yn cynnwys 
yr angen i bob asiantaeth gefnogi staff yn dilyn digwyddiad critigol.   
 

 Adroddiadau Blynyddol Asiantaethau Partner – rhoddwyd cyflwyniadau gan: 

 

 CBS Wrecsam 

 BIPBC 
 

 Adroddiad Diweddaru Trais yn erbyn Merched, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol- 

derbyniwyd adroddiad gan Rhiannon Edwards (Cydlynydd Rhanbarthol Diweddaru Trais yn 

erbyn Merched, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol) mewn perthynas â’r gwaith a 

gwblhawyd yn 2017/18.  

 

 Gweithdrefnau Amddiffyn Cenedlaethol – rhoddwyd yr wybodaeth ddiweddaraf i’r Bwrdd 

o ran y gwaith sy’n cael ei wneud ar hyn o bryd i ddiweddaru’r Gweithdrefnau Amddiffyn 

Cenedlaethol.  


