
 

 

 

 

 

NEGESEUON ALLWEDDOL 
BWRDD DIOGELU PLANT GOGLEDD 

CYMRU 
 

O gyfarfod a gynhaliwyd ar ddydd Gwener 8 Medi 2017  

 Rhoddwyd trosolwg ar y Gwersi a Ddysgwyd o Ddigwyddiad Dysgu lle daeth 

Uwch-Reolwyr Gofal Cymdeithasol, Iechyd a Heddlu Gogledd Cymru ynghyd. 

Roedd y canfyddiadau allweddol yn cynnwys gwella ymwybyddiaeth o’r 

broses Arolygon Ysgerbydol (gweler y Papur Briffio amgaeedig). 

 

 Cafwyd cyflwyniad ar y canfyddiadau cychwynnol o gyfarfod yr Is-grŵp 

Troseddau Cyllyll a rhannwyd enghraifft ymarfer da gan Wasanaeth 

Cyfiawnder Ieuenctid Wrecsam a Sir y Fflint ar y DVD Ymwybyddiaeth 

Addysgol ‘Knife Edge’. 

 

 Cymeradwywyd y diweddariad o’r Fframwaith Sicrhau Ansawdd sy’n cynnwys 

data perfformiad allweddol ac sydd i’w rannu gyda’r Bwrdd pob chwe mis.  

 

 Derbyniwyd adroddiadau gan y Bwrdd ynghylch y Dangosyddion Amddiffyn 

Plant allweddol gan bob Awdurdod Lleol ar gyfer 2016/17. Dyma rai o’r 

themâu allweddol:  

 

 Esgeulustod yna Cam-drin Emosiynol oedd y prif gategori cofrestru ar 

Gofrestri Amddiffyn Plant yng Ngogledd Cymru  

 Roedd pedwar o’r chwe awdurdod yn 2016/17 wedi gweld lleihad yn 

nifer y Plant ar y Gofrestr Amddiffyn Plant 

 

 Rhoddwyd diweddariad ar yr Wythnos Ddiogelu Genedlaethol (13-17 

Tachwedd)   

 

 Rhoddwyd diweddariad ar flaenoriaethau allweddol y Bwrdd Plant, gan 

gynnwys Prosiect Ymddygiad Rhywiol Niweidiol (HSB) y NSPPC  

 

 Cyfeiriwyd at y Dysgu o’r Adolygiad Achos CSE Difrifol yn Bradford (gweler y 

Pwyntiau Dysgu amgaeedig). 



 

 

 

 

AROLYGON YSGERBYDOL – PAPUR BRIFFIO 

Argymhellir arolwg ysgerbydol llawn ar gyfer pob plentyn o dan ddwyflwydd oed lle 
mae amheuon o gam-drin corfforol.  
 
Pwrpas yr arolwg ysgerbydol yw: 

 

 Canfod a dyddio toriadau asgwrn 
 

 Rhoi gwybodaeth am ddwysedd yr esgyrn ac abnormaleddau ysgerbydol 
 
Bydd penderfyniadau ynghylch a oes efallai angen arolwg ysgerbydol mewn achos 
amddiffyn plant fel arfer yn cael eu gwneud gan uwch-bediatrydd, ar sail canllawiau 
cenedlaethol ac asesiad gofalus o’r achos ar y cyd â radiolegydd pediatrig a'r 
amlasiantaethau perthnasol. Yn gyffredinol, dylid ond gwneud arolygon ysgerbydol 
ar blant o dan 24 mis lle mae pryderon ynghylch y posibilrwydd o anaf heb fod yn 
ddamweiniol. 
 
Dylai rhieni neu ofalwr gyda chyfrifoldeb rhiant roi caniatâd i’r arolwg ysgerbydol. 
Dylai’r cais am ganiatâd ar sail gwybodaeth ddod gan uwch-bediatrydd (cofrestrydd 
neu rôl uwch). Os na roddir caniatâd, bydd angen i’r Gweithiwr Cymdeithasol 
ymgynghori â’u rheolwr ar y camau nesaf, e.e. cynnal cyfarfod strategaeth. 
 
Mae adrodd ar arolwg ysgerbydol yn gofyn rhoi sylw gofalus i nifer o sganiau. Dim 
ond radiolegydd wedi’i hyfforddi a gyda phrofiad yn y maes a ddylai wneud hyn.  Fel 
arfer bydd yr adroddiad ar gael o fewn 24 awr.  
 
Bydd angen i ymarferwyr amlasiantaethol sy’n bresennol mewn cyfarfodydd 
Amddiffyn Plant wybod y bydd ôl-arolwg ysgerbydol efallai’n cael ei wneud.  
 
Ôl-ddilyn 
 
Gallai un arolwg ysgerbydol beidio â chanfod toriadau asgwrn, yn enwedig yr 
asennau neu bennau esgyrn (metaffisaidd).  Gallai fod angen ail arolwg ysgerbydol 
ar ôl 11-14 diwrnod, yn enwedig os oedd yr arolwg ysgerbydol cyntaf yn negyddol.  
 
 
Pwrpas yr ail arolwg ysgerbydol yw: 

 

 Gwirio amheuon neu ganfyddiadau heb eu cadarnhau o’r arolwg cyntaf (e.e. i 
gadarnhau amrywiadau normal) 

 



 Chwilio am anaf ychwanegol (e.e. toriadau asennau a metaffisaidd nad oedd 
i’w gweld yn yr arolwg cyntaf) 
 

 Rhoi mwy o wybodaeth am oed unrhyw doriad asgwrn 
 
Mae’n bwysig bod ymarferwyr yn ymwybodol y gallai ail arolwg ysgerbydol ganfod 
materion pellach sydd angen eu hystyried gan yr Ymchwiliad Amddiffyn Plant.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Trosolwg ar yr Adolygiad Achos Difrifol yn Bradford 

 

Mae’r adolygiad achos difrifol hwn yn ymwneud ag achos Jac, bachgen yn ei 
arddegau’n byw yn ardal Bradford. Roedd Panel Adolygu Achosion Difrifol Bwrdd 
Diogelu Plant Bradford (BSCB) wedi ystyried achos Jac yn 2015.  
 
Daeth y panel i’r casgliad fod tystiolaeth gref fod Jac wedi cael ei gam-drin yn rhywiol 

gan nifer o ddynion a bod y cam-drin hwn wedi dechrau pan oedd yn 13 oed. Roedd 

asiantaethau wedi dod yn ymwybodol o’r risg o gam-drin rhywiol gyntaf yn Awst 

2010. 

Dysgu Allweddol i’r holl asiantaethau ar draws Gogledd Cymru:  

 

 Sicrhau bod yr ymateb i atgyfeiriadau diogelu’n dilyn y Gweithdrefnau 

Amddiffyn Plant Cymru Gyfan. 

 

 Nid oedd Rhannu Gwybodaeth rhwng Asiantaethau Partner allweddol wedi 

digwydd yn yr achos hwn felly mae’n hanfodol bod asiantaethau, lle bo 

hynny’n briodol, yn rhannu gwybodaeth am Blant mewn Perygl. 

 

 Mae angen i bob asiantaeth sy’n gweithio gyda Phlant mewn Perygl o CSE 

ystyried mesurau ataliol i leihau’r risg o CSE. 

 

 Roedd methu â chynnal Cynhadledd Amddiffyn Plant Gychwynnol, a 

gorddibynnu ar ddefnyddio Cyfarfodydd Strategaeth CSE i fonitro cynnydd y 

person ifanc, wedi methu ei gadw’n ddiogel. Mae’n bwysig bod yr holl 

asiantaethau sy’n mynychu cyfarfodydd panel neu strategaeth CSE yn 

gwybod bod angen ystyried cynnal Cynhadledd Amddiffyn Plant Gychwynnol. 

 

 Sicrhau bod yr oruchwyliaeth a roddir i staff rheng flaen sy’n gweithio ym 

maes Amddiffyn Plant yn hybu safonau ymarfer da ac yn cefnogi’r aelod staff 

unigol. 

 

 

 


