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 Cynllun Busnes Bwrdd Diogelu Plant Gogledd Cymru – cytunwyd ar y cynllun busnes 
ar gyfer 2018/ 2019 a bydd yn cael ei gyhoeddi ar wefan Bwrdd Diogelu Gogledd Cymru 
erbyn 31 Mawrth 2018. Yr un Blaenoriaethau a’r llynedd ar wahân i ychwanegu 
Camfanteisio Troseddol at flaenoriaeth Camfanteision’n rhywiol.  Mae Ymgysylltu â 
Phlant a Phobl Ifanc yn faes allweddol ar gyfer gwelliant. Byddwn yn datblygu “Bwrdd 
Diogelu Iau Rhithiol”.  

 

 Grŵp Gweithredol Camfanteisio’n Rhywiol ar Blant – cynhaliwyd adolygiad o'r Grŵp 
Gweithredol Camfanteisio’n Rhywiol ar Blant, gyda’r materion parhaol o ymrwymiad a 
chyfweliadau RFH yn dal heb eu datrys. Ystyriodd aelodau’r Bwrdd swyddogaeth y grŵp 
Camfanteisio’n Rhywiol ar Blant – a ddylai aros yn ei le a sut mae’n cysylltu â grwpiau eraill.  
Cynhaliwyd pleidlais a’r penderfyniad mwyafrifol oedd y bydd cyfrifoldebau’r Cynllun 
Rhanbarthol Camfanteision'n Rhywiol ar Blant yn cael eu monitro gan y Grwpiau Cyflawni 
Lleol ar ôl y cyfnod byr o drosglwyddo.  

 

 Archwiliad HSB – rhoddwyd trosolwg o safbwynt prif ganfyddiadau'r archwiliad o safbwynt 
Ymateb, Atal, Asesu, Ymyraethau, a Datblygu’r Gweithlu. Nid oedd y sgoriau isel ym mhob 
maes yn annisgwyl. Aelodau’r Bwrdd i nodi aelodau o staff a fydd yn gallu cyfrannu at 
Grŵp Tasg a Gorffen HSB er mwyn rhoi’r cynllun gweithredu a gyflwynwyd ar waith.  
 

 Ymholiadau Post – Diweddariad Heddlu Gogledd Cymru - Mae Bil Plismona a 
Throsedd 2016 wedi effeithio y ffordd mae mechnïaeth Heddlu yn cael ei reoli; bellach mae 
rhagdybiaeth y bydd unigolion dan amheuaeth yn cael eu rhyddhau o dan ymchwiliad ym 
mhob achos ar wahân i’r achosion mwyaf cymhleth a difrifol.  
Unwaith bydd unigolyn dan amheuaeth yn cael ei ryddhau o dan ymchwiliad, yn gyffredinol 

fel ymdrinnir â hwy drwy ymholiadau post unwaith bydd yr ymchwiliad wedi ei gwblhau.   

 

 Cyflwynodd Gwynedd, Sir Ddinbych, Sir y Fflint a CRC eu Hadroddiadau Amlygu Asiantaeth 
Bartner.  Canolbwyntiwyd ar Adran 5, gan mai’r rhan hon o’r adroddiad a ddefnyddir i 
hysbysu’r adroddiad blynyddol a fydd yn cael ei gyflwyno ar ffurf drafft ym Mwrdd mis Mai.  
Cytunwyd y byddai’r Uned Fusnes yn edrych ar gwblhau archwiliad o atgyfeiriadau asesu 
cyn geni wedi i bryderon gael eu mynegi am safon ac amseru‘r atgyfeiriadau.  
 

 Ffurflen Atgyfeirio Plant a Theuluoedd Gogledd Cymru – bydd fersiwn derfynol y Ffurflen 

Atgyfeirio ranbarthol newydd ar gyfer Gwasanaethau Plant a’r Canllawiau Ategol i 

Ymarferwyr yn fyw o 1 Ebrill 2018; gellir dod o hyd i'r ffurflen ar wefan Bwrdd Diogelu 

Gogledd Cymru.  

 

 Atgyfeiriadau Adolygiad Ymarfer Plant - atgoffir aelodau'r grŵp ei bod yn hanfodol bod 

hysbysiadau Adolygiadau Ymarfer Plant yn cael eu cwblhau mor llawn â phosib a'u hanfon 

at yr Uned Fusnes ar amser fel y gall yr holl asiantaethau perthnasol gasglu gwybodaeth i’w 

drafod ar y diwrnod.  



 

 Digwyddiad / Cynhadledd Ranbarthol Camfanteisio’n Rhywiol ar Blant i’w gynnal dydd 
Iau 22 Mawrth 2018 yng Ngholeg Glannau Dyfrdwy i gyd-fynd â Diwrnod Ymwybyddiaeth 
Camfanteisio’n Rhywiol Ar Blant ar 18 Mawrth 2018.   


