
Bwrdd Diogelu 
Gogledd Cymru

Adroddiad 
Blynyddol
2018/19



Cyflwyniad
Mae gan bawb hawl i 

fod yn ddiogel.

Mae a wnelo diogelu ag 
amddiffyn plant ac oedolion 
rhag niwed, camdriniaeth neu 
esgeulustod. 

Yn cydweithio – yn cadw pobl yn ddiogel

Bwrdd Diogelu Gogledd Cymru ydyn ni, ac rydyn ni’n cwmpasu un o’r ardaloedd mwyaf yng Nghymru. Rydyn 
ni’n gweithio i amddiffyn plant ac oedolion ledled chwe awdurdod lleol Gogledd Cymru. 
 
Mae hyn yn llawn her. Mae yna wahanol gymunedau, gyda phroblemau ac anghenion gwahanol.
 
Mae yna:

 ● Fwrdd Diogelu Plant Gogledd Cymru
 ● Bwrdd Diogelu Oedolion Gogledd Cymru

Mae pob bwrdd diogelu wedi’i sefydlu i:

 ● amddiffyn plant ac oedolion sy’n cael eu cam-drin, eu hesgeuluso neu eu niweidio, neu sydd mewn 
perygl o hyn

 ● atal plant ac oedolion rhag dod mewn perygl o gael eu cam-drin, eu hesgeuluso neu eu niweidio

Dyma ein trydydd adroddiad blynyddol.
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Mae’n esbonio rhywfaint o’r gwaith rydyn ni wedi’i wneud dros y 
flwyddyn ddiwethaf, a’n cynlluniau ar gyfer y flwyddyn sydd ar ddod.

Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014
Sefydlwyd byrddau diogelu ar draws Cymru fel rhan o’r gyfraith hon. 
Mae’n gwneud yn siŵr bod gwasanaethau’n cydweithio ac yn cadw 
pobl yn ddiogel rhag niwed.

Ynys Môn

Gwynedd

Conwy

Sir y Fflint

Sir Ddinbych Wrecsam



Ynglŷn â’r Byrddau Diogelu
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Mae’r 
Bwrdd 
Diogelu 
Plant 
yn cynnwys:

Mae’r 
Bwrdd 
Diogelu 
Oedolion 
yn cynnwys:

Grŵp Cyflawni Diogelu 
Sir y Fflint a Wrecsam

Grŵp Cyflawni Diogelu 
Sir y Fflint a Wrecsam

Grwpiau Rhanbarthol

Grŵp Cyflawni Diogelu 
Conwy a Sir Ddinbych 

Grŵp Cyflawni Diogelu 
Conwy a Sir Ddinbych 

Grŵp Cyflawni Diogelu 
Gwynedd a Môn

Grŵp Cyflawni Diogelu 
Gwynedd a Môn

Grŵp Adolygu Ymarfer Plant – sy’n adolygu gwaith ac yn dysgu 
gwersi o achosion blaenorol

Grŵp Adolygu Ymarfer Oedolion – sy’n adolygu gwaith ac yn 
dysgu gwersi o achosion blaenorol

Cyd-grŵp Hyfforddi a Datblygu Gwaith Oedolion a Phlant 
– sy’n cefnogi hyfforddiant a dysgu ym maes diogelu

Cyd-grŵp Hyfforddi a Datblygu Gwaith Oedolion a Phlant 
– sy’n cefnogi hyfforddiant a dysgu ym maes diogelu

Cyd-grŵp Cyfathrebu, Ymgynghori a Chyfranogi – sy’n 
dosbarthu gwybodaeth am ddiogelu

Grŵp Polisïau a Gweithdrefnau – sy’n datblygu polisïau a 
gweithdrefnau ar gyfer diogelu

Mae yna ragor o wybodaeth am Fyrddau Diogelu yma: 
bwrdddiogelugogleddcymru.cymru

Grwpiau Rhanbarthol

https://www.bwrdddiogelugogleddcymru.cymru/


Rydyn ni wedi:
 ● parhau i wella

 ● cysylltu a meithrin perthnasoedd gweithio

 ● dysgu o brofiad ac astudiaethau achos blaenorol

 ● datblygu pwrpas clir a chyffredin ar gyfer diogelu 
ledled Gogledd Cymru

 ● defnyddio ein cynlluniau i gyflawni ein 
blaenoriaethau

 ● sefydlu Grŵp Gorchwyl a Gorffen Partneriaeth i 
edrych ar ein strwythurau

 ● dechrau delio â phroblemau fel Llinellau Cyffuriau ar 
draws y rhanbarth

Llinellau cyffuriau ydy’r enw ar sefyllfaoedd lle mae 
gangiau a rhwydweithiau troseddu cyfundrefnol yn 
paratoi ac yn camfanteisio ar blant neu oedolion 
agored i niwed i werthu cyffuriau. Maen nhw’n aml 
yn cael eu gorfodi i deithio ar draws siroedd. 

Mae angen i hyn stopio.

Rydyn ni wedi:
 ● hybu cyfleoedd i bobl gael dweud eu dweud ynglŷn â’n ffordd o weithio

 ● siarad â phlant a phobl ifanc

 ● sefydlu’r Grŵp Ymgynghori, Cyfathrebu a Chyfranogi Rhanbarthol

 ● ymgysylltu â’r Panel Dinasyddion i gael gwybod beth sydd o bwys i bobl

 ● datblygu sgiliau o ganlyniad i adolygu ein gwaith

 ● gwirio ansawdd ein gwaith
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Camau a gymerwyd
Dyma giplun o rai o’r 
pethau rydyn ni wedi 
bod yn eu gwneud eleni. 



Gweithio ar ein blaenoriaethau
Meysydd blaenoriaeth y Bwrdd Oedolion.

Blaenoriaeth 1: 
Gwella deilliannau – nodi oedolion 
mewn risg a gwella’u deilliannau 
mewn bywyd.

Cynnydd:
 ● Rydyn ni wedi datblygu cofrestr 

risgiau i ddwyn sylw at feysydd 
risg mewn gwasanaethau.

 ● Rydyn ni wedi datblygu 
deunyddiau newydd i godi 
ymwybyddiaeth o ddiogelu ar 
gyfer oedolion.

 ● Rydyn ni wedi cynnal 
digwyddiadau dysgu i wneud yn 
siŵr bod pawb yn gwybod bod 
angen iddyn nhw gamu i mewn 
yn gynnar.

Blaenoriaeth 2:
Cynyddu gwybodaeth a dysgu 
parhaus – gwybod am oedolion mewn 
risg a gwella ein ffordd o weithio.

Cynnydd:
 ● Rydyn ni wedi cynnal digwyddiad 

dysgu gyda mwy na 100 o weithwyr 
proffesiynol.

 ● Rydyn ni wedi defnyddio ‘briffiau 
7-munud’ i ddwyn sylw at themâu o 
Adolygu Ymarfer Oedolion.

 ● Rydyn ni wedi darparu hyfforddiant 
ar ddiogelwch rhywiol ar wardiau 
ysbyty.

 ● Rydyn ni wedi darparu hyfforddiant 
ar wella ansawdd adroddiadau 
diogelu.

 ● Rydyn ni wedi datblygu canllawiau 
ymarferol ar gwblhau Adroddiadau 
Diogelu Oedolion.

 ● Rydyn ni wedi cynyddu’r 
wybodaeth a’r deunyddiau ar gyfer 
diogelu oedolion ar ein gwefan.

Blaenoriaeth 3
Darparu arweinyddiaeth gref 
– dangos ein bod ni’n cadw at 
gyfreithiau, polisïau ac arfer da.

Cynnydd:
 ● Rydyn ni wedi sefydlu 

Fframwaith Sicrhau 
Ansawdd.

 ● Rydyn ni wedi gweld cynnydd 
mewn adroddiadau diogelu.

 ● Rydyn ni wedi nodi sut i 
gefnogi a hyfforddi staff i 
wella ansawdd Adroddiadau 
Diogelu.
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Bu Hwyluswyr Llywodraeth 
Cymru’n arsylwi ar ein 
gwaith, gan nodi:

“Diwylliant cynyddol o 
alw i gyfrif”

“Cyfarfodydd bwrdd y 
mae llawer o bobl yn 
eu mynychu, gydag 
adroddiadau priodol, 
camau gweithredu wedi’u 
cofnodi, cofnodion wedi’u 
cymeradwyo, cyfranogiad 
cysylltiedig gyda pharch a 
her.”



Gweithio ar ein blaenoriaethau
Meysydd blaenoriaeth y Bwrdd Plant.
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Blaenoriaeth 1:
Gweithio gyda phartneriaid 
i gadw plant yn ddiogel rhag 
Camfanteisio’n Rhywiol ar Blant 
(CSE).

Cynnydd:
 ● Rydyn ni wedi ariannu 

Cynghorydd CSE sydd wedi 
diweddaru ac adolygu ein 
cynlluniau

 ● Mae pump neu chwech o 
awdurdodau lleol yn cael Paneli 
CSE misol.

 ● Mae gan bob un o’r chwe 
awdurdod lleol Strategaeth CSE.

 ● Mae gan bob asiantaeth 
arweinydd CSE sydd wedi’i enwi.

 ● Rydyn ni wedi bod yn cynnal 
digwyddiadau cymuned ymarfer 
i ddod â gwasanaethau at ei 
gilydd a rhannu arfer da.

Blaenoriaeth 2:
Gwella’r ffordd y mae 
gwasanaethau’n ymateb i blant 
sy’n dangos ymddygiad rhywiol 
niweidiol.

Cynnydd:

 ● Rydyn ni wedi cynnal 
cynhadledd ymddygiad rhywiol 
niweidiol a mynychodd dros 80 
o staff hon.

 ● Rydyn ni wedi datblygu ein 
Cynllun Gweithredu Rhanbarthol 
i redeg ochr yn ochr â chynllun 
gweithredu Cam-drin Plant yn 
Rhywiol Cymru Gyfan.

 ● Rydyn ni wedi gwneud yn siŵr 
ein bod ni’n dilyn Canllawiau 
Ymarfer Cymru Gyfan.

 ● Rydyn ni wedi cynnal 
hyfforddiant mewn ymddygiad 
rhywiol niweidiol.

Blaenoriaeth 3:
Gwella deilliannau ar gyfer plant sy’n byw â 
cham-drin domestig neu sydd wedi byw ag ef.

Cynnydd:
 ● Rydyn ni wedi gwneud yn siŵr ein bod ni’n dilyn 

Canllawiau Trais yn Erbyn Menywod, Cam-drin 
Domestig a Thrais Rhywiol (VAWDASV).

 ● Rydyn ni wedi newid y ffordd rydyn ni’n adrodd 
fel ein bod ni’n gallu cael rhagor o wybodaeth 
am VAWDASV.

 ● Mae aelodau ein bwrdd yn rhan o is-grŵp 
hyfforddiant VAWDASV.

 ● Rydyn ni wedi hybu ein gwybodaeth 
gyhoeddusrwydd fel bod pobl yn gwybod pwy 
ydyn ni, beth rydyn ni’n ei wneud a sut y gallwn 
ni helpu.



Gweithio gydag eraill
Rydyn ni’n mynychu cyfarfodydd Rheolwyr Busnes Cymru Gyfan â 
Llywodraeth Cymru. Rydyn ni’n cefnogi gwaith datblygu’r Gweithdrefnau 
Diogelu Cenedlaethol.

Rydyn ni’n gweithio gyda Gofal Cymdeithasol Cymru. Rydyn ni’n datblygu 
fframwaith hyfforddi a safonau cenedlaethol ar gyfer hyfforddwyr diogelu.

Rydyn ni’n cyfarfod â’r Comisiynydd Heddlu a Throseddu. Mae 
camfanteisio’n flaenoriaeth i’r heddlu hefyd, felly rydyn ni’n alinio ein gwaith.

Rydyn ni’n cyfarfod â Rheolwyr Partneriaeth Diogelwch Cymunedol. 
Rydyn ni’n trafod ymarfer ac yn adolygu sut y gallwn ni gydweithio’n well.

Rydyn ni’n cyfarfod â’r ddau Grwner Arweiniol yng Ngogledd Cymru. 
Rydyn ni’n nodi themâu yn eu hadroddiadau ac yn sylwi ar fylchau lle bo 
angen cymorth ar bobl.

Rydyn ni’n gweithio gydag Arolygiaeth Gofal Cymru. Maen nhw wedi helpu 
ag Adolygiadau Ymarfer Oedolion. Maen nhw’n rhannu gwybodaeth ac yn 
dwyn sylw at feysydd i’w gwella.

Rydyn ni’n gweithio gyda Bwrdd Diogelu Gorllewin Sir Gaer. Rydyn 
ni’n agos yn ddaearyddol ac mae rhai achosion yn trosglwyddo rhwng yr 
ardaloedd.

Gweithio gyda’r gymuned
Cynnwys plant a phobl ifanc
Dywedodd plant a phobl ifanc ei bod hi’n bwysig codi ymwybyddiaeth 
o’r bwrdd a phroblemau diogelu. Maen nhw’n meddwl y gallwn ni 
wneud hyn trwy ysgolion a grwpiau ieuenctid. Felly, rydyn ni’n gweithio 
ar gysylltu ag ysgolion yn y rhanbarth.

Dywedodd plant a phobl ifanc fod angen i ni gynnwys rhagor o 
wybodaeth iddyn nhw ar y wefan. Felly, aeth ein cydlynydd busnes i’r 
sesiynau i siarad am sut y gallwn ni wella ein gwefan.

Cynnwys oedolion
Gwnaethon ni siarad â rhwydweithiau cymunedol ynglŷn â beth sydd 
o bwys iddyn nhw. Gwnaeth y Panel Dinasyddion hefyd anfon holiadur 
allan. Gwnaeth hyn ddangos doedd pobl ddim yn gwybod lle i fynd i 
roi gwybod am gamdriniaeth. Doedden nhw ddim yn gwybod digon 
am bwy ydyn ni a sut y gallwn ni helpu. Felly, fe fyddwn ni’n datblygu 
deunyddiau codi ymwybyddiaeth ar gyfer cymunedau yn 2019/20.
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Cyflawniadau eraill yn ystod y flwyddyn
Clod Gofal Cymdeithasol Cymru
Cawson ni ein henwebu am ein gwaith ar hunan-esgeulustod a’n protocol hunan-
esgeulustod.

Cawson ni gymeradwyaeth uchel yng nghategori “Dulliau Effeithiol o Ddiogelu”.

Arfer da
Cydnabuwyd hefyd bod ein Protocol Herbert yn arfer da.

Mae hwn yn annog gofalwyr a staff gofal i gasglu gwybodaeth ddefnyddiol at ei gilydd y 
gellir ei defnyddio os bydd rhywun yn mynd ar goll.

Wythnos Diogelu Genedlaethol
Camfanteisio oedd y thema. Gwnaethon ni ddatblygu ffeithlenni 
a chyflwyniadau ar:

 ● Linellau Cyffuriau

 ● Caethwasiaeth Fodern

 ● Cam-drin Plant yn Rhywiol

 ● Priodasau dan Orfod

Gwnaethon ni hefyd lansio fideo diogelu o’r enw ‘Gweld 
Rhywbeth – Dweud Rhywbeth’:

bwrdddiogelugogleddcymru.cymru/gwybodaeth-ar-gyfer-oedolion
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https://www.bwrdddiogelugogleddcymru.cymru/gwybodaeth-ar-gyfer-oedolion/


Arfer da 
Digwyddiad hyfforddi Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Gwnaethon ni gynnal digwyddiad hyfforddi ar gyfer:

 ● staff iechyd rhywiol

 ● nyrsys ysgol

 ● bydwragedd ac ymwelwyr iechyd

 ● staff CAMHS 

 ● gwasanaethau pediatrig

 ● meddygon teulu a gweithwyr proffesiynol eraill

Aeth 104 o bobl i’r diwrnod hyfforddi yn Ysbyty Glan Clwyd.

Gwnaeth 48 o bobl ymuno â phethau trwy fideo o ysbytai cymunedol.

Roedd y sesiynau hyn yn cynnwys gwybodaeth am:

 ● Blant Sy’n Derbyn Gofal

 ● Linellau Cyffuriau

 ● Camfanteisio

 ● Caethwasiaeth Fodern

 ● VAWDASV

 ● Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru)

Roedd y gwerthusiadau o’r diwrnod yn rhagorol. Rydyn ni eisiau 
rhedeg y digwyddiad hwn bob blwyddyn. 

Symud ymlaen – 2019/20
Gwnaethon ni gynnal Diwrnod Datblygu Busnes Bwrdd Diogelu Gogledd Cymru.

Roedd yn gyfle gwych i’r ddau fwrdd:

 ● ddod at ei gilydd

 ● asesu ein gwaith

 ● nodi lle y mae angen i ni wella

 ● penderfynu ar ein blaenoriaethau ar gyfer 2019/20
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Ein blaenoriaethau ar gyfer y ddau fwrdd:
 ● Camfanteisio

 ● Cam-drin Domestig

Y flaenoriaeth arall ar gyfer y 
Bwrdd Diogelu Oedolion fydd:

 ● Gwell ymwybyddiaeth o’r 
broses Oedolion mewn risg, a 
chydymffurfio â hi

Y flaenoriaeth arall ar gyfer y 
Bwrdd Diogelu Plant fydd:

 ● Diogelu mewn addysg



Diolch am ddarllen hwn 
Gallwch chi ddarllen yr adroddiad llawn yma: bwrdddiogelugogleddcymru.cymru

Gwybodaeth cysylltu  
Os ydych chi’n poeni bod plentyn neu oedolyn yn cael ei gam-drin neu ei esgeuluso, 
mae’n rhaid ichi roi gwybod am eich pryderon i’ch Gwasanaethau Cymdeithasol lleol. 

Yn pryderu am blentyn:
Ynys Môn  01248 725 888 (y tu allan i oriau swyddfa) 01248 353 551

Conwy  01492 575 111 (y tu allan i oriau swyddfa) 0300 123 3079

Sir Ddinbych  01824 712 200 (y tu allan i oriau swyddfa) 0345 053 3116

Sir y Fflint  01352 70 1000 (y tu allan i oriau swyddfa) 0345 053 3116

Gwynedd  01766 772 577 (y tu allan i oriau swyddfa) 01248 353 551

Wrecsam  01978 292 039 (y tu allan i oriau swyddfa) 0345 053 3116

Yn pryderu am Oedolyn:
Ynys Môn  01248 752 752 (y tu allan i oriau swyddfa) 01248 353 551

Conwy  0300 456 1111 (y tu allan i oriau swyddfa) 0300 123 3079

Sir Ddinbych  0300 456 1000 (y tu allan i oriau swyddfa) 0345 053 3116

Sir y Fflint  01352 803 444 (y tu allan i oriau swyddfa) 0345 053 3116

Gwynedd  01766 772 577 (y tu allan i oriau swyddfa) 0124 835 3551

Wrecsam  01978 292 066 (y tu allan i oriau swyddfa) 0345 053 3116
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https://www.bwrdddiogelugogleddcymru.cymru/
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