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1.0 Cyflwyniad
1.1.

Dyma’r ail adroddiad blynyddol gan Fwrdd Diogelu Gogledd Cymru (NWSB). Mae’r
adroddiad yn ymdrin â’r meysydd allweddol fel y nodir hynny yn Rheoliadau’r Bwrdd
Diogelu (Cymru) 2015 a rhan 7 Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru)
2014.

1.2.

Bydd yr adroddiad blynyddol yn dangos y cynnydd y mae Bwrdd Diogelu Gogledd
Cymru wedi ei wneud mewn perthynas â chyflawni ei amcanion allweddol a bydd hefyd
yn cynnwys nifer o enghreifftiau o achosion o ymarfer dda.

1.3.

Bydd yr adroddiad hefyd yn rhoi sylw i feysydd i’w gwella nid yn unig i Fwrdd Diogelu
Gogledd Cymru, ond bydd hefyd yn cynnwys materion ynghylch ymarfer sydd yn
effeithio ar Gymru gyfan.

1.4.

Argraffiadau gan y cadeiryddion:

Jenny Williams: Cadeirydd Bwrdd Diogelu Plant Gogledd Cymru
(Cyfarwyddwr Gofal Cymdeithasol ac Addysg, Cyngor Bwrdeistref Sirol
Conwy).
Gan edrych yn ôl ar y 12 mis diwethaf mae’n amlwg y bu teimlad o
aeddfedrwydd ym Mwrdd Diogelu Plant Gogledd Cymru. Rydym wedi cael
cyfnod o sefydlogrwydd ac mae hynny wedi talu ar ei ganfed yn y meysydd
gwaith ac o ran ein heffeithlonrwydd. Fodd bynnag, yn aml mae’n hawdd anghofion bod yn
rhaid i ni fynd ymhellach na hynny a chofio bod plant, pobl ifanc a theuluoedd wrth galon
peth o’r gwaith mwyaf sensitif a dwys yr ydym yn ei wneud fel asiantaethau diogelu.
Yr hyn sydd yn aros gyda mi yw’r straeon twymgalon yr ydym yn freintiedig o’u clywed pan
ydym yn edrych ar y gwersi a ddysgwyd ac a amlygwyd drwy’r adolygiadau o ymarfer plant.
Wrth gwrs gallwn feddwl am wneud pethau’n well ac mae gennym gynlluniau gweithredu er
mwyn dangos hynny, ond yn y pen draw mae effaith amgylchiadau trasig o’r fath ar fywydau
pobl yn anferth.
Fy ngwaith i wrth gwrs yw llywio’r bwrdd a’i rwydwaith yn sensitif drwy’r meysydd hyn, sydd
yna’n sefydlu eu hunain fel blaenoriaethau i’r bwrdd a ffocws ar gyfer y flwyddyn. Gan edrych
yn ôl, ac fel y gallwch weld yn yr adroddiad, rydym wedi canolbwyntio ar dri maes allweddol
yn cynnwys Camfanteisio’n Rhywiol ar Blant, Cam-drin Domestig a Phlant sy’n arddangos
Ymddygiadau Rhywiol Niweidiol. Bu lefel dda o weithgaredd mewn perthynas â
Chamfanteisio’n Rhywiol ar Blant, a byddwn yn symud tuag at gynllun atal camdriniaeth
rhywiol cyffredinol ar gyfer y flwyddyn nesaf. Mae’n amlwg bod byd plant a chamfanteisio
yn esblygu’n barhaus ac mae atyniad y cyfryngau cymdeithasol yn ennill y frwydr, felly mae’n
rhaid i ni fod yn ddewr a chofleidio hyn yn bositif, gan ei ddefnyddio i gyfathrebu ac
ymgysylltu mewn ffordd wahanol efallai i’r hyn yr ydym yn draddodiadol wedi arfer ag ef.
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Rydym wedi gwrando’n ofalus ar adborth y Bwrdd Diogelu Annibynnol Cenedlaethol ac yn
gobeithio bod gan yr adroddiad blynyddol hwn fwy o ffocws ac yn cyrraedd y rhai y mae’n
ddyletswydd arnom i’w diogelu a’u cynorthwyo. Uwchlaw ein blaenoriaethau, rwyf yn
amcanu i sicrhau y bydd y bwrdd a’i rwydwaith mewn lle gwell i glywed am brofiadau’r
gweithlu ehangach, ac rwyf yn ysgrifennu hyn yn syth ar ôl cadeirio cynhadledd fechan yng
Ngogledd Cymru ar SHB (ymddygiad rhywiol niweidiol) ac mae diffyg ymwybyddiaeth am y
bwrdd a’r hyn yr ydym yn ceisio ei wneud wedi fy synnu. Heb y cysylltiad hwnnw rwyf yn
teimlo’n gryf y byddwn yn ymlwybro heb bwrpas cyffredin, a dyna pam yr wyf wedi dewis
cadeirio bwrdd mor bwysig yng Ngogledd Cymru a bod gennyf ymrwymiad parhaus ac
angerdd tuag at yr agenda allweddol hon.
Neil Ayling: Cadeirydd Bwrdd Diogelu Oedolion Gogledd Cymru (Prif
Swyddog Gwasanaethau Cymdeithasol, Cyngor Sir y Fflint).
Mae’r blwyddyn diwethaf wedi bod yn amser hynod o brysur a
chynhyrchiol ar gyfer y Bwrdd Diogelu Oedolion Gogledd Cymru. Bu
llawer iawn o ymrwymiad a phenderfyniad ymysg aelodau'r Bwrdd i fynd
â materion Diogelu Oedolion yn eu blaen mor llwyddiannus â phosibl.
Fodd bynnag, mae angen inni barhau i herio ein hunain yn barhaus er mwyn sicrhau ein
bod yn gwneud y gwahaniaeth pwysicaf i Oedolion yng Ngogledd Cymru.
Ar ran Is-gadeirydd y Bwrdd, Michelle Denwood, Cyfarwyddwr Cyswllt Diogelu a minnau,
rydym wedi bod yn ostyngedig iawn i glywed y straeon personol yn y Bwrdd mewn
adolygiadau ymarfer oedolion a thrafodaethau eraill o ran sut y gallwn ddysgu i ddarparu
gwasanaethau yn fwy effeithiol a sut mae pobl wedi cael eu diogelu'n llwyddiannus yng
Ngogledd Cymru.
Mae gwaith y Bwrdd dros y 12 mis diwethaf wedi cynnwys archwilio adroddiadau gan
asiantaethau partner ynghylch Diogelu, datblygu Adolygiadau Ymarfer Oedolion ar y
gweill, a derbyn cyflwyniadau pwysig gan asiantaethau cenedlaethol a lleol gan gynnwys
Heddlu Gogledd Cymru a Chwaraeon Cymru a threulio amser ac ymdrech sylweddol yn
edrych ar yr ymarfer o fewn uned iechyd meddwl i weld sut y gall y Bwrdd gefnogi
gwelliant priodol.
Mae hefyd wedi bod yn atgyfnerthiad gwirioneddol i waith y Bwrdd ynghylch hunanesgeulustod. Fe'i dewiswyd i fod yn derfynol yn y gwobrau gofal cymdeithasol a gynhelir
ym mis Medi 2018. Dyma oedd un o uchafbwyntiau'r flwyddyn ddiwethaf o ran clywed sut
mae'r protocol hunan-esgeulustod a ddatblygwyd yng Ngogledd Cymru a'r gwaith y mae
wedi'i ysbrydoli ymysg asiantaethau partner wedi llwyddo i ddiogelu pobl leol.
Rydym wedi gwrando'n ofalus ar adborth y Bwrdd Diogelu Annibynnol Cenedlaethol ac
rydym yn gobeithio bod yr adroddiad blynyddol hwn yn fwy penodol ac yn hygyrch i bob
partner a dinesydd. Mae wedi bod yn bleser mawr gweithio gyda Chadeirydd y Bwrdd
Cenedlaethol yng Nghymuned Gogledd Cymru ac mae gwir angen i ni gydweithio i
sicrhau bod diogelu yn cael ei hyrwyddo yn y rhanbarth ar bob cyfle.
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2.0 Ynglŷn â Byrddau
Diogelu Gogledd
Cymru:
2.1.

Mae Byrddau Diogelu Rhanbarthol
yn gweithredu o dan ran 7 Deddf
Gwasanaethau Cymdeithasol a
Llesiant (Cymru) 2014. Felly, mae’r
angen i sicrhau bod dinasyddion
Gogledd Cymru yn cael eu hatal a’u
diogelu rhag dioddef camdriniaeth,
esgeulustod a mathau eraill o niwed
yn swyddogaeth a dyletswydd graidd
i Fwrdd Diogelu Gogledd Cymru.

2.2.

Mae'r BDGC yn unigryw yn yr ystyr
ei fod yn cynnwys chwe awdurdod
lleol sydd ynddo ei hun yn achosi
heriau o fewn cyd-destun bodloni
anghenion cymysgedd eang ac
amrywiol o gymunedau ar draws
Gogledd Cymru.

2.3.

Fodd bynnag, mae’r BDGC yn falch
iawn o'r bartneriaeth gref a’r
diwylliant gydweithredol cryf y mae
wedi ei sefydlu ar draws ôl troed
rhanbarthol mawr, ac mae'n
rhwymedig yn ystod y flwyddyn sydd
i ddod i atgyfnerthu a chyfuno’r
cynnydd a wnaethpwyd hyd yma er
mwyn diogelu a gwarchod yr
aelodau sydd yn fwyaf agored i
niwed yn ein cymunedau.

2.4.

Bwrdd Diogelu Plant Gogledd Cymru

Bwrdd Diogelu Oedolion Gogledd Cymru

Er mwyn wynebu’r heriau hynny,
mae’r BDGC wedi sefydlu’r
strwythurau canlynol:
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2.5. Aelodau'r Byrddau Plant ac Oedolion:
2.6.

Fel y nodir yn Rheoliadau’r Byrddau Diogelu (Cymru) 2015, mae dau Fwrdd Diogelu
yn gyfrifol am Ogledd Cymru:



2.7.

Bwrdd Diogelu Plant Gogledd Cymru
Bwrdd Diogelu Oedolion Gogledd Cymru

Mae aelodau’r ddau Fwrdd yn cynnwys y gweithwyr proffesiynol canlynol:

Bwrdd Diogelu Plant Gogledd Cymru
Cadeirydd: Jenny Williams (Cyfarwyddwr
Gofal Cymdeithasol ac Addysg - Cyngor
Bwrdeistref Sirol Conwy)
Is-gadeirydd: Judith Magaw (Dirprwy Brif
Weithredwr - Cwmni Adsefydlu
Cymunedol Gogledd Cymru)
CS Ynys Môn – Cyfarfwyddwr
Gwasanaethau Cymdeithasol, Pennaeth
Gwasanaethau Plant a Theuluoedd
CBS Conwy - Pennaeth Gwasanaethau
Plant, Teuluoedd a Diogelu

CBS Wrecsam - Pennaeth Gwasanaethau
Plant
Y Gwasanaeth Prawf Cenedlaethol Pennaeth yr Uned Gyflawni Leol
Y Cwmni Adsefydlu Lleol - Pennaeth Uned
Gyflawni Leol Gogledd Cymru
Heddlu Gogledd Cymru - Ditectif Uwcharolygydd Uned Diogelu Pobl Sy'n Agored
i Niwed
Iechyd Cyhoeddus Cymru - Nyrs
Ddynodedig Tîm Diogelu Cenedlaethol

CS Ddinbych - Cyfarwyddwr Corfforaethol
Cymunedau a Phennaeth Gwasanaethau
Plant

NSPCC - Rheolwr Gwasanaeth Gogledd
Cymru (Gwasanaethau Plant)

CS Y Fflint - Pennaeth Gwasanaethau
Plant a Chyfarwyddwr Gwasanaethau
Cymdeithasol

Ymddiriedolaeth Gwasanaeth Ambiwlans
Cymru - Cyfarwyddiaeth Diogelu Ansawdd
Arbenigol, Diogelwch a Phrofiad y Claf

CS Gwynedd - Pennaeth Gwasanaethau
Plant

Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid Rheolwr Gwasanaeth Atal a Chymorth

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr Cyfarwyddwr Cyswllt Diogelu a Meddyg
Penodedig Diogelu Plant
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Bwrdd Diogelu Oedolion Gogledd Cymru
Cadeirydd: Neil Ayling (Prif Swyddog Gwasanaethau Cymdeithasol Cyngor Sir
y Fflint)
Is-gadeirydd: Michelle Denwood
(Cyfarwyddwr Cyswllt Diogelu - Bwrdd
Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr)
CS Ynys Môn – Cyfarwyddwr
Gwasanaethau Cymdeithasol, Pennaeth
Gwasanaethau Oedolion
CBS Conwy - Cyfarwyddwr Strategol
Gofal Cymdeithasol ac Addysg a
Phennaeth Gwasanaethau Plant,
Teuluoedd a Diogelu
CS Ddinbych - Cyfarwyddwr Corfforaethol
Cymunedau a Phennaeth Gwasanaethau
Cymorth Cymunedol
CS Y Fflint - Prif Swyddog Gwasanaethau
Cymdeithasol ac Uwch Reolwr Diogelu a
Chomisiynu
CS Gwynedd - Cyfarwyddwr
Corfforaethol a Phennaeth
Gwasanaethau Iechyd a Llesiant
Oedolion
CBS Wrecsam - Pennaeth Gofal
Cymdeithasol i Oedolion a Chyfarwyddwr
Interim Gwasanaethau Cymdeithasol.

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr Cyfarwyddwr Gweithredol Nyrsio a
Bydwreigiaeth a Chyfarwyddwr Cyswllt
Diogelu
Y Gwasanaeth Prawf Cenedlaethol Swyddog Dynodedig
Y Cwmni Adsefydlu Lleol - Pennaeth
Uned Gyflawni Leol Gogledd Cymru
Heddlu Gogledd Cymru - Ditectif Uwcharolygydd Uned Diogelu Pobl Sy'n
Agored i Niwed
Iechyd Cyhoeddus Cymru - Nyrs
Ddynodedig Tîm Diogelu Cenedlaethol
Fforwm Gofal Cymru - Uwch
Ymgynghorydd Polisi
Ymddiriedolaeth Gwasanaeth Ambiwlans
Cymru - Pennaeth Diogelu
Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd
Cymru - Rheolwr Tîm Addysg Busnes a
Lleihau Tanau Bwriadol
Carchar y Berwyn - Pennaeth Diogelwch
a Chydraddoldeb
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3.0 Camau y mae Byrddau Diogelu wedi eu cymryd er
mwyn cyflawni deilliannau penodol.
3.1.

Yn adran hon o’r adroddiad blynyddol, rydym yn canolbwyntio ar sut mae’r BDGC
a'i is-grwpiau wedi cwblhau pecynnau gwaith er mwyn cyflawni deilliannau penodol.

3.2.

Uned Fusnes Bwrdd Diogelu Gogledd Cymru

3.3.

Ers Awst 2018, mae Uned Fusnes Diogelu wedi cael ei staffio’n llawn. Mae hynny
wedi bod yn ddatblygiad allweddol o ran sicrhau bod lefel briodol o gymorth ar gael
i'r ddau Fwrdd a'r is-grwpiau o ran cyflawni eu amcanion allweddol.

3.4.

Mae'r Uned Fusnes hefyd wedi bod yn gyfrifol am ddiweddaru'r dogfennau canlynol
ar gyfer Bwrdd Diogelu Gogledd Cymru er mwyn adlewyrchu'r newidiadau allweddol
mewn deddfwriaeth
Datblygu
templed newydd

Cylch Gorchwyl
Byrddau Plant ac
Oedolion

ar gyfer
adroddiadau
partner
asiantaethau i'r
Grwpiau
Cyflawni Lleol.

Pecynnau

Polisi Cwyno
wedi ei

Fframwaith

Cynefino i’r

ddiweddaru ar

Sicrwydd

Byrddau er

gyfer Bwrdd

Ansawdd ar

Diogelu

gyfer y

Gogledd

Byrddau.

mwyn helpu
Aelodau’r
Byrddau gyda’u
rolau a’u

Cymru

cyfrifoldebau

3.5.

Bwrdd Diogelu Oedolion Gogledd Cymru

3.6.

Amcanion allweddol Bwrdd Diogelu Oedolion Gogledd Cymru fel y nodir hynny
mewn deddfwriaeth yw:

Amddiffyn oedolion o fewn ei
ardal sydd angen gofal a

Atal yr oedolion hynny yn ei

chymorth (p’un a oes yna

ardal rhag wynebu risg o

awdurdod lleol yn bodloni
unrhyw rai o’r anghenion hynny
neu beidio), ac sydd yn dioddef,

a

ddioddef camdriniaeth neu
esgeulustod.

neu'n wynebu risg o dioddef
camdriniaeth neu esgeulustod.
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3.7.

Er mwyn gwireddu'r amcan hwn mae Bwrdd Diogelu Oedolion Gogledd Cymru wedi
cymryd y camau canlynol yn ystod y deuddeg mis diwethaf:

Cyfrannu at ddatblygu

Derbyn adroddiadau gan

Gweithdrefnau Amddiffyn

bartner asiantaethau

Cenedlaethol Cymru Gyfan a

unigol ar arferion diogelu

chymeradwyo unrhyw

sydd wedi helpu i

ganllawiau lleol penodol. E.e.

hysbysu'r cynllun

Protocol Pryderon

blynyddol a

Proffesiynol Oedolion

blaenoriaethau’r Bwrdd

Gogledd Cymru.

Oedolion ar gyfer 2018/19.

Adolygiad o ddata perfformiad ynghylch Ymarfer Oedolion sy’n Wynebu Risg. Un
o’r negeseuon allweddol o'r adolygiad o data perfformiad oedd nifer uchel y
pryderon diogelu a adroddwyd i'r Awdurdodau Lleol na asesir eu bod Oedolion
sy'n Wynebu Risg. Mae hynny wedi arwain y Bwrdd Oedolion i ofyn i’r Grwpiau
Cyflawni Lleol gynnal archwiliad Amlasiantaeth o Bryderon Diogelu Oedolion /
adroddiadau, ac i’r adroddiad terfynol gael ei gyflwyno i’r Bwrdd yn ystod
Gorffennaf 2018.

Derbyn cyflwyniadau gan
Sicrhau cydymffurfiaeth â

Asiantaethau Diogelu

Chanllawiau Adolygu

Cenedlaethol a Lleol mewn

Ymarfer Oedolion a

perthynas â nifer o feysydd

chymeradwyo adroddiadau

ymarfer megis Ffiniau

Ymarfer Oedolion terfynol a

Siroedd, Diogelu mewn

cynlluniau gweithredu yn

Chwaraeon Cymru ac

nol â Chanllawiau

Ymchwil ynghylch Diogelu

Cenedlaethol.

Oedolion a Deddf
Gwasanaethau
Cymdeithasol a Llesiant.
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Ym mhob cyfarfod o'r Bwrdd, mae eitem agenda sefydlog yn ystod y 12
cyfarfod Bwrdd diwethaf wedi bod mewn perthynas ag adolygiad HASCAS
ynghylch ymarfer diogelu yn Tawel Fan, Ward Iechyd Meddwl yn Ysbyty
Glan Clwyd. Rhoddwyd diweddariadau i aelodau'r Bwrdd mewn perthynas ag
amserlenni posibl ar gyfer rhyddhau’r adroddiad HASCAS, ond maent hefyd
wedi rhoi trosolwg a her mewn perthynas â phryderon ynghylch ymarfer
diogelu yn Uned Iechyd Meddwl yr Ysbyty.



Mae amser ac ymdrech sylweddol wedi cael ei fuddsoddi yn ystod y ddwy
flynedd diwethaf o ran edrych ar ymarfer yn Uned Iechyd Meddwl yr Ysbyty
er mwyn gweld sut y gall y Bwrdd gynorthwyo Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi
Cadwaladr, ond hefyd herio pryderon priodol ynghylch ymarfer diogelu.



Mae Cadeirydd y Bwrdd Oedolion hefyd wedi bod yn aelod sefydlog o’r
Panel Trosolwg Annibynnol a sefydlwyd gan Lywodraeth Cymru, a bydd y
Bwrdd yn ymateb yn unol â’r adroddiad terfynol. Hefyd, mae’r Bwrdd wedi
gofyn am ddiweddariadau gan Fwrdd Prifysgol Betsi Cadwaladr mewn
perthynas â’r cynllun gweithredu yn dilyn archwiliad Arolygiaeth Iechyd
Cymru o Uned Iechyd Meddwl Ysbyty Glan Clwyd.



Yn anffodus, oherwydd newidiadau o ran cynrychiolaeth ar y Bwrdd o’r adran
Iechyd, bu’n rhaid i Gadeirydd y Bwrdd ysgrifennu i Brif Weithredwr y Bwrdd
Iechyd yn gofyn am gyfarfod yn Nhachwedd 2017 er mwyn trafod pryderon
ynghylch Ymarfer Diogelu yn yr Uned Iechyd Meddwl.

3.8.

Bwrdd Diogelu Plant Gogledd Cymru

3.9.

Amcanion Bwrdd Diogelu Plant Gogledd Cymru yw:

Amddiffyn plant yn ei ardal

Atal plant yn ei ardal rhag

sydd yn dioddef neu sydd
yn wynebu risg o ddioddef
camdriniaeth, esgeulustod a
mathau eraill o niwed.

a

wynebu risg o ddioddef
camdriniaeth, esgeulustod a
mathau eraill o niwed.
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3.10. Er mwyn cyflawni’r amcan hwn mae Bwrdd Diogelu Plant Gogledd Cymru wedi
cymryd y camau canlynol yn ystod y deuddeg mlynedd diwethaf:

Cyfrannu at ddatblygu
Gweithdrefnau Amddiffyn
Cenedlaethol Cymru Gyfan a

Derbyn adroddiadau gan

chymeradwyo unrhyw

bartner asiantaethau unigol

ganllawiau lleol penodol. e.e.

ynghylch ymarfer diogelu a

datblygwyd Canllawiau

helpodd i hysbysu’r cynllun

Diogelu Plant Anabl Gogledd

blynyddol a blaenoriaethau’r

Cymru, ac fe’i

Bwrdd Plant ar gyfer

cymeradwywyd yn dilyn

2018/19.

argymhelliad gan Adolygiad o
Ymarfer Plant.

Adolygiad o ddata perfformiad ynghylch Ymarfer Plant a Risg. Un o’r negeseuon
allweddol o’r adolygiad o ddata perfformiad oedd hyd yr amser mewn rhai
achosion yr oedd Plentyn yn aros ar y gofrestr amddiffyn plant. Mae hynny wedi
arwain y Bwrdd Plant i ofyn i’r Grwpiau Cyflawni Lleol gynnal archwiliad o
achosion unigol plant ar y Gofrestr Amddiffyn Plant er mwyn clustnodi meysydd
ymarfer i’w dysgu.

Derbyn cyflwyniadau gan
asiantaethau diogelu
Sicrhau cydymffurfiaeth â

cenedlaethol a lleol mewn

Chanllawiau Adolygu

perthynas a nifer o feysydd

Ymarfer Plant a

ymarfer megis Ffiniau

chymeradwyo’r adroddiadau

Siroedd, troseddau cyllyll, ac

Ymarfer Plant terfynol a

adolygiad Operation Lenten i

chynlluniau gweithredu yn

brofiadau plant y camfanteisir

unol â chanllawiau

yn rhywiol arnynt yng

cenedlaethol.

Ngogledd Cymru a gan Uned
Diogelu mewn Chwaraeon yr
NSPCC.
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3.11. Grwpiau Adolygu Ymarfer Oedolion/Plant
3.12. Mae Is-grwpiau Adolygu Ymarfer Oedolion (APR) ac Adolygu Ymarfer Plant (CPR)
yn ystyried atgyfeiriadau gan asiantaethau pan fo plentyn neu oedolyn oedd yn
wynebu risg nall ai wedi marw neu wedi dioddef amhariad sylweddol i’w iechyd a’i
ddatblygiad o ganlyniad i gamdriniaeth ac esgeulustod.
3.13. Yn ystod blwyddyn 2017/18 cyhoeddwyd tri Adolygiadau Ymarfer Oedolion. O Ebrill
2017 i Fawrth 2018 cynhaliwyd 4 Adolygiad Ymarfer Oedolion ac 1 Fforwm
Proffesiynol Amlasiantaeth (MAPF). Mae un Adolygiad Ymarfer Oedolion wedi cael
ei ohirio oherwydd bod achos troseddol yn cael ei ystyried. Mae holl Adolygiadau
Ymarfer Oedolion wedi cael eu cynnal gan staff o’r Bwrdd a’i bartneriaid. Ni
chyhoeddwyd unrhyw adroddiad ar Adolygiadau o Ymarfer Plant, ac roedd hynny
yn rhannol oherwydd bod un adolygiad wedi cael ei ohirio oherwydd bod achos
troseddol yn cael ei gynnal.
3.14. Mae gan y ddau Grŵp Adolygu hefyd gyfrifoldeb arweiniol am dracio gweithredoedd
cynlluniau gweithredu Adolygiadau Ymarfer Oedolion/Plant, ac mae’r Bwrdd wedi
anfon cynlluniau gweithredu cyflawn i Lywodraeth Cymru yn unol â chanllawiau
cenedlaethol.
3.15. Rhoddwyd cyflwyniadau i’r ddau is-grŵp ac fe’u rhannwyd ag ymarferwyr ar draws
Gogledd Cymru mewn perthynas â themâu ymarfer oedd yn cael eu harenwi.
3.16. Mewn perthynas â themâu allweddol Adolygiadau Ymarfer Oedolion yng Ngogledd
Cymru, nodwyd y themâu canlynol:

Hyfywedd

Codymu a

Taliadau

Meinwe

Dogfennaeth

Uniongyrchol a
Diogelu

Mae rôl y

Gweithio â

Cydlynydd

Theuluoedd/Gofa

Gofal yn thema

lwyr

gylchol

Gwrthwynebus/
Digydweithred
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3.17. Mewn perthynas â themâu allweddol Adolygiadau Ymarfer Oedolion yng Ngogledd
Cymru cyfredol a blaenorol, nodwyd y themâu canlynol:

Rhannu
Gwybodaeth

Esgeulustod

Cydymffurfiaeth
wedi ei Ffugio

Amserlenni
Atgyfeiriadau
Cyn-enedigaeth

3.18. Yn 2018/19 byddwn yn edrych ar sut y gallwn ddatblygu offer dysgu er mwyn
rhannu’r negeseuon allweddol o adolygiadau ymarfer gydag ymarferwyr rheng
flaen.
3.19. Is-grwpiau Polisi/Gweithdrefnau Oedolion/Plant
3.20. Mae’r is-grŵp Polisïau a Gweithdrefnau yn gweithredu ar y cyd â’r Byrddau Diogelu.
Mae’r is-grwpiau yn amcanu at ddarparu canllawiau i weithwyr proffesiynol drwy
ddatblygu polisïau a gweithdrefnau rhanbarthol.

3.21. Yn ystod y deuddeg mis diwethaf mae’r grŵp polisi/gweithdrefnau Oedolion wedi
cwblhau’r pecynnau gwaith canlynol:

Datblygu Protocol
Pryderon Diogelu
Oedolion Gogledd Cymru
fel y nodwyd hynny yn
argymhellion Operation

Adolygiad o Brotocol
Hunan esgeulustod
Gogledd Cymru

Jasmine.
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3.22. Yn ystod y deuddeg mis diwethaf mae’r grŵp polisi/gweithdrefnau Plant wedi
cwblhau’r pecynnau gwaith canlynol:
Adolygiad o’r polisi a’r
gweithdrefnau cyfredol
Datblygu Canllawiau

canlynol e.e.: Polisi Diogelu

Diogelu Plant Anabl Gogledd

Plant Anabl a Canllawiau ar

Cymru

gyfer Cadeiryddion, a
Chofnodwyr Cyfarfodydd
Rhan 4

3.23. O ystyried y gwaith ar y Gweithdrefnau Cenedlaethol sydd yn cael ei wneud, bydd
y ddau is-grŵp yn cynnal cyfarfod ar y cyd er mwyn ymateb i’r Gwaith Cenedlaethol
ar ran Bwrdd Diogelu Gogledd Cymru.
3.24. Is-grŵp Hyfforddi ar y Cyd a Gweithlu
3.25. Nid yw’r Is-grŵp Hyfforddi ar y Cyd a Gweithlu yn uniongyrchol gyfrifol am gynnal
Hyfforddiant Diogelu yn y rhanbarth ond mae ganddo gylch gwaith clir i adolygu
ansawdd hyfforddiant a bylchau a glustnodwyd yn yr hyfforddiant diogelu.
3.26. Er mwyn cwblhau’r dasg honno, mae’r Is-grŵp wedi cynnal dadansoddiad o
Anghenion Hyfforddiant ar draws y rhanbarth. Mae nifer o feysydd ymarfer wedi
cael eu clustnodi a byddant yn cael eu hamlygu yn fanylach yn ddiweddarach yn yr
adroddiad.
3.27. Hefyd, mae’r is-grŵp wedi datblygu rhaglen ddysgu ynghylch Hyfforddiant
Ymchwilio ar y Cyd ar gyfer Diogelu Plant, a drwy’r timau Gweithlu o fewn
asiantaethau ar draws y rhanbarth byddwn yn gweithredu’r Hyfforddiant Ymchwilio
ar y Cyd ar gyfer Diogelu Plant yn 2018/19.

4.0 I ba raddau y mae’r Bwrdd Diogelu wedi gweithredu ei
Gynllun Blynyddol mwyaf diweddar.
4.1.

Bu i Fwrdd Diogelu Gogledd Cymru gynnal diwrnod Datblygu Busnes ar y Cyd ar
gyfer y ddau Fwrdd ar ddechrau Ionawr 2018 er mwyn gwerthuso ei gynnydd mewn
perthynas a meysydd blaenoriaethol a glustnodwyd yn 2017.
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4.2.

Defnyddiwyd pecyn hunanasesu er mwyn gwerthuso cynnydd y ddau Fwrdd yn
ystod y deuddeg mis diwethaf. Roedd y pecyn Hunanasesu yn ymdrin â phum
maes:
Sefydlu cyfeiriad
strategol y Bwrdd

Sefydlu
llywodraethiant
effeithiol

Gwella deilliannau
diogelu i
blant/oedolion

Adeiladu Capasiti

Cyflawni
Allbynnau

4.3.

Yn gyffredinol roedd Bwrdd Diogelu Gogledd Cymru yn gallu nodi bod gwaith
sylweddol wedi cael ei wneud mewn nifer o feysydd yn ystod y deuddeg mis
diwethaf. Y maes ble’r oeddem yn teimlo yr oedd angen mwy o waith oedd
tystiolaethu am well Deilliannau diogelu i blant/oedolion o ganlyniad i waith y Bwrdd.

4.4.

Bwrdd Diogelu Oedolion Gogledd Cymru

4.5.

Mae gan Fwrdd Diogelu Oedolion Gogledd Cymru y Blaenoriaethau Strategol
canlynol:
Mae deilliannau ar gyfer oedolion sydd yn destun cynlluniau amddiffyn
oedolion yn gwella o ganlyniad i’r holl asiantaethau ar draws Gogledd
Cymru yn darparu gwasanaethau diogelu oedolion o safon uchel yn
gyson yn unol ag arferion gorau cytunedig.
Sut mae'r Bwrdd wedi dangos cynnydd yn erbyn y flaenoriaeth hon:



Gan adolygu data perfformiad lleol, rydym wedi gallu dangos trosolwg mewn
perthynas â rheoli risg o fewn Cynlluniau Diogelu Oedolion.
Mae ymarfer dda yn cael ei rannu drwy'r Bwrdd (sy'n gynwysedig yn yr
Adroddiadau Blynyddol Partner Asiantaethau) ac yng nghyfarfodydd y Grŵp
Cyflawni Ymarfer Oedolion fel eitem agenda safonol. Gofynnir i bob asiantaeth
ddarparu enghraifft o ‘ymarfer dda’ drwy gydol y flwyddyn. Mae hynny yn
galluogi i sefydliadau nad ydynt yn cael eu cynrychioli ar lefel Bwrdd i rannu eu
gwaith.

Meysydd sydd angen mwy o waith yn erbyn y Flaenoriaeth hon yn 2018/19:


Mae'r cynnig i safoni a gwella ansawdd ymarfer amlddisgyblaethol mewn
perthynas â Diogelu Oedolion wedi ei gyflawni yn rhannol, fodd bynnag
mae'r oedi o ran cyhoeddi ‘Delio ag Achosion Unigol’ - Rhan 7
Canllawiau Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014
Wedi effeithio ar y pecyn gwaith arfaethedig er mwyn cytuno ar Safonau
Rhanbarthol

15

Mae'r risg bod oedolion sy’n agored i niwed ac ‘oedolion sy’n wynebu
risg’ yn dioddef neu’n dod yn destun camdriniaeth neu esgeulustod yn
cael ei leihau oherwydd bod staff a'r cyhoedd yn gwbl ymwybodol o'r
angen i ddiogelu ac amddiffyn, ac yn gwybod beth i’w wneud oes byd yna
fater diogelu yn codi.
Sut mae'r Bwrdd wedi dangos cynnydd yn erbyn y flaenoriaeth hon:








Datblygwyd mwy ar Wythnos Ddiogelu 2017 gyda chymorth Panelau
Diogelu Corfforaethol Awdurdodau Lleol. Roedd hynny yn golygu bod
adrannau eraill yr Awdurdodau Lleol yn dod yn fwy ymwybodol o
ddyletswyddau diogelu.
Cynhaliwyd digwyddiad cenedlaethol oedd yn hyrwyddo Diogelu mewn
Chwaraeon a bu i Fyrddau Diogelu ar draws Cymru gydweithio ar
themâu cyffredin.
Roedd mwy o gyfranogiad yn ystod Wythnos Ddiogelu 2017 gan y
trydydd sector a’r sectorau preifat a gwirfoddol yn golygu bod negeseuon
am ddiogelu yn cael eu rhannu'n ehangach ar draws y rhanbarth.
Ar draws Gogledd Cymru, darparwyd hyfforddiant Ymwybyddiaeth
Diogelwch i'r trydydd sector a'r sector preifat gan y Cyngor
Gwasanaethau Gwirfoddol ac hefyd i Banelau Corfforaethol a staff nad
oeddent yn perthyn i Wasanaethau Cymdeithasol gan Hyfforddwyr
Diogelu Awdurdodau Lleol. Mae Gwasanaeth Ambiwlans Cymru wedi
cynnal Clinigau Diogelu, mae gan y Gymdeithas Alzheimer's bwyntiau
gwybodaeth Dementia Coch mewn meddygfeydd a stondinau
gwybodaeth mewn llyfrgelloedd ar draws y rhanbarth. Cafodd BIPBC
stondinau gwybodaeth yn cyntedd eu tri prif ysbyty.

Mae'r BDOGC yn gweithredu’n effeithlon ac yn cyflawni ei ddyletswyddau
statudol ac yn cael sicrwydd ynghylch ansawdd gwasanaethau Diogelu ar
draws Gogledd Cymru.
Sut mae'r Bwrdd wedi dangos cynnydd yn erbyn y flaenoriaeth hon?






Yn ddiweddar trafodwyd pwrpas a blaenoriaethu’r Bwrdd yn y Sesiwn
Datblygu Busnes ar y Cyd, cynhaliwyd hunanasesiad o berfformiad y
Bwrdd ac roedd yn cynnwys trafodaethau ynghylch presenoldeb priodol,
herio a chydweithio.
Mae pecynnau cynefino i’r Bwrdd wedi cael eu datblygu er mwyn
cynorthwyo aelodau i ddeall eu rolau a'u cyfrifoldebau fel aelodau o’r
Bwrdd.
Ar draws y grwpiau cyflawni lleol, mae archwiliadau yn cael eu cynnal ar
hyn o bryd ar bob rhan o'r Adroddiad Diogelu Oedolion/proses Gonsyrn
er mwyn clustnodi ble mae angen gwelliannau. Bydd hefyd yn caniatáu
adborth mewn perthynas ag adroddiadau ar ddiogelu o ansawdd gwael
sydd wedi cael ei amlygu fel problem barhaus.
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Cael ymagwedd amlasiantaeth yng Ngogledd Cymru tuag at ddeall a
rheoli achosion o hunanesgeuluso ac anghenion y rhai yr effeithir hyn
arnynt
Sut mae'r Bwrdd wedi dangos cynnydd yn erbyn y flaenoriaeth hon?





Mae mwy o waith wedi cael ei wneud ar ddatblygu Protocol
Hunanesgeuluso Gogledd Cymru yn ystod 2017/18 yn cynnwys
datblygu Protocol Cronni Gogledd Cymru.
Cynhaliwyd gweithdai ar draws Gogledd Cymru er mwyn hyrwyddo mwy
o ymwybyddiaeth o Brotocol Hunanesgeuluso.
Mae Canllawiau Ymarfer Dda ac enghreifftiau o achosion wedi cael eu
rhannu a draws Gogledd Cymru.

4.6
.

Bwrdd Diogelu Plant Gogledd Cymru

4.7.

Mae gan Fwrdd Diogelu Plant Gogledd Cymru y Blaenoriaethau Strategol canlynol:
Bydd BDPGC a'i bartneriaid yn rhagweithiol yn gweithio mewn
partneriaeth er mwyn cadw plant yn ddiogel rhag camfanteisio'n rhywiol
yng Ngogledd Cymru. Bydd BDPGC a'i bartneriaid yn clustnodi ac yn
diogelu plant sydd yn wynebu risg o cael ei camfanteisio’n rhywiol.
Sut mae'r Bwrdd wedi dangos cynnydd yn erbyn y flaenoriaeth hon?
Gwaith Grŵp Gweithredol CSE. Pwrpas Grŵp Gweithredol CSE Gogledd
Cymru yw dod â phartneriaid allweddol at ei gilydd er mwyn datblygu ymateb
effeithiol i blant a phobl ifanc sydd yn wynebu risg o, neu o gael eu cam-drin
drwy, gamfanteisio’n rhywiol ar blant.
Mae grŵp gweithredol CSE wedi mabwysiadu dull tri cham o fewn ei
gynlluniau busnes. Hynny yw Atal ac Amddiffyn, Paratoi ac yna Dilyn, sydd yn
gynwysedig yng nghynllun gweithredu CSE Gogledd Cymru.
Drwy fabwysiadu'r dull yma rydym wedi gallu clustnodi’r canlynol:
Mewn perthynas ag Atal a Pharatoi - rydym yn gallu nodi bod pob cam
gweithredu (100%) yn y maes hwn ar darged.
Mewn perthynas ag Amddiffyn - rydym yn gallu nodi bod 60% o'r camau
weithredu wedi eu cwblhau a bod 40% o’r camau gweithredu ar darged.
Mewn perthynas â Dilyn - rydym yn gallu nodi bod 17% o'r camau weithredu
wedi eu cwblhau a bod 83% o’r camau gweithredu ar darged.
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Meysydd sydd angen mwy o waith yn erbyn y Flaenoriaeth hon yn 2018/19:


O ganlyniad i fwy o ymwybyddiaeth ynghylch datblygu themâu megis
Ffiniau Siroedd, ac mae'r Bwrdd Plant wedi cynnwys Camfanteisio
Troseddol ynghyd â Chamfanteisio'n Rhywiol ar Blant fel meysydd
blaenoriaethol ar gyfer 2018/19.

Plant sy'n arddangos ymddygiad rhywiol niweidiol
Sut mae'r Bwrdd wedi dangos cynnydd yn erbyn y flaenoriaeth hon?



Er mwyn cwmpasu’r maes gwaith yma, mae'r Bwrdd Diogelu yn un o'r
safleoedd sydd wedi mabwysiadu Fframwaith Ymddygiad Rhywiol
Niweidiol yr NSPCC yn gynnar yn y DU.
Bu i ganfyddiadau’r Archwiliad, gan ddefnyddio pecyn NSPCC, ganfod
nifer o enghreifftiau o ymarfer dda ond bu iddo amlygu’r angen i
gynyddu ymwybyddiaeth ynghylch Ymddygiad Rhywiol Niweidiol ar
draws yr holl asiantaethau.

Meysydd sydd angen mwy o waith yn erbyn y Flaenoriaeth hon yn 2018/19:


Gan ddefnyddio canfyddiadau'r Archwiliad, mae’r Bwrdd wedi datblygu
cynllun gweithredu drafft cychwynnol ar gyfer 2018-21 yn seiliedig ar
themâu allweddol y fframwaith.
 Ymatebion
 Atal
 Ymyrraeth
 Asesu
 Datblygu Gweithlu

Mae'r BDPGC yn amcanu at wella deilliannau a phrofiadau plant sydd
wedi byw, neu sydd yn byw gyda chamdriniaeth domestig ac yn awyddus
i sicrhau cydymffurfiaeth â gofynion Deddf Trais yn Erbyn Merched,
Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (VAWDASV) (Cymru) 2015.
Sut mae'r Bwrdd wedi dangos cynnydd yn erbyn y flaenoriaeth hon?




Bu i Gydlynydd VAWDASV Rhanbarthol fynychu Grwpiau Cyflawni Lleol
y Bwrdd Plant a darparu trosolwg ar y themâu allweddol a phecynnau
gwaith sydd angen eu cwblhau.
Hefyd bu i aelodau'r Grŵp Hyfforddiant a Gweithlu ar y Cyd fynychu a
chyfrannu tuag at Is-grŵp Hyfforddi VAWDASV Rhanbarthol wrth i ni
geisio datblygu ymagwedd mwy cydlynol yn y maes yma.
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Meysydd sydd angen mwy o waith yn erbyn y Flaenoriaeth hon yn 2018/19:


Ynghyd â'r Bwrdd Archwilio, bydd mwy o waith yn cael ei wneud
ynghylch sicrhau cydymffurfiaeth â gofynion y Ddeddf ond bydd mwy o
ffocws ar ei effaith ar Oedolion sy'n Wynebu Risg.

5.0 A yw’r Byrddau Diogelu wedi cydweithredu ag unigolion neu
gyrff eraill?
5.1.

Bydd adran hon yr adroddiad yn arddangos y cysylltiadau y mae Bwrdd Diogelu
Gogledd Cymru wedi eu datblygu ymhellach dros y 12 mis diwethaf.

5.2.

Cyfarfod Blynyddol gyda Phrif Grwner Gogledd Cymru

5.3.

Pwrpas y cyfarfod gyda Chadeiryddion y Byrddau Oedolion/Plant a Phrif Grwner
Gogledd Cymru oedd ystyried rhai o’r themâu allweddol o'r Adolygiadau Ymarfer
Plant ac Oedolion ac ystyried unrhyw feysydd y mae swyddfa'r Crwner wedi eu
clustnodi n ystod y deuddeg mis diwethaf. Roedd y maes allweddol a glustnodwyd
yn ymwneud â chynnydd mewn achosion hunanesgeuluso yng Ngogledd Cymru.

5.4.

Rhannwyd y gwaith ynghylch y Protocol Hunanesgeuluso a bydd cyfarfod arall yn
cael ei gynnal yn 2018/19.

5.5.

Cyfarfod Blynyddol gyda Chomisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gogledd Cymru

5.6.

Cynhaliwyd cyfarfod â Chadeirydd y Bwrdd Plant ac Oedolion a Chomisiynydd yr
Heddlu a Throseddu (Arfon Jones) a Dirprwy Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu
(Ann Griffith) er mwyn ystyried sut mae gweithio’n fwy effeithiol gyda'i gilydd. Mae'n
amlwg bod gan Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gogledd Cymru nifer o
flaenoriaethau allweddol sydd yn debyg i rai Bwrdd Diogelu Gogledd Cymru.

5.7.

Gwahoddwyd Dirprwy Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu i fynychu y Bwrdd Plant
a'r Bwrdd Oedolion er mwyn darparu trosolwg o’r blaenoriaethau allweddol a'r
deilliannau a gyflawnwyd gan y Swyddog Comisiynu.

5.8.

Mae meysydd allweddol megid Caethwasiaeth Fodern a Chamfanteisio'n Rhywiol
ar Blant yn rhoi cyfle real i ddatblygu gwaith partneriaeth mwy effeithiol yn 2018/19.

5.9.

Bydd mwy o ddadansoddi gwaith partneriaeth diogelu yng Ngogledd Cymru yn cael
ei wneud yn 2018/19 oherwydd ei bod yn amlwg bod nifer o'r Byrddau Partneriaeth
yn clustnodi meysydd blaenoriaethol allweddol cyffelyb. Hefyd mae swyddogion
wedi amlygu’r pwysau presennol sy'n gysylltiedig â mynychu nifer o gyfarfodydd
partneriaeth diogelu gwahanol, ac yn ystod 2018/19 bydd yn bwysig ystyried sut y
gallwn fod yn fwy doeth ynghylch cydlynu pecynnau gwaith.
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5.10. Y Bwrdd Diogelu Annibynnol Cenedlaethol (NISB)
5.11. Mae Bwrdd Diogelu Gogledd Cymru wedi datblygu partneriaeth waith gadarnhaol
iawn â'r Bwrdd Diogelu Annibynnol Cenedlaethol a'r cynrychiolydd rhanbarthol,
Margaret Flynn.
5.12. Derbynnir diweddariad gan y Bwrdd Diogelu Annibynnol Cenedlaethol sydd yn
mynychu pob cyfarfod o'r Bwrdd Oedolion a Phlant.
5.13. Croesawyd yr adroddiad ymchwil diweddaraf ynghylch Plant a Addysgir yn y Cartref
gan y Bwrdd Plant, o ystyried Adolygiadau Ymarfer Plant mewn rhannau eraill o
Gymru. Yng Ngogledd Cymru rydym wedi dechrau gweld cynnydd yn nifer y Plant
a Addysgir yn y Cartref, ac fel Bwrdd rydym yn gobeithio y bydd Llywodraeth Cymru
yn rhoi canfyddiadau'r adroddiad hwn ar waith.
5.14. Gofal Cymdeithasol Cymru
5.15. Mae cynrychiolydd Is-grŵp Hyfforddiant a Gweithlu Rhanbarthol wedi mynychu
cyfarfodydd gyda Gofal Cymdeithasol Cymru oherwydd bod gwaith cychwynnol
wedi dechrau mewn cysylltiad â datblygu Fframwaith Hyfforddiant Diogelu ar draws
Cymru. Mae'r Dadansoddiad o Anghenion Hyfforddiant a gwblhawyd yng Ngogledd
Cymru wedi cael ei rannu â Gofal Cymdeithasol Cymru.
5.16. Wythnos Ddiogelu
5.17. Fel rhan o'r Wythnos Ddiogelu Genedlaethol, mae’r sefydliadau canlynol wedi
cyflwyno canfyddiadau a phecynnau i gynorthwyo ymarferwyr:



Pecyn Stop Time NSPCC (Pecyn gwrth feithrin amhriodol ar-lein)
Cascade Prifysgol Cymru - Canfyddiadau Ymchwil o werthusiad Canllawiau
Cenedlaethol Camfanteisio'n Rhywiol ar Blant a phecyn SERAF.

5.18. Cydweithredu â Byrddau Diogelu Rhanbarthol eraill
5.19

Yn ystod 2017/18 bu i Fwrdd Diogelu Gogledd Cymru gymryd y camau canlynol:


Bu i Reolwyr Byrddau Rhanbarthol gyfarfod yn rheolaidd fel cymorth
cymheiriaid ac er mwyn cydweithredu ar draws Cymru.



Mae Swyddogion Datblygu Busnes y Bwrdd Rhanbarthol wedi bod yn
cyfarfod â chydweithwyr o Lywodraeth Cymru a'r Byrddau Diogelu
Annibynnol Cenedlaethol er mwyn cynllunio ar gyfer yr Wythnos Ddiogelu
Genedlaethol gyda’i gilydd.



Cyfarfod yn flynyddol gyda Bwrdd Diogelu Gorllewin Caer er mwyn ystyried
unrhyw faterion mewn perthynas ag ymarfer trawsffiniol.
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6.0 Unrhyw geisiadau y mae’r Bwrdd Diogelu wedi eu
cyflwyno i unigolion cymwys o dan adran 137(1) y
Ddeddf am wybodaeth benodol.
6.1.

Yn ystod 2017/18 nid yw Bwrdd Diogelu Gogledd Cymru wedi gwneud unrhyw gais
i unigolion cymwys o dan adran 137 (1).

7.0 Cyflawniadau’r Byrddau Diogelu yn ystod y flwyddyn.
7.1.

Mewn nifer o feysydd, byddai Bwrdd Diogelu Gogledd Cymru, wrth gwblhau'r Pecyn
Hunanasesu, yn gallu amlygu nifer o gyflawniadau allweddol yn ystod y flwyddyn.

7.2.

Bydd adroddiad blynyddol Bwrdd Diogelu Gogledd Cymru yn canolbwyntio ar ddau
faes blaenoriaethol allweddol er mwyn arddangos cyflawniadau'r Bwrdd. Y ddau
faes allweddol yw;

Hunanesgeulustod

Camfanteisio'n
Rhywiol ar Blant

Hunanesgeulustod
O'r hyn a ddysgwyd ar y cychwyn o’r tri Adolygiad Ymarfer Oedolion (APR)
cyntaf a gynhaliwyd yng Ngogledd Cymru, nodwyd bod hunanesgeulustod
yn thema gylchol ym mhob un o’r adolygiadau. Roedd hi’n amlwg mai
dealltwriaeth gyfyngedig oedd gan staff amlasiantaeth ynghylch materion
hunanesgeulustod. Gwnaethpwyd argymhelliad mewn cynllun gweithredu
APR i ddatblygu protocol Hunanesgeulustod Rhanbarthol.
Roedd y gwaith cychwynnol ynghylch datblygu’r protocol yn ymwneud â
sicrhau ein bod yn ymgysylltu ag amlasiantaethau ac unigolion oedd yn
wynebu risg o ddioddef niwed, er mwyn datblygu protocol oedd yn effeithiol
o ran cefnogi pobl sy’n hunanesgeuluso.
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Nod y Protocol Hunanesgeuluso yw atal anafiadau difrifol neu hyd yn oed
farwolaeth yn achos unigolion y mae’n ymddangos eu bod yn hunanesgeuluso drwy
sicrhau:

Bod unigolion yn

Bod yna ddealltwriaeth a

cael eu grymuso

chydnabyddiaeth

Bod yna waith ac

cymaint â phosibl,

amlasiantaeth cyffredin o’r

ymarfer

er mwyn deall

materion. Y llinell nesaf yw

amlasiantaeth

goblygiadau eu

parhad y pwynt yma sy’n

effeithiol

gweithredoedd

ymwneud â gweithio gydag
unigolion sy’n
hunanesgeuluso

Mae pryderon yn
derbyn
blaenoriaeth

.

briodol

Mae asiantaethau a
Mae yna ymateb priodol i lefel

sefydliadau yn cadw

y risg i’w hunain ac eraill

at eu dyletswydd
gofal

Fel rhan o’r broses o ddatblygu’r protocol, bu i ni ofyn i nifer o ymarferwyd rheng
flaen i weld a fyddai unigolion sydd yn wynebu risg o hunanesgeuluso yn cyfrannu
i’r protocol. Er bod nifer y bobl a gyfrannodd i’r protocol yn gyfyngedig, sefydlwyd
nifer o bwyntiau allweddol.
Parchu gallu’r
unigolyn i wneud
penderfyniadau
ar sail
gwybodaeth/pert
hnasol

Gweithio gyda’r
darparu

unigolyn er mwyn

gwybodaeth i’r

gwneud newid ar

unigolyn ynghylch

“gyflymder” yr

gwasanaethau

unigolyn, nid yw

cymorth

bygwth colli

Mynediad at
Eiriolwr
Annibynnol
os oes angen.

tenantiaeth yn
helpu’r sefyllfa.

Bod yna waith ac ymarfer amlasiantaeth effeithiol
Un o ddatblygiadau allweddol pwysig o fewn y protocol yma yw ei fod yn brotocol
amlasiantaeth a hefyd yn gydnabyddiaeth y cytunwyd bod gwaith ar
hunanesgeuluso yn Flaenoriaeth Ranbarthol ac mae’n ddisgwyliedig i bob partner
asiantaeth ymgysylltu pan ofynnir am hynny gan yr asiantaeth arweiniol yn ôl yr
angen neu fel sy’n briodol.
Mae un Awdurdod Lleol wedi datblygu Panel Hunanesgeuluso amlasiantaeth sydd
yn cyfarfod yn fisol ble mae gwybodaeth yn cael ei chasglu a’i rhannu, a
mabwysiadwyd y model hwn gan awdurdodau eraill yng Ngogledd Cymru.
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Yn ystod Wythnos Ddiogelu 2017 bu i’r Rheolwr Busnes Rhanbarthol gynnal
gweithdai Hunanesgeuluso. Roedd y rhai a fynychodd y sesiwn yn cynnwys
Swyddogion Tai, Aelodau Tîm Iechyd Amgylcheddol, Gweithwyr Cymdeithasol.
Gweithwyr Cymorth i Deuluoedd, Gweithwyr Cymorth Anableddau Dysgu.
Hefyd, mae’r Grŵp Polisi a Gweithdrefnau wedi diweddaru’r Protocol yng ngoleuni
sylwadau gan ymarferwyr yn ystod 2017/18.

Enghraifft o Ymarfer Dda

Cefndir: Mae M yn gyn filwr rhyfel a wasanaethodd yng Ngogledd Iwerddon ac
mae ganddo ddiagnosis o Anhwylder Straen Wedi Trawma. Mae M hefyd yn
dioddef ag Epilepsi yn dilyn anaf i’w ben a gafodd wrth wasanaethu. Mae gan M
broblemau corfforol a symudol hirdymor ac mae ganddo ddiagnosis o
osteoporosis. Mae ei gyflwr meddygol a’i anawsterau symudedd yn golygu yr
ystyrir bod ei eiddo presennol yn anaddas. Mae M yn camddefnyddio alcohol.
Nid oes gan M unrhyw deulu na ffrindiau sydd yn gallu rhoi cymorth iddo.
Ymyrraeth: Gwrthododd M symud o’i eiddo ac roedd yn amharod i dderbyn
cymorth ar gyfer sgiliau byw bob dydd a’i ddefnydd o alcohol, ac yn aml roedd
yn gwadu unrhyw broblemau gydag alcohol. Mae M wedi cael cymorth drwy
sawl argyfwng, oedd yn amrywio i ymateb i bryderon rhieni i ganfod M mewn
cyflwr epileptig a galw am y gwasanaethau brys.
Gwaethygodd y pryderon ynghylch esgeulustod a achoswyd gan ei anawsterau
cynyddol gyda sgiliau gofal bob dydd a’r gwaith cynnal a chadw a rheoli ei
denantiaeth. Bu i’r gweithiwr cymdeithasol ddatblygu perthynas o ymddiriedaeth
ac anogodd M i dderbyn yr ymyrraeth briodol gan ofal cymdeithasol er mwyn
rheoli’r risgiau cysylltiedig.
Hefyd gosodwyd teleofal er mwyn rheoli’r risg o godymu a thân.
Deilliant: Ers dechrau 2017 mae M wedi derbyn galwadau cymorth dyddiol er
mwyn cynorthwyo gyda pharatoi prydau bwyd a’i atgoffa i gymryd ei
feddyginiaethau. Mae M yn parhau i dderbyn cymorth gyda’i dderbyniadau
niferus i’r ysbyty [4 mewn 12 mis] sydd wedi golygu bod angen cydlynu ei becyn
cymorth. Pan gafodd ei ryddhau yn ddiweddar cafodd M gymorth i gael
mynediad at Ofal Seibiant Tai Ychwanegol ar 2 achlysur. Cytunodd M i gael ei
atgyfeirio at y Gwasanaeth Camddefnyddio Sylweddau ac erbyn hyn mae wedi
derbyn gweithiwr cymdeithasol sydd yn darparu cyngor a chymorth ynghylch
defnyddio alcohol yn ddiogel.

23

7.3

Camfanteisio'n Rhywiol ar Blant
Roedd sefydlu grŵp gweithredol CSE gan Fwrdd Diogelu Plant Gogledd Cymru
yn rhannol o ganlyniad i’r dysgu a glustnodwyd mewn Adolygiadau o Achosion
Difrifol ynghylch CSE yn Lloegr. Yng Ngogledd Cymru, er ein bod yn gallu
clustnodi ymarfer dda mewn asiantaethau, roedd yn amlwg nad oedd y
pecynnau gwaith wedi eu cydlynu ar draws y gwasanaethau.
Roedd y gwaith penodol yr oedd y Grŵp Gweithredol yn gyfrifol am ei gyflawni
yn ystod 2017/18 yn cynnwys:








Arwain, monitro a hysbysu ymateb NWSCB i CSE drwy gasglu a
dadansoddi data ansoddol a meintiol gan glustnodi themâu, tueddiadau
a phatrymau newydd o bryderon.
Sicrhau bod pob asiantaeth yn cynnwys camfanteisio’n rhywiol ar blant
(CSE) fel blaenoriaethau yn eu cynlluniau busnes/datblygu a chymryd
camau i gefnogi strategaeth yr NWSCB.
Cynyddu dealltwriaeth o’r materion yn y gymuned broffesiynol a’r
gymuned ehangach - gyda’r nod o sicrhau bod plant allai fod yn dioddef
camfanteisio’n rhywiol yn cael eu hadnabod yn well, yn cael eu canfod
yn gynharach a bod ymyrraeth gynharach yn cael ei ddarparu.
Diogelu a hyrwyddo llesiant grwpiau o blant sydd o bosibl yn fwy agored
i niwed drwy:
 Sicrhau cyfathrebu effeithiol rhwng asiantaethau a gynrychiolir ar
yr NWSCB.
 Sicrhau cysylltiadau â gwasanaethau allweddol.
 Cynyddu gwybodaeth broffesiynol a dealltwriaeth o’r arwyddion ac
effaith camfanteisio’n rhywiol ar blant ymysg staff ar draws y
sectorau statudol, gwirfoddol a phreifat, gan weithio â phlant a
phobl ifanc.
 Darparu dyddiau hyfforddiant amlasiantaeth i weithwyr
proffesiynol.

Sefydlwyd cynllun gweithredu Camfanteisio'n Rhywiol ar Blant Gogledd Cymru
trosfwaol.
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Mae grŵp gweithredol CSE wedi mabwysiadu dull tri cham o fewn ei gynlluniau
busnes.
Y rhain yw Atal ac Amddiffyn, Paratoi a Dilyn, sydd yn gynwysedig yng nghynllun
gweithredu CSE Gogledd Cymru:
1. Bydd Grŵp
Gweithredol CSE yn
paratoi Gweithlu a
Chymuned er mwyn
taclo CSE ac atal. Ei
gwneud yn Anoddach
Camfanteisio’n
Rhywiol ar Blant.

2. Bydd y Grŵp
Gweithredol CSE yn
diogelu drwy
Glustnodi a Diogelu
Plant sydd yn
wynebu risg.

3. Bydd Grŵp

Gweithredol CSE yn
Clustnodi
Troseddwyr a
Gweithgareddau.
Amharu ac Atal
Gweithgareddau

Drwy fabwysiadu'r dull yma rydym wedi gallu clustnodi’r canlynol:

Mewn perthynas ag
Atal a Pharatoi rydym yn gallu nodi
bod pob cam
gweithredu (100%)
yn y maes hwn ar
darged.

Mewn perthynas ag
Amddiffyn - rydym
yn gallu nodi bod
60% o'r camau
weithredu wedi eu
cwblhau a bod 40%
o’r camau
gweithredu ar
darged.

Mewn perthynas â
Dilyn - rydym yn
gallu nodi bod 17%
o'r camau weithredu
wedi eu cwblhau a
bod 83% o’r camau
gweithredu ar
darged.

Rydym wedi canfod bod y model gwerthuso hwn yn fuddiol iawn, ym mhob
cyfarfod rhoddir cyflwyniad gan Weithiwr NSPCC CSE er mwyn rhoi’r
diweddara i’r Grŵp. Gan weithredu fel “ffrind beirniadol” rydym wedi canfod
bod y gweithiwr NSPCC wedi gallu cynnig trosolwg annibynnol i’r holl
asiantaethau mewn perthynas ag ymarfer CSE yng Ngogledd Cymru.
Yn ystod 2017/18 - gwnaethpwyd mwy o waith ynghylch Camfanteisio’n Rhywiol
ar Blant
Datblygu dealltwriaeth glir o gyffredinedd CSE yng Ngogledd Cymru gan
sicrhau bod y wybodaeth a’r data a gasglwyd yn cefnogi gweithgaredd
ymatebol yn cynnwys; amharu, dysgu a datblygu gwasanaeth

Bu i Brosiect Gwella gyflwyno papur i’r Grŵp Gweithredol ar fapio prosesau a
gwasanaethau cyfredol ar draws Gogledd Cymru mewn perthynas â chlustnodi ac
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ymateb i blant a phobl ifanc sydd wedi dioddef trawma (esgeulustod, cam-drin
corfforol, cam-drin emosiynol, cam-drin rhywiol, a chysylltiad â cham-drin
domestig), a rhai sy’n arddangos ymddygiadau rhywiol sy’n achosi risg all arwain i
bryderon ynghylch Camfanteisio'n Rhywiol ar Blant ac Ymddygiad Rhywiol
Niweidiol.
Ymgorffori dysgu cenedlaethol a lleol wrth ddatblygu gweithgareddau
NWSCB
Bu i grŵp gweithredol CSE gefnogi digwyddiad rhanbarthol ar werthusiad
CASCADE o Brotocol Cymru Gyfan ar CSE.
Monitro a gwerthuso’r ymateb amlasiantaeth cydlynol ac asiantaeth
unigol i CSE.
Cyllido penodi SW CSE NSPCC gan Ranbarth Gogledd Cymru er mwyn gweithredu
fel “Ffrind Beirniadol” er mwyn cefnogi asiantaethau i gydweithio er mwyn cyflawni
gwell deilliannau o ran cadw plant yn ddiogel.
Mewn cydweithrediad â Diwrnod Ymwybyddiaeth CSE Cenedlaethol bu i NWCSB
a’r NSPCC gynnal cynhadledd a greodd gyfle i ddod â gweithwyr proffesiynol at ei
gilydd ar draws Gogledd Cymru er mwyn trafod ymchwil ac ymarfer cyfredol
ynghylch CSE. Roedd siaradwyr yn cynnwys Sally Holland, Comisiynydd Plant
Cymru, Dr Helen Becket, Cyfarwyddwr y Ganolfan Ryngwladol, Prifysgol
Bedfordshire: Ymchwilio i Drais CSE a Masnachu mewn Pobl, ac roedd y prynhawn
yn cynnwys gweithdai gan y Gwasanaeth Gwarchod a Pharchu, NSPCC Cymru,
Prosiect Gwella, Barnardo’s Cymru, Gwasanaeth Eiriolaeth Masnachu Plant
Annibynnol, Barnardo’s Cymru.

ARFER DDA

Fel yr amlygwyd, mae Grŵp Gweithredol CSE wedi cyfarwyddo ymagwedd
fwy cydlynus tuag CSE, ac mae’r achos enghreifftiol yma yn arddangos y
gwaith sy’n cael ei wneud yng Ngogledd Cymru.
Cefndir: Roedd gan Blentyn A sgôr SERAF uchel ac roedd ei phresenoldeb
yn yr ysgol yn wael. Roedd yna ddiffyg cysondeb rhiantu.
Ymyrraeth: Roedd y gwasanaethau yn cynnig gwaith wedi ei strwythuro
oherwydd nad oedd y rhieni yn gwneud llawer eu hunain a/neu ddim yn
blaenoriaethu eu hargaeledd ar y cychwyn.
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Bu i’r Gweithiwr Cymdeithasol ffurfio amserlen a chlustnodi ffocws y gwaith
oedd angen ei wneud gyda’r rhieni, yn hytrach na’r rhieni yn ceisio defnyddio’r
cyswllt â’r staff er mwyn gwyntyllu eu rhwystredigaethau ynghylch ymddygiad
eu merch. Cwblhawyd gwaith addysgol gyda’r rhieni ynghylch dangos i’r fam
a’r tad ar wahân sut yr oedd y cyffuriau yn edrych, a beth yw arwyddion
defnyddio.
Bu i dîm Onyx (NWP) roi rhybudd CAWN (Hysbysiad Rhybudd Cipio Plant) yn
erbyn dyn hŷn yr oedd ganddo ddylanwad mawr ar y person ifanc yma ac a
oedd yn rhoi cyffuriau iddi.
Deilliant: Ymyrryd â’r oedolyn oedd yn achosi pryder oedd y ffordd fwyaf
effeithiol o atal parhad ac esgoli.
Beth achosodd i’r achos yma fod yn llwyddiant:
•

Roedd un oedolyn y gallai’r person ifanc ymddiried ynddo yn ffactor
arwyddocaol

•

Mae Rhannu Gwybodaeth yn allweddol yn ogystal â chyfathrebu
amserol

•

Meithrin perthynas (yr heddlu a gweithwyr cymdeithasol - yn benodol)

•

Mae’n hanfodol bod pawb yn ddyfalbarhaus a chyson o ran ymarfer
Mae angen i gynlluniau gael eu strwythuro, fod yn glir a chael eu
hadolygu yn rheolaidd

•

Deall rolau a disgwyliadau pob unigolyn

•

Mae angen i ymyriadau ganolbwyntio ar effeithio ar newid rhieniol

•

Mae angen penderfyniadau ynghylch pwy sydd yn y sefyllfa orau i
ymgysylltu ac yn yr achos yma y PCSO oedd yn fwyaf blaenllaw ac
yna’r SW.

•

Bu i weithgaredd yr heddlu a CAWN ymyrryd ar arferion negyddol y
person ifanc

•

Mae angen i weithwyr cymdeithasol fod yn ymwybodol y gallent ofyn i’r
Heddlu ymyrryd, a bod hynny yn offeryn sydd ar gael iddynt
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8.0 I ba raddau y mae pob aelod o’r Bwrdd Diogelu wedi
cyfrannu at effeithlonrwydd y Bwrdd:
8.1

Cyfranogiad a chymorth Aelodau Bwrdd, cynrychiolwyr is-grwpiau a’u
gwasanaethau cymorth yw’r adnoddau mwyaf gwerthfawr sydd gan Fyrddau
Diogelu Gogledd Cymru. Maent wedi ymgysylltu ac wedi cynorthwyo’r agenda
ddiogelu drwy gydol y flwyddyn. Drwy gydol yr amser bu heriau a rhwystredigaeth,
ond mae’n amlwg bod pawb yn angerddol am beth maent yn ei wneud ac maent yn
gweithio’n galed i sicrhau bod y Byrddau yn gwireddu’r dyheadau a nodir yn y
Cynlluniau Busnes er mwyn sicrhau gwell deilliannau i’r dyheadau hynny a nodir yn
y Cynlluniau Busnes er mwyn sicrhau gwell deilliannau i’r rhai sydd yn agored i
niwed.

8.2.

Yn ystod y deuddeg mis diwethaf, mae’r Uned Fusnes wedi monitro presenoldeb ar
y Byrddau Oedolion a Phlant.

8.3.

Yn gyffredinol mae presenoldeb asiantaethau allweddol ar y Byrddau Oedolion wedi
bod yn dda, ac mae Cadeirydd y Bwrdd yn awyddus i weld bod presenoldeb
swyddogion allweddol yn gyson ac ar y lefel uwch reoli briodol

Presenoldeb ar Fwrdd Diogelu Oedolion Gogledd Cymru 2017/18
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8.4.

Yn yr un modd, mae presenoldeb ar y Bwrdd Plant wedi bod yn gyson, ac eto mae’r
Cadeirydd yn awyddus i gael aelodaeth gyson.

8.5.

Mewn perthynas â’r Grwpiau Cyflawni Lleol yn cefnogi trefniadau gweithredol ym
mhob ardal, mae Cadeiryddion y Grŵp wedi clustnodi meysydd i’w gwella. Ym
mhob cyfarfod mae’n ddisgwyliedig y bydd pob asiantaeth yn cyflwyno adroddiad
amlygu sydd yn clustnodi materion lleol allweddol. Mae cydymffurfio â’r cais yma
wedi bod yn gyson ac felly bydd yr Uned Fusnes yn monitro’r maes perfformiad
yma.

8.6.

Mewn perthynas â chefnogi’r broses adolygu Ymarfer Oedolion a Phlant, mae’r holl
asiantaethau wedi cymryd rhan, naill ai fel Cadeiryddion neu adolygwyr. Mae hynny
wedi bod yn gryfder ar y Bwrdd, o ganlyniad i’r gofynion allweddol y mae
Adolygiadau o Ymarfer Oedolion a Phlant yn ei roi ar unigolion.

8.7.

Rhaid nodi bod gan gynrychiolwyr Awdurdodau Lleol, ar wahân i ddau is-grŵp,
gyfrifoldeb am gadeirio’r is-grwpiau. Mae perchnogaeth ehangach o’r rolau Cadeirio
yn faes y byddai Bwrdd Diogelu Gogledd Cymru yn dymuno ei ddatblygu.

8.8.

Cyfranogiad asiantaethau gyda’r is-grwpiau perthnasol
Enw’r Sefydliad

Is-grwpiau Plant

Is-grwpiau Oedolion

CS Ynys Môn

Grŵp Cyflawni Ymarfer
Lleol

Grŵp Cyflawni Ymarfer
Lleol (Pennaeth
Cadeiryddion Oedolion)

Grŵp Polisïau a
Gweithdrefnau

Grŵp Polisïau a
Gweithdrefnau
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Grwpiau Adolygu
Ymarfer Plant

Grwpiau Adolygu Ymarfer
Oedolion

Grŵp Gweithredol CSE
CBS Conwy

Cyngor Sir
Ddinbych

Grŵp Cyflawni Ymarfer
Lleol: - Pennaeth
cadeiryddion Plant,
Teuluoedd a Diogelu
Grŵp Polisïau a
Gweithdrefnau
Grwpiau Adolygu
Ymarfer Plant
Is-grŵp
Gweithlu/Hyfforddiant: Cadeiryddion Rheolwyr
Gweithlu.
Grŵp Gweithredol CSE
Grŵp Cyflawni Ymarfer
Lleol
Grŵp Polisïau a
Gweithdrefnau
Grwpiau Adolygu
Ymarfer Plant
Grŵp Gweithredol CSE

Grŵp Cyflawni Ymarfer
Lleol: (Pennaeth
Cadeiryddion Gwasanaeth
Oedolion a Chymuned
Integredig).
Grŵp Polisïau a
Gweithdrefnau
Grŵp Gweithlu/Datblygu a
Hyfforddiant (Ar y Cyd).
Adolygu Ymarfer Oedolion.

Grŵp Polisïau a
Gweithdrefnau
(Cadeiryddion Rheolwyr
Gwasanaeth).
Grwp Adolygu Ymarfer
Oedolion.
Grŵp Gweithlu/Datblygu a
Hyfforddiant (Ar y Cyd).

Cyngor Sir Y Fflint
Grŵp Cyflawni Ymarfer
Lleol - Uwch Reolwr:
Cadeiryddion Plant a
Gweithlu
Grŵp Polisïau a
Gweithdrefnau
Grwpiau Adolygu
Ymarfer Plant
Grŵp Gweithredol CSE
Cyngor Sir
Gwynedd

Grŵp Cyflawni Ymarfer
Lleol (Cadeiryddion Uwch
Reolwyr Comisiynu a
Diogelu.
Grŵp Polisïau a
Gweithdrefnau
Grwpiau Adolygu Ymarfer
Oedolion
Grŵp Cyfathrebu a
Chyfranogiad/Ymgysylltu.

Grŵp Cyflawni Ymarfer
Lleol

Grŵp Cyflawni Ymarfer
Lleol

Grŵp Polisïau a
Gweithdrefnau

Grŵp Polisïau a
Gweithdrefnau

Grwpiau Adolygu
Ymarfer Plant

Grwpiau Adolygu Ymarfer
Oedolion

Grŵp Gweithredol CSE
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CBS Wrecsam

Grŵp Cyflawni Ymarfer
Lleol
Grŵp Polisïau a
Gweithdrefnau
(Cadeiryddion Diogelu
Rheolwyr Gwasanaeth).
Grwpiau Adolygu
Ymarfer Plant
Grŵp
Gweithlu/Datblygu a
Hyfforddiant (Ar y Cyd).
Grŵp Gweithredol CSE

Grŵp Cyflawni Ymarfer
Lleol

Y 3 Grŵp Cyflawni
Ymarfer Lleol
Grwpiau Adolygu
Ymarfer Plant
Grŵp Polisïau a
Gweithdrefnau
Grŵp Gweithredol CSE

Y 3 Grŵp Cyflawni Ymarfer
Lleol

CRC

Dim presenoldeb mewn
unrhyw un o’r isgrwpiau.

Dim presenoldeb mewn
unrhyw un o’r is-grwpiau.

Carchar y Berwyn

Dim presenoldeb mewn
unrhyw un o’r isgrwpiau.

Dim presenoldeb mewn
unrhyw un o’r is-grwpiau.

Y Gwasanaeth
Prawf
Cenedlaethol

Y 3 Grŵp Cyflawni
Ymarfer Lleol

Ddim yn mynychu unrhyw
is-grŵp y Bwrdd Oedolion.

Heddlu Gogledd
Cymru

Grwpiau Adolygu
Ymarfer Plant

Grwpiau Adolygu Ymarfer
Oedolion

Grŵp Polisïau a
Gweithdrefnau

Grŵp Polisïau a
Gweithdrefnau

Y 3 Grŵp Cyflawni
Ymarfer Lleol

Y 3 Grŵp Cyflawni Ymarfer
Lleol

BCUHB

Grŵp Polisïau a
Gweithdrefnau
Grwpiau Adolygu Ymarfer
Oedolion
Grŵp Gweithlu/Datblygu a
Hyfforddiant (Ar y Cyd).

Grwpiau Cyflawni Ymarfer
Oedolion
Grŵp Polisïau a
Gweithdrefnau

Grŵp Gweithredol CSE
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Grŵp Gweithlu/Datblygu
a Hyfforddiant (Ar y
Cyd).
Grŵp Gweithredol CSE
Gwasanaeth Tân
ac Achub Gogledd
Cymru

Ddim yn berthnasol

Y 3 Grŵp Cyflawni Ymarfer
Lleol
Polisïau a Gweithdrefnau
Grwpiau Adolygu Ymarfer
Oedolion

Iechyd Cyhoeddus
Cymru

Grwpiau Adolygu
Ymarfer Plant

Grwpiau Adolygu Ymarfer
Oedolion

Y Trydydd Sector

Barnardo’s

Fforwm Gofal Cymru

Y 3 Grŵp Cyflawni Lleol

Grŵp Polisïau a
Gweithdrefnau

Grwpiau Adolygu
Ymarfer Plant
Y 3 Grŵp Cyflawni Ymarfer
(Pennaeth Cadeiryddion Lleol
Diogelu Corfforaethol.
Grŵp Cyfathrebu,
Grŵp Gweithredol CSE Ymgynghori ac Ymgysylltu.
Cymdeithas Alzheimer's
NSPCC
Grŵp Gweithredol CSE

Grwpiau Adolygu Ymarfer
Oedolion

Grŵp Gweithlu/Datblygu Y 3 Grŵp Cyflawni Ymarfer
Lleol
a Hyfforddiant (Ar y
Cyd).
Grŵp Polisïau a
Gweithdrefnau
Grŵp Cyfathrebu,
Ymgynghori ac
Ymgysylltu.

Grŵp Cyfathrebu,
Ymgynghori ac Ymgysylltu.

Gwasanaeth
Cyfiawnder
Ieuenctid

Y 3 Grŵp Cyflawni
Ymarfer Lleol

Ddim yn berthnasol

Ymddiriedolaeth
Gwasanaethau
Ambiwlans Cymru

Grwpiau Adolygu
Ymarfer Plant

Grwpiau Adolygu Ymarfer
Oedolion (Cadeiryddion
Arbenigwyr Diogelu)
Polisïau a Gweithdrefnau
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8.9.

Cyfraniadau Asiantaethau Unigol i Fwrdd Diogelu Gogledd Cymru

8.10. Bob blwyddyn mae’r Bwrdd Oedolion a Phlant yn derbyn adroddiadau blynyddol
gan bartner asiantaethau sydd yn ymdrin â meysydd allweddol fel cynnydd a wneir
yn erbyn gwaith ar flaenoriaethau’r Bwrdd, trefniadau sicrwydd ansawdd a meysydd
i’w datblygu yn 2018/19.
8.11. Mae ansawdd y wybodaeth sy’n gynwysedig yn yr adroddiadau a dderbyniwyd yn
2017/18 wedi bod yn rhagorol. Nid yw’n bosibl ymgorffori’r holl wybodaeth yn yr
adran hon felly rydym ond wedi cynnwys rhai o’r pecynnau gwaith allweddol y mae
asiantaethau unigol wedi eu cyflawni.

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
Ymarfer Oedolion sy’n Wynebu Risg / Plant sy’n Wynebu Risg yn ystod
2017/18
Cynhaliwyd grwpiau adolygu ymarfer integredig BCUHB yn 2017. Cytunwyd y
byddai Cyfarwyddwr gofal Ardal/Eilaidd yn noddwr ar gyfer unrhyw Adolygiad
Ymarfer a gyhoeddir fyddai’n gyfrifol am weithredu’r cynlluniau gweithredu
sy’n gysylltiedig â’r argymhellion. Byddai Diogelu Corfforaethol yn darparu
cymorth, her ac yn cynorthwyo gweithredu sefydliadol.
Mae’r holl ddogfennau nyrsio yn cynnwys y drafodaeth “Beth sy’n Bwysig”
ynghylch derbyn i naill ai ysbytai acíwt neu gymunedol neu nyrsio ardal. Mae
llais defnyddiwr y gwasanaeth yn cael ei glywed a’i gofnodi ar yr adeg yma.
Yn yr Adran Iechyd Meddwl/Anableddau Dysgu mae oedolion sydd yn
wynebu risg yn benodol yn cael eu hannog i ymgysylltu â’r broses ddiogelu.
Mae cynlluniau amddiffyn unigol yn cael eu cwblhau gyda’r dioddefwr a’r
cyflawnydd pan fo’n briodol. Mae Teuluoedd a Gofalwyr yn cael eu hysbysu
am yr holl bryderon pan roddir caniatâd, neu os yw capasiti yn fater mae’r
camau priodol yn cael eu cymryd h.y. rhannu gwybodaeth ag unigolion
priodol. Mae’r adran yn parhau i roi’r newyddion diweddaraf i unigolion ar
ddatblygiadau ynghylch unrhyw bryder.
Oherwydd pryderon a fynegwyd gan Awdurdodau Lleol mewn perthynas ag
ansawdd atgyfeiriadau Amddiffyn Plant gan yr adran iechyd, ond yn bennaf
gan y gwasanaethau bydwreigiaeth, mae’r Adran Merched wedi cyflwyno dull
“llygaid ffres” ar gyfer y sefydliadau acíwt a chymunedol. Bydd hynny yn
sicrhau bod yr holl atgyfeiriadau Amddiffyn Plant yn destun sicrwydd
ansawdd.
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Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
Ymarfer Oedolion sy’n Wynebu Risg / Plant sy’n Wynebu Risg yn
ystod 2017/18
Drwy godi proffil diogelu oedolion a gwella gwaith amlasiantaeth, mae
nifer y cynlluniau amddiffyn ar gyfer diogelu oedolion wedi codi o 76 yn
2016/17 i 114 yn 2017/18. Mae yna ddull mwy cyson a dealltwriaeth
gyffredin ynghylch diogelu oedolion d ganlyniad i godi ymwybyddiaeth a
darparu hyfforddiant.
Mae’r awdurdod wedi buddsoddi amser ac ymdrech sylweddol er mwyn
cynyddu ymwybyddiaeth o CSE a sicrhau cyfathrebu ar draws
asiantaethau yn ystod y 12 mis diwethaf.
Mae fforwm CSE yn dal i gael ei gynnal bob 6 wythnos dan arweiniad
gofal cymdeithasol gyda mewnbwn amlasiantaeth, yn ogystal â gwahanol
adrannau’r Awdurdod. Mae Gweithwyr Cymdeithasol a’u Rheolwyr Tîm yn
cynhyrchu bwletin ar ôl y fforwm ar gyfer rheolwyr mewnol yn y
Gwasanaethau Plant a Theuluoedd yn cynnwys y Cydlynydd Amddiffyn
Plant a’r Swyddogion Adolygu Annibynnol. Mae’r bwletinau yma yn
cynnwys pobl ifanc [dioddefwyr honedig] oedolion [cyflawnwyr honedig],
lleoliadau, tueddiadau a themâu.

Y Cwmni Adsefydlu Cymunedol
Ymarfer Oedolion sy’n Wynebu Risg / Plant sy’n Wynebu Risg yn
ystod 2017/18
Mae Cam-drin Domestig yn brif flaenoriaeth i CRC Cymru. Mae CRC yn
darparu Rhaglen Achrededig Perthnasoedd Parchus i’r dynion hynny sydd
wedi eu heuogfarnu o gyflawni troseddau cam-drin mewn llys. Mae CRC
hefyd yn darparu Gweithgaredd Adsefydlu Perthnasoedd Parchus i’r dynion
hynny nad ydynt yn bodloni meini prawf y Rhaglen Achrededig.
Mae CRC wedi cwblhau hyfforddiant Cam-drin Domestig ar gyfer y PSOau
newydd sydd wedi chychwyn yn y swydd yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.
Rydym yn mynychu ac yn cyfrannu tuag at broses MARAC.
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Cyngor Sir Ddinbych
Ymarfer Oedolion sy’n Wynebu Risg / Plant sy’n Wynebu Risg yn
ystod 2017/18
Mae Panel amlasiantaeth wedi cael ei sefydlu yn Sir Ddinbych. Fel rhan o’r
gwaith datblygu sydd yn cael ei wneud, mae gweithredoedd ac
argymhellion Grŵp Gweithredol CSE yn cael eu hystyried fel rhan o raglen
waith barhaus y Panel. Mae cyfranogiad aelodau wedi datblygu ac mae
yna ymrwymiad ar draws partner asiantaethau yn cynnwys Gwasanaeth
Camddefnyddio Sylweddau YP Barnardo’s, y Gwasanaeth Ieuenctid.,
NSPCC, Y Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid, Tîm Onyx a Thîm Tai DCC.
Mae Cyngor Sir Ddinbych wedi datblygu nifer o Seminarau Dysgu er mwyn
creu diwylliant dysgu pwrpasol, er mwyn sicrhau cefnogaeth i staff profiadol
a staff sydd newydd gymhwyso. Mae’r sesiynau hyn wedi cynnwys dysgu
ynghylch proses Amlinelliad Cyfraith Gyhoeddus a swyddogaeth Sicrwydd
Ansawdd y Swyddogion Adolygu Annibynnol.
Mae gwaith sylweddol wedi cael ei wneud ynghylch Ymarfer Oedolion sy’n
Wynebu Risg yn yr Awdurdod Lleol. Mae archwiliadau chwarterol yn cael
ei cynnal gan Reolwr Tîm, Gwasanaeth a Phrif Reolwyr o sampl ar hap o
20 o achosion diogelu. Mae materion ynghylch ansawdd hefyd yn cael eu
hystyried yn ystod y broses cau achosion, yn ogystal ag yn ystod yr
archwiliadau chwarterol, ond delir â’r materion mewn fforwm mwy priodol
drwy gyfrwng sesiynau hyfforddi a mentora rhwng y Dirprwy Reolwr Tîm
(Arweinydd Diogelu) a Rheolwyr Arweiniol Penodedig mewn Timau Lleol.
Hefyd mae prosesau mewnol ar gyfer hwyluso cau pob achos yn briodol
wedi cael eu hadolygu a’u diwygio.

Cyngor Sir y Fflint:
Ymarfer Oedolion sy’n Wynebu Risg / Plant sy’n Wynebu Risg yn
ystod 2017/18
Mae Dangosfwrdd data perfformiad wedi cael ei gynhyrchu er mwyn
cefnogi Diogelu Oedolion a Cholli Rhyddid. Mae’r dangosfwrdd yn darparu
data blaenllaw mewn graffiau a thablau hawdd eu darllen ac yn echdynnu
data o’r System gwybodaeth Cleientiaid (Paris). Gellir rhedeg yr
adroddiadau ar unrhyw adeg.
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Mae’r Rheolwr Uned Diogelu yn cyfarfod yn rheolaidd gyda’r Rheolwr
Gwasanaeth Lleol a’r Rheolwr Gwasanaeth Anabledd er mwyn trafod
materion gweithredol a strategol. Hefyd mae ansawdd atgyfeiriadau ac
ymatebion yn cael eu trafod yn y cyfarfodydd hynny.
Mae CSE yn dal yn Flaenoriaeth Gorfforaethol a cheir cytundeb
Corfforaethol i barhau i ariannu tîm Cyswllt Dioddefwyr Sir y Fflint am ddwy
flynedd arall er mwyn cefnogi dioddefwyr CSE. Bu i adolygiad annibynnol
o’r cymorth a gynigir i unigolyn drwy’r Tîm Cymorth i Ddioddefwyr nodi bod
y Tîm wedi “gweithio’n ddiwyd er mwyn sicrhau bod ymarfer dda a safonau
proffesiynol yn cael eu cynnal yn gyson” gyda staff yn adrodd bod
“ganddynt amser a hyblygrwydd i sicrhau ymagwedd oedd yn cael ei
arwain gan angen”.
Bu i’r adolygydd gasglu y byddai yn “awgrymu bod y Gwaith, mewn nifer o
ffyrdd, yn arloesi o ran ei ymagwedd.”

Cyngor Sir Gwynedd
Ymarfer Oedolion sy’n Wynebu Risg / Plant sy’n Wynebu Risg yn
ystod 2017/18
Mae’r awdurdod yn parhau i gyflogi arweinydd Gweithredol Ymddygiad
Rhywiol Niweidiol ac mae ganddo gynllun busnes gweithredol strategol. Yn
ddiweddar rydym wedi cynyddu nifer yr hyrwyddwyr Ymddygiad Rhywiol
Niweidiol, ac mae gennym nifer o weithwyr cymdeithasol sydd wedi derbyn
hyfforddiant AIMS mewn asesu ac ymyrryd.
Rydym yn parhau i gynnal nifer o ddigwyddiadau hyfforddi Ymddygiad
Rhywiol Problemus ar gyfer Gofalwyr Maeth er mwyn sicrhau bod
ganddynt ymwybyddiaeth elfennol o Ymddygiad Rhywiol Problemus ac
Ymddygiad Rhywiol Niweidiol.
Mae’r Cydlynydd Diogelu Oedolion wedi cychwyn cyfarfodydd ymgysylltu
gydag Arweinyddion Ardal ac Ymarferwyr Arweiniol. Bwriad y cyfarfodydd
yw hyrwyddo cysondeb ymarfer, rhannu ymarfer dda a rhannu pryderon.
Mae’r Adran Oedolion wedi trefnu secondiad i Weithiwr Cymdeithasol er
mwyn creu ‘canolbwynt’ Diogelu sydd yn derbyn pob atgyfeiriad Diogelu
Oedolion. Bydd y swyddog yn cynnal yr ymchwiliadau cychwynnol ac yna
yn atgyfeirio at y tîm priodol os bydd angen mwy o gamau gweithredu. Nod
y cynllun peilot yw creu cysondeb o ran yr achosion a dderbynnir.
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Mae’r Cydlynydd yn cynnal archwiliadau o brofiadau unigolion sydd yn
wynebu risg a /neu deuluoedd sydd wedi bod drwy’r broses Ddiogelu.

Cyngor Sir Ynys Môn
Ymarfer Oedolion sy’n Wynebu Risg / Plant sy’n Wynebu Risg yn
ystod 2017/18
Mae canran yr achosion Diogelu Oedolion sydd yn adrodd bod naill ai’r
risg i berson sydd yn agored i niwed wedi ei ddileu neu wedi gostwng yn
93.85%. Mae hwn yn faes gwaith y mae’r IOACC wedi parhau i’w fonitro.
Rydym yn gweithio’n agos â Gwynedd er mwyn darparu archwiliadau
cymheiriaid o’n gwaith Diogelu. Cytunwyd ar Fuddsoddiad Sylweddol er
mwyn cynyddu’r capasiti er mwyn bodloni’r galw mewn perthynas â’r
Safonau Colli Rhyddid.
Mae’r Cyngor wedi sefydlu panel Camfanteisio’n Rhywiol ar Blant sydd
yn cael ei gadeirio gan Reolwr Gwasanaeth. Mae trefniadau wedi eu
sefydlu o ran llywodraethiant. Mae’r panel yn ystyried achosion cyfredol
rhai sydd yn wynebu risg neu yr amheuir sydd yn wynebu risg gyda’r
. awdurdod, a hefyd plant sy’n derbyn gofal sydd yn cael eu lleoli yn yr
ardal o Awdurdodau Lleol eraill. Bydd cylch gwaith y panel yn cael ei
ymestyn er mwyn cynnwys mathau eraill o gamfanteisio megis
camfanteisio troseddol.
Ym Mawrth 2018 bu i ni gynnal digwyddiad hyfforddi ac Ymwybyddiaeth
CSE ar gyfer ymarferwyr rheng flaen, a hwyluswyd hynny gan Barnardos
a Heddlu Gogledd Cymru, tîm Onyx. Roedd hwn yn ddigwyddiad pwerus
a thrawiadol oherwydd bod un o’r siaradwyr yn berson ifanc sydd bellach
wedi goroesi’r Camdriniaeth a ddigwyddodd yn Rotheram. Siaradodd
gyda staff am bron i 2 awr gan ddarparu mewnwelediad i’r ffordd yr oedd
yn teimlo, cyfleoedd a gollwyd a siaradodd hefyd am sut y dylai Gweithwyr
Cymdeithasol a Gofalwyr Maeth ymateb a chyfathrebu â phobl ifanc sydd
yn yr un sefyllfa ag yr oedd hi ynddi.
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Heddlu Gogledd Cymru
Ymarfer Oedolion sy’n Wynebu Risg / Plant sy’n Wynebu Risg yn
ystod 2017/18
Mae achosion o gam-drin domestig llwyddiannus mewn llysoedd yn
parhau i fod yn uchel, ar dros 80%. Mae mwy o bwyslais yn cael ei roi ar
Ystelcian ac Aflonyddu. Mae achosion yn destun craffu gan banel yr Uned
Diogelu Pobl sy’n Agored i Niwed er mwyn sicrhau dysgu a chynorthwyo
gyda datblygu canllawiau effeithiol er mwyn delio â’r maes yma mewn
perthynas â bod yn agored i niwed.
Mae’r tîm Onyx yn gweithio mewn partneriaeth â’r pedair siop Dixons
Carphone ar draws Gogledd Cymru, a bydd yn cynnal pedwar digwyddiad
yn y siopau er mwyn codi ymwybyddiaeth o CSE ar-lein a diogelwch ar y
rhyngrwyd gyda rhieni allai fod yn prynu, neu’n ystyried prynu dyfeisiau â
galluogrwydd rhyngrwyd i’w plant.
Mae gweithredu’r Uned Atgyfeirio Ganolog wedi sicrhau ymagwedd fwy
cyson tuag at oedolion sy’n agored i niwed o ran asesu risg a phrosesau.
Mae gweithredu fframwaith perfformiad ansoddol yn hytrach na meintiol
yn canolbwyntio ar ansawdd diogelu mewn ymchwiliadau. Mae
hyfforddiant ar bobl sy’n agored i niwed wedi cael ei roi i’r holl aelodau
staff a goruchwylwyr.

Gwasanaeth Prawf Gogledd Cymru
Ymarfer Oedolion sy’n Wynebu Risg / Plant sy’n Wynebu Risg yn
ystod 2017/18
Mae datblygu WISDOM yng Ngogledd Orllewin Cymru wedi bod yn newid
sylweddol yn y ffordd yr ydym yn rheoli troseddwyr NPS ar sail
amlasiantaeth cydleoledig.
Nod WISDOM yw lleihau aildroseddu a’r risg o wynebu niwed difrifol drwy
gyfrwng tîm amlasiantaeth sy’n cynnwys yr heddlu, gwasanaeth prawf,
gwasanaeth seicolegol fforensig a phartneriaid lleol eraill yn cydweithio.
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Er bod WISDOM yn bennaf yn wasanaeth gaiff ei arwain gan yr Heddlu
a’r Gwasanaeth Prawf, mae’n gweithredu fel amgylchedd amlasiantaeth
sydd yn gweithio gyda ac sy’n defnyddio gwasanaethau partner
asiantaethau eraill er mwyn rheoli risg.
Mae WISDOM yn gweithio yn gweithio gyda throseddwyr yn
ddarostyngedig i oruchwyliaeth gymunedol, goruchwylio trwyddedau a
rhai nad ydynt yn destun goruchwyliaeth statudol er mwyn lleihau risg.
Yr asiantaethau arweiniol ar gyfer WISDOM yw’r Heddlu a’r
Gwasanaeth Prawf Cenedlaethol (NPS) gan weithio â’r Gwasanaethau
Seicolegol Fforensig ac mae’n drefniant cydweithredol rhwng yr Heddlu
a’r NPS a phob un yn cynnig eu sgiliau arbenigol eu hunain i’w rhaglen.

Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam
Ymarfer Oedolion sy’n Wynebu Risg / Plant sy’n Wynebu Risg yn
ystod 2017/18
Rydym wedi parhau i ddatblygu ein hymagwedd tuag at CSE drwy
banelau CSE misol. Mae’r panelau hyn wedi cynhyrchu cyfoeth o
wybodaeth yn lleol ac wedi hyrwyddo perthnasoedd gweithio
cadarnhaol er mwyn mynd i’r afael â materion lleol ar y cyd.
Wrth ddisgwyl am ganllawiau CSE newydd mae Wrecsam a Sir y Fflint
wedi datblygu “Cyfarfod Colledig, Camfanteisio a Masnachu (MET)”.
Cytunwyd ar TOR a chynhaliwyd 2 gyfarfod. Mae gan y cyfarfodydd
hynny ymagwedd strategol tuag at agenda ehangach camfanteisio
drwy geisio canfod patrymau a thueddiadau yn ac ar draws yr ardal
leol. Er bod yr ymagwedd hon yn gymharol newydd mae cynnydd wedi
cael ei wneud yn barod e.e. meysydd a nodir fel ‘man broblemus’
gydag ymagwedd amlasiantaeth yn cael ei sefydlu er mwyn ceisio
mynd i’r afael â hynny.
Mae’r gyfradd ail-atgyfeirio ar gyfer achosion Diogelu Oedolion yn
gyson isel yn Wrecsam, sydd yn sicrhau’r Adran bod ansawdd y
gwasanaethau diogelu yn dda. Hefyd dylid nodi bod y gyfradd ailatgyfeirio isel yn parhau i fod yn dda er y cynnydd blynyddol yn yr
atgyfeiriadau a dderbynnir.
Hefyd bu i WCBC amlygu Diogelu Oedolion yn ystod yr Wythnos
Ddiogelu Genedlaethol ddiweddar er mwyn sicrhau bod ymwybyddiaeth
y cyhoedd ynghylch y mater hwn yn cael ei wella.
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9.0 Asesiad o sut y mae’r Byrddau Diogelu wedi defnyddio
ei adnoddau
Gwariant Bwrdd Diogelu Oedolion
Gogledd Cymru 2017/8

Cyfansymiau

Mae gwariant yn cynnwys:
Costau Staff

£123,275.10

Costau Teithio

£2,496.11

Costau Gwasanaethau a Chyflenwadau
Pecynnau Gwaith

£55,173.26
£8500.00

Cyfraniadau Partner Asiantaethau
2017/18

-£218,568.53

9.1.

Uned Busnes Ddiogelu

9.2.

Mae Uned Fusnes wedi ei staffio’n llawn yn 2017/18 wedi galluogi’r Byrddau i
barhau i esblygu a gwneud mwy o gynnydd mewn perthynas â’u pecynnau gwaith
perthnasol.
Siart Strwythur
Bwrdd Diogelu Gogledd
Cymru - Rheolwr Uned
Fusnes
David Lewis

Bwrdd Diogelu Plant
Gogledd Cymru
Cydlynydd

Bwrdd Diogelu Oedolion
Gogledd Cymru
Cydlynydd

Bwrdd Diogelu Gogledd
Cymru Swyddog
Gweinyddol Uned Fusnes

Hannah Cassidy

Pauline Bird

Catrin Hughes

9.3.

Wythnos Ddiogelu Genedlaethol

9.4.

Roedd y digwyddiadau a’r gweithgareddau a gynhaliwyd yn ystod yr Wythnos
Ddiogelu Genedlaethol yn effeithiol o ran codi ymwybyddiaeth o amrywiol faterion a
themâu, yn cynnwys yr holl asiantaethau ac yn cefnogi’r Byrddau Rhanbarthol a’i isgrwpiau. Bu i dros 85 o wahanol weithgareddau, sesiynau hyfforddi, sgyrsiau a
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dosbarthiadau gael eu trefnu, a bu i gydweithredu rhwng asiantaethau alluogi i’r
wythnos gyfan fod yn llwyddiant.
9.5.

Cynhyrchwyd deunydd ar gyfer ei ddosbarthu ar draws yr holl sectorau er mwyn
cynorthwyo eu gweithgareddau codi ymwybyddiaeth. Cardiau gwybodaeth
Adolygiad Ymarfer Oedolion a Phlant, padiau nodiadau, beiros, tocynnau trolis,
cortynnau, pecynnau gwybodaeth a thaflenni,

9.6.

Un o themâu yr Wythnos Ddiogelu oed Iechyd Meddwl a Chydnerthedd yn y
Gweithle. Bu ymgysylltu ar draws y trydydd sector a’r sector annibynnol, ac mewn
un achos roedd un Cartref Gofal yn cynnig ‘massage ymlacio’ i’r staff a basgedi o
ffrwythau i wella llesiant.

9.7.

Roedd stondinau gwybodaeth ar y cyd yn boblogaidd, gydag asiantaethau yn
cydweithio er mwyn codi proffil y Byrddau a’r gwaith sydd yn cael ei wneud yn eu
sefydliadau sy’n cyfrannu i’r maes diogelu.

Cyngor Sir Ddinbych
Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd
Cymru

Darparwyd Gweithdai CSE i staff gan
Gyngor Sir y Fflint.

Bu i’r Gymdeithas Alzheimer's sesiynau codi
ymwybyddiaeth.
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9.8.

Gwefan Byrddau Diogelu Gogledd Cymru:

9.9.

Mae datblygu parhaus Gwefan y Bwrdd Diogelu wedi derbyn mwy o adnoddau a
gwybodaeth, nid yn unig ar gyfer gweithwyr proffesiynol ond ar gyfer y cyhoedd
hefyd. Mae nifer y bobl sydd wedi ymrwymo i dderbyn diweddariadau wythnosol ar
y wefan wedi cynyddu ac mae nifer yr ymweliadau â thudalennau’r safle wedi
cynyddu’n sylweddol yn ystod yr ychydig fisoedd diwethaf. Yn ystod yr wythnos
ddiogelu bu ‘pegwn’ o dros 1000 o ymweliadau yn ystod yr wythnos honno yn unig.

9.10. Roedd creu tudalen adnoddau ar y safle a chyflwyniadau power point ‘briffio 7 munud’
yn benodol yn arbennig o boblogaidd, gyda Byrddau ar draws Cymru yn cyfeirio at y
dudalen ar eu gwefannau eu hunain. Mae’r rhain hefyd yn cael eu defnyddio ar draws
y rhanbarth gan yr holl asiantaethau fel ffynhonnell wybodaeth werthfawr.
9.11. Mae yna dros 50 o powerpoints ‘briffio 7 munud’ ar gael ar y wefan, a gellir eu
defnyddio fel cyfeirbwyntiau o ran hyfforddiant, gwybodaeth ar gyfer Panelau
Corfforaethol a chyfarfodydd Tîm.
Mae tudalennau gwe wedi eu diweddaru yn cynnwys:
Adnoddau - Briffio 7 Munud: Nifer o gyflwyniadau powerpoint yn ymdrin ag amrywiol
themâu.

.
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Tudalennau ychwanegol sy’n cynnwys gwybodaeth i blant a phobl ifanc, gwybodaeth
i oedolion, digwyddiadau a thudalennau blog.

9.12. Mae’r wefan hefyd yn ddefnyddiol o ran nodi beth mae pobl yn chwilio amdano,
fydd yn help o ran datblygu mwy o dudalennau er mwyn mynd i’r afael ag unrhyw
fylchau yn y wybodaeth.
Teitlau Tudalen
Bwrdd Diogelu Gogledd Cymru - Diogelu plant ac
oedolion ar draws Gogledd Cymru
Polisïau a Gweithdrefnau - Bwrdd Diogelu Gogledd
Cymru
Digwyddiadau a Hyfforddiant - Bwrdd Diogelu Gogledd
Cymru
Polisïau a Gweithdrefnau - Plant Bwrdd Diogelu Gogledd
Cymru
Adnoddau - Bwrdd Diogelu Gogledd Cymru
Ynglŷn â Bwrdd Diogelu Gogledd Cymru - Bwrdd Diogelu
Gogledd Cymru
Aelodau - Bwrdd Diogelu Gogledd Cymru
Polisïau a Gweithdrefnau - Oedolion - Bwrdd Diogelu
Gogledd Cymru
Adolygiadau Ymarfer - Bwrdd Diogelu Gogledd Cymru
Adolygiadau Ymarfer Plant - Bwrdd Diogelu Gogledd
Cymru

Ymweliadau
â’r Dudalen
8,034
2,880
2,545
2,422
1,709
1,491
750
1,513
1,285
1,212
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10. Unrhyw themâu tanategol o ran y ffordd mae’r
Byrddau Diogelu wedi cyflawni ei swyddogaethau fel y
dangosir hynny gan ddadansoddiad o achosion y mae
wedi delio â nhw, ac unrhyw newidiadau y mae wedi ei
rhoi ar waith o ganlyniad i hynny:
10.1. Yn yr adran hon bydd y Bwrdd yn amlygu nifer o enghreifftiau o achosion o ymarfer
dda, yn unol â’i flaenoriaethau. Hefyd bydd yr adran hon yn cynnwys enghraifft o
ble mae’r Bwrdd Diogelu wedi nodi thema ymarfer arfaethedig ac wedi cynnal
archwiliad penodol.
10.2. Archwiliad o achosion Plant ar y Gofrestr Amddiffyn Plant
10.3. Ar gais NWSCB, cynhaliwyd archwiliad rhanbarthol mewn perthynas â sampl o
achosion pan fo’r Plant wedi aros ar y Gofrestr Amddiffyn Plant am dros Ddeunaw
Mis:
10.4. Roedd canfyddiadau allweddol o’r archwiliad yn cynnwys:


Cydymffurfiaeth wedi ei Ffugio: Nodwedd yn y ddau achos oedd ei bod yn
ymddangos bod rhieni yn cydymffurfio ag asiantaethau tra’n ceisio osgoi
achosi amheuon.



Hefyd bu i drafodaethau ar y Bwrdd nodi’r angen i asiantaethau fod yn
gliriach yn y gynhadledd ynghylch sail resymegol Ailgofrestru.



Mae’n rhaid i’r holl weithwyr proffesiynol sy’n mynychu’r gynhadledd fod yn
ymwybodol eu bod yn rhan o’r broses benderfynu ac na allant ollwng eu
cyfrifoldebau. Mae’n rhaid i’r staff ddefnyddio eu barn broffesiynol yn y
gynhadledd er mwyn nodi’r risgiau i’r plentyn, a’r angen am gynllun
amddiffyn plentyn os oes angen un.

10.5. Fel ymateb i ganfyddiadau'r archwiliad, fe rannwyd canfyddiadau’r archwiliad gyda’r
holl is-grwpiau yng Ngogledd Cymru. Ymgorfforwyd elfennau allweddol
canfyddiadau’r archwiliad mewn Hyfforddiant Amddiffyn Arbenigol. Atgoffwyd
asiantaethau ar draws y rhanbarth o bwysigrwydd defnyddio eu barn broffesiynol
mewn cynadleddau achosion.
10.6. Achosion o Ymarfer Dda Enghreifftiol
10.7. Fel rhan o adroddiadau partner asiantaethau i Fyrddau Diogelu Gogledd Cymru,
nodwyd nifer o enghreifftiau o ymarfer dda mewn perthynas â blaenoriaethau’r ddau
fwrdd.
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Mae deilliannau ar gyfer oedolion sydd yn destun cynlluniau amddiffyn
oedolion yn gwella o ganlyniad i’r holl asiantaethau ar draws Gogledd
Cymru yn darparu gwasanaethau diogelu oedolion o safon uchel yn
gyson yn unol ag arferion gorau cytunedig.

Achos Enghreifftiol 1
Roedd Mrs G yn hen ddynes 89 oed oedd yn byw gyda'i mab yn ei chartref ei
hun.
I gychwyn bu i ni dderbyn atgyfeiriad gan nyrs ardal, yn ein hysbysu bod Mrs
G wedi datgelu camdriniaeth gorfforol gan ei mab, a bod hynny yn waeth pan
oedd wedi bod yn yfed. Bu i’r Tîm diogelu weithio gyda’r heddlu, a roddodd
Orchymyn Amddiffyn rhag Trais Domestig i ddechrau a’i cadwodd i ffwrdd o’r
cartref am 28 diwrnod, ond yna fe ddychwelodd. Roedd gan Mrs g gapasiti a
mynegodd ei hawydd i’w mab ddychwelyd adref, er ei bod yn deall y risgiau
oedd yn gysylltiedig â hynny.
Roeddem yn parchu ei hawl i wneud yr hyn yr oeddem yn ei deimlo oedd yn
benderfyniad annoeth, a bu i ni weithio ar sefydlu cynllun rheoli risg. Drwy
weithio gyda gweithiwr cymdeithasol lleol, nyrs ardal a’r heddlu, roeddem yn
gallu sefydlu pecyn gofal lefel isel ar gyfer monitro ychwanegol. Bu i ni hefyd
drefnu system teleofal oedd yn golygu y gallai Mrs G roi galwad drwy’r
pendant petai ei mab yn ymddwyn yn gamdriniol neu os oedd yn teimlo’n
ofnus, a bu i’r heddlu rannu taflenni yn y gymdogaeth oedd yn rhoi
gwybodaeth am drais domestig a sut i riportio unrhyw bryderon.
Drwy weithio â’r holl bartneriaid, roedd Mrs G yn gallu parhau i fyw gyda’i
mab a pharchwyd ei hawliau Erthygl 8. Er na ddilëwyd y risgiau, fe’u
lleihawyd a gosodwyd dymuniadau Mrs G yng nghanol y broses benderfynu.

Achos Enghreifftiol 2
Cefndir
Mae A yn ddyn gydag Awtistiaeth oedd yn byw gyda ei rieni drwy gydol ei
fywyd, oedd yn eithaf ynysig, ac nod oedd angen unrhyw wasanaethau
ffurfiol. Ar ôl i'w fam gael ei symud i gartref nyrsio, ac yna marwolaeth ei
dad, bu i A barhau i fyw yng nghartref y teulu.
Pryderon Diogelu
Codwyd pryderon gan aelodau’r gymuned a’r heddlu mewn perthynas ag
aelodau iau y gymuned oedd yn hysbys i’r heddlu oedd yn camfanteisio ar A.
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Roedd yr unigolion hynny yn defnyddio cartref A fel ‘tŷ parti’, yn defnyddio
cyffuriau dosbarth A ac yn cyfeillachu ag ef i’r graddau fel bod A yn rhoi ei
arian iddynt er mwyn sicrhau eu bod yn parhau i fod yn 'ffrindiau’ iddo a bod
ganddo gwmni. Nid oedd yr heddlu yn gallu ymyrryd oherwydd bod A
‘eisiau’ i’r unigolion yma ddod i’w gartref.
Camau a gymerwyd
Cynhaliwyd nifer o gyfarfodydd amlasiantaeth (yn cynnwys yr heddlu a
meddyg teulu) mewn perthynas ag A a'i deulu, a daeth yn amlwg bod yr
unigolion dan sylw yn bygwth A yn llafar ac o bosibl yn gorfforol er mwyn
cael ei arian.
Roedd yn benderfynol ei fod eisiau aros yn ei gartref ac roedd yn aelod
cyfarwydd iawn o’ gymuned ac eisiau aros yn ei ardal leol. Yn ystod yr
amser yma dirywiodd iechyd corfforol A oherwydd ei fod yn yfed mwy o
alcohol yng nghwmni ei ‘ffrindiau’. Roedd yn esgeuluso ei hun ac yn cael ei
niweidio’n gorfforol gan eraill. Oherwydd ei fod yn agored i niwed a'i
awtistiaeth, nid oedd yn gallu arenwi y risgiau hyn. Fe aseswyd nad oedd
ganddo’r capasiti i wneud penderfyniadau ynghylch ble’r oedd eisiau byw a’r
gofal a chymorth yr oedd ei angen. Datblygwyd Cynllun Amddiffyn a
chytunwyd arno, ac roedd yn cynnwys trefniadau i A aros am gymaint o
nosweithiau â phosibl mewn gwesty lleol ble’r oedd yn mynd iddo yn
rheolaidd, ac roedd aelodau staff yn ymwybodol o rai o’r pryderon ac yn
sicrhau ei fod yn ddiogel yno. Cytunodd A i’r opsiwn yma a dyna oed yr
opsiwn lleiaf cyfyngus ar yr adeg honno.
Daeth yn amlwg bod angen i A newid ei arferion mewn ardal wahanol ac y
byddai dychwelyd adref ond yn arwain at ail gyflwyno’r risgiau.
Er mwyn diogelu A, trefnwyd lleoliad mewn lleoliad preswyl ar gyrion tref
gyfagos ble mae’r staff yn rhagweithiol iawn o ran annog annibyniaeth a
chyfranogi yn y gymuned.

Achos Enghreifftiol 3
Mae claf Iechyd Meddwl benywaidd yn datgelu i nyrs Iechyd Meddwl ei bod,
tra’n glaf mewn ysbyty o dan Adran 3 y Ddeddf Iechyd Meddwl, ei bod mewn
perthynas rywiol â gweithiwr cymorth gofal.
Adroddwyd y mater ar unwaith i’r heddlu gan y nyrs a gwnaethpwyd
atgyfeiriad Oedolyn sy’n Wynebu Risg. Gwaharddwyd y cyhuddedig o’i
swydd yn ystod archwiliad yr heddlu.
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Bu i broses dda o rannu gwybodaeth rhwng yr asiantaethau alluogi i’r achos
gael ei gyflwyno i’r llys ac fe gyhuddwyd y chuddiedig o 7 trosedd yn groes i
Adran 38(1) a 39 (1) a (4) Deddf Troseddau Rhywiol 2003.
Bu i ofal dioddefwyr drwy gydol yr ymchwiliad dystiolaethu am weithio
rhagorol mewn partneriaeth rhwng yr Heddlu, SARAC a’r adran Iechyd er
mwyn sicrhau bod y dioddefwr mewn sefyllfa i gyflwyno ei thystiolaeth a
sicrhau digon o gymorth ar ôl ei datgeliad ac wrth baratoi ar gyfer yr achos
llys.

10.8 Enghraifft o Achos o Ymarfer Dda ynghylch Plentyn yn wynebu Risg

Mae'r achos yn gysylltiedig â mam ifanc yn ei hugeiniau oedd yn feichiog.
Nid oedd ei phlant blaenorol yn byw gyda hi ac roeddent wedi cael eu
mabwysiadu neu’n byw gydag aelodau o’r teulu estynedig fel gofalwyr maeth
ers eu geni.
Roedd yna hanes hir a chymhleth gyda’r fam yn derbyn gofal yn ystod ei
phlentyndod oherwydd ei bod hi a’i brodyr a’i chwiorydd wedi cael eu rhoi ar
y Gofrestr Amddiffyn Plant ar nifer o achlysuron oherwydd materion yn
ymwneud ag esgeulustod cronig a rhiantu gwael.
Roedd mewn perthynas newydd ar yr adeg yr atgyfeiriwyd yr achos at y
Gwasanaethau Cyhoeddus. Roedd yna hanes o dynnu’n ôl o dderbyn
cymorth ac o fywydau ei phlant. Ar adeg yr atgyfeirio mewn perthynas â’r
seithfed beichiogrwydd, roedd angen ymagwedd newydd er mwyn ceisio ei
chefnogi i ofalu am ei phlentyn newydd-anedig heb ymyrraeth Llys.
Cyfranogodd y Tîm Cyrion Gofal ynghyd â gweithiwr cymdeithasol
penodedig, a gwnaethpwyd gwaith er mwyn helpu’r fam a’i phartner newydd i
ddeall pam nad oedd ymyriadau blaenorol wedi gweithio, ac er mwyn nodi
beth oeddent yn teimlo yr oedd angen iddynt weithio arno mewn perthynas â
chreu newid er mwyn llwyddo. Cwblhawyd asesiad risg cyn enedigaeth a
rhoddwyd enw’r plentyn ar y Gofrestr Amddiffyn Plant pan gafodd ei eni, a
sefydlwyd cynllun amddiffyn ymarferol, realistig oedd yn canolbwyntio ar
ddeilliannau.
Arenwyd gweithiwr allweddol a gweithiwr cymorth o’r Tîm Cyrion Gofal a bu
iddynt dreulio hyd at 15/20 awr yr wythnos gyda’r teulu yn eu cartref yn
darparu arweiniad ymarferol a chyngor cyn i’r babi gyrraedd, a bu i hynny
bara am gyfnod o chwe wythnos ar ôl yr enedigaeth ar lefel ddwys, gan
symud ymlaen i ymweliadau dwywaith yr wythnos.
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Cynhaliwyd cyfarfodydd adolygu gyda’r gweithiwr cymdeithasol a
gweithwyr iechyd yng nghartref y teulu ynghyd â'r cyfarfodydd grŵp craidd
disgwyliedig.
Bu i’r timau cyrion gofal ddatblygu perthynas waith gadarnhaol dda gyda’r
ddau riant a ddatblygodd i fod yn berthynas o ymddiriedaeth gydag amser.
Cynhaliwyd cyfarfod Cynhadledd Grŵp Teulu gydag aelodau o’r teulu
estynedig, gyda ffocws ar deulu’r tad. Cytunwyd ar gynllun cymorth gydag
unigolion yn sicrhau eu bod ar gael pan fo’r angen. Bu i'r ffaith bod gan
aelodau’r teulu ddealltwriaeth o’r ffactorau risg a’r hanes arwain at well
perthynas rhwng y fam a’r tad, ac mae’r cyndynrwydd i ofyn am help wedi
lleihau’n sylweddol.
Ar hyn o bryd, mae enw’r plant yn dal ar y gofrestr, gyda’r nod o argymell
bod ailgofrestru yn briodol, ac mae’r teulu wedi cytuno i dderbyn cymorth
drwy gyfrwng cynllun gofal a chymorth am gyfnod. Mae deilliannau’r achos
hwn wedi bod yn dda. Mae’r baban yn dal adref gyda’i rhieni ac yn derbyn
rhiantu da.
Ffactorau Allweddol yn yr achos hwn:
 Lefel uchel o Waith Uniongyrchol gyda’r Teulu
 Cydweithio â Ansawdd Dda rhwng asiantaethau
 Rôl y tad

11.0 Gorchmynion Amddiffyn a Chymorth i Oedolion
Yn ystod 2017/18 ni wnaethpwyd unrhyw gais ar draws Gogledd Cymru am
Orchymyn Amddiffyn a Chymorth i Oedolion. Mae’r Bwrdd oedolion yn ymwybodol
o’r trafodaethau a gynhaliwyd ar draws yr Awdurdod Lleol mewn perthynas â
defnydd posibl o’r gorchymyn mewn perthynas ag achos ynghylch Caethwasiaeth
Fodern.

12.0 Pryd a sut y bu i blant ac oedolion fanteisio ar gyfle i
gymryd rhan yng ngwaith y Bwrdd Diogelu.
12.1. Yn y gweithdy Hunanasesiad ar gyfer aelodau’r Bwrdd, nodwyd bod angen mwy o
waith er mwyn cynyddu lefel cyfranogiad gyda Phlant ac Oedolion yng ngwaith y
Bwrdd.
48

12.2. Er mwyn cynorthwyo’r pecyn gwaith hwn bu i’r Bwrdd ym Mawrth 18 sefydlu is-grŵp
Ymgysylltu a Chyfranogiad fydd yn cyfarfod drwy gydol 2018/19.
12.3. Y blaenoriaethau allweddol ar gyfer y grwp yma yw sefydlu:



Digwyddiadau ymgynghori uniongyrchol gydag Oedolion sy’n Wynebu Risg
datblygu Bwrdd Diogelu Ieuenctid “rhithwir”

12.4. Drwy gydol wythnos Ddiogelu 2017 cynhaliwyd nifer o ddigwyddiadau oedd yn
hyrwyddo ymwybyddiaeth ymysg Dinasyddion Gogledd Cymru ynghylch diogelu.
12.5. Mae gwaith uniongyrchol â Phlant/Pobl Ifanc wedi digwydd drwy gyfrwng Drama
CSE a gomisiynwyd a berfformiwyd mewn ysgolion ar draws Gogledd Cymru.
12.6. Cyflwynwyd gwerthusiad o’r prosiect hwn i’r Bwrdd Plant. Roedd y canfyddiadau
allweddol yn cynnwys:

Roedd myfyrwyr yn
teimlo eu bod yn
gwybod 30% yn fwy
nag o’r blaen am CSE
o ganlyniad i’r rhaglen.

Roedd myfyrwyr yn
teimlo eu bod yn
gwybod 40% yn fwy
nag o’r blaen am
feithrin amhriodol o
ganlyniad i’r rhaglen.

Roedd myfyrwyr yn
gallu adnabod
newidiadau
ymddygiadol yn well
mewn pobl oedd yn
cael eu meithrin yn
amhriodol / y
camfanteisir arnynt
ganlyniad i’r rhaglen.

Roedd myfyrwyr yn
deall yn well y gall
rhai sy’n meithrin yn
amhriodol fod yn
unrhyw un, o
unrhyw oedran ac
yn aml y gellir credu
ynddynt.

Bu i’r myfyrwyr oedd yn
ymwybodol y gall
defnyddio alcohol a
chyffuriau effeithio ar
eich diogelwch personol
gynyddu 13.5%.

Roedd myfyrwyr yn
gallu adnabod
arferion meithrin
amhriodol yn well o
ganlyniad i’r
rhaglen.

Bu i ymwybyddiaeth
myfyrwyr y gall CSE
ddigwydd i fechgyn a
genethod gynyddu
9.3%.

Roedd myfyrwyr yn
meddwl eu bod yn deall
‘secstio’ 30% yn fwy nag
o’r blaen o ganlyniad i’r
rhaglen.
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13.0 Unrhyw wybodaeth neu bethau a ddysgwyd y mae’r
Bwrdd Diogelu wedi ei rannu, neu hyfforddiant y mae
wedi ei argymell neu ei ddarparu.
13.1. Bu i’r grŵp Datblygu Hyfforddiant a Gweithlu ar y Cyd gynnal Dadansoddiad o
Anghenion Hyfforddiant Gogledd Cymru er mwyn clustnodi unrhyw fylchau mewn
hyfforddiant diogelu, er mwyn edrych sut y gellir darparu hyfforddiant yn well ac er
mwyn ymgysylltu â chynulleidfa amlasiantaeth ehangach.
13.2. Bu i dros dri deg o sefydliadau ymateb i’r Dadansoddiad o Anghenion Hyfforddiant.
Roedd un o’r cwestiynau yn canolbwyntio ar fater angen na fodlonwyd/bylchau yn y
ddarpariaeth hyfforddiant yng Ngogledd Cymru. Y meysydd allweddol a nodwyd fel
angen na fodlonwyd ar gyfer y gweithlu:

Diffyg
Hyfforddiant
Oedolion sy’n
Wynebu Risg



penodol

Rheoli Risg
mewn
Achosion
Unigol

Hyfforddiant
Ymchwilio ar
y Cyd

Hunanniwed.

13.3. Bu i ddadansoddiad o'r canfyddiadau hefyd nodi meysydd eraill ar gyfer datblygu
ynghylch darpariaeth Hyfforddiant a Gweithlu, yn cynnwys:

Sicrwydd Ansawdd rheolaeth gyfyngedig ar
bwy all/sydd yn darparu

Sicrwydd cyfyngedig ein

hyfforddiant diogelu - dim

bod yn gwneud y mwyaf o

safonau cytunedig ar gyfer

adnoddau.

tystiolaethu am
gymhwysedd/gwybodaeth
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13.4. Bydd yr adroddiad terfynol yn cael ei rannu yn y ddau Fwrdd yng Ngorffennaf 2018
gydag argymhellion ynghylch y meysydd gwaith canlynol:

Darpariaeth
rhanbarthol o’r
hyfforddiant
Diogelu Elfennol
Cymru Gyfan i
ddarparwyr gofal

Hyfforddiant diogelu
craidd sydd y
cytunwyd arno yn
rhanbarthol sy’n nodi
cyfleoedd ar gyfer
dysgu

Cronfa o

Fframwaith

hyfforddwyr

perfformiad

diogelu gyda

hyfforddiant

sicrwydd ansawdd.

rhanbarthol.

amlasiantaeth/a
rennir.

13.5. Fel y nodwyd yn gynharach yn y protocol, rydym wedi dechrau drwy sicrhau y bydd
Hyfforddiant Ymchwilio ar y Cyd ar gyfer Diogelu Plant yn digwydd ar draws y
rhanbarth yn 2018/19.

14.0 Sut mae’r Bwrdd Diogelu wedi rhoi unrhyw ganllawiau
neu gyngor a roddwyd gan Weinidogion Cymru neu’r
Bwrdd Cenedlaethol
14.1. Yn ystod y 12 mis diwethaf, mae unrhyw ganllawiau neu gyngor a gyhoeddir yn cael
ei rannu i ddechrau yn y Byrddau Diogelu ac yna’n cael eu rhannu drwy’r grwpiau
darparu lleol.
14.2. Enghraifft o’r ymagwedd hon yw adroddiad y Bwrdd Diogelu Cenedlaethol ar Blant
a Addysgir Gartref. Rhoddwyd cyflwyniad i’r Bwrdd ac yna fe'i rhannwyd â’r grwpiau
darparu lleol.
15.0. Materion eraill sy’n berthnasol i waith y Bwrdd Diogelu
15.1 Yn yr adran hon yn yr adroddiad, hoffem fanteisio ar y cyfle i amlygu rhai o faterion
ymarfer allweddol sydd wedi eu hamlygu gan staff rheng flaen ac aelodau’r Bwrdd
sydd yn effeithio nid yn unig ar ranbarth Gogledd Cymru ond mae iddo oblygiadau i
rannau eraill o Gymru hefyd.
15.2. Gweithdrefnau Amddiffyn Cenedlaethol a Chanllawiau Trin Unigolion
15.3 Yn ystod y deuddeg mis diwethaf, y materion allweddol y mae ymarferwyr rhwng
flaen wedi eu hamlygu i Aelodau’r Bwrdd fu diffyg Gweithdrefnau Amddiffyn
Cenedlaethol a’r ffaith nad yw Trin Achosion Unigol wedi cael eu cyhoeddi yn ystod
y cyfnod hwn (2017/18).
15.4. Yn benodol mae Ymarferwyr Gwasanaethau Plant wedi gwerthfawrogi’r fframwaith
clir a ddarperir gan Weithdrefnau Amddiffyn Plant Cymru Gyfan. Yn y digwyddiad
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cenedlaethol a gynhaliwyd gyda’r Bwrdd Prosiect sy’n datblygu’r Gweithdrefnau
Amddiffyn Cenedlaethol, amlygwyd rhai pryderon bod y Gweithdrefnau Amddiffyn
Cenedlaethol yn ymdrin â “materion diogelu eang” yn hytrach na chanllawiau
penodol ynghylch prosesau amddiffyn Oedolion/Plant sy’n Wynebu Risg.
15.5. Adolygu Ymarfer Oedolion/Plant
15.6. Yng Ngogledd Cymru mae’n rhaid i ni gydnabod bod y galw yn cynyddu ar
Gynrychiolwyr y Bwrdd yng Ngogledd Cymru i gynnal nid yn unig Adolygiadau
Ymarfer Oedolion/Plant ond hefyd Adolygiadau Dynladdiadau Domestig. Erbyn
diwedd 2017/18 rydym yn gweld oedi o ran gallu cynnal adolygiadau wrth i ni geisio
penodi swyddog priodol â’r profiad perthnasol.
15.7. Bu i Lywodraeth Cymru gomisiynu hyfforddiant drwy Ymchwil mewn Ymarfer
Oedolion ynghylch cynnal Adolygiadau Ymarfer Plant/Oedolion. Bu i dros 25 o
gynrychiolwyr fynychu o Ogledd Cymru. Rydym yn gobeithio y bydd hynny yn
cynyddu nifer yr adolygwyr sydd ar gael.
15.8. Hefyd mae Bwrdd Diogelu Oedolion Gogledd Cymru ar hyn o bryd yn gweithio
gyda’r Bwrdd Iechyd er mwyn parhau i hyrwyddo ymwybyddiaeth yn y Bwrdd
Iechyd ynghylch y broses Adolygu Ymarfer Oedolion.. Rhoddwyd cyflwyniad gan y
Rheolwr Busnes i Wasanaethau Pryderon Iechyd.
15.9. Datblygiad Wylfa Newydd
15.10. Bydd mwy o waith yn cael ei wneud yn ystod 2018/19 er mwyn nodi effeithiau
diogelu posibl Datblygiad Wylfa Newydd, ac er mwyn sefydlu cronfa dystiolaeth y
gellir sefydlu camau lliniaru yn seiliedig arni. Bydd yr effaith nid yn unig ar Gyngor
Ynys Môn ond ar awdurdodau cyfagos hefyd.
15.11. Cartrefi Nyrsio a Phreswyl
15.12. Yng Ngogledd Cymru bu gostyngiad yn nifer y cartrefi Nyrsio a Phreswyl yn ystod y
deuddeg mis cyntaf. Mae nifer y gwasanaethau sydd yn mynd i Pryderon sy’n
Esgoli neu sydd yn dod yn Wasanaeth sy’n achosi Pryder wedi cynyddu. Mae
dadansoddiad o’r data yn dangos bod themâu Arweinyddiaeth a Rheoli yn cael eu
nosi’n gyson fel meysydd problemus ynghyd â staffio a dogfennaeth wael.
Mae’r data hwn yn cynnwys y cyfnod o Fawrth 2017 i Fawrth 2018.
Nifer y Cartrefi Nyrsio yn EC
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Nifer y Cartrefi Preswyl yn EC

Cartrefi Nyrsio wedi Agor/Cau 2012 - 2018
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15.13. Mae rhai Cartrefi Gofal a Phreswyl yng Ngogledd Cymru mewn hen adeiladau sydd
weithiau yn rhai rhestredig. Mae’r her o gadw’r adeiladau hyn mewn cyflwr da yn
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un o’r problemau sydd yn wynebu’r perchnogion. Bu achosion o dân yn ystod y
flwyddyn.
Enghraifft:
Tân mewn cartref nyrsio y bu’n rhaid i ymladdwyr tân achub saith o breswylwyr.
Galwyd ar dros 30 o ymladdwyr tân i’r Cartref Nyrsio ar ôl i’r larwm gael ei seinio
am hanner nos yn Ionawr 18. Aethpwyd â chwech ohonynt i Ysbyty Glan Clwyd i
gael gwiriad. Llwyddodd yr 19 o’r preswylwyr eraill i adael yn ddiogel gyda chymorth
staff y cartref gofal, parafeddygon a’r heddlu. Tybir bod y tân wedi cael ei gynnau
gan offer trydanol mewn cwpwrdd storio ar y llawr cyntaf.
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