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Cyflwyniad:

Jenny Williams (Cadeirydd Bwrdd Diogelu Plant Gogledd
Cymru):
Mae’r adroddiad blynyddol hwn yn amlinellu’r cynnydd rydym wedi ei wneud yn
erbyn yr amcanion a osodwyd gan Fwrdd Diogelu Plant Gogledd Cymru ym mis
Mawrth, 2019 fel rhan o’n Cynllun Strategol Blynyddol. Mae’r Bwrdd wedi
parhau i aeddfedu dros y flwyddyn ddiwethaf i un sy’n dangos cydweithio
effeithiol, gyda her yn rhan o’n busnes dyddiol.
Mae Bwrdd Diogelu Plant Gogledd Cymru yn gallu dangos sut rydym wedi dylanwadu ar raglen
genedlaethol Gweithdrefnau Cenedlaethol a Chanllawiau Ymarfer Cymru Gyfan. Rydym wedi
ymateb i argymhellion gan y Bwrdd Diogelu Annibynnol Cenedlaethol a’r Comisiynydd Plant.
Mae cydweithio gyda BDOGC wedi bod yn gadarnhaol, a nawr mae gennym raglen gyfoethocach
gyda meysydd ymarfer gwahanol o fewn gwasanaethau oedolion a phlant i wella ein gilydd,
gydag ymarferwyr yn gweld buddion dull pob oedran o weithio, i warchod plant ac oedolion
diamddiffyn.
Bydd heriau wrth ddarparu gwasanaethau cymhleth o’r fath ar draws ardal ranbarthol mor eang â
Gogledd Cymru, ond mae’r adroddiad blynyddol hwn yn dangos yn glir y cynnydd da a wnaed
wrth ddangos sut mae BDGC yn effeithio ar ddeilliannau ar gyfer plant a phobl ifanc.
Mae’n fraint, fel Cadeirydd BDPGC, i barhau i wasanaethu preswylwyr a chymunedau amrywiol
rhanbarth Gogledd Cymru wrth arwain ar, a chyflawni amcanion y Bwrdd fel y nodir yn Rhan 7
Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 i warchod ac atal plant yn y
rhanbarth rhag profi camdriniaeth, esgeulustod a mathau arall o niwed.
Goffwn gydnabod cydweithiwr annwyl, David Beard, a fu farw. Roedd David yn berson
dylanwadol, gan gynnig mewnbwn cadarn i’r bwrdd, geiriau doeth, a chefnogaeth mewn llawer o
adolygiadau / materion cymhleth mae’r bwrdd a chydweithwyr wedi’u cael dros y blynyddoedd.

Neil Ayling (Cadeirydd Bwrdd Diogelu Oedolion Gogledd Cymru):
Mae’r adroddiad blynyddol yn amlinellu’n fanwl y cynnydd rydym wedi ei wneud yn erbyn yr
amcanion a osodwyd gan Fwrdd Diogelu Oedolion Gogledd Cymru fel rhan o’n Cynllun Strategol
Blynyddol a gyhoeddwyd ar 31 Mawrth, 2019.
Mae gan y Bwrdd ymrwymiad gwych gan ei aelodau, sy’n cefnogi gwelliant y
siwrnai’n glir. Mae’r Bwrdd yn newid i fod yn gorff fwy cadarn, agored, yn
adeiladol heriol sy'n parhau i ddatblygu, gyda ffocws clir ar ddiogelu oedolion
mewn perygl, wrth galon popeth.
Daeth yn glir bod y Bwrdd wedi cael ei wella gan raglen drawsbynciol sy’n
canolbwyntio ar ddiogelu o safbwynt pobl. Mae’r adroddiad blynyddol yn
cyfeirio at y gwaith rydym wedi ei gyflawni.
Rydym yn parhau i hyrwyddo’r rhaglen diogelu Oedolion mewn Perygl yng Ngogledd Cymru, ac
wedi datblygu cysylltiadau pellach ar draws y sector. Mae’r gwaith rydym yn ei wneud o ran
datblygu Fframwaith Diogelu gyda CEM y Berwyn yn enghraifft o hyn.
Yn olaf, hoffwn ddiolch i bob aelod o BDOGC a’r is-grwpiau am y gwaith a wnaed drwy gydol y
flwyddyn, ac rwy’n edrych ymlaen at weithio gyda’r Bwrdd y flwyddyn nesaf wrth hyrwyddo a
gwella ymarfer diogelu Oedolion mewn Perygl.
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Amcanion y Byrddau Diogelu:
Nid yw gwasanaethu dinasyddion a chymunedau amrywiol rhanbarth Gogledd Cymru, sy’n
cynnwys chwe ardal Awdurdod Lleol, yn dod heb heriau sylweddol yn ei sgil. Fodd bynnag,
mae’r Bwrdd a’i aelodau’n parhau i fod yn falch o’r ethos cryf o gydweithio a gweithio mewn
partneriaeth sydd wedi’i sefydlu ar lefel yr uwch fwrdd gweithredol a’r is-grwpiau. Edrychwn
ymlaen at y flwyddyn i ddod ac at barhau i adeiladu ar y sylfaeni cadarn a sefydlwyd yn y
pedair blynedd diwethaf er mwyn cyflawni ein hamcanion a’n dyhead i gyrraedd rhagoriaeth
mewn gwaith Diogelu, ymarfer proffesiynol a’r gwasanaethau rydym yn eu darparu i’n
cymunedau.
Mae amddiffyn ac atal plant ac oedolion mewn perygl rhag dioddef niwed, a hyrwyddo lles pobl
Gogledd Cymru, gan eu galluogi i gyflawni gwell canlyniadau, yn parhau i fod yn ganolog i
waith y Bwrdd.
Nodwyd meysydd sydd angen parhau i’w gwella a fydd yn galluogi’r Bwrdd a’i aelodau i
gyflawni eu cyfrifoldebau statudol fel yr amlinellir yn Rhan 7 Deddf Gwasanaethau
Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014, i amddiffyn ac atal plant ac oedolion mewn perygl yn y
rhanbarth rhag dioddef camdriniaeth ac esgeulustod a mathau eraill o niwed.

1.

Ynghylch Byrddau Diogelu Gogledd Cymru:

Strwythur:
Mae Byrddau Diogelu Gogledd Cymru yn cwrdd pedair gwaith y flwyddyn ar hyn o bryd, a
ddwywaith y flwyddyn ar y cyd; yn ychwanegol at hynny mae Diwrnod Datblygu Busnes ar y cyd
yn cael ei gynnal yn flynyddol i osod blaenoriaethau ar gyfer y flwyddyn i ddod, ac i hunanasesu
cynnydd y Byrddau.
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Is-grwpiau BDOGC:
Grŵp Cyflawni Sir y Fflint a Wrecsam:

Cadeirydd: Jane Davies, Cyngor Sir y Fflint

Grŵp Cyflawni Conwy a Sir Ddinbych:

Cadeirydd: Claire Lister, (Cyngor Bwrdeistref Sirol
Conwy)

Grŵp Cyflawni Gwynedd a Môn:

Cadeirydd: Alwyn Jones, Cyngor Môn

Grŵp Polisi a Gweithdrefnau:

Cadeirydd: Alaw Pierce, Cyngor Sir Ddinbych

Grŵp Adolygu Ymarfer Oedolion:

Cadeirydd: Tim Griffiths, Ymddiriedolaeth Gwasanaeth
Ambiwlans Cymru

Hyfforddiant a’r Gweithlu ar y Cyd

Cadeirydd: Mark Foster-Rowley, Grŵp Datblygu
Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy:

.

Is-grwpiau BDPGC:
Grŵp Cyflawni Sir y Fflint a Wrecsam:

Cadeirydd:

Meinir Williams-Jones, Barnardo’s

Grŵp Cyflawni Conwy a Sir Ddinbych:

Cadeirydd:

Chris Weaver, BIPBC

Grŵp Cyflawni Gwynedd a Môn:

Cadeirydd:

Fon Roberts, ALl Ynys Môn

Grŵp Adolygu Ymarfer Plant:

Cadeirydd:

David Beard, Barnardo’s

Grŵp Polisi a Gweithdrefnau:

Cadeirydd:

Cindy Thompson, Cyngor Sir Ddinbych

Mae Grŵp Cyflawni Ymarfer a Grŵp Polisïau a Gweithdrefnau'r Bwrdd yn cwrdd bob chwarter ar
hyn o bryd. Mae'r Grwpiau Adolygu Ymarfer, a'r Gweithlu ar y cyd a'r Grŵp Hyfforddi yn cwrdd
ddwywaith y mis hefyd.
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Aelodaeth y Bwrdd:
Bwrdd Diogelu Oedolion Gogledd Cymru:

Bwrdd Diogelu Plant Gogledd Cymru:

Cadeirydd: Neil Ayling Prif Swyddog Gwasanaethau Cymdeithasol Cyngor Sir y
Fflint

Cadeirydd: Jenny Williams - Cyfarwyddwr Gofal
Cymdeithasol ac Addysg – Cyngor Bwrdeistref
Sirol Conwy

Is-gadeirydd: Michelle Denwood Cyfarwyddwr
Cyswllt Diogelu - Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi
Cadwaladr

Is-Gadeirydd: Judith Magaw - Pennaeth Lleihau
Aildroseddu - Gwasanaeth Prawf Cenedlaethol
Cymru

Cyngor Ynys Môn - Cyfarwyddwr Gwasanaethau
Cymdeithasol Pennaeth Gwasanaethau Oedolion

Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol,
Pennaeth y Gwasanaethau Plant a Theuluoedd Cyngor Ynys Môn

CBS Conwy - Cyfarwyddwr Strategol Gofal
Cymdeithasol ac Addysg Pennaeth
Gwasanaeth Plant, Teuluoedd a Diogelu

Pennaeth y Gwasanaethau Plant, Teuluoedd a
Diogelu - Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy

Cyngor Sir Ddinbych - Cyfarwyddwr
Corfforaethol Cymunedau Pennaeth y
Gwasanaethau Cymorth Cymunedol

Cyfarwyddwr Corfforaethol Cymunedau a
Phennaeth Addysg a Gwasanaethau Plant Cyngor Sir Ddinbych

Cyngor Sir y Fflint - Prif Swyddog
Gwasanaethau Cymdeithasol Uwch Reolwr
Diogelu a Chomisiynu
Cyngor Gwynedd - Cyfarwyddwr Corfforaethol
Pennaeth Gwasanaethau Iechyd a Lles Oedolion
CBS Wrecsam - Pennaeth Gofal Cymdeithasol i
Oedolion
Cyfarwyddwr Nyrsio Iechyd Meddwl ac
Anableddau Dysgu BIPBC
BIPBC - Cyfarwyddwr Cynorthwyol Nyrsio MHLD
Y Gwasanaeth Prawf Cenedlaethol – Swyddog
Dynodedig

Prif Swyddog y Gwasanaethau Cymdeithasol.
Pennaeth Gwasanaethau Plant – Cyngor Sir y
Fflint.
Pennaeth Cefnogi Plant a Theuluoedd a’r
Cyfarwyddwr Corfforaethol - Cyngor Gwynedd
Rheolwr Gwasanaeth Atal a Chefnogaeth y
Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid
Pennaeth Gwasanaeth – Gwasanaeth Cyfiawnder
Ieuenctid Wrecsam
Pennaeth Diogelu Corfforaethol, Cyfarwyddwr
Cynorthwyol Gwasanaethau Plant - Barnardo’s
Ditectif Uwcharolygydd Uned Diogelu Pobl
Diamddiffyn – Heddlu Gogledd Cymru

Heddlu Gogledd Cymru – Ditectif Uwcharolygydd
/Uned Diogelu Pobl Ddiamddiffyn

Cyfarwyddwr Cyswllt Diogelu a Meddyg
Dynodedig Diogelu Plant - Bwrdd Iechyd Prifysgol
Betsi Cadwaladr

Iechyd Cyhoeddus Cymru – Nyrs Dynodedig,
Tîm Diogelu Cenedlaethol

Pennaeth Gwasanaethau Plant – Cyngor
Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Fforwm Gofal Cymru – Uwch Ymgynghorydd
Polisi

Pennaeth Yr Uned Gyflawni Leol – Y Gwasanaeth
Prawf Cenedlaethol

Ymddiriedolaeth Gwasanaeth Ambiwlans Cymru
– Pennaeth Diogelu

Nyrs Dynodedig Tîm Diogelu Cenedlaethol Iechyd Cyhoeddus Cymru

Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru –
Rheolwr Addysg Busnes a Tîm Atal Tanau
Bwriadol

Rheolwr Gwasanaeth Gogledd Cymru
(Gwasanaethau Plant) - NSPCC

Carchar EM Berwyn – Pennaeth Diogelwch a
Chydraddoldeb

Arbenigwr Diogelu, Cyfarwyddiaeth Ansawdd,
Diogelwch a Phrofiad Cleifion - Ymddiriedolaeth
Gwasanaeth Ambiwlans Cymru
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2.

Y Camau Gweithredu a gymerwyd gan y Byrddau Diogelu i gyflawni
amcanion penodol.
COVID-19:
Wrth ysgrifennu hyn, mae’r pandemig yn lledaenu ac rydym dan gyfarwyddyd cyfnod clo
gyda'r rhan fwyaf o staff, sy’n gallu, yn gweithio o gartref. Mae’r heriau presennol mae’r
GIG yn ei hwynebu yn sylweddol, a bydd y Bwrdd yn edrych ar sut y gall helpu i'w
cefnogi yn ogystal â’r holl bartneriaid eraill yn ystod yr argyfwng hwn.
Mae cyfarfodydd y Bwrdd Argyfwng yn cael eu cynnal ar alwadau cynadledda, i sefydlu’r
safle ranbarthol presennol o ran rheoli’r broses ddiogelu, sydd o fewn Gwasanaethau
Plant ac Oedolion. Drwy rannu beth mae partneriaid yn ei wneud, bydd yn sicrhau bod
gan y Bwrdd drosolwg a chaniatáu syniadau wrth fynd i’r afael â sefyllfaoedd amrywiol.
Bydd Uned Fusnes y Bwrdd yn ymgymryd â rhai cyfarfodydd dros y we dros dro, gyda
Chadeiryddion cyfarfodydd cynhadledd gwarchod Oedolion a Phlant fel bod gan y Bwrdd
drosolwg. Bydd cyfarfodydd y Bwrdd yn cael eu cynnal dros y we i sicrhau bod y Bwrdd
yn bodloni ei ddyletswyddau statudol, gystal ag y gallai dan yr amgylchiadau.
Cynllun Hyfforddi Gweithdrefnau Diogelu:
Mae Grŵp Datblygu'r Gweithlu a Hyfforddiant yn Bwrdd, ar y cyd gyda’r Uned Fusnes,
wedi dechrau cynllunio sesiynau hyfforddiant i Staff a Darparwyr o fis Gorffennaf 2019,
unwaith roedd wedi sefydlu y byddai’r gweithdrefnau yn cael eu lansio yn ddiweddarach
yn y flwyddyn. Drwy ofyn i’r swyddogion hyfforddi rhanbarthol nodi pwy fyddai angen
mynd i’r gyfran gyntaf o sesiynau hyfforddiant, aeth y sawl sydd ar y rheng flaen, ag
angen brys i ddeall y newidiadau a nodwyd o fewn Gweithdrefnau Diogelu Cymru ar
sesiynau hyfforddi diwrnodau llawn. Cafodd hyn ei weithredu ar gyfer Gweithdrefnau
Diogelu Plant ac Oedolion.
Ers mis Ionawr 2020 - bu:
 Sesiynau Modiwl Plentyn mewn Perygl: cynhaliwyd 10 sesiwn
 Sesiynau Modiwl Oedolyn mewn Perygl: Cynhaliwyd 10 sesiwn – 3 wedi’u gohirio.
Daeth 50-60 o staff i bob sesiwn. Trefnwyd sesiynau pellach yn benodol ar gyfer staff
addysg, ond maent wedi eu gohirio ar hyn o bryd oherwydd Covid-19.
Mae’r Byrddau’n bwriadu mewnosod gweithdrefnau yn bellach i’r arferion drwy wneud
fideos a phodlediadau ar gael ar adrannau gwahanol o’r gweithdrefnau i alluogi staff i
adnewyddu eu dealltwriaeth o’r newidiadau. Mae hyn yn benodol o bwysig mewn
perthynas â newidiadau sylweddol o fewn y maes Amddiffyn Oedolion. Bydd hyn yn
caniatáu i’r Bwrdd ddiweddaru’r wybodaeth os a phan mae diweddariadau i’r
gweithdrefnau yn cael eu gwneud, i’w cadw’n ddiweddar ac i helpu i greu dull diogelu
rhanbarthol o weithio.
Disgwylir y bydd hyfforddiant a diweddariadau pellach yn cael eu darparu dros
Weminarau a chynadledda fideo i alluogi ymgysylltiad gyda mynychwyr a’r hyfforddwr.
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Adroddiadau Diogelu Oedolion:
Fel rhan o gynllun strategol ar gyfer 2020/21, mae’r Bwrdd wedi gweithio i edrych ar
ansawdd adroddiadau diogelu; Adroddiadau Diogelu Oedolion yn benodol. Mae’n amlwg
o’r data perfformiad sy’n cael ei gyflenwi gan Grwpiau Cyflawni Ymarfer Lleol bod y nifer
o adroddiadau amhriodol yn parhau i gynyddu oherwydd eu bod un ai o ansawdd isel
neu bod materion adodd ynghylch ansawdd y gofal yn hytrach na phryderon diogelu.
Mae’n anffodus nad yw pob ALl wedi gallu darparu’r wybodaeth hon oherwydd
trosglwyddiad i un system wybodaeth i un arall, ac mewn rhai achosion, salwch ymysg
staff, er bu ymdrechion i sicrhau bod y data hwn yn cael ei gasglu a'i gyflenwi fel mater o
arfer yn y dyfodol ymhob cyfarfod GCYLl.
Mae’r data ar gyfer tri chwarter cyntaf y flwyddyn fel a ganlyn:
Nifer yr Adroddiadau a Dderbyniwyd: 1787
Nifer na fodlonwyd y trothwy: 968
Mae partneriaid asiantaeth eraill, megis yr Heddlu, hefyd wedi nodi nad yw ansawdd y
wybodaeth maent yn ei derbyn, yn arbennig o ran digwyddiadau gan, a rhwng oedolion
mewn perygl ac mewn sefydliadau gofal, yn addas bob amser. Mae rhagor o amser yn
cael ei dreulio ar gasglu digon o wybodaeth i allu cymryd camau gweithredu addas,
oherwydd bod hyn yn effeithio ar adnoddau.
Mae’r data a gesglir yn dangos ffynhonnell yr adroddiadau diogelu a chategori y
camdriniaeth o'r rhanbarth gyfan. Mae hyn yn cael ei ddangos isod:
Asiantaeth Cydlynydd Iechyd Perthynas Heddlu
Ddarparu Gofal
Gogledd
SSD
Cymru

Eraill
gan
gynnwys
AGC

Hunangofnodwyd

670

257

10

197

528

68

77

Diofalwch Corfforol gan Rhywiol Seicolegol gan Cyllid
gan
gynnwys DA
gynnwys
ar
gynnwys
lafar
o’i Hun

Amryfal

Anhysbys

550

127

22

619

90

416

337

Yn dilyn cynnydd mewn adroddiadau Oedolyn mewn Perygl, mae Diogelu Corfforaethol
BIPBC wedi cefnogi 3 adolygiad bwrdd gwaith ar draws gwahanol wardiau ac unedau
Iechyd Meddwl Pobl Hŷn, a oedd yn canolbwyntio ar ymarferion diogelu i gael sicrwydd
ynghylch diogelwch cleifion, staff a diogelwch trefniadol.
Mae’r Bwrdd wedi edrych ar sut mae gwybodaeth ar amcanion yn cael ei chasglu a sut
yr adroddir arni mewn ffordd sy’n galluogi’r bwrdd diogelu oedolion a’r partneriaid i
ddangos tystiolaeth o’r gwahaniaeth y maent yn ei wneud i bobl, a defnyddio hyn i wella
cefnogaeth diogelu. Mae tystiolaeth o arferion da yn cael ei chasglu a’i rhannu yn
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rheolaidd ar draws y rhanbarth ac mae enghreifftiau o hyn yn cael eu cynnwys yn yr
adroddiad blynyddol hwn.
BDOGC – Archwiliadau o Hunan-esgeulustod:
Ymgymerwyd ag archwiliad achos o hunan-esgeulustod gan y Grwpiau Cyflawni Ymarfer
er mwyn asesu sut mae asiantaethau yn mynd i’r afael ag achosion o hunan-esgeulustod
a pha mor effeithiol oedd y protocol hunan-esgeulustod wrth gynorthwyo gyda hyn.
Gofynnwyd i'r archwilwyr edrych ar sut oedd y gwaith yn ystyried yr Oedolyn/Unigolyn
mewn Perygl.
Adroddodd pob un bod tystiolaeth gadarn o gyfranogiad amlasiantaethol, roedd
tystiolaeth o drafodaethau amlasiantaethol a’r gwaith achos a gynhaliwyd. Cafodd yr
unigolyn eu cynnwys drwy gydol y broses ac roedd diogelwch yn hollbwysig. Rhoddwyd
ystyriaeth i faint oedd yr unigolyn yn gallu gwneud yn annibynnol a pha anghenion oedd
angen cymorth gan iechyd a’r gwasanaethau cymdeithasol.
Roedd meysydd eraill o arferion da a nodwyd yn cynnwys:
 Tystiolaeth gyson o wahanol ddulliau o gyfathrebu gyda’r unigolyn.
 Tystiolaeth glir o gyfranogiad amlasiantaethol wrth gadw’r unigolyn yn saff.
 Mae tystiolaeth bod galluedd meddyliol yn cael ei ystyried a’i adolygu'n rheolaidd
a bod eiriolaeth yn cael ei gynnig.
 Mae tystiolaeth i ddangos, er efallai bod unigolion yn gwrthod ymgysylltu gydag
asiantaethau, mae tystiolaeth gadarn bod asiantaethau ac unigolion wedi
gweithio’n galed i ddarparu cefnogaeth a chymorth.
Nodwyd y canlynol fel bod angen gwelliant:
 Gall y Cynllun Gwarchod Gofal a Chefnogaeth fod yn un ddogfen weithio. Hefyd,
dylai hanes yr unigolyn fod yn gydran allweddol o weithio yn y dyfodol.
 Nid oes tystiolaeth o hyd bod asesiad risg ffurfiol wedi cael ei gwblhau.
 Teimlwyd, mewn rhai achosion, y gallai asesiad gofal cymdeithasol wedi cael ei
ddatblygu’n gynt.
Archwiliadau Achos BDOGC:
Mae archwiliadau wedi cael eu cynnwys gan y Grwpiau Cyflawni Ymarfer Oedolion er
mwyn nodi meysydd sydd angen eu gwella o ran ymarfer a nodi blaenoriaethau dyfodol y
Bwrdd, yn ogystal ag edrych ar ba feysydd ychwanegol o hyfforddiant sydd efallai eu
hangen.
Cyfarfodydd Strategaeth/Cynhadledd Achos:
Meysydd o arferion da:





Cwblhau camau gweithredu clir – dyddiad a gan bwy
Cytunwyd ar Gylch Gorchwyl clir ar gyfer archwiliad
Yr oedolyn mewn perygl / Eiriolwyr sydd wedi cael eu cynnwys o fewn y cyfarfod
strategaeth
Mae trefniadau Rheoli Risg ar waith
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Meysydd i’w gwella:



Nid oedd cofnodion yn gynhwysfawr
Dylai bod y DLM/Cadeirydd wedi dilyn adolygiad o fesurau neu strategaethau
rheoli risg i fyny.

Dyletswydd i ymholi:
Meysydd o arferion da:




Cwblhawyd y mwyafrif o achosion o fewn y terfyn amser 7 niwrnod.
Roedd tystiolaeth bod camau gweithredu uniongyrchol wedi cael eu cymryd i
ddiogelu’r unigolyn.
Roedd tystiolaeth o’r mwyafrif o achosion bod sail resymegol glir ar gyfer y broses
gwneud penderfyniadau.

Meysydd i’w gwella:











Mae diffyg cysondeb o ran ansawdd yr atgyfeiriadau cychwynnol.
Nid oes tystiolaeth o Asesiad Galluedd Meddyliol bob amser.
Tystiolaeth ynghylch cydsynio i’r atgyfeiriad diogelu.
Mae cydsyniad i unrhyw weithgaredd diogelu yn hollbwysig ac mae awdurdodau
lleol yn derbyn atgyfeiriadau lle nad yw'r agwedd hwn o waith wedi cael ei ystyried
yn llawn gan y sawl sy'n gwneud yr atgyfeiriad, er ei fod yn gwestiwn penodol ar y
ffurflen atgyfeirio.
Dangoswyd bod y samplau a archwiliwyd ar draws y chwe awdurdod lleol, yn
adlewyrchu cymhlethdodau a heriau yr atgyfeiriadau diogelu sy’n cael eu derbyn
ar hyn o bryd.
Er yr ymddangosir bod y canlyniadau ar gyfer yr unigolion a atgyfeiriwyd yn
gadarnhaol ac yn cael eu rheoli’n dda, nid oedd tystiolaeth i gefnogi’r siwrnai yn
gallu cael ei nodi yn hawdd bob amser.
Mae angen i’r Awdurdod Lleol rannu’r adroddiadau o ganlyniadau’r oedolyn mewn
perygl gydag awduron/asiantaeth yr adroddiad.

Archwiliad Cam-drin Domestig BDPGC:
Fel rhan o’r pecyn gwaith parhaus a nodwyd yng Nghynllun Gwaith i'r Dyfodol Grŵp
Cyflawni Lleol BDPGC, cytunwyd y byddai archwiliad yn cael ei gynnal mewn perthynas
â'r gwaith a gwblhawyd gan Awdurdodau Lleol, Iechyd a’r Heddlu ynghylch plant dan
fygythiad o Gamdriniaeth Domestig.
Bydd yr archwiliad hwn yn cael ei gynnal i asesu ansawdd eich cefnogaeth i blant a phobl
ifanc sydd mewn perygl o drais domestig er mwyn cymell datblygiadau yn y maes hwn ac
i adolygu roedd y gwaith yn ystyried y plentyn.
Cwblhawyd ffurflen archwilio ar wahân i bob plentyn o safbwyntiau gwahanol asiantaethau,
a gasglwyd o'r manylion oedd ar ffeil. Adolygwyd cyfranogiad asiantaethau o’r 6 mis
diwethaf. Roedd y pecyn archwilio’n canolbwyntio ar yr ymarfer canlynol:
 Ansawdd yr atgyfeiriad, asesiad a chofnodi’r achos.
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 Ansawdd Trosolwg Rheolwyr.
 Asiantaethau’n cydweithio’n effeithiol.
 Asiantaethau’n gweithio fel partneriaeth yn gyffredinol.
Mae’r archwiliad yn gofyn i bob asiantaeth wneud dyfarniad cyffredinol ynghylch
ansawdd eu gwaith ar gyfer pob adran:
 Rhagorol – ymarfer sy’n sylweddol uwch na’r safonau ar gyfer eu gwaith eu hunain
a gwaith amlasiantaeth.
 Da – ymarfer sy’n gyson yn cwrdd â’r safonau ar gyfer eu gwaith eu hunain a gwaith
amlasiantaeth.
 Angen gwella – ymarfer sy’n anghyson wrth gwrdd â’r safonau ar gyfer eu gwaith
eu hunain a gwaith amlasiantaeth.
 Annigonol – ymarfer sy’n methu cwrdd â’r safonau ar gyfer eu gwaith eu hunain a
gwaith amlasiantaeth.
Casgliadau:
Ansawdd yr atgyfeiriad
Yn gyffredinol mae angen gwella ansawdd yr atgyfeiriadau. Nodwyd y risgiau, ond ni
fanylwyd ar ba gamau gweithredu y cymrwyd. Er bod atgyfeiriadau yn amlygu pryderon,
nid oeddent yn darparu gwybodaeth ddefnyddiol am y plant, y teulu, ymgysylltiad blaenorol
neu pryderon/gwybodaeth hanesyddol.
Ansawdd yr asesiadau
Yn gyffredinol, roedd ansawdd yr asesiadau yn dda, a oedd yn cael ei dystiolaethu gan y
canlynol; roedd asesiadau iechyd o safon uchel, roedd asesiadau cyfannol yn fanwl, ac
roedd asesiadau'n cael eu cwblhau'n gynnar yn y broses gynllunio; ymgymerwyd ag
asesiadau pellach drwy broses y llysoedd.
Fodd bynnag, gellir gwella; gellir dadansoddi yn fanylach, yn benodol mewn perthynas â
chyfranogiad y tad, ac roedd gan rai asesiadau ddiffyg rheoli risg.
Ansawdd y cynllun
Yn gyffredinol mae angen gwella ansawdd y cynllun; mae angen i’r cynllun ganolbwyntio
fwy ar y ganlyniadau ac angen y plentyn.
Mae angen cynnal gwaith ar sut y gellir gweithio gyda’r tad/cyflawnwr a chael eu
ymgysylltiad.
Nid oedd tadau sydd wedi'u gwahanu o'u plant (nad ydynt yn byw yn yr aelwyd) yn cael eu
cynnwys ddigon mewn asesiad neu'r cynllun i ddiogelu eu plant.
Er bod sylwadau, cafodd y cynllun wedi cael ei ddatblygu i gadw’r plentyn yn ddiogel ac
wedi cael ei uwchgyfeirio'n briodol, gyda materion a gofnodwyd yn glir.
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Goruchwyliaeth Rheolwyr o Achosion
Yn gyffredinol, mae angen gwella goruchwyliaeth achosion, o fewn yr arolygiad hwn. Mae
goruchwyliaeth yn darparu goruchwyliaeth rheolwyr ac yn archwilio'r heriau wrth
ymgysylltu gyda’r teulu.
Awgrymwyd pan mae atgyfeiriadau newydd yn cael eu derbyn ar achos agored, bod
goruchwyliaeth rheolwr yn ymddangos yn gyfyngedig, a gallai fod yn fwy cadarn gyda
chamau gweithredu a therfynau amser mwy eglur.
O ran nodiadau goruchwyliaeth ffurfiol, roedd angen gwella rhai fel tystiolaeth o
oruchwyliaeth rheolwyr ac atebolrwydd.
Nododd Iechyd y cafwyd mynediad i oruchwyliaeth ac fe'i ddarparwyd yn unol â Polisi
Goruchwylio BIPBC.
Mewn un achos, roedd tystiolaeth o oruchwyliaeth glir gan reolwyr o fewn y canlynol:
trafodaethau achos gyda chyngor cyfreithiol, adolygiadau Cynhadledd GP, Sicrwydd
Ansawdd Asesiad Cymhleth.
Mewn achos arall roedd gan ddau dîm farn wrthgyferbyniol; awgrymwyd y byddai cyfnod
byr o ymyrraeth gan reolwyr wedi bod yn fuddiol i ddarparu goruchwyliaeth.
Ansawdd y Gwaith Cyffredinol fel Partneriaeth
Yn gyffredinol, roedd gwaith fel partneriaeth yn dda, roedd gweithio mewn partneriaeth yn
effeithiol ac roedd tystiolaeth o gyfathrebu da, ar draws asiantaethau.
Roedd tystiolaeth o asiantaethau’n cydweithio drwy gydol y broses i rannu gwybodaeth a
gweithredu'n briodol, ac er budd gorau'r plentyn.
Yr Arferion Da a nodwyd
 Tystiolaeth o Weithiwr Cymdeithasol yn ceisio ymgysylltu gyda thad y plant
 Cyfathrebu a gweithio amlasiantaethol da
 Ansawdd da o adroddiadau cynadleddau achos gan bob asiantaeth
 Atgyfeiriadau at wasanaethau a chymorth arbenigol i ymgysylltu
 Grwpiau craidd rheolaidd
 Ymgysylltiad gyda’r Gynhadledd Amlasiantaeth Asesu Risg

Adolygiadau Ymarfer Oedolion a Phlant:
Ni chafodd Adolygiadau Ymarfer Oedolion eu comisiynu yn ystod 2019/2020 er y
cytunwyd y byddai Fforwm Ymarfer Aml-Asiantaeth yn cael ei gynnal mewn perthynas ag
un atgyfeiriad a dderbyniwyd.
O ran Adolygiadau Ymarfer Plant, cafodd 2 eu comisiynu yn ystod 2019/20 ochr yn ochr
â Fforwm Ymarfer Aml-Asiantaeth.
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3.

I ba raddau mae’r Bwrdd Diogelu wedi gweithredu ei Gynllun Blynyddol
mwyaf diweddar.
Mae’r canlynol yn ddiweddariad ar y cynnydd a gyflawnwyd:
1. Blaenoriaeth Gyffredin Strategol 1: Ecsbloetiaeth
1a. Datblygu Strategaeth Ecsbloetiaeth Rhanbarthol Gogledd Cymru:
Cynhaliwyd gweithdy adolygiad partneriaeth ym mis Tachwedd. Fel rhan o’r
gweithdy, lluniodd y Rheolwr Busnes gais ynghylch defnyddio cyfarfod y Bwrdd ar y
Cynd fel fforwm i drafod ecsbloetiaeth yn hytrach na chreu panel ecsbloetiaeth a
phobl agored i niwed ar wahân.
Cynhaliwyd cyfarfod pellach yn y Flwyddyn Newydd i ystyried y cynnig hwn
ymhellach, a datblygwyd Strategaeth Ecsbloetiaeth Rhanbarthol gan y Rheolwr
Busnes fel rhan o’r gwaith oedd yn cael eu gynnar yn yr adolygiad Partneriaeth
Diogelu ar draws Gogledd Cymru.
Camfanteisio'n Rhywiol ar Blant
Ynghyd â’r NSPCC, cynhaliodd BDPGC sawl Digwyddiad cymuned ymarfer
Ecsbloetiaeth ar draws Gogledd Cymru. Ym mis Chwefror 2020, cynhaliodd BDPGC
Canolfan Arbenigedd Camfanteisio’n Rhywiol ar Blant mewn digwyddiad rhanbarthol.
Roedd y digwyddiad yn canolbwyntio ar Ganllaw Ymarfer Diogelu Plant Rhag
Camfanteisio'n Rhywiol Ar Blant Cymru Gyfan, a goblygiadau’r canllaw ymarfer
newydd hwn. Trosolwg o’r digwyddiad:
Ymchwil ynglŷn ag arfau asesu risg a’r defnydd o arfau o’r fath wrth ymarfer.
Adnabod achosion o Gamfanteisio'n Rhywiol ar Blant a chodi ymwybyddiaeth
ymysg gweithwyr proffesiynol allweddol i nodi ac ymateb i hynny.
 Darganfyddiadau o’r ymchwil diweddar am gofnodion Awdurdodau Lleol yng
Nghymru: datgelu graddau cam-drin plant yn rhywiol mewn cofnodion gofal
cymdeithasol.
 Rôl y Ganolfan Camfanteisio’n Rhywiol ar Blant o safbwynt darparu Cynllun
Gweithredu Cenedlaethol Cymru ar Atal ac Ymateb i Gam-drin Plant yn Rhywiol.



Cynllun Gweithredu Cenedlaethol Camfanteisio’n Rhywiol ar Blant
Wrth symud ymlaen mae cyfrifoldeb ar gyfer monitro a sicrhau bod camau
gweithredu sy’n cael eu cymryd gan Gynllun Gweithredu Cenedlaethol
Camfanteisio'n Rhywiol ar Blant yn gorwedd gyda Grwpiau Cyflawni Lleol BDPGC.
Bydd y Grŵp Cyflawni Lleol yn adrodd yn ôl i Fwrdd Diogelu Plant Gogledd Cymru
bob chwarter.
Mae Bwrdd Diogelu Gogledd Cymru wedi codi ymwybyddiaeth o'r cynllun gweithredu
Camfanteisio'n Rhywiol ar Blant drwy gyfrwng cyflwyniadau i bob un o'r Grwpiau
Cyflawni Lleol yng Ngogledd Cymru.

12

Bwriad BDPGC yw bod y Grwpiau Cyflawni Lleol yn canolbwyntio’n bennaf ar y
Cynllun Gweithredu Cenedlaethol Camfanteisio’n Rhywiol ar Blant ym mis Mehefin
2020, gyda chefnogaeth gan y Canolfan Arbenigedd ar gam-drin plant yn rhywiol.
Enghraifft: Dros y 12 mis diwethaf, mae Wrecsam wedi darparu ystod eang o
hyfforddiant i staff ar ecsbloetiaeth, a hwyluswyd gan Barnardo's. Roedd yr
hyfforddiant ar gael i staff Gwasanaethau Plant ac Oedolion, yn ogystal â
phartneriaid asiantaeth.
Mae Gwasanaethau Oedolion yn cymryd rhan mewn cydweithio gyda Gwasanaethau
Plant ar hyn o bryd, ar Strategaeth MET (Ar goll, ecsbloetiwyd, masnachwyd) ar
gyfer CBSW. Mae camau cyntaf yr adolygiad wedi cychwyn ac fe nodwyd
gweithgorau i symud y gwaith o nodi pecyn sgrinio ymlaen ar gyfer ecsbloetiaeth,
datblygu polisi a gweithdrefnau, hyfforddiant a chyfathrebu. Mae’r adolygiad yn ddull
amlasiantaeth gyda’r partneriaid wedi ymgysylltu’n llwyr wrth gydlynu gwelliannau.
Mae pryderon ynghylch Llinellau Sirol yn cael eu hadnabod yn gynt gan Weithwyr
Cymdeithasol a gweithwyr proffesiynol eraill gyda Gweithwyr Cymdeithasol yn peilota
Pecyn Gwaith Ecsbloetio Plant yn Droseddol, sydd yn darparu Fframwaith Asesu
Risg. Bydd rhagor o waith yn cael ei wneud dros y 12 mis nesaf i fonitro
effeithlonrwydd y pecyn asesu risg newydd, monitro’r data a’r ymyraethau a
chynllunio i weithwyr proffesiynol weithio mewn dull diogelu cyd-destunol.

1b. Casglu a Rhannu Gwybodaeth – Atal pobl rhag ymwneud ag ecsbloetio
Oedolion/Plant:
Mae asesiad o anghenion Llinellau Sirol Gogledd Cymru wedi gwneud nifer o
argymhellion ynghylch casglu/rhannu gwybodaeth. Bydd angen ystyried yr
argymhellion yn y Bwrdd, er ein bod o blaid cael Protocol Rhannu Gwybodaeth
rhanbarthol ar gyfer ecsbloetiaeth.
Mae gwaith yn dechrau ar beilot gyda TRAC yn CSDd ynghylch ymgysylltiad gyda
phlant a phobl ifanc mewn perthynas â materion diogelu. Bydd y peilot yn cael ei
ystyried ar draws Gogledd Cymru. Cynhaliwyd sesiynau yn Ysgol Uwchradd y Rhyl
gyda grŵp o bobl ifanc agored diamddiffyn drwy gyfrwng TRAC. Pwrpas y sesiynau
hyn oedd i nodi beth sy'n bwysig i bobl ifanc yn nhermau diogelu a sut gallai'r bwrdd
ddarparu cefnogaeth.
Nododd y grŵp amryw o faterion megis camddefnyddio cyffuriau ac alcohol, materion
iechyd meddwl, pwysau gan gyfoedion ac ofn colli teulu/ffrindiau. Roedd y grŵp yn
meddwl y fyddai’n ddefnyddiol petai’r bwrdd yn datblygu ap; byddai gan yr ap
wybodaeth ar bynciau sy'n bwysig iddynt a'u cyfeirio at gymorth priodol / gwybodaeth
bellach.
Dywedodd y bobl ifanc yn y sesiynau hyn nad ydynt yn defnyddio Twitter, Facebook
na gwefannau, ac mai ap oedd eu ffordd dewisol o gyrchu gwybodaeth. Mae’r
Cydlynydd Busnes wedi siarad â datblygwr gwefan y Bwrdd am greu ap. Gwnaed
cais i grwpiau eiriolaeth am ymgysylltu â barn Oedolion mewn Perygl ynghylch
ymarferion diogelu.
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Amlygodd y Rheolwr Busnes y gwaith a wnaed yn Lloegr o ran canllawiau anstatudol
sy’n trafod rhannu gwybodaeth i Lywodraeth Cymru. Cyhoeddodd Llywodraeth
Cymru ganllawiau ynghylch rhannu gwybodaeth i Blant, ond rydym wedi gwneud cais
am ganllaw rhannu gwybodaeth ar wahân i gael i'w cyhoeddi ar gyfer oedolion.
Er bod Cytundebau Rhannu Gwybodaeth Bersonol Cymru ar wahân wedi cael eu
cyhoeddi, nid ydym wedi creu un dogfen drosfwaol ar gyfer y rhanbarth.
Er enghraifft o waith parhaus o fewn maes codi ymwybyddiaeth - Nododd Cyngor Sir
y Fflint bod gyrwyr tacsis yn benodol yn cwrdd â phlant ac oedolion diamddiffyn wrth
eu gwaith bob dydd. Yn ystod mis Hydref 2019, derbyniodd 412 o yrwyr,
gweithredwyr a gweithredwyr desgiau tacsi hyfforddiant diogelu, a drefnwyd gan y
Tîm Trwyddedu a’i ddarparu gan y Gymdeithas Genedlaethol er Atal Creulondeb i
Blant (NSPCC). Erbyn hyn, mae’n amod gorfodol o’u trwydded, gyda hyfforddiant yn
cael ei gynnig i yrwyr bysiau a hebryngwyr ysgol hefyd.

1c. Datblygu Darpariaeth Gwasanaeth i Ddioddefwyr – Cryfhau trefniadau diogelu
yn erbyn ecsbloetio oedolion/plant drwy amddiffyn dioddefwyr rhag rhagor o
erledigaeth ac amddiffyn y rhai a allai fod yn agored i gael eu hecsbloetio:
Mae gwaith wedi cael ei gynnal gyda’r tîm Trais yn Erbyn Merched, Cam-drin
Domestig a Thrais Rhywiol (VAWDASV), a gyda chefnogaeth Grwpiau Cyflawni Lleol
ynghylch mapio gwasanaethau cynnal sydd ar gael ar draws y rhanbarth.
Er mwyn adolygu’r achoson risg uchel hynny yn Sir Ddinbych, rydym yn cynnal Panel
Ecsbloetiaeth misol sydd yn Fforwm Amlasiantaethol lle mae’r plant a phobl ifanc
mwyaf diamddiffyn yn cael eu hystyried. Mae’r cyfarfod yn boblogaidd gyda nifer o
asiantaethau a gweithwyr proffesiynol er mwyn rhannu arferion da a gwybodaeth leol
a monitro plant a phobl ifanc risg uchel. Yn dilyn y Panel, mae Gwasanaeth
Therapiwtig Sir Ddinbych wedi bod yn datblygu gwaith grŵp ar gyfer rhieni’r plant a
phobl ifanc hynny i’w hawdurdodi a’u galluogi i rannu eu profiadau.

1d. Taclo’r Cyflawnwyr – Erlid ac amharu ar unigolion a grwpiau sy’n gyfrifol am
ecsbloetio oedolion/plant:
Mae asesiad o anghenion Llinellau Sirol Gogledd Cymru wedi gwneud nifer o
argymhellion am daclo cyflawnwyr, ac mae’n enghraifft o'r gwaith mewn perthynas â
phroffilio rhanbarthol hefyd.
Enghraifft: Cafodd Heddlu Gogledd Cymru, mewn partneriaeth â Barnardo's, y
Gorchymyn Risg Caethwasiaeth a Masnachu Pobl gyntaf yng Nghymru mewn
perthynas â diogelu plentyn.
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1e. Hyfforddiant a Chodi Ymwybyddiaeth – Lleihau’r niwed o ecsbloetio trwy
adnabod dioddefwyr yn well a rhoi mwy o gefnogaeth iddynt:
Mae’r is-grŵp gweithlu a hyfforddiant rhanbarthol wedi datblygu cynnig ynghylch
gweithdy ecsbloetiaeth rhanbarthol. Bydd angen cytundeb ar hyn fel rhan o'r
adolygiad partneriaeth diogelu ehangach.
Mae Sir y Fflint a Wrecsam wedi sefydlu Panel MET Gweithredol yn y gorffennol
ynghyd â Phanel MET strategol chwarterol. Mae gan y ddau Banel gynrychiolaeth
gan asiantaethau partner. Mae’r panel Met Strategol yn gyfarfod ar y cyd gyda
Wrecsam, ac mae'n cael ei adolygu ar hyn o bryd. Mae'r MET gweithredol yn
canolbwyntio'n benodol ar Sir y Fflint. Mae’r ymagwedd hon yn cefnogi canolbwynt
strategol a gweithredol ar ddatblygu cudd-wybodaeth cywir am dueddiadau lleol a
rhwydweithiau gan ganolbwyntio ar ddioddefwyr, troseddwyr a lleoliad (gan gynnwys
diogelwch ar y rhyngrwyd ynghyd â lleoedd).
Drwy MET, mae gwybodaeth wedi cael ei rhannu'n addas am blant lleol dan
fygythiad, ac sy'n profi, ecsbloetiaeth gyda chefnogaeth a gwaith atal yn cael ei
ddyrannu drwy ymatebion cydlynol ar draws asiantaethau. Mae’r panel yn cwrdd
ddwywaith y mis i sicrhau bod gwybodaeth yn cael ei rhannu’n briodol i warchod
plant a phobl ifanc, a bod cynlluniau rheoli risg yn ogystal â chanlyniadau'n cael eu
cytuno ar gyfer bob achos.

2. Blaenoriaeth Gyffredin Strategol 2: Cam-drin Domestig
2a. Cydweithio gwell rhwng y BDGC a Phartneriaeth Cymunedau Diogelach er
mwyn hyrwyddo cydymffurfiaeth â gofynion VAWDASV:
Mae’r adolygiad partneriaeth wedi gwneud nifer o argymhellion am gysylltiadau.
Bydd pob asiantaeth yn ymateb i’r dangosyddion Cenedlaethol newydd.
Mae heriau yn parhau ynghylch yr hyfforddiant Gofyn a Gweithredu. Nid yw'r
hyfforddiant wedi cyfeirio at Weithdrefnau Diogelu Cymru Gyfan 2019. Mae’n
hanfodol hefyd bod gan hyfforddwyr sydd wedi derbyn hyfforddiant Hyfforddi’r
Hyfforddwr y profiad diogelu perthnasol.
Peilot cyfarfodydd Cynhadledd Amlasiantaeth Asesu Risg wythnosol dros y we:
Dechreuodd y peilot ar 11 Chwefror 2020 yn nwyrain y rhanbarth ac fe’i gwblhawyd
ar 31 Mawrth 2020. Cytunwyd ar y peilot gan fod y niferoedd o ddioddefwyr risg
uchel o gam-drin domestig oedd yn cael eu trafod mewn Cynadleddau misol, wedi
cynyddu i lefel nad oedd posib ei reoli, ac roedd asiantaethau yn ymrwymo
adnoddau diwrnod cyfan i ateb y galw.
Nod y peilot oedd sgrinio’r atgyfeiriadau a dderbynnir fel tîm amlddisgyblaeth, yna
gwneir penderfyniad ar ba achosion y dylid eu hadolygu fel rhan o’r cyfarfodydd
MARAC misol a datblygu cynllun gweithredu i ddiogelu’r unigolion hynny sydd wedi
cael eu hatgyfeirio’n amserol. Mae dioddefwyr risg uchel o gam-drin domestig yn
cael eu trafod yn wythnosol yn hytrach nac yn fisol, gan wella diogelwch y
dioddefwyr.
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Wrth werthuso’r peilot, y canlyniad oedd bod dioddefwyr risg uchel o gam-drin
domestig yn cael eu trafod gan dîm aml-asiantaeth yn amserol, gyda chamau
gweithredu wedi’u cwblhau yn arwain at achosion yn cael eu cau ar y cam hwn. Mae
hyn wedi arwain at leihad yn y niferoedd sy’n cael eu trafod mewn cyfarfodydd
MARAC misol. Oherwydd llwyddiant peilot Sir y Fflint, hoffai Heddlu Gogledd Cymru
weithredu hyn ar draws Gogledd Cymru. Mae MARAC Wrecsam wedi mabwysiadu’r
broses ers 1 Ebrill 2020, ac mae Conwy yn y broses o’i weithredu ym mis Mehefin
2020.

2b. Cynyddu ymwybyddiaeth a herio agweddau o VAWDASV ar draws gogledd
Cymru:
Bydd angen i’r Bwrdd ystyried y ffordd mae’r adroddiad VAWDASV blynyddol yn
edrych ar berfformiad yng Ngogledd Cymru pan mae ar gael.
Mae Ymgyrch Encompass yn fenter ddiogelu dan arweiniad yr heddlu, i gefnogi plant
a phobl ifanc sy’n destun neu’n dystion i achosion o gam-drin domestig lle bu’n rhaid
galw’r heddlu. Lansiwyd hyn yn Sir y Fflint yn 2019, ac mae’n golygu fod yr heddlu’n
cysylltu â’r ysgol dan sylw pan fod achos o gam-drin domestig yng nghartref plentyn /
person ifanc i sicrhau fod yr ysgol yn cynnig cefnogaeth briodol ac yn diogelu’r
plentyn / person ifanc yn erbyn effaith cam-drin domestig. Rhoddwyd gwybod am 54
o achosion i’r ysgolion perthnasol ers lansio’r fenter ac mae cysylltiadau agos â
Diogelu Oedolion pan fod angen cefnogi oedolion sy’n dioddef cam-drin domestig.

2c. Cynyddu ymwybyddiaeth plant, pobl ifanc ac oedolion am berthnasau diogel,
cyfartal ac iach:
Derbyniodd BDOGC gyflwyniadau mewn perthynas â DHR wedi’i gwblhau i alluogi
addysg o hynny i gael ei rannu drwy’r asiantaethau partner.
Mae’r gweithdrefnau Diogelu Oedolion a Phlant newydd yn cynnwys Dyletswydd i
Adrodd. Mae’r effaith ynghylch oedolyn mewn perygl yn benodol yn cael ei ystyried
gan BDOGC.
Mae Llywodraeth Cymru’n ystyried datblygu un dull adolygu ymarfer o weithio i
oedolion a phlant yn hytrach na chael dulliau ar wahân. Cynhaliwyd y cyfarfod
cychwynnol cyntaf ym mis Ionawr 2020, gyda Rheolwr Prosiect Llywodraeth Cymru.
Enghraifft: Mae’r cwmni Cats Paw wedi parhau i ddarparu eu cynhyrchiad ar
berthnasoedd iach i ddisgyblion blwyddyn 9 yn Wrecsam. Mae’r ymgyrch hwn yn
llwyddiannus iawn ac mae pobl ifanc bob amser yn ymateb yn dda i’r dull.

2d. Adolygu effeithiolrwydd systemau data a monitro gofynion ar gyfer dulliau
diogelu fel sy’n gysylltiedig â VAWDASV:
Mae cydweithwyr ar draws Gogledd Cymru yn cynorthwyo gyda datblygiad templedi
adrodd ar gyfer WCCIS i fod o gymorth gyda’r maes ymarfer penodol hwn. Mae
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dangosyddion perfformiad VAWDASV yn darparu fframwaith adrodd ar gyfer
asiantaethau.
Enghraifft: Mae Wrecsam wedi ailddechrau Grŵp Llywio MARAC a VAWDASV
Wrecsam/Sir y Fflint, sy’n dod ag asiantaethau partner a gwasanaethau statudol
ynghyd i gefnogi a bwrw ymlaen â’r Cynllun Gweithredu VAWDASV yn ogystal â
nodi tueddiadau, patrymau ac atebion o ganlyniad i MARAC. Rydym wedi
adolygu’r Cynllun Gweithredu VAWDASV ac wedi rhannu ein Hadroddiad
Blynyddol â Llywodraeth Cymru, ac ar wefan allanol CBSW ar gyfer aelodau’r
cyhoedd.
3. Blaenoriaeth Strategol 3: Gwella ymwybyddiaeth a chydymffurfiad â’r broses
Oedolion mewn Perygl (Bwrdd Diogelu Oedolion Gogledd Cymru)
3a. Gwell dealltwriaeth o’r broses Oedolion mewn Perygl fel y nodir yn y Canllaw
Gweithio gyda’n Gilydd:
Cynhaliwyd gweithdai ar draws Gogledd Cymru ar gam ymholi’r broses Diogelu
Oedolion. Er ein bod wedi hyrwyddo mwy o ymwybyddiaeth, mae’n rhaid i ni wneud
gwaith pellach i sicrhau bod pob asiantaeth yn ymwybodol o’u cyfrifoldebau.
Mae’r Grwpiau Cyflawni Lleol yn monitro perfformiad ynghylch gwaith diogelu.
Bydd gweithdai hyfforddi Gweithdrefnau Diogelu Cymru yn cael eu cynnal drwy gydol
mis Ionawr - Mawrth 2020.
Enghreifftiau: Rhoddodd Ynys Môn bolisi a gweithdrefnau ar waith i gefnogi Trin
Achosion Unigol o Oedolion mewn Perygl: gan sicrhau bod yr unigolyn wrth galon eu
profiad diogelu. Cafodd hyn ei gefnogi gan uwch arferion da mewn ymholiadau
diogelu a ddarparwyd dros dau ddiwrnod i 29 ymarferwyr a rheolwyr gan Bond
Solon:
Darparwyd 112 o sesiynau hyfforddiant diogelu wyneb yn wyneb ar draws Bwrdd
Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, sy’n golygu fod 4,895 o staff wedi derbyn
hyfforddiant yn ystod 2019-20. Cwblhawyd sesiynau Hyfforddiant Llysgenhadon
Diogelu hefyd. Caiff llysgenhadon eu recriwtio i hyrwyddo’r rhaglen ddiogelu ar
draws eu meysydd arbenigedd unigol.
Mae cwrs Ymchwilwyr Oedolion mewn Perygl gan Heddlu Gogledd Cymru wedi ei
gynllunio gyda chymorth gan bartneriaid, a bydd yn un o ychydig gyrsiau ymchwilwyr
heddlu yn genedlaethol.

3b. Bod dymuniadau a theimladau’r unigolyn yn amlwg trwy gydol y Broses
Ddiogelu: Mae’r Bwrdd wedi dechrau gweithio gyda gwasanaethau eirioli i dderbyn
adborth gan yr Oedolyn mewn Perygl mewn perthynas â’r broses ddiogelu: Mae pob
asiantaeth yn ymwybodol o bwysigrwydd sicrhau bod dull o weithio yn bodoli sy’n
canolbwyntio ar yr unigolyn.
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Enghreifftiau:
Gwynedd – mwy o ddefnydd o Wasanaethau Eirioli dros y 12 mis diwethaf.
Ynys Môn – Ymgynghori gyda Theuluoedd / Eiriolaeth a gofyn am farn yr unigolion.
Gwahoddir Teuluoedd / Eiriolaeth i gynadleddau achos.
Sir Ddinbych - Mae oedolion mewn perygl ac/neu aelodau o’r teulu wedi bod yn
mynychu cynadleddau achos oedolion, ac wedi gallu cyfrannu trwy drafodaeth gyda
chomisiynwyr ac/neu ddarparwyr.
Conwy – Cafodd archwiliad diogelu ei gwblhau i sefydlu bod dymuniadau a
theimladau’r oedolyn mewn perygl wedi cael eu hystyried a’u bod wedi eu grymuso i
wneud penderfyniadau drostynt eu hunain.
Sir y Fflint: Cwblhawyd adolygiad o brosesau mewnol a diwygiwyd y dogfennau
perthnasol i sicrhau fod cofnod clir o gyswllt yn cael ei wneud gydag oedolion mewn
perygl, teuluoedd a gofalwyr. Rydym wedi ymchwilio i ymarfer da yn y maes hwn ar
draws y DU ac mae Arolygiaeth Gofal Cymru wedi rhoi enghreifftiau i ni o
awdurdodau lle mae arferion da yn y maes hwn.
Wrecsam: Mae diogelu’n sicrhau, pan mae ymholiadau'n cael eu gwneud, bod
holiadur Beth sydd o Bwys yn cael ei lenwi gyda'r unigolyn diamddiffyn neu’r eiriolwr.
BIPBC - Mae Diogelu Corfforaethol yn ymgysylltu ac yn cysylltu’n uniongyrchol gyda
gwasanaethau eirioli ar draws Gogledd Cymru i sicrhau y diogelir hawliau cleifion
unigol.

3c. Cynyddu ymwybyddiaeth a dealltwriaeth ynghylch “Cam Ymholiadau’r Broses
Oedolyn mewn Perygl”:
Cwblhawyd chwe gweithdy ynghylch ymholiadau Adran 126 a rôl yr arweinydd
diogelu dynodedig. Mae gan BIPBC gynigion ar waith i ddatblygu’r arweinydd diogelu
dynodedig o fewn y gwasanaeth Iechyd Meddwl / Anableddau Dysgu.
Mae BDGC yn cyfrannu i Dempledi Diogelu System WCCIS – ymgynghoriad ar waith
– sy’n cynnwys y cam ymholi a dogfennaeth arall.
Enghraifft: Cynhaliwyd gweithdai i esbonio rôl yr Arweinydd Proffesiynol o fewn y
broses Diogelu Oedolion, a sut mae arferion y Tîm Diogelu Oedolion yn cefnogi’r
polisi.
Mae gan y Tîm Diogelu Oedolion yn Wrecsam Setiau Dysgu Gweithredol misol i
drafod, adolygu ac ymgynghori ar unrhyw newidiadau arfaethedig i arferion neu
ddatblygiadau Diogelu newydd sy’n gymorth i welliant parhaus.
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4. Blaenoriaeth Strategol 4: Diogelu mewn Addysg (Bwrdd Diogelu Plant Gogledd
Cymru)
4a. Cynyddu proffil Bwrdd Diogelu Plant Gogledd Cymru ymysg holl ddarparwyr
addysg yn y rhanbarth:
Mae Bwrdd Diogelu Plant Gogledd Cymru wedi cynnal dau weithdy sy’n gwahodd
Ymarferwyr Addysg Awdurdod Lleol / Arweinwyr Diogelu Dynodedig / Ysgolion
Annibynnol / Llywodraethwyr Ysgolion / Arweinwyr Diogelu mewn Colegau i ystyried
y gofynion a nodwyd yn y canllawiau drafft cadw dysgwyr yn ddiogel. Yn
ychwanegol at hynny, mae chwe Phennaeth Addysg yr Awdurdodau Lleol nawr yn
aelodau o’r Bwrdd.
4b. Bod pob disgybl oedran ysgol yn cael eu haddysgu mewn amgylchedd lle
gallant ffynnu a chael eu cadw’n ddiogel:
Bydd gofyn i Grwpiau Cyflawni Lleol ddiweddaru data ynghylch addysg yn y cartref.
Caiff arferion da mewn perthynas ag Addysg Yn Y Cartref eu rhannu gan Grwpiau
Cyflawni Lleol ar draws y rhanbarth.
Mae’r prosiect peilot gyda TRAC yn enghraifft o ymgysylltiad gyda phlant nad oes
ganddynt fynediad i ysgolion prif ffrwd.
Mae Bwrdd Diogelu Gogledd Cymru’n cydweithio gyda Phrosiect Gwella i ddatblygu
dogfen ganllaw genedlaethol ynghylch Ymddygiad Rhywiol Niweidiol (HSB) ar gyfer
ysgolion.
Enghraifft: Mae diogelu o fewn ysgolion Sir Ddinbych wedi cynnwys adolygu’r Polisi a
Gweithdrefnau newydd a sicrhau bod Arweinwyr Diogelu ym mhob ysgol yn hyderus
yn eu rôl. Mae hyn wedi cynnwys pecyn hyfforddi cynhwysfawr ar draws yr ysgolion i
benaethiaid ac Arweinwyr Diogelu Dynodedig wedi’u hwyluso gan Hyfforddwyr
Diogelu Barnardo's.
4c. Lleihau nifer yr achosion o blant ysgol/pobl ifanc yn arddangos ymddygiad
rhywiol niweidiol:
Mae Bwrdd Diogelu Gogledd Cymru’n cydweithio gyda Phrosiect Gwella i ddatblygu
dogfen ganllaw genedlaethol ynghylch HSB ar gyfer ysgolion. Yn ychwanegol at
hynny, mae gwaith yng Ngwynedd a Môn yn cael ei gynnal mewn ymateb i HSB.
Mae BDPGC angen dogfen ddadansoddi i nodi bylchau mewn perthynas ag ymyrraeth
gynnar; fe nodwyd modelau arferion da yn yng Ngwynedd a Môn fodd bynnag.
Enghraifft: Sir y Fflint – Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid i barhau i weithio gyda darparwyr
addysg wrth ymgeisio i leihau achosion o ymddygiad rhywiol niweidiol a'i effeithiau o fewn
sefydliadau addysg, ac maent wedi hyfforddi cohort o ymarferwyr a rheolwyr Gwasanaeth
Cyfiawnder Ieuenctid ar becynnau asesu AIM 3 ac AIM wedi'i gynorthwyo gan dechnoleg.
Yng Ngwynedd, yn ystod 2019-2020, maent wedi sefydli Tim Emrallt yn llwyddiannus, sef tîm
ymddygiad rhywiol problemus/niweidiol amlasiantaethol newydd, sydd wedi’i leol yn
swyddfeydd y Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid yn y Felinheli. Yn ychwanegol at hyn, mae
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Gwynedd wedi comisiynu arweinydd yn y maes i gefnogi datblygiad cynllun cyflawni camau
strategol a gweithlu Ymddygiad Rhywiol Problemus/Niweidiol i Wynedd.

4d. Diogelu plant a phobl ifanc mewn Addysg rhag niwed a gwneud y dewisiadau
anghywir mewn cysylltiad â throseddau gyda chyllyll:
Mae’r pecyn gwaith hwn wedi cael ei gefnogi gan y gwaith sy’n cael ei wneud a’i
gomisiynu gan Gomisiynydd Trosedd yr Heddlu.
Enghraifft: Mae datblygiadau’n parhau o ran creu trefniadau gweithio effeithiol rhwng
yr Adran Addysg a'r Gwasanaethau Cymdeithasol i ail-lansio'r fforwm rhwng
addysgwyr yn y cartref a'r Gwasanaethau Cymdeithasol i sicrhau, pe bai pryderon
am blentyn sy’n cael ei addysgu yn y cartref, eu bod yn cael eu dwyn i sylw’n gynt er
mwyn cynorthwyo ag ymyrraeth ataliol ac osgoi argyfwng.

CYNLLUN GWELLA BDGC
Risgiau: Adolygwyd y gofrestr risg ym mis Medi 2019. Nodwyd risg ychwanegol
mewn perthynas â gwiriadau’r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd ar gyfer
asiantaethau partner. Darparodd y Bwrdd ddigwyddiadau codi ymwybyddiaeth drwy
Grwpiau Cyflawni Lleol Oedolion. Mewn perthynas â Gweithdrefnau Diogelu Cymru
Gyfan, mae rhaglen hyfforddiant ar waith.
Sefydlu ffiniau clir o ran atebolrwydd a mecanweithiau adrodd: Rhwng y
Byrddau Diogelu (Plant ac Oedolion): Byrddau Gwasanaeth Cyhoeddus, Byrddau
Cynllunio Ardal, Cymunedau Mwy Diogel, Grŵp VAWDASV, ac ati. Mae dogfennau’n
cael eu datblygu ynghylch canllawiau ar y cyd rhwng y Bwrdd Diogelu,
Partneriaethau Diogelwch Cymunedol a’r Bwrdd Cynllunio Ardal.
Ymateb i, a gweithredu cynlluniau gweithredu o Adroddiad Perfformiad
Blynyddol/Adolygiad Ymarfer Plant ac adolygiadau eraill: Mae'r archwiliad
Hunan-esgeulustod yn enghraifft o’r gwaith mae BDOGC wedi ei wneud i fonitro
gweithrediad addysg o gynlluniau gweithredu. Mae cynlluniau gweithredu Lleol,
Adroddiad Perfformiad Blynyddol/Adolygiad Ymarfer Plant yn cael eu cadarnhau.
Rydym wedi datblygu ein defnydd o Briff 7 Munud ar gyfer rhannu addysg.
Mae archwiliad o ansawdd diogelu yn ymwneud ag asesiadau cyn geni wedi cael eu
cynnal gan Iechyd mewn perthynas â gweithredu monitro o Gynllun Gweithredu
Adolygiad Ymarfer Plant.
Mae BIPBC wedi datblygu proses Rheoli Risg Trawma (TriM) ar draws y Bwrdd
Iechyd. Roedd hyn mewn ymateb i argymhelliad yn Adolygiad Ymarfer Plant Sir y
Fflint. Mae hon yn gefnogaeth a arweinir gan gyfoedion i fonitro unigolion sy’n agored
i drawma, a phan fo’n angenrheidiol eu cefnogi i gael mynediad at gefnogaeth
broffesiynol. Mae hyn wedi bod yn ddefnyddiol i gefnogi staff sy’n ymwneud â’r
broses PRUDiC.
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Mae BDGC wedi datblygu canllawiau amlasiantaethol hefyd, i gefnogi gweithwyr
sydd wedi’u heffeithio gan ddigwyddiadau tyngedfennol o ganlyniad i addysg o’r
Adolygiad Ymarfer Plant hwn.

4.

Sut mae’r Byrddau Diogelu wedi cydweithio gyda phobl neu gyrff eraill sy’n
ymgysylltu â gweithgareddau yn ymwneud ag amcanion y bwrdd?
Mae Byrddau Diogelu Oedolion a Phlant Gogledd Cymru wedi bod yn ymgysylltu gyda
byrddau rhanbarthol eraill yng Ngogledd Cymru mewn perthynas â'r adolygiad
partneriaeth a wnaed. Bu trafodaeth ar gytundeb o sut bydd y byrddau yn dod ynghyd yn
y dyfodol ar lefel uchel, ac ni fydd y ffordd o symud ymlaen yn cael ei anfon i gyfarfod y
Prif Weithredwyr ar gyfer ei gadarnhau.
Mae’r Bwrdd wedi gweithio gyda Llywodraeth Cymru wrth gynorthwyo â’r Gynhadledd
Diogelu Oedolion Cenedlaethol, a oedd wedi cael ei groesawu yn Ngogledd Cymru. Mae
aelodau’r Bwrdd a’r Uned Fusnes yn cynnig mewnbwn i'r cynigion ynghylch datblygiad
fframwaith 'un adolygiad', sy'n edrych yn weithredol ar sut y bydd hynny'n gweithio.
Yn ychwanegol at hynny, mae ymarferwyr ar draws y rhanbarth yn gweithio gyda Grŵp
Rhaglen WCCIS ar hyn o bryd wrth ddatblygu templedi diogelu ar gyfer y system;
gobeithir y bydd hyn yn golygu bod pob rhanbarth yng Ngogledd Cymru'n gweithio gyda'r
un ddogfennaeth.
Mae Gogledd Cymru wedi, ac mae’n parhau i gyfrannu at Weithdrefnau Diogelu Cymru.
Fel un o’r Byrddau cyntaf i gychwyn ei raglen hyfforddiant, mae’r bwrdd wedi bod mewn
safle gadarn i allu amlygu unrhyw broblemau gyda’r gweithdrefnau a chynnig adborth i’r
Bwrdd Prosiect. Fel rhan o’r sesiynau hyfforddi, lluniodd yr hyfforddwyr sesiwn holi i
alluogi i’r ymarferwyd godi unrhyw faterion yr oeddent wedi eu nodi. Ar hyn o bryd, mae'r
gweithdrefnau wedi cael eu trefnu i fod ar waith ar 6 Ebrill, 2020, ond teimlir oherwydd
pandemig Covid-19, bydd oedi sylweddol.
Mae’r Bwrdd yn cysylltu gyda Bwrdd VAWDASV a’u grŵp hyfforddi, Grŵp Caethwasiaeth
Fodern Rhanbarthol, Bwrdd Cymunedau Mwy Diogel, a Phartneriaethau Rhanbarthol
eraill, gyda aelodau’r bwrdd yn mewnbynnu i’r grwpiau hyn ac yn adrodd yn ôl i BDGC.
Mae cydweithio’n digwydd gyda Rheolwyr Busnes y Bwrdd Cynllunio Ardal hefyd, mewn
perthynas ag Adroddiad Perfformiad Blynyddol / adolygiadau Ymarfer Plant a DHR, a sut
y gallwn rannu’r addysg.
Mae’r Comisiynydd Pobl Hŷn Swyddfa Cymru’n aml yn dod i ddigwyddiadau a gweithdai
yng Ngogledd Cymru. Ar gyfer eitemau sy'n berthnasol i Eiriolaeth yn benodol, dyma
gyflwyniad sy’n cael eu roi yn gyson er mwyn parhau i godi ymwybyddiaeth. Mae
cyhoeddiadau gan y Comisiynydd Pobl Hŷn yn cael eu rhannu ar llyfrgell dogfennau arlein hefyd sydd ar wefan Byrddau Diogelu Gogledd Cymru ynghyd â unrhyw fwletinau
newyddion sy'n cael eu rhannu. Mae Swyddfa Comisiynydd Pobl Hŷn wedi cael y cyfle i
hwyluso sesiynau ymwybyddiaeth yng Ngogledd Cymru mewn perthynas â Cham-Drin
Domestig Pobl Hŷn hefyd.
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Cynhaliwyd cyfarfodydd gyda Crwneriaid Gogledd Cymru yn ogystal â Chomisiynydd
Trosedd yr Heddlu yn rheolaidd, ac mae'r Cadeiryddion yn cwrdd ag Arolygiaeth Gofal
Cymru i gael trafodaeth barhaus gyda nhw.
Mae Cadeirydd y Bwrdd Plant a’r Uned Fusnes yn parhau i gwrdd gyda’u cyfatebwyr ym
Mhartneriaeth Diogelu Gorllewin Swydd Gaer, ac mae cynlluniau ar waith ar gyfer yr
Uned Fusnes i gysylltu a chwrdd gyda Phartneriaethau Diogelu eraill ar draws Cymru a
Lloegr, i allu rhannu arferion da a gwybodaeth.
Mae Byrddau Diogelu Gogledd Cymru wedi ymgysylltu gyda’r canlynol drwy gydol y
flwyddyn:
Partneriaeth Strategol Diogelu Chwaraeon Cymru Gyfan – Ymddiriedolaeth Ann Craft:
Cafwyd cyflwyniad yn y Bwrdd, ac o ganlyniad trefnwyd sesiynau codi ymwybyddiaeth
yng Ngogledd Cymru.
Swyddfa'r Gwarcheidwad Cyhoeddus: Ar ôl mynychu'r Bwrdd Diogelu Gogledd Cymru, i
drafod gwaith Swyddfa'r Gwarcheidwad Cyhoeddus a derbyn adborth gan aelodau,
cafodd y wybodaeth a’r cyflwyniadau eu rhannu a’u trafod gyda Grwpiau Cyflawni
Ymarfer Lleol er mwyn cyrraedd sefydliadau ac asiantaethau eraill.
Rhannu Bywydau: Cytunodd Grŵp Polisi a Gweithdrefnau BDOGC i gwrdd ac i drafod
awgrymiadau sydd wedi cael eu cynhyrchu ar y cyd gan Rhannu Bywydau a Mwy ac
ADASS, a fwriedir ar gyfer awdurdodau lleol i sicrhau y gellir dilyn yr arfer oriau pan
credir bod unigolyn sy’n defnyddio Rhannu Bywydau mewn perygl o niwed ac mae
pryder diogelu yn cael ei godi. Mae’r grŵp yn aros am y ddogfennaeth newydd i’w
hadolygu.
Y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd: Cafwyd ymgynghoriad gyda Grwpiau Cyflawni
Ymarfer Lleol i hwyluso mwy o ymwybyddiaeth o ran pryd a sut i wneud atgyfeiriadau i’r
gwasanaeth.
Dadansoddiad o Anghenion Llinellau Sirol Heddlu Gogledd Cymru: Mae’r uned fusnes
wedi bod yn cysylltu â hyn yn weithredol gydag aelodau eraill y Bwrdd ac wedi ei drafod
yn y Byrddau, sy’n parhau. Mae’r dadansoddwyr sydd wedi bod yn ymgymryd â’r gwaith
hwn wedi gael gwahoddiad i ddod i sesiwn Diogelu Cyd-Destunol a ddarparwyd gan Dr
Carlene Firmin, ac sydd wedi arwain at y tîm yn trafod a ddylid edrych ar y materion
mewn ffyrdd gwahanol.
Roedd cydweithio’n cael ei wneud mewn perthynas ag Iechyd Meddwl a Diogelwch
Rhywiol ar wardiau ysbytai hefyd. Mae grŵp llywio amlasiantaethol yn cwrdd yn
rheolaidd i symud y darn hwn o waith ymlaen.
Mae’r Rheolwr Busnes yn parhau i gwrdd â rheolwyr eraill o Unedau Busnes ar draws
Cymru a Llywodraeth Cymru i drafod materion cenedlaethol a lleol. Mae'r Uned Fusnes
wedi bod yn mynd i brifysgolion a cholegau i siarad gyda myfyrwyr Iechyd a Gofal
Cymdeithasol, myfyrwyr gwaith cymdeithasol ac ati, i amlygu Gweithdrefnau Diogelu
Cymru, a beth mae’r newidiadau yn ei olygu iddynt. Mae’r Uned Fusnes wedi cael llawer
iawn o geisiadau i gyflwyno ar hyn ar gyfer asiantaethau megis Canolfan Argyfwng Trais,
a grŵp o Gyfreithwyr, Gwasanaethau Eirioli, CAFCAS a sawl un arall, a'r nod yw gallu
bodloni'r ceisiadau hynny i gyd.
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5.

Unrhyw geisiadau y mae’r Bwrdd Diogelu wedi’i wneud i bersonau cymwys
dan adran 137(1) y Ddeddf ar gyfer gwybodaeth benodol, ac a
gydymffurfiwyd yn unol â'r ceisiadau.
Dim. Fodd bynnag, mae’r Bwrdd wedi bod yn llwyddiannus wrth gasglu gwybodaeth heb
orfod troi at y mesur hwn, drwy gyfathrebu clir gyda'r asiantaethau perthnasol, yn
arbennig y sawl nad ydynt yn bodloni meini prawf 'unigolion cymwys' dan y Ddeddf.

6.

Cyflawniadau’r Bwrdd Diogelu yn ystod y flwyddyn:
Adolygu’r Bartneriaeth:
Mae adolygiad o’r bartneriaeth wedi cael ei gwblhau ac mae trafodaethau yn mynd
rhagddynt mewn perthynas â chysoni'r rhaglen a thrafod yr amryw grwpiau a fydd yn dod
o dan ymbarél y Bwrdd Unigolion Diamddiffyn ac Ecsbloetiaeth, a bydd hyn yn cynnwys
VAWDASV a Chaethwasiaeth Fodern. Disgwylir y bydd sawl cyfarfod ar y cyd o’r
grwpiau hyn bob blwyddyn a byddant yn gallu cysoni blaenoriaethau ac osgoi dyblygiad
rhaglenni gwaith, ynghyd â chodi ymwybyddiaeth a dealltwriaeth o faterion ynghylch
unigolion diamddiffyn ac ecsbloetiaeth ar draws Gogledd Cymru.
Fel rhan o’r pecyn gwaith hwn, ac yn unol ag Adolygiad o Bartneriaeth Diogelu Gogledd
Cymru, datblygwyd panel Unigolion Diamddiffyn ac Ecsbloetiaeth.
Pwrpas y Panel Unigolion Diamddiffyn ac Ecsbloetiaeth yng Ngogledd Cymru yw:



Darparu arweinyddiaeth, llywodraethu a chyfeiriad strategol i fodloni blaenoriaethu
cenedlaethol a rhanbarthol yn ymwneud â unigolion diamddiffyn ac ecsbloetiaeth.
Sicrhau darpariaeth effeithiol blaenoriaethau cenedlaethol, rhanbarthol a lleol ar
gyfer gwarchod unigolion diamddiffyn ac atal ecsbloetiaeth.

Cydweithio mewn partneriaeth i gefnogi cynnydd blaenoriaethau unigolion diamddiffyn ac
ecsbloetiaeth, gan gynnwys:




Datblygu trosolwg strategol o ecsbloetiaeth, cefnogi partneriaeth rhagweithiol lle
mae’r sawl sydd mewn perygl yn cael eu nodi a’u diogeli, ac mae troseddwyr yn
cael eu amharu a’u herlyn.
Galluogi ymateb effeithlon ac effeithiol i gam-drin domestig, trais rhywiol a niwed
difrifol a achosir gan drais yn erbyn merched.

Gweithdrefnau Diogelu Cymru:
Mae’r Bwrdd wedi cynllunio yn bell cyn lansiad y gweithdrefnau i ymgymryd â
hyfforddiant ynghylch y gweithdrefnau newydd. Fodd bynnag, mae cyfran gyntaf yr
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hyfforddiant wedi cael ei ohirio oherwydd oedi i gyflenwad deunyddiau 'Hyfforddi’r
Hyfforddwr’.
Cynhaliwyd y mwyafrif o’r hyfforddiant, gyda’r sesiynau olaf ar gyfer Ymarferwyr Diogelu
Oedolion yn y Gorllewin ac i Staff Addysg yn cael eu gohirio oherwydd y pandemig. Bydd
hyfforddiant nawr yn cael ei ddarparu gan defnyddio fideos a chanllawiau gan
Swyddogion Hyfforddi Rhanbarthol.

Rôl yr Ymarferydd Arweiniol/Ymholiadau Adran 126:
Mae BDOGC wedi ymgymryd a rhaglen waith eang ar y rôl ac ymholiadau A.126, gyda
gweithdai amlasiantaethol yn cael eu cynnal ar draws y rhanbarth. Roedd ymarferwyr
oedd yn mynychu’r rhain yn cynnwys Rheolwyr Cofrestredig ac UC o’r sector gofal, staff
iechyd rheng flaen ac ymarferwyr gofal cymdeithasol.
Datblygwyd dogfennaeth i gyd-fynd â’r rôl hefyd, ac mae’n cael ei defnyddio ar hyn o
bryd fel sail ar gyfer trafodaeth gyda Thîm Prosiect WCCIS mewn perthynas â
chynhyrchu templedi diogelu cyffredin ar gyfer y system.
Mae Canllawiau Ymarfer Pellach yn cael eu datblygu gan y rhanbarth i gyd-fynd â’r
gweithdrefnau, gyda’r gobaith y byddant ar gael i’w defnyddio yn y man.

Hyfforddiant Diogelu Sylfaenol ar gyfer Gwasanaethau a Gomisiynir:
Mae’r Grŵp Hyfforddi a Datblygu’r Gweithlu wedi bod yn canolbwyntio ar Ddadansoddi
Anghenion Hyfforddi gan gynnwys holl sectorau ac asiantaethau, ac amlygodd
canfyddiadau dechreuol o amgylch y Dadansoddiad fod gwahaniaethau o ran mynediad i
Hyfforddiant ar gyfer gwasanaethau a gomisiynir, gofal cartref a phreswyl.
Mae prosiect peilot wrthi’n cael ei gynnal yn Wrecsam, sef model datblygu dysgu i helpu
asiantaethau i ddarparu eu hyfforddiant yn fewnol. O fis Ebrill ymlaen, gofynnir i’r ALl
gymryd rhan mewn peilot drwy enwebu 3 gwasanaeth a gomisiynir yn eu hardal i gymryd
rhan. Bydd rheolwr neu uwch aelod o’r staff gofal yn cael eu hyfforddi i gyflwyno’r
modiwl diogelu eu hunain, gan ddefnyddio modiwl diogelu Gofal Cymdeithasol Cymru ar
ôl iddo gael ei ddiweddaru i adlewyrchu’r newidiadau yn y gweithdrefnau.

Atgyfeiriadau’r Gwasanaethau Datgelu a Gwahardd:
Mae’r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd wedi bod yn cyflwyno i’r grwpiau darparu
ymarfer rhanbarthol ynglŷn â’r diffyg atgyfeiriadau i’r gwasanaeth o Gymru. Eu nod oedd
i godi ymwybyddiaeth o’r gwasanaeth ac amlygu’r ddyletswydd i gyfeirio a phryd ddylai
hynny ddigwydd. Mae codi ymwybyddiaeth yn parhau i ddigwydd, yn arbennig mewn
perthynas â chyfrifoldebau dan Adran 5 Gweithdrefnau Diogelu Cymru Gyfan.
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Datblygu Gweithdrefnau/Protocolau/Canllawiau i Gefnogi Ymarferwyr:
Cafodd y protocolau canlynol eu datblygu yn ystod y flwyddyn i gefnogi asiantaethau,
rhai o ganlyniad i ddysgu o Adolygiad Ymarfer Plant/APR ac eraill mewn ymateb i
geisiadau am ganllawiau gan asiantaethau ac ymarferwyr:

7.



Protocol ar gyfer Rheoli Adroddiadau Lluosog am Ddigwyddiadau rhwng Oedolion
mewn Perygl. Comisiynodd Bwrdd Diogelu Oedolion Gogledd Cymru y gwaith
hwn yn dilyn ymateb y Bwrdd i ddogfen HASCAS ‘Ymchwil Annibynnol i’r Gofal a’r
Driniaeth a Ddarparwyd ar Ward Tawel Fan: ‘Adroddiad Gwersi ar gyfer Dysgu.’ Y
cam gweithredu oedd bod Bwrdd Diogelu Oedolion Gogledd Cymru (BDOGC) yn
creu canllaw aml-asiantaeth er mwyn ymdrin ag adroddiadau lluosog o achosion o
ddigwyddiadau rhwng Oedolion mewn Perygl, er mwyn sicrhau dull gweithredu
cyson ar draws yr asiantaethau.



Canllawiau Amlasiantaethol ar gyfer Cefnogi Gweithwyr wedi’u heffeithio gan
Ddigwyddiadau Tyngedfennol: Mae’r canllawiau amlasiantaethol hyn yn dangos
ymrwymiad i ddarparu gwasanaeth rheoli straen digwyddiadau tyngedfennol yng
ngogledd Cymru. Mae’n mynd i’r afael yn benodol â darparu gwasanaeth ôldrafodaeth digwyddiadau tyngedfennol i staff sy’n cefnogi plant ac oedolion yng
ngogledd Cymru.



Delio gyda Safbwynt Gwahanol: Bwriedir y canllawiau hyn ar gyfer gweithwyr
proffesiynol sy’n gweithio o fewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol sy’n dod i gysylltiad
â theuluoedd sydd â safbwynt gwahanol tra’n gweithio gydag Oedolion mewn
Perygl.



Trefniadau Diogelu y Tu Allan i’r Ardal: Nod y ddogfen hon yw ategu canllawiau
statudol presennol a pholisïau a gweithdrefnau lleol trwy ddarparu canllawiau
ychwanegol er mwyn ymateb i bryderon diogelu sy'n cynnwys ystyriaethau trawsffiniol.



Canllawiau Beth sy’n Wahanol Plant/Oedolion: Mae’r newidiadau allweddol mewn
perthynas â Gweithdrefnau Diogelu Cymru wedi eu hamlygu yn y ‘Canllaw Cyflym’
hwn wedi’u nodi gan grŵp gorchwyl o ymarferwyr diogelu.

I ba raddau y cyfrannodd pob aelod o’r Bwrdd Diogelu at effeithiolrwydd y
Bwrdd:

Cyngor Sir Ynys Môn:
Mae’r Cyfarwyddwr Gwasanaethau
Cymdeithasol yn mynychu Cyfarfodydd

Bwrdd BDGC ac mae’n Gadeirydd Grŵp
Darparu Ymarfer Oedolion Gwynedd a
Môn. Mae’r Dirprwy Gyfarwyddwr
Gwasanaethau Cymdeithasol a
Phennaeth Gwasanaeth Plant a
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Theuluoedd yn mynychu Bwrdd Diogelu
Plant Gogledd Cymru.
Rheolwr Gwasanaeth, Rheolwr Diogelu
Oedolion. Mae Ynys Môn yn cyfrannu at
waith y Bwrdd – mewn perthynas ag
ymgymryd â Fforymau Proffesiynol
Amlasiantaeth – cadeirio a darparu
adolygwr ar gyfer Adolygiad Ymarfer
Plant.

Mae’r Pennaeth Gwasanaeth,
Gwasanaethau Cymunedol ac Oedolion
Integredig yn Gadeirydd Grŵp Darparu
Ymarfer Oedolion Conwy a Sir Ddinbych.
Mae Rheolwr Datblygu'r Gweithlu a
Dysgu yn Gadeirydd Cyd Grŵp Datblygu
Gweithlu a Hyfforddiant.
Mae Conwy hefyd yn darparu
Ymgynghorwyr Cyfreithiol ar gyfer y
ddau Fwrdd.

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi
Cadwaladr
Cyfarwyddwr Cyswllt Diogelu (IsGadeirydd) Bwrdd Diogelu Oedolion
Gogledd Cymru.
Roedd Pennaeth Isadran Diogelu
Oedolion (MHLD) yn Gadeirydd Grŵp
Tasg a Gorffen yn datblygu protocol
mewn perthynas â delio gyda rheoli sawl
adroddiad o ddigwyddiadau o oedolyn
mewn perygl ac mae hefyd yn un o
adolygwyr APR - NWSAB2/2017 hefyd
ar hyn o bryd.
Mae’r Pennaeth Diogelu Plant yn
Cadeirio Grŵp Darparu Ymarfer Plant
Conwy a Sir Ddinbych ac roedd yn
Adolygwr mewn perthynas ag Adolygiad
Ymarfer Plant.

Cyngor Sir Ddinbych
Mae’r Pennaeth Gwasanaethau Cefnogi
Cymunedol yn Gadeirydd Panel Adolygu
Ymarfer Oedolion Bwrdd Diogelu
Oedolion Gogledd Cymru ar hyn o bryd.
Mae’r Pennaeth Gwasanaeth Plant yn
Swyddog Adolygu ar gyfer Adolygiad
Ymarfer Plant.
Mae’r Rheolwr Gwasanaeth yn
Gadeirydd Grŵp Polisi a Gweithdrefnau
Oedolion.

Cyngor Sir y Fflint

Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy:
Sefydlwyd y trefniadau canlynol:
Mae’r Cyfarwyddwr Strategol Gofal
Cymdeithasol ac Addysg yn Gadeirydd
Bwrdd Diogelu Plant Gogledd Cymru.

Mae’r Prif Swyddog Gwasanaethau
Cymdeithasol yn Gadeirydd Bwrdd
Diogelu Oedolion Gogledd Cymru.
Mae’r Uwch-Reolwr Diogelu a
Chomisiynu yn Gadeirydd Grŵp Darparu
Diogelu Oedolion Sir y Fflint a Wrecsam.
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Cyngor Gwynedd
Mae’r Uwch Reolwr Diogelu a Sicrhau
Ansawdd yn adolygwr APR (Bwrdd
Diogelu Oedolion Gogledd Cymru
2/2017 Conwy) ar hyn o bryd.
Mae’r Pennaeth Gwasanaeth (Plant)
wedi cyfrannu at sawl adolygiad fel
adolygwr a chadeirydd. Hefyd mae wedi
cynrychioli’r Bwrdd mewn perthynas â
Grŵp Prosiect Cenedlaethol yn datblygu
Gweithdrefnau Diogelu Cymru.

Gwasaneth Prawf Cenedlaethol a KSS
CRC
Mae’r Gwasanaeth Prawf Cenedlaethol
yn ystyried presenoldeb ar y Bwrdd fel
blaenoriaeth strategol ac mae hyn yn
cael ei adlewyrchu yn lefel ac amlder
presenoldeb yng nghyfarfodydd Bwrdd
Gogledd Cymru.
Presenoldeb Bwrdd Diogelu Oedolion /
Plant Gogledd Cymru.
CRC Safle Strategol Allweddol – o 1
Rhagfyr 2019, roedd rheolaeth wedi
trosglwyddo i’r Gwasanaeth Prawf
Cenedlaethol, Roedd Pennaeth Uned
Leol CRC SSA yn Is-Gadeirydd BDPGC.

Heddlu Gogledd Cymru
Mae Heddlu Gogledd Cymru yn parhau i
fod yn bartner hanfodol yn y Bwrdd
Diogelu a’i weithgareddau ar draws y
rhanbarth. Oherwydd galwadau
cystadleuol, mae presenoldeb yn yr isgrwpiau mewn ardaloedd penodol wedi
bod yn gymysg. Bydd y llwyddiant a
gafwyd wrth sicrhau dwy swydd Ditectif
Arolygydd a dwy swydd Ditectif Sarjant
yn rowndiau cyllido 2019/20 yn lliniaru
hyn.
Presenoldeb a chyfrannu at holl isgrwpiau Bwrdd Diogelu Oedolion
Gogledd Cymru.

Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam
Pennaeth Gwasanaeth, Diogelu ac
Iechyd Meddwl a Rheolwr Datblygu
Ymarfer.
Grŵp Adolygu Ymarfer Oedolion Bwrdd
Diogelu Oedolion Gogledd Cymru: Mae’r
Pennaeth Gwasanaeth, Diogelu ac
Iechyd Meddwl wedi bod yn allweddol ar
gyfer darparu canllawiau a deunyddiau
mewn perthynas ag ymholiadau Rôl yr
Ymarferydd Arweiniol, A126 ac roedd yn
cynrychioli Bwrdd Diogelu Oedolion
Gogledd Cymru mewn perthynas â
Gweithdrefnau Cymru drwy’r Grŵp
Prosiect Cenedlaethol.
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Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd
Cymru
Mae cynrychiolydd o’r gwasanaeth hwn
yn mynychu Bwrdd Diogelu Oedolion
Gogledd Cymru.
Mae cynrychiolydd Gwasanaeth Tân ac
Achub Gogledd Cymru ar bob Grŵp
Darparu Ymarfer Oedolion Bwrdd
Diogelu Oedolion Gogledd Cymru ac
mae’n mynychu a chyfrannu at Grwpiau
Polisi a Gweithdrefnau BDOGC.

Ymddiriedolaeth Gwasanaethau
Ambiwlans Cymru
Mae’r Uwch Weithiwr Proffesiynol
Diogelu yn Gadeirydd Grŵp Adolygu
Ymarfer Oedolion.
Presenoldeb yn BDOGC a BDPGC,
cynrychiolaeth ar bob Grŵp Darparu
Diogelu Oedolion, cynrychiolydd hefyd
yn mynychu Grŵp Polisi a
Gweithdrefnau BDOGC.

Iechyd Cyhoeddus Cymru
Gyda chynrychiolydd ar y ddau BDGC.
Mae’r Tîm Diogelu Cenedlaethol yn
gweithio’n agos gyda Llywodraeth
Cymru, Byrddau Iechyd ac
Ymddiriedolaethau'r GIG i wella diogelu
ar draws GIG Cymru ac asiantaethau
partner eraill.

Mae’r Rhwydwaith yn allweddol ar gyfer
y cydweithio hwn. Lansiwyd yn 2012
mae’r Rhwydwaith wedi llwyddo i gysylltu
polisi lleol a chenedlaethol i gefnogi
Byrddau Iechyd Lleol ac
Ymddiriedolaethau GIG gan ryddhau eu
cyfrifoldebau dros ddiogelu.

Fforwm Gofal Cymru
Mae Prif Swyddog Polisi yn mynychu
Bwrdd Diogelu Oedolion Gogledd Cymru
ac yn cyfrannu at Grŵp Polisi a
Gweithdrefnau Bwrdd Diogelu Oedolion
Gogledd Cymru.
Mae cynrychiolwyr Fforwm Gofal Cymru
yn aelodau gweithredol o Grwpiau
Darparu Diogelu Oedolion BDOGC ar
draws y rhanbarth.

Barnardo’s ac NSPCC
Mae’r ddau sefydliad wedi darparu
cefnogaeth amhrisiadwy i BDPGC. Mae
Aelod o'r Bwrdd Barnardo's hefyd yn
Gadeirydd Grŵp Adolygiad Ymarfer
Plant. Mae’r gwaith sy’n ymwneud â
Chamfanteisio ac Ymddygiad Rhywiol
Niweidiol wedi parhau ac mae gwaith yr
NSPCC a Barnardos wedi bod yn
amhrisiadwy i wella arfer ar draws y
rhanbarth.
Mae’r NSPCC hefyd wedi cynorthwyo i
ddarparu hyfforddiant mewn perthynas â
Gweithdrefnau Diogelu Cymru yn
amlygu’r newidiadau mewn arferion
ynglŷn â Diogelu Plant.
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8.

Asesiad o sut ddefnyddiodd y Byrddau Diogelu eu hadnoddau i arfer eu
swyddogaethau neu gyflawni eu canlyniadau:
Cyfraniadau Ariannol:
Roedd cyfraniadau ariannol blynyddol gan yr asiantaethau partner statudol ar gyfer y
flwyddyn ariannol 2019/20 wedi eu gohirio oherwydd yr hinsawdd economaidd presennol
bryd hynny.
Gan fod Byrddau Diogelu Gogledd Cymru wedi rhoi adnoddau presennol mewn cronfa er
mwyn cynnal y BGLl cyn i’r byrddau rhanbarthol ddod yn statudol, roedd yna arian wrth
gefn oedd yn caniatáu i hyn ddigwydd heb effeithio’n sylweddol ar fusnes y Byrddau na’r
Uned Fusnes.
Nodir bod cyfraniadau yn unol â’r fformiwla cyllid statudol yn cael eu hawlio gan
sefydliadau ar gyfer y flwyddyn 2020/21 gan fod yr adnoddau hyn bellach wedi eu
defnyddio.
Mae’r cyllid yn seiliedig ar fformiwla a osodwyd gan Lywodraeth Cymru ac mae’r gwerth
ariannol wedi’i nodi isod:
Incwm 2019/20
Asiantaeth

Cyfraniad

Conwy

£ 21,964.82

Sir Ddinbych

£ 17,873.46

Sir y Fflint

£ 29,072.24

Gwynedd

£ 23,236.81

Wrecsam

£ 25,702.12

Ynys Môn

£ 13,296.91

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

£ 54,638.85

Heddlu Gogledd Cymru

£ 21,855.54

Y Gwasanaeth Prawf Cenedlaethol

£ 10,927.78

Cyfanswm Incwm:

£218,568.53

Gwariant:
Costau staff

£155,570.00

Costau rhedeg o ddydd i ddydd

£ 53,620.00

Costau eraill:
Adolygiadau Adolygiad Ymarfer Plant (costau wedi eu diwallu
o gronfeydd)

£ 20,430.00

Cyfanswm Gwariant

£209,193.40
29

Hyfforddiant Gweithdrefnau Diogelu Cymru:

Yn ogystal â’r grant hyfforddiant a dderbyniwyd gan Lywodraeth Cymru, mae Byrddau
Diogelu Gogledd Cymru wedi sicrhau bod gweithdai hyfforddiant ac adnoddau
ychwanegol wedi eu cynnal a’u datblygu ac mae’n parhau. Ers Ionawr 2020 mae’r
Bwrdd wedi comisiynu 10 sesiwn ar gyfer Modiwlau Plant mewn Perygl. 10 Sesiwn ar
gyfer y Modiwlau Oedolyn mewn Perygl gyda 3 wedi eu gohirio ar hyn o bryd.
Roedd 50 – 60 aelod o staff wedi mynychu pob sesiwn. Roedd sesiynau pellach yn
benodol ar gyfer staff addysg wedi eu trefnu ond maent wedi eu gohirio ar hyn o bryd
oherwydd Covid-19. Mae BDGC yn edrych ar drefnu hyfforddiant parhaus dros y we
gyda fideos a gweminarau ar gael.

Gwefan Byrddau Diogelu Gogledd Cymru:
Mae gwaith helaeth wedi’i wneud ar wefan y
Bwrdd. Mae llyfrgell dogfennau newydd wedi’i
chreu i alluogi ymarferwyr a’r cyhoedd ddod o
hyd i wybodaeth yn gyflym.
Drwy ychwanegu gwybodaeth ranbarthol a
chenedlaethol, mae’r llyfrgell yn profi’n adnodd
gwych i ddod â phopeth ynghyd mewn un lle a
chreu ‘archif’ ar gyfer dogfennau. Mae’r llyfrgell
yn cynnwys nodweddion chwilio sy’n caniatáu
gwybodaeth o amrywiaeth o ffynonellau, am
faterion penodol i gael eu harddangos gyda’i
gilydd.

Mae’r llyfrgell hefyd yn ystorfa ar gyfer
adolygiadau ymarfer o fewn y rhanbarth, i alluogi
ymarferwyr fynd nôl ac adolygu dysgu a fanylwyd
ynddynt. Rhagwelir y byddwn yn gallu ychwanegu
adolygiadau neu ddolenni i adolygiadau o
ranbarthau eraill.
Mae’r wefan hefyd wedi bod yn brif ffynhonnell
dysgu o Friff 7 Munud, mae’r adnodd nawr yn
cynnwys 98 briff o’r fath, sydd nid yn unig ar draws
Gogledd Cymru ond yn genedlaethol
Derbynnir sylwadau cadarnhaol yn rheolaidd gan
asiantaethau a sefydliadau ar draws Cymru ynglŷn
â chynnwys y wefan.
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Sylwadau:
*Anhygoel gweld yr holl adnoddau cefnogi bendigedig a gwasanaethau hyn ar gael
mewn un lle. Bydd hyn yn sicr yn helpu unrhyw un sy’n dioddef camdriniaeth, edrych ar
adrodd, atgyfeirio neu gynghori unigolion mewn sefyllfa gamdriniol, cael mynediad i’r
gwasanaethau cywir a all gefnogi eu hanghenion unigol yn gyflym.”
* Casgliad gwych o rwydweithiau cefnogi a sut i greu cysylltiad, hawdd i’w lywio a’i
ddeall. Hanfodol yn ystod y cyfnodau hyn o straen a thu hwnt wrth gwrs.”
“Gwybodaeth a chanllawiau diddorol iawn ar gyfer y sefyllfa bresennol rydym ynddi!
Gwych cael hwn ar gael i’w drosglwyddo i bobl mewn sefyllfaoedd cam-drin domestig ac
ati. Rwy’n gweithio i’r Gymdeithas Alzheimer's ac mae pobl yn cael eu rhoi dan gymaint
mwy o bwysau.”

Yn ystod y pandemig Covid-19 mae’r
wefan yn darparu llawer o wybodaeth i’r
cyhoedd, gan gynnwys dogfennau
hawdd eu deall a thaflenni ffeithiau
penodol i blant. Mae dolenni wedi eu
cynnwys ar gyfer amrywiol adnoddau
‘aros gartref’, gweithgareddau i blant yn
ogystal â lle i fynd am gymorth, gan
ddarparu rhifau llinell gymorth a
chyfeiriadau gwefan.

Cynhadledd Flynyddol Bwrdd Diogelu Gogledd Cymru:
Cafodd y Gynhadledd Flynyddol ei chynnal yn ystod Wythnos Genedlaethol Diogelu.
Thema’r gynhadledd oedd ‘Dychmygu’r Annychmygol.’ Roedd grŵp drama (AFTA
Thought) yn ailfyw senario achos CPR ac APR gan gynnwys Operation Jasmine. Roedd
yna hefyd gyflwyniad gan Marilyn Jenkins (Grŵp Cyfiawnder Teuluol Operation Jasmine)
ac Andy a Matt Smith (Smashed Lives) yn siarad am eu profiadau o fewn Gofal Maeth.

Wythnos Genedlaethol Diogelu
Fel mewn blynyddoedd blaenorol, roedd pob asiantaeth wedi cynnal gweithgareddau
codi ymwybyddiaeth, gweithdai a chynadleddau yn ystod Wythnos Genedlaethol Diogelu.
Roedd Uned Fusnes y Bwrdd wedi cyflenwi deunydd hyrwyddo, taflenni gwybodaeth a
chynorthwyo i hybu holl weithgareddau.
Roedd y rhaglen o weithgareddau a drefnwyd gan Awdurdodau Lleol, BIPBC,
Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru ac eraill yn cynnwys sesiynau
ymwybyddiaeth/hyfforddiant mewn perthynas â’r canlynol:



Llys Gwarchod
Goruchwyliaeth gyda Bydwragedd
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Eiriolaeth
Gweithdy Hunan-Esgeuluso
Digwyddiadau codi ymwybyddiaeth o Ecsbloetiaeth
Digwyddiadau codi ymwybyddiaeth ar Ddiogelwch Tân
Cyfweliad Môn FM ar Gaethwasiaeth Fodern – Tony Jones,
Hyfforddiant Diogelu ar gyfer Cwmnïau Cludiant Ysgolion – yn cynnwys lansiad
Cyngor ar gyfer Cludant Ysgolion
Y prosiect Diogelu Plant Effeithiol – sesiwn aml-asiantaeth i weithwyr proffesiynol
Prosiect Peilot Llysgennad Lles
Ymarfer Diogel mewn Diogelu

Cynhadledd Cymdeithas Cyfarwyddwyr
Gwasanaethau Cymdeithasol:
Roedd Byrddau Diogelu Gogledd Cymru eto yn
cael eu cynrychioli yn y Gynhadledd Flynyddol
Cymdeithas Cyfarwyddwyr Gwasanaethau
Cymdeithasol, rhannu gwybodaeth, Adroddiadau
Blynyddol a Chynlluniau Busnes gydag ymwelwyr
ar draws Cymru. O ddiddordeb arbennig i
gynrychiolwyr oedd y gwaith mae Bwrdd Diogelu
Gogledd Cymru wedi ei wneud o amgylch Hunanesgeulustod.

9.

Unrhyw themâu sylfaenol yn y ffordd y mae’r Byrddau Diogelu yn arfer eu
swyddogaethau fel y ddengys mewn dadansoddiad o achosion y mae wedi
delio â hwy, ac unrhyw newidiadau y mae wedi ei roi ar waith o ganlyniad:
Dysgu o adolygiadau:
O ganlyniad i’r adroddiadau annibynnol ar Tawel Fan, roedd y grŵp gorchwyl a gorffen a
sefydlwyd gan y Bwrdd i ymateb i hyn, yn nodi nifer o gamau, un y byddai Grŵp Polisi a
Gweithdrefnau BDOGC yn datblygu protocol ar gyfer sut oedd asiantaethau yn delio
gydag amryfal adroddiadau o gamdriniaeth gan Oedolion mewn Perygl. Mae’r
canllawiau a ddatblygwyd yn aros am gadarnhad gan y Bwrdd ar hyn o bryd. Bydd y
Protocol i reoli amryw o adroddiadau o achosion rhwng Oedolion mewn Perygl ar gael ar
wefan y Byrddau a disgwylir lledaenu drwy bob asiantaeth drwy gynrychiolwyr ar y
Bwrdd. Mae siart llif wedi’i gynnwys yn y protocol i’w wneud yn hawdd i’w ddefnyddio.
Roedd nifer o Adolygiadau Ymarfer Oedolyn yn nodi bod Briwiau Pwysedd Di-baid a
gafwyd yn thema, o ganlyniad i hyn, cynhaliwyd adolygiad gan adran ddiogelu Sir
Ddinbych a BIPBC a gweithredwyd yn y meysydd ar y wardiau.
Roedd camau a gymerwyd fel a ganlyn:
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Cyflwyno pasbort anaf pwysedd.
Gweithredu cynllun gweithredu dynamig ar gyfer rhoi gwybod am anaf pwysedd,
gwyliadwriaeth ac ymarfer ED.
Archwiliad misol i ddogfennaeth crynhoi bwriadol.
Mae BIPBC hefyd wedi neilltuo nyrs gyswllt TVN yn yr adran, yn ymwneud ag
addysg gan mai un thema gyffredin anafiadau pwysedd yw nodi difrifoldeb briw.
Dadansoddiad parhaus o ddata oedolyn mewn perygl ar draws pob lleoliad
cleifion preswyl BIPBC.
Cyfathrebu da rhwng diogelu corfforaethol BIPBC a thîm oedolyn mewn perygl Sir
Ddinbych.

Rhagwelir y bydd hyn yn cael ei gyflwyno fesul cam ar draws ardal Gogledd Cymru.
Wrth ddangos nad oes angen cwblhau adolygiad cyn y cymerir camau i wella polisi neu
ganllaw, mae BIPBC eisoes wedi nodi meysydd ar gyfer gwella fel polisi rhyddhau o’r
ysbyty i gartrefi nyrsio ac maent yn cynnal adolygiad o hyn cyn cwblhau’r broses
adolygu. Cynhelir ymgynghoriad ar y polisi ar hyn o bryd.

Gwybodaeth archwilio:
Mae archwiliadau wedi eu cynnal drwy gydol y rhanbarth gan y Grwpiau Darparu
Ymarfer Oedolion Lleol, mae tystiolaeth yr archwiliadau hynny wedi dangos meysydd ar
gyfer gwella, fel ansawdd adroddiadau diogelu. Mae hefyd wedi rhoi sicrwydd i
aelodau’r Bwrdd o ymdrechion parhaus asiantaethau i sicrhau cydymffurfiaeth gyda
Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014.
Ble bu maes amlwg sy’n dangos bod angen gwella e.e. atgyfeiriad i Wasanaethau Eirioli,
mae’r Bwrdd wedi gallu cynnal gweithdai/sesiynau codi ymwybyddiaeth ac ati er mwyn
atgyfnerthu’r neges. Mewn perthynas ag atgyfeirio ar gyfer Eiriolaeth, mae’r Bwrdd wedi
gweld cynnydd mewn atgyfeiriadau ar draws y rhanbarth.
Enghreifftiau Arfer Da:
Mae enghreifftiau o arferion da yn cael eu rhannu’n rheolaidd o fewn y Grwpiau Darparu
Ymarfer, sy’n dangos y cymerir camau wrth ddysgu o adolygiadau, gwelliannau a
awgrymir o arolygiadau AGC ac ati.

10. Y nifer o orchmynion amddiffyn a chefnogi oedolion a ddefnyddiwyd yn
ardal y Bwrdd Diogelu:
Nid oedd unrhyw geisiadau ar gyfer ASPO o fewn ardal Bwrdd Diogelu Gogledd Cymru
yn ystod y flwyddyn.
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11. Pryd a sut oedd plant neu oedolion yn arfer cyfle i gymryd rhan yng
ngwaith y Bwrdd Diogelu:
Tra bod y Bwrdd yn parhau i edrych ar sut y gallwn ymgysylltu mwy gydag Oedolion –
mae’r Bwrdd Plant wedi bod yn gweithio gyda grŵp plant rhithiol a bydd hyn yn cael ei
ddatblygu ymhellach.

Cyfrannu at y broses ddiogelu:
Mae’r Byrddau bob amser yn hybu ‘ymarfer sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn’, y defnydd
o eiriolaeth i sicrhau bod teimladau a dymuniadau’r unigolyn yn cael eu clywed ac y
gweithredir arnynt. Mae gwaith ar y gweill i gynnwys mwy ar y cleient yn y broses
ddiogelu, bydd y gweithdrefnau diogelu newydd yn helpu gyda hynny ond yn y cyfamser
mae’r Bwrdd yn cysylltu â Gwasanaethau Eirioli i geisio cael profiad y cleient o’r broses.
Mae’r Uned Fusnes yn cysylltu â Grŵp Eiriolaeth Rhanbarthol Gogledd Cymru yn
rheolaidd ac yn mynychu rhai o’u cyfarfodydd, mae’r Eiriolwyr hefyd wedi derbyn
gwahoddiad gan Fwrdd yr Uned Fusnes i roi cyflwyniad iddynt ar y newidiadau yn y
Gweithdrefnau Diogelu a’r effaith ar Wasanaethau Eiriolaeth, rhagwelir y bydd hyn yn
digwydd ym mis Medi 2020.
Mae’r Grwpiau Darparu Ymarfer hefyd yn edrych ar sut i ymgysylltu’n well gyda phlant ac
oedolion. Mae asiantaethau unigol wedi manylu eu profiadau hyd yma, fydd yn galluogi’r
Bwrdd i edrych ymhellach ar sut i ymgysylltu’n well.
Mae pob sefydliad yn gweithio i wella ymgysylltu fel y manylwyd isod. Mae hyn hefyd
wedi’i nodi fel blaenoriaeth ar gyfer Bwrdd Diogelu Oedolion Gogledd Cymru ac mae
wedi’i gynnwys yn y Cynllun Busnes ar gyfer 2020/21:

Cyngor Sir Ynys Môn:
Oedolion – mae ymdrechion yn parhau i geisio adborth gan ddioddefwyr cam-drin sydd
wedi bod drwy’r broses ddiogelu. Mae hyn yn parhau’n her gan fod llawer o’r dioddefwyr
yn methu ymgysylltu oherwydd anallu neu fodlonrwydd.
Ble nad oes gan yr unigolyn y gallu o ran digwyddiad diogelu penodol, cynghorir
Teuluoedd / Eiriolaeth a gofynnir am farn. Gwahoddir teuluoedd / eiriolaeth i
gynadleddau achos.
Plant a phobl ifanc – mae’r datblygiad hyd yma wedi canolbwyntio’n bennaf ar
gyfranogiad plant a phobl ifanc â phrofiad gofal.
Mae rhieni, gofalwyr a phlant yn cael eu hannog i fynychu cynadleddau amddiffyn plant.
Mae cyfranogiad rhieni a gofalwyr o fewn cynadleddau yn dda, ond mae plant a phobl
ifanc yn dewis peidio mynychu yn gyffredinol. Dylai adroddiadau i gynhadledd achos
adlewyrchu dymuniadau a theimladau’r plentyn ac mae’r cadeirydd yn canolbwyntio ar
hyn o fewn y gynhadledd. Rydym yn sicrhau fod y plentyn/person ifanc yn deall ei hawl i
eiriolaeth a monitro a wnaed gan gynnig gweithredol eiriolaeth.
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Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy:
Oedolion - Roedd diogelu yn nodwedd o fewn yr Arolwg Cwsmeriaid Blynyddol lle
gofynnwyd i ddinasyddion a oeddynt yn ddiogel o unrhyw fath o gamdriniaeth, niwed
corfforol neu o syrthio tu mewn a thu allan i’ch cartref.
Mae Gofal Cymdeithasol yn mynd ati i ymgysylltu â phobl, a defnyddio eu barn a’u
profiadau i hysbysu cynlluniau a gwella canlyniadau ar gyfer unigolion a gwasanaethau.
Mae Conwy wedi cyflwyno gwaith cyfranogi ar draws pob un o’n meysydd gwasanaeth
gofal cymdeithasol ac mae gan ein gweithlu’r sgiliau a’r wybodaeth sydd eu hangen i
sicrhau fod oedolion mewn perygl a’u teuluoedd yn cael eu clywed ac yn gwneud
gwahaniaeth.
Plant a Phobl Ifanc - Mae Conwy wedi parhau i gynnal grwpiau rhieni a phobl ifanc
ymgynghorol sydd wedi bod yn gweithio ochr yn ochr â nhw i ddatblygu’r ymdriniaeth
Cefnogi Teuluoedd. Rydym hefyd wedi cynnal sawl ymgynghoriad gyda rhieni, plant a
phobl ifanc ynglŷn ag anghenion eu teulu, yn enwedig yn yr ardaloedd Dwyreiniol a
Chanolog. Mae Conwy wedi cynnal cyfweliadau ansoddol gyda theuluoedd a phobl ifanc
i ddatblygu ein dealltwriaeth o’r profiadau maent wedi byw drwyddynt. Mae’r Tîm
Cyfranogiad ar hyn o bryd yn cynnal gwerthusiad o’r gwasanaeth drwy holiaduron a
chyfweliadau gyda theuluoedd.
Cyngor Sir Ddinbych:
Oedolion: Oedolion mewn perygl ac/neu aelodau o’r teulu wedi bod yn mynychu
cynadleddau achos oedolion, ac wedi gallu cyfrannu trwy drafodaeth gyda chomisiynwyr
ac/neu ddarparwyr yn erlyn rhannu profiadau i lywio’r angen am newid mewn ymarfer
neu weithdrefn.
Plant a Phobl Ifanc - Grŵp o blant a phobl ifanc sydd wedi bod mewn gofal yw grŵp plant
mewn gofal sydd yn cyfarfod yn ystod gwyliau’r haf ac sydd wedi cyfrannu tuag at ein
strategaeth wella yn cynnwys proses o ymgysylltu a recriwtio.
Mae Sir Ddinbych hefyd wedi datblygu nifer o Ffurflenni/Arolygon Adborth – yn cynnwys
Cynadleddau Amddiffyn Plant ac Adolygiadau Plant sy’n Derbyn Gofal yn ogystal â
chyfres o becynnau er mwyn ymgysylltu a chyfathrebu gyda phlant a phobl ifanc. Mae
Ffurflenni Adborth o Gynadleddau wedi galluogi Sir Ddinbych i rannu profiad rhieni yn y
broses hon er mwyn cael mwy i gymryd rhan.
Wedi comisiynu ap digidol yn ddiweddar o’r enw Mind of My Own sydd yn ap digidol
hygyrch er mwyn i blant a phobl ifanc rannu eu barn, dymuniadau a theimladau gan
ddefnyddio teclyn digidol diogel. Mae apiau Mind of My Own wedi’u dylunio a’u
cydgynhyrchu’n gydwybodol gyda phobl ifanc ar gyfer pobl ifanc.

Cyngor Sir y Fflint:
Oedolion: Cwblhawyd adolygiad o brosesau mewnol llynedd a diwygiwyd y dogfennau
perthnasol i sicrhau fod cofnod clir o gyswllt yn cael ei wneud gydag oedolion mewn
perygl, teuluoedd a gofalwyr.
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Mae Sir y Fflint wedi ymchwilio i ymarfer da yn y maes hwn ar draws y DU ac mae
Arolygiaeth Gofal Cymru wedi rhoi enghreifftiau i ni o awdurdodau lle mae arferion da yn
y maes hwn. Mae Sir y Fflint nawr yn ceisio gwybodaeth i helpu i gefnogi ein gwaith.
Mae Sir y Fflint yn cyflogi Gweithiwr Cymdeithasol Diogelu Oedolion sydd â’r rôl o ymholi
ac ymchwilio i atgyfeiriadau fel sydd angen a gweithio’n agos gyda theuluoedd ac
unigolion i roi gwybod iddynt am y broses, y camau sy’n cael eu cymryd a’r canlyniadau.
Yn sgil y gwaith hwn, rydym wedi sylwi mai ychydig o unigolion neu deuluoedd sy’n gofyn
i gael bod yn rhan o’r Cynadleddau Achos gan eu bod eisoes wedi bod yn rhan o’r
broses ac wedi’u hymgysylltu’n llawn. Bydd y cynnydd yn staff yr Uned Ddiogelu
Oedolion hefyd yn caniatáu Cyngor Sir y Fflint i sicrhau fod yr holl deuluoedd ac oedolion
mewn perygl yn cael eu hysbysu ar bob cam o’r broses. Mae’r niferoedd o fewn Cyngor
Sir y Fflint ar gyfer cynadleddau diogelu oedolion yn parhau’n isel.
Mae Sir y Fflint yn parhau i hybu’r defnydd o eiriolwyr er mwyn caniatáu’r rhai sydd heb
lais i gael eu cynnwys yn y broses. Mae rôl eiriolwyr yn rhan annatod o nifer o feysydd
gwaith o fewn maes diogelu. Mae Gwasanaethau Eirioli yn cael eu defnyddio fel
Cynrychiolwyr Person Perthnasol wrth gynnal asesiadau DOLS. Pan dderbynnir
adroddiadau Diogelu Oedolion, rhoddir ystyriaeth bob amser i destun yr atgyfeiriad ac a
oes angen gwasanaethau eirioli annibynnol arnynt i sicrhau fod eu hanghenion yn cael
eu diwallu a’u lleisiau’n cael eu clywed.
Plant a Phobl Ifanc – Mae Sir y Fflint yn gweithredu’r cynllun cyfeillio mewn cynhadledd
fel rhan gweithredol ac hanfodol o’r gynhadledd achos amddiffyn plant. Mae’n cael ei
ddefnyddio’n eithaf sylweddol gyda phlant a phobl ifanc sydd dros oedran arbennig. Y
man cychwyn yw 10 ac i fyny ond rhoddir ystyriaeth i blant ifanc os ydynt yn frodyr neu
chwiorydd plant sy’n diwallu’r meini prawf neu â gallu gwybyddol penodol. Mae’r cyfaill
naill ai’n cwrdd ar wahân gyda’r bobl ifanc ac mae’n defnyddio ffurflen safonol i gael eu
barn ac yna’n mynychu cynhadledd i gynnig eu barn ac yna adborth yn ôl iddynt ar ôl y
gynhadledd. Mae’r un cyfaill yn cwrdd gyda’r person ifanc cyn pob adolygiad i gynnal
cysondeb a datblygu perthynas. Bydd y cyfaill hefyd yn mynd gyda’r person ifanc i’r
gynhadledd os byddant yn nodi dymuniad i fynychu. Mae’r llyfrynnau cyfaill cynhadledd
yn dangos effaith cadarnhaol yr ymyrraeth amddiffyn plant drwy lygaid y plentyn.
Mae’r un gwasanaeth yn cael ei ddefnyddio i gasglu barn plant ble mae eu
rhieni/gofalwyr yn mynd drwy’r broses Amlinellol Cyfraith Gyhoeddus.
Mewn achosion anstatudol drwy TAF/Teulu Cyfan, mae pecyn gwerthuso a elwir yn
Wemwebs yn cael ei ddefnyddio i ddangos beth sy’n gweithio’n dda, beth sydd ddim yn
gweithio’n dda a beth yw barn teuluoedd am y gwasanaeth a gynigir. Mae atgyfeiriadau
i’r gwasanaethau hyn yn dod drwy’r canolbwynt.

Cyngor Gwynedd:
Oedolion: Mae yna ymrwymiad clir i ymgynghori gyda defnyddwyr gwasanaethau. Mae’r
Cydlynydd Diogelu Oedolion wedi ymrwymo i ymchwilio 9 achos diogelu oedolyn ar hap
bob chwarter. Gall hyn fod yn her ar adegau gan nad oes gan lawer o’r unigolion y gallu
meddyliol i gyfrannu, fodd bynnag, gwneir ymdrechion i geisio cael barn aelodau o’r teulu
neu eiriolaeth. Er mwyn mynd i’r afael â’r her gyda chofnodi, bydd y Cydlynydd hefyd
36

yn ymchwilio cofnodion y 9 achos ac yn adrodd i’r Uwch Reolwyr a Bwrdd Diogelu
Oedolion Gogledd Cymru drwy’r Grŵp Darparu Ymarfer.
Bydd yr achosion archwilio yn rhoi gwybodaeth i ni am sut mae’r unigolion wedi eu
cynnwys yn y broses a’r lefel boddhad gyda’r broses a’r canlyniad. Mae’r achosion
archwilio yn cael eu dewis ar hap a gall hyn fod yn anodd ar adegau gan fod nifer o
achosion heb gapasiti wedi cymryd rhan mewn archwiliad. Byddwn hefyd yn cysylltu â
theuluoedd ac eiriolaeth am adborth pan fydd hyn yn briodol.
Plant a Phobl Ifanc – yn ystod eleni, cwblhaodd gwasanaethau plant a’r adran addysg
adolygiad Vanguard ar y cyd o wasanaethau er mwyn nodi sut gellid gwella profiadau
teuluoedd sy’n derbyn gwasanaethau. Fel rhan o’r gwaith hwn, treuliodd pob Uwch
Reolwr, Pennaeth Gwasanaeth, Cyfarwyddwr Statudol ac arweinwyr cabinet amser gyda
phlant, pobl ifanc a theuluoedd yn gwrando ar eu profiadau gyda’r bwriad o ddysgu o’r
profiadau hynny. Yn anffodus, oherwydd COVID, nid yw’r dadansoddiad terfynol a’r
broses gwneud penderfyniadau a gweithredu unrhyw newidiadau wedi bod yn bosibl,
ond mae’n dal i fod yn flaenoriaeth.

Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam:
Oedolion: Mae holiaduron adborth ar gyfer holl atgyfeiriadau diogelu wedi eu datblygu ac
wedi eu cynnwys ar gyfer ymarfer. Bydd adborth a dderbyniwyd gan unrhyw ddinesydd
neu eiriolydd yn y broses Diogelu Oedolion yn cael ei ddefnyddio i gynorthwyo i
ddatblygu’r gwasanaeth a chanlyniadau a rannwyd gydag asiantaethau amlasiantaeth
mewn Setiau Dysgu Ymarfer Diogelu Oedolion a drefnir yn fisol, drwy’r flwyddyn. Ar ôl
cytuno ar gynnwys y templed, bydd yr holiaduron adborth ar gael i aelodau’r cyhoedd
naill ai drwy ddychwelyd yn y post neu gyflwyno ffurflen ar-lein drwy dudalen gwe allanol
CBSW.
Plant a Phobl Ifanc - Llwyddodd dau Unigolyn sy'n Gadael Gofal i gwblhau’r hyfforddiant
Technegau Cyfweld ar 30 Hydref. Mae dau o’n bobl ifanc wedi cofrestru fel arolygwyr
ifanc, a byddant yn mynychu cwrs preswyl i gwblhau’r achrediad ym mis Chwefror 2020.
Bydd arolygwyr ifanc yn ymweld ag Awdurdodau Lleol ar draws Cymru sy’n gwneud cais
i dderbyn Marc Barcud yn erbyn y Safonau Cyfranogiad Cenedlaethol.
30 mlynedd o ddathliadau CCUHP - Mynychodd Is-gadeirydd y Cyngor Plant a Phobl
Ifanc ddigwyddiad i ddathlu 30 mlynedd o’r CCUHP yng Nghymru. Roedd y digwyddiad a
gynhaliwyd ar 20 Tachwedd yn nodi 30 mlynedd ers creu Confensiwn y Cenhedloedd
Unedig ar Hawliau'r Plentyn. Roedd y digwyddiad yn cydnabod siwrnai’r CCUHP yng
Nghymru hyd yma, ac yn ystyried yr hyn sydd angen ei gyflawni yn y dyfodol.
Mae dau unigolyn ifanc wedi gweithio ar ddatblygu sesiwn hyfforddiant gofal maeth dan y
teitl ‘Pe baech yn fy esgidiau i’. Cafodd yr hyfforddiant awr a hanner ei ddarparu am y tro
cyntaf ym mis Tachwedd 2019 ac mae un person ifanc wedi cymryd rhan mewn
cyfweliad ar gyfer swyddi o fewn gofal cymdeithasol plant.
Ar 18 Chwefror 2020, fe wnaeth wyth o bobl ifanc fynd i wylio’r Addewid yn cael ei
arwyddo yn Neuadd y Dref. Mae’r addewid yn nodi ymrwymiad gan Gyngor Bwrdeistref
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Sirol Wrecsam i fod yn rhieni da i blant a phobl ifanc sy’n derbyn gofal neu bobl sy’n
gadael gofal yr awdurdod lleol.

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr:
Oedolion: Mae’r Isadran MHLD, mewn partneriaeth â Diogelu Corfforaethol wedi cydgynhyrchu polisi dan arweiniad defnyddwyr gwasanaeth sy’n cynnig arweiniad i staff a
chleifion pan gaiff unigolyn ei dderbyn ar ward Iechyd Meddwl mewn perthynas â
diogelwch rhyw. Cynhaliwyd sesiynau ymgynghori ar draws Gogledd Cymru rhwng staff
Betsi Cadwaladr, asiantaethau partner, asiantaethau trydydd sector a defnyddwyr
gwasanaeth. Mae hyn wedi ei gyflwyno bellach am gymeradwyaeth derfynol.
Mae ymgysylltu Rhanddeiliaid HASCAS gyda Diogelu Corfforaethol wedi parhau’n
llwyddiannus drwy 2019/2020 i sicrhau tryloywder a gweithio mewn partneriaeth go iawn;
mae hyn wedi cynnwys presenoldeb rhanddeiliad mewn hyfforddiant Diogelu yn ystod
2019.
Drwy gydol 2019/2020, mae Diogelu Corfforaethol wedi parhau i hyrwyddo’r angen i
sicrhau fod Oedolion Mewn Perygl, eu teuluoedd ac/ neu eiriolwyr yn cymryd rhan lawn
yn y broses ddiogelu ar draws Betsi Cadwaladr ac yr ymgynghorir arnynt ar ôl pob
gweithgaredd priodol.
Fel gwasanaeth, mae Diogelu Corfforaethol yn cymryd rhan mewn trafodaethau ystyrlon
ynghylch ymgysylltu â defnyddwyr gwasanaeth o fewn y sefydliad ac yn benodol i
weithgaredd diogelu, ond yn cydnabod hwn fel maes datblygu.
Plant a Phobl Ifanc – Prosiect Rhannu Straeon. Nod y prosiect mewn cydweithrediad â
SARC oedd hysbysu plant a phobl ifanc am y broses System Cyfiawnder Troseddol i
gefnogi adferiad goroeswyr ifanc drwy roi llwyfan cadarnhaol a chyfle iddynt ailfframio eu
trawma, cynyddu ei gwytnwch a lleihau eu hunigedd.
Mae’r prosiect wedi cael ei ddatblygu o’r gwaith a gyflawnwyd yng ngrŵp merched ifanc
SARC a gydlynwyd gan Gynghorydd Trais Rhywiol Plant a Phobl Ifanc (CYPSVA).
Roedd y grŵp wedi datblygu llyfryn yn seiliedig ar eu profiadau a siwrneiau, ffilm a
phodlediad. Cafodd y prosiect ei enwebu yng Ngwobrau Cenedlaethol Crime Beats, ac fe
enillodd y Wobr Pobl Ifanc.
Roedd CYPSVA yn llwyddiannus wrth gyflawni cyllid drwy PACT (Heddlu a Chymunedau
Gyda’i Gilydd) i brynu Wig a Gŵn fel y gwisgir gan farnwyr a bargyfreithwyr mewn llys.
Nod hyn yw gwneud plant a phobl ifanc yn gyfarwydd â’r math hyn o ddillad, gan egluro
gweithdrefnau a pham y gwisgir hwy. Yna, gall y plentyn eu gwisgo nhw, neu gall aelod
o’r teulu neu CYPSVA eu rhoi ymlaen, ac mae hyn wedi helpu i wneud y profiad yn llai
dychrynllyd i blentyn yn ystod achos llys, a helpu i leihau pryder cyffredinol o amgylch y
profiad yn y llys.

Heddlu Gogledd Cymru:
Oedolion: Mae Heddlu Gogledd Cymru yn rhedeg nifer o arolygon gwahanol gyda
dioddefwyr trosedd er mwyn deall ein darpariaeth gwasanaeth. Fodd bynnag, mae
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cynnal y rhain gyda dioddefwyr agored i niwed yn anodd ac yn broses sensitif iawn. Mae
gennym dîm sydd yn cynnal arolygon gyda dioddefwyr Cam-drin Domestig, bydd rhai o’r
dioddefwyr hynny’n Oedolion mewn Perygl. Rydym hefyd yn ceisio sefydlu grŵp
goroeswyr ar gyfer dioddefwr Cam-drin Domestig er mwyn helpu i fwydo i mewn i
arferion, hyfforddiant a pholisi.
Ar hyn o bryd, nid yw Heddlu Gogledd Cymru yn ymgysylltu gyda gofalwyr a theuluoedd
fel mater o arfer. Fodd bynnag, mae gennym broses cwynion ac anfodlonrwydd, a’r diben
yw dysgu o ymchwiliadau nad ydynt wedi bodloni gofynion y dioddefwyr a’u teuluoedd.
Plant a Phobl Ifanc - Mae Swyddfa Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru
wedi lansio Comisiwn Ieuenctid er mwyn ymgynghori i gael safbwyntiau pobl ifanc am
flaenoriaethau’r Comisiynydd Heddlu a Throsedd.
Wrth ofyn cwestiwn i’n cydweithwyr sy’n gweithio yn y Ganolfan Atgyfeirio Ymosodiadau
Rhywiol, sefydlwyd grŵp gyda goroeswyr ifanc camdriniaeth rywiol i gael eu barn ar y
ffordd y deliodd yr heddlu â’u hachos. Arweiniodd hyn at fewnwelediad gwerthfawr a’i
ddatblygu drwy’r CYPSVA i mewn i lyfryn Rhannu Straeon Rhannu Cryfderau

Carchar EM a Gwasanaeth Prawf:
Oedolion, Plant a Phobl Ifanc - Mae’r Arolwg Defnyddiwr Gwasanaeth GPC a gynhelir yn
flynyddol yn ceisio adborth i gael barn troseddwyr a dioddefwyr ac yn golygu newid o
ganlyniad i adborth o’r fath. Cynnal dadansoddiad o ganlyniadau Arolwg Troseddwyr
2019 i ddeall anghenion y sawl yn ein gofal ac edrych am gyfleoedd arloesol i
ychwanegu gwerth i ddefnyddwyr gwasanaeth.

12.

Unrhyw wybodaeth neu addysg mae’r Bwrdd Diogelu wedi’i wasgaru, neu
hyfforddiant y mae wedi ei argymell neu ei ddarparu;
Cafodd y wybodaeth ganlynol ei dosbarthu drwy weithdai, cynadleddau a drwy’r wefan:

Hyfforddiant Diogelu Sylfaenol Cymru Gyfan – Gorffennaf 2019
CVSC Conwy – targedwyd yn benodol at grwpiau gwirfoddol a chymunedol i godi
ymwybyddiaeth o beth mae pawb angen ei wybod am ddiogelu.

Diogelu Oedolion – A126 Gweithdai Ymholiadau – Gorffennaf 2019
Cynhaliwyd 6 sesiwn ar draws y rhanbarth, yn amlygu ymholiadau A126 – Mae Deddf
Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant yn amlinellu newid diwylliant o ran ymholiad
diogelu swyddogaethau A126, llai o ffocws ar yr ALl yn cael rôl ymchwilio – mae
cyfrifoldebau yn canolbwyntio ar wneud yr unigolyn yn ddiogel, datblygu ein hymateb yn
unol â dymuniadau’r oedolyn mewn perygl, cydlynu a gwneud ac/neu ddirprwyo
ymholiadau, a sicrhau camau angenrheidiol i ddiogelu a chefnogi’r oedolyn yn cael eu
cynnal.
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Digwyddiad Cymuned Ymarfer BDPGC a’r Gymdeithas Genedlaethol er Atal Creulondeb
i Blant – Prosiect Cadw’n Ddiogel – Medi 2019
Mae’r prosiect ‘Cadw’n Ddiogel?’ yn astudiaeth tair blynedd wedi’i ariannu gan
Lywodraeth Cymru drwy Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru, ac yn cael ei gyflawni gan dîm o
ymchwilwyr o Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol, wedi ei arwain gan Dr Sophie Hallett.
Nod yr astudiaeth hon oedd cynnal ymchwiliad gwreiddiol i ganlyniadau plant a phobl
ifanc sydd wedi’u hasesu o fod ‘mewn perygl’ o gam-fanteisio’n rhywiol.

Cadw Dysgwyr yn Ddiogel - Medi/Hydref 2019
Roedd Bwrdd Diogelu Plant Gogledd Cymru wedi gwahodd Awdurdod Lleol / Ymarferwyr
Addysg / Arweinwyr Diogelu Penodedig / Ysgolion Annibynnol / Llywodraethwyr
Ysgol/Arweinwyr Diogelu mewn Colegau i’r gweithdy hwn i ystyried gofynion yn y
canllawiau cadw dysgwyr yn ddiogel drafft.

Hyfforddiant Diogelu Oedolion mewn Perygl ar gyfer Cyrff Llywodraethu Cenedlaethol
Chwaraeon yng Nghymru – Hyd 2019
Ymddiriedolaeth Ann Craft – Dau ddigwyddiad hyfforddiant am ddim ar gyfer Cyrff
Llywodraethu Cenedlaethol Chwaraeon. Mae’r hyfforddiant hwn ar gyfer Swyddogion
Diogelu Arweiniol, aelodau Bwrdd ac Uwch Staff Byrddau Llywodraethu Cenedlaethol
chwaraeon Cymru.

Lansio Gweithdrefnau Diogelu Cymru Gyfan – Tach
2019
Yn lansio’r gweithdrefnau yng Ngogledd Cymru oedd
Julie Morgan - Y Dirprwy Weinidog dros Iechyd a
Gwasanaethau Cymdeithasol a Lance Carver –
Cadeirydd y Grŵp Prosiect gyda chyflwyniadau gan
Alys Jones, Natasha James, Jan Howarth, Dr
Witcombe-Hayes (Y Gymdeithas Genedlaethol er Atal
Creulondeb i Blant) a Steve Bartley yn cynrychioli
Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru.

Digwyddiad Dysgu Oedolyn Mewn Perygl – Rhagfyr 2019
Dros 50 o bobl wedi mynychu digwyddiad aml-asiantaeth/3ydd sector yn amlygu oedolyn
mewn perygl a chyfrifoldebau a phrosesau diogelu. Roedd y defnydd o Eiriolwyr yn brif
ffocws y digwyddiad hwn – Roedd Steve Batley o Swyddfa’r OPC yn bresennol i roi
cyflwyniad. Roedd y gweithdy hefyd yn cynnwys ansawdd adroddiadau diogelu, A.126
o’r gweithdrefnau diogelu a rolau asiantaethau o fewn y cam ymholiadau.
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Fframwaith Dysgu Diogelu Amlasiantaeth 2020
Mae datblygiad pellach o fewn y maes hyfforddiant yn parhau, fel datblygu fframwaith
dysgu diogelu amlasiantaeth (gobeithio y gellir gwneud hyn yn genedlaethol).
Sesiynau Hyfforddiant Gweithdrefnau Diogelu Cymru – Ionawr – Mawrth 2020

Diben y Gweithdai Dysgu ac Ymwybyddiaeth hyn
oedd: Deall y fframwaith cyfreithiol mewn perthynas
â’r Gweithdrefnau. Sut mae cysyniadau allweddol y Ddeddf Gwasanaethau
Cymdeithasol a Llesiant yn sail i’r Gweithdrefnau Diogelu newydd. Trosolwg o bob
adran (yn egluro proses diogelu’r siwrnai). Amlygu’r prif newidiadau ymarfer.
Mae adnoddau ariannol sylweddol wedi eu defnyddio i ymestyn y sesiynau hyfforddiant
sydd ar gael mewn perthynas â Gweithdrefnau Diogelu newydd Cymru, er mwyn agor
sesiynau i’r 3ydd Sector a’r Sector Preifat, Staff Addysg ac Arolygwyr AGC, bydd mwy o
adnoddau yn cael eu defnyddio i ddarparu fideos a gweminarau hyfforddiant pellach a
deunydd ar-lein ychwanegol yn y 12 mis nesaf.
Hyfforddiant ar gyfer Sicrhau'r Dystiolaeth Orau ar gyfer 2020;
Gan adeiladu ar lwyddiant y rhaglen ranbarthol byddwn yn parhau i ddarparu’r dysgu
hwn yn 2020 ynghyd â sesiwn gloywi JIT rhanbarthol. Bydd yr Is-grŵp Diogelu yn cynnal
archwiliad rhanbarthol i fesur pa mor aml mae’r sawl sydd wedi derbyn hyfforddiant ABE
yn cynnal cyfweliadau ABE.

Hyfforddiant Ymchwilio ar y Cyd (JIT):
Rydym yn adolygu’r rhaglen ddysgu JIT rhanbarthol ar hyn o bryd yn unol â chyhoeddi’r
gweithdrefnau diogelu newydd. Yn 2020 byddwn yn datblygu a darparu rhaglen ddysgu
JIT i oedolion.

Diogelu Cyd-destunol:
Roedd Dr Carlene Firmin yn bresennol fel sylfaenydd Diogelu Cyd-Destunol ac roedd yn
amlinellu tri pheth i dros 50 o ymarferwyr oedd yn bresennol.




Un: sut mae cyd-destun y tu hwnt i deuluoedd wedi’i gysylltu gyda cham-drin.
Dau: sut mae systemau diogelu plant traddodiadol yn methu ymgysylltu â’r
dynameg cyd-destunol hynny.
Tri: yr elfennau o’r system Diogelu Cyd-Destunol fyddai’n ailddiffinio beth mae
diogelu plant yn ei olygu.
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Digwyddiadau Hyfforddiant Prosiect Gwella (Barnardo’s) – Ion/Chwef 2020
Gwella – gweithio gyda phlant sydd wedi profi trawma datblygiadol (cwrs hyfforddiant
undydd am ddim).

Cynhadledd Gweithio Gyda’n Gilydd i Ddiogelu Oedolion – Chwef 2020
Cynhadledd Genedlaethol agored i bartneriaid diogelu, sefydliadau ac ymarferwyr sy’n
gweithio gydag oedolion mewn perygl yng Nghymru.

Gweithdai Dysgu ar gyfer Gofal Oedolion – Chwef 2020
Gweithdai Dysgu ar gyfer Gofal Oedolion/Rheolwyr Cartrefi Nyrsio/Unigolion Cyfrifol a
Rheolwyr Gofal Cartref ar y Gweithdrefnau Diogelu Oedolion Cymru Gyfan newydd.

Digwyddiad Cymuned Ymarfer Bwrdd Diogelu Plant Gogledd Cymru a’r Gymdeithas
Genedlaethol er Atal Creulondeb i Blant – Chwef 2020
Ymchwil ynglŷn ag arfau asesu risg a’r defnydd o arfau o’r fath wrth ymarfer.
Adnabod achosion o Gam-drin Plant yn Rhywiol a chodi ymwybyddiaeth ymysg
gweithwyr proffesiynol allweddol i nodi ac ymateb i hynny. Bydd gwybodaeth yn cael ei
darparu am y rhaglen LEADS ac ymarferoldeb darparu hon yng Nghymru fel rhaglen
ranbarthol.
Darganfyddiadau o’r ymchwil diweddar am gofnodion Awdurdodau Lleol yng Nghymru
ynglŷn â chasglu data am Gam-drin Plant yn Rhywiol: Datgelu faint o achosion o gamdrin plant yn rhywiol sydd mewn cofnodion gofal cymdeithasol.
Rôl y Ganolfan Cam-drin Plant yn Rhywiol o safbwynt darparu Cynllun Gweithredu
Cenedlaethol Cymru ar Gam-drin Plant yn Rhywiol.

Gweithdrefnau Diogelu Cymru:
Mae Llwybrau Newydd dan gontract gan Gofal Cymdeithasol Cymru i ddatblygu
deunyddiau dysgu cyfunol er mwyn darparu gweithdy hyfforddi’r hyfforddwr. Mae hwn yn
bennaf ar gyfer hyfforddwyr dan gontract i ddarparu’r hyfforddiant cyntaf ar draws
Gogledd Cymru. Mae aelodau Is-grŵp Diogelu wedi bod yn bresennol mewn un cyfarfod
yn unig a gynhaliwyd er mwyn asesu ansawdd y deunydd dysgu. Ar hyn o bryd mae hyn
wedi’i ohirio oherwydd y pandemig Covid-19.
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Dysgu o Adolygiadau Ymarfer:
Dysgu o APR/CPR/DHR ac adolygiadau eraill ar
draws y DU yn cael eu rhannu’n rheolaidd ac amlygir
drwy’r rhanbarth drwy’r Grwpiau Darparu Adolygu
Ymarfer a Diogelu a gweithdai. Mae gwaith yn
parhau gyda’r Grŵp Datblygu a Hyfforddi’r Gweithlu i
ddarparu dulliau ar gyfer rhannu ac ymgorffori’r
dysgu o’r rhain.

13.

Sut mae’r Bwrdd Diogelu wedi gweithredu unrhyw ganllaw neu gyngor a
roddir gan Weinidogion Cymru neu’r Bwrdd Cenedlaethol;
Gweithdrefnau Amddiffyn Oedolion Agored i Niwed – eglurder gan Lywodraeth Cymru
Cyd-destun – Mae Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 nawr
wedi disodli gweithdrefnau POVA ac o ganlyniad mae’r fframwaith cyfreithiol a’r
terminoleg wedi newid ac maent wedi dyddio. Byddant yn cael eu disodli gan
Weithdrefnau Diogelu Cymru, a ddatblygir gan Fwrdd Diogelu Caerdydd a’r Fro ar hyn o
bryd, ar ran holl Fyrddau Diogelu yng Nghymru’.
Cafodd partneriaid perthnasol eu hatgoffa am ddyletswyddau Deddf 2014 a bod yn rhaid
iddynt roi sylw i ganllawiau statudol cysylltiedig o dan rhan 7 Deddf 2014, yn arbennig
Gweithio Gyda’n Gilydd i Ddiogelu Pobl: Cyfrol 6 – Ymdrin ag achosion Unigol i
amddiffyn oedolion mewn perygl
Mae hyfforddiant Gweithdrefnau Diogelu Cymru wedi’i gynnal sy’n ailgadarnhau’r
negeseuon yn Rhifyn 6 – Ymdrin ag achosion unigol i amddiffyn oedolion mewn perygl
ac mae holl ddogfennaeth berthnasol wedi’i diweddaru i adlewyrchu unrhyw gyfeiriad at
POVA yn cael ei dynnu allan.

Bwrdd Diogelu Annibynnol Cenedlaethol – Adroddiad Blynyddol
Mae adborth gan y Bwrdd Diogelu Annibynnol Cenedlaethol fel y manylwyd yn eu
Hadroddiad Blynyddol diwethaf, mewn perthynas â gwybodaeth yn Adroddiadau
Blynyddol y Bwrdd Diogelu wedi’i nodi a gobeithio wedi’i adlewyrchu yn yr adroddiad
hwn.

14.

Materion eraill yn berthnasol i waith y Byrddau Diogelu:
Roedd y themâu/materion canlynol wedi eu nodi yn Adroddiadau Blynyddol Asiantaeth
Bartner a gyflwynwyd i’r Bwrdd ar gyfer 2019/20:
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System WCCIS:
Mae cyflwyno’r system WCCIS fesul cam wedi achosi problemau ar draws y rhanbarth o
ran casglu data ers cyflwyno’r system hon, mae hyn wedi bod yn anghyson a
phroblemus.
Mae amryw o gynrychiolwyr o bob asiantaeth yn ymgysylltu â’r grŵp prosiect ar hyn o
bryd i ddatblygu’r templedi diogelu oedolion ar gyfer y system i gynorthwyo i sicrhau
cysondeb ar draws Cymru. Gobeithio unwaith y bydd y templedi i gyd mewn lle y gellir
casglu data yn gyson fydd yn caniatáu ar gyfer dadansoddi gwell.
Fodd bynnag, nid oes eglurder ar hyn o bryd o ran pryd fydd pob asiantaeth, gan
gynnwys Iechyd yn mudo ar y system, ac mae hyn yn creu rhai problemau o ran cynnal
sicrwydd ansawdd a chasglu data yn y dyfodol.

Adolygiad Diogelu Unedig Sengl:
Mae gwaith wedi dechrau ynglŷn â chynigion o amgylch SUSR. Y nod yw alinio’r broses
DHR/APR/CPR ac adolygiadau eraill, i gael un broses tebyg i’r un a ddefnyddir ar gyfer
APR/CPR. Mae ymchwil wedi dangos yn achos DHR, bu achosion o fwy na 5
adolygiad cydamserol yn cael eu cynnal ar yr un achos – felly yn creu dyblygu.
Mae Bwrdd Diogelu Gogledd Cymru yn cyfrannu at y gwaith a ymgymerir i alinio’r broses
hon a sut, yn y dyfodol, y bydd adolygiadau a gwblhawyd a dysgu ar gael i bawb.

Adolygiad Partneriaeth Strategol:
Mae Byrddau Diogelu Gogledd Cymru wedi bod yn cyfrannu at yr adolygiad partneriaeth,
sy’n anelu i ddod â holl flaenoriaethau strategol sy’n ymwneud â diogelu o dan un
ymbarél, felly yn sicrhau bod dyblygu gwaith yn cael ei osgoi ac yn cynnwys arbenigedd
a gwybodaeth o bob asiantaeth. Gobeithio y bydd hyn yn cynorthwyo i gyflawni’r
blaenoriaethau cyfunol yn effeithiol.
Rhagwelir y bydd creu Grŵp Partneriaeth Diogelu Gogledd Cymru yn darparu’r
goruchwyliaeth a llywodraethu ar gyfer llai o fyrddau i weithio’n effeithiol ac mewn
partneriaeth â’i gilydd i sicrhau bod diogelwch dinasyddion Gogledd Cymru yn parhau’n
flaenoriaeth.

Trefniadau Diogelu Rhag Colli Rhyddid
Roedd pob asiantaeth yn nodi trefniadau diogelu rhag colli rhyddid yn faes pryder ar
gyfer eu sefydliadau ac yn amlygu y gall gweithredu Gweithdrefnau Diogelu newydd
Cymru hefyd gael effaith mawr.
O dan y Ddeddf Galluedd Meddyliol (Diwygio) 2019, bydd trefniadau diogelu rhag colli
rhyddid yn cael eu disodli gan Drefniadau Diogelu Rhyddid. Ni fydd trefniadau diogelu
rhyddid yn dod i rym ar 1 Hydref 2020, ond yn hytrach yn Ebrill 2022. Bydd y
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Llywodraeth yn cynnal ymgynghoriad cyhoeddus ar y rheoliadau draft a’r Cod Ymarfer ar
gyfer Trefniadau Diogelu Rhyddid a gynhelir am 12 wythnos.
Asesu Gallu Meddyliol: O fewn BIPBC, mae Tîm DoLS Diogelu Corfforaethol wedi bod
yn gweithio gydag aelodau’r Grŵp Strategaeth Cydsyniad a Chapasiti i ddatblygu
asesiad gallu meddyliol a ystyrir yn ‘safon aur’.

15. Enghreifftiau o Arferion Da wedi’u halinio i Flaenoriaethau BDGC:
Blaenoriaeth Strategaeth ar y Cyd: 1c. Datblygu Darpariaeth Gwasanaeth i Ddioddefwyr
– Cryfhau trefniadau diogelu yn erbyn ecsbloetio oedolion/plant drwy amddiffyn
dioddefwyr rhag rhagor o erledigaeth ac amddiffyn y rhai a allai fod yn agored i gael eu
hecsbloetio:
Roedd M yn ddynes 71 oed o Kenya a oedd wedi cael ei masnachu i’r DU ac yn destun
cam-fanteisio ariannol ac efallai rhywiol. Roedd hi wedi bod yn byw mewn eiddo oedd
bron yn adfail, ac nid oedd gwasanaethau’n ymwybodol ohoni'n flaenorol. Roedd
landlord yr eiddo wedi ffonio’r heddlu ac wedi dweud bod angen symud M o’r eiddo gan
ei bod wedi bod yn tresmasu mewn tŷ lle’r oedd y to’n anniogel. Symudwyd hi gan yr
heddlu ac aethpwyd â hi i’r swyddfa dai leol.
Nodwyd mewn sgriniad cychwynnol gan yr adran tai nad oedd hi’n cwrdd â’r meini prawf
ar gyfer cefnogaeth tai oherwydd ei statws mewnfudo a’r diffyg eglurder ynghylch ei
statws. Cyfeiriodd Tai at y gwasanaethau cymdeithasol a dderbyniodd gyfrifoldeb dan
SSWBA. Dangosodd asesiad ar M bod ganddi anghenion gofal a chymorth a chafodd ei
dyrannu i'r tîm Oedolion mewn Perygl.
Trefnwyd llety i M mewn llety lleol dros gyfnod y Nadolig, wedi’i ariannu ar y cyd gan yr
adran gofal cymdeithasol a thai. Cefnogwyd M i gael ffon gerdded ac i fynd i’r eglwys ar
ddiwrnod Nadolig, a rhoddwyd parseli bwyd iddi ac aeth gweithiwr cefnogi Oedolion
mewn Perygl â hi i siopa bwyd. Cafwyd cyswllt gan yr adran Tai dros y Nadolig.
Ddechrau mis Ionawr, aethpwyd â M am asesiad yn BAWSO, ble y cwrddodd hi â
gweithiwr a oedd yn gallu cyfathrebu yn Swahili. Trefnodd BAWSO fod M yn symud i
loches, a dyna y gwnaeth bythefnos yn ddiweddarach. Roedd M wrth ei bodd i fedru
siarad yn ei iaith ei hun, ac roedd yn arbennig o falch fod pryd o Kenya wedi cael ei
gynnig iddi. Cefnogwyd M i roi eglurhad dros ei statws cyfreithiol a chael y gwaith papur
cywir. Yn ystod ei hasesiad, datgelodd M gamdriniaeth rywiol a cham-fanteisio rhywiol a
chyfeiriwyd ei hachos at dîm arbenigol yr heddlu am gefnogaeth ac ymchwiliad pellach.
Mae M yn parhau i gael ei chefnogi a chafodd ei hachos ei arddangos fel enghraifft o
ymarfer rhyngasiantaethol ardderchog yn y MARAC Caethwasiaeth Fodern a Masnachu
Mewn Pobl Rhanbarthol.
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Blaenoriaeth Gyffredin Strategol 2: Cam-drin Domestig
Cefndir: Mae’r person ifanc yn 14 oed ac wedi cael eu cofrestru ar ddau achlysur
blaenorol oherwydd defnydd ei rhieni o alcohol a thrais yn y cartref.
Roedd gan Awdurdodau Lleol bryderon fod Plentyn A yn cael ei hecsbloetio’n rhywiol
oherwydd yr adroddwyd ei bod yn cysylltu â dynion hŷn annymunol. Roedd Plentyn A
mewn hwyliau isel ac yn arddangos arwyddion o hunan niweidio ac roedd yn defnyddio
alcohol a chyffuriau yr oedd y dynion annymunol hyn yn eu rhoi iddi.
Ar adeg y Gynhadledd Diogelu Plant Cychwynnol ym mis Mehefin 2019, aseswyd fod
plentyn A yn cael ei ecsbloetio ac yn dioddef esgeulustra oherwydd sawl ffactor:











Ar goll o’i chartref yn aml
Rhieni ddim yn gwneud adroddiadau
Cael ei darganfod mewn awdurdodau cyfagos gyda dynion annymunol
Dwyn o siopau
Defnyddio cyffuriau ac alcohol
Ddim yn mynd i’r ysgol
Hunan-barch isel
Rhieni wedi gwahanu ond yn dal i fyw gyda'i gilydd, gan beri dryswch i'r plentyn.
Pryderon bod ganddi anawsterau cymdeithasu a chyfathrebu

Ymyrraeth: roedd y cynllun diogelu gofal a chymorth yn dweud bod angen i rieni Plentyn
A ymgysylltu â’r rhaglen Lucy Faithful er mwyn cynorthwyo â gweithrediad effeithiol y
cynllun diogelu. Ymgysylltodd Plentyn â’i Weithiwr Cymdeithasol yn ogystal a mynychu’r
prosiect Arfwisg a oedd yn rhoi llwybrau diogel iddi. Roedd ymyrraeth amlasiantaeth yn
cynnwys yr adran addysg a oedd yn darparu addysg wedi'i theilwra'n arbennig, y tîm
Onyx yn ogystal a CAMHS a oedd yn ei helpu i reoli ei dealltwriaeth emosiynol a
chymdeithasol a'i hanawsterau cyfathrebu.
Ar y dechrau arweiniodd y cynllun gofal a chymorth at ostyngiad dramatig mewn
achosion o Blentyn A yn mynd ar goll o’i chartref; fodd bynnag daeth i’r amlwg wedyn
nad oedd ei rhieni’n rhoi gwybod am yr achosion hyn nac yn cydymffurfio a'r cynllun
diogelu. Roedd Plentyn A felly mewn mwy o berygl byth o gael ei hecsbloetio’n rhywiol
ac yn droseddol. Dechreuodd mam Plentyn A ddeall yn well y lefelau o risg cysylltiedig
â’i merch a daeth yn fwy gwyliadwrus o ran sicrhau ei bod yn gwybod lle oedd ei merch
gan ymgysylltu a'r Tim Ymyrraeth Teuluoedd.
Roedd y berthynas rhwng Plentyn A a'i rhieni yn wael i ddechrau ac roedd y cyfathrebu
rhyngddynt yn gyfyngedig ac yn aneffeithiol. Parhaodd y Gweithiwr Ymyrraeth Teuluoedd
i ddarparu ymyrraeth uniongyrchol, gyda’r Gweithiwr Cymdeithasol hefyd yn meithrin
perthynas o ffydd gyda Phlentyn A. Cafodd Plentyn A ddiagnosis o Syndrom Asperger yn
ddiweddarach, ail-ffocysodd CAMHS eu gwaith a rhoddwyd cyngor am ddulliau o
gyfathrebu. Dechreuodd perthynas y fam a’r ferch wella gyda’r ddwy yn treulio mwy o
amser yng nghwmni ei gilydd. Llwyddodd mam Plentyn A a’r gweithwyr proffesiynol i'w
hysgogi i ddatblygu diddordebau newydd diogel a’i dysgu i adnabod perthynas ddiogel ac
anniogel.
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Canlyniad: Ar ôl wyth mis o’r ymyrraeth gywir o dan gynllun diogelu gofal a chymorth
roedd tystiolaeth bod y risgiau o escbloetiaeth a ddynodwyd wedi lleihau. Roedd Plentyn
A yn gallu cyfleu ei theimladau'n well ac aeth yn ôl i addysg llawn amser heb unrhyw
adroddiadau pellach ei bod wedi mynd ar goll o’i chartref.
Mae Plentyn A wedi ffurfio dau gyfeillgarwch diogel ac mae’r berthynas rhyngddi hi a’i
mam wedi gwella’n sylweddol. Mae’r Awdurdod Lleol yn dal yn ymwneud â Phlentyn A
ond mae hyn dan gynllun gofal a chymorth.

Cydflaenoriaeth 2 Bwrdd Diogelu Gogledd Cymru: Cynyddu ymwybyddiaeth a herio
agweddau o VAWDASV ar draws Gogledd Cymru:
Cefndir: Roedd y Tîm Diogelu Oedolion wedi derbyn cysylltiad gan y tîm AMPH ynglŷn
ag unigolyn oedd â phryderon diogelu. Roedd y wraig hon yn eithaf sâl ac roedd ei
phartner yn atal mynediad i’r cartref ac at yr unigolyn. Er mwyn diogelu, roedd y Tîm
Diogelu yn gallu gwneud cais a chyflwyno APSO, cael mynediad at yr unigolyn a chafodd
ei derbyn yn yr ysbyty o dan Adran 2 o’r Ddeddf Iechyd Meddwl.
Ymyrraeth: Roedd gwaith partneriaeth rhwng y Tîm Iechyd Meddwl Cymunedol a’r Tîm
Diogelu Oedolion, gydag arweiniad clir wedi’i seilio gan yr SSWBA, wedi arwain at y
wraig fregus hon yn derbyn cefnogaeth yr oedd ei hangen a mynd i’r ysbyty.
Canlyniad: Wrth i’r Prosesau Diogelu ddod i ben, roedd y tîm yn ymwybodol nad oedd yr
oedolyn agored i niwed bellach yn y berthynas gamdriniol hon.
Roedd yr APSO hefyd wedi helpu i ddatblygu hyder y Tîm Diogelu Oedolion, gan eu bod
yn teimlo eu bod yn cael eu cefnogi gan wybod bod y broses APSO wedi’i defnyddio’n
ddefnyddiol i ddarparu canlyniadau gwell i ddinasyddion.

Blaenoriaeth Strategaeth ar y Cyd: 2c. Cynyddu ymwybyddiaeth plant, pobl ifanc ac
oedolion am berthnasau diogel, cyfartal ac iach
Mae’n brin iawn i Oedolyn atgyfeirio ei hun o dan y Gweithdrefnau Diogelu ond roedd
hwn yn achos diweddar. Derbyniwyd adroddiad gan ddyn oedd yn hawlio ei fod wedi’i
drin yn ormesol gan ei chwaer oedd yn byw yn y dref. Roedd yn ddyn medrus iawn gyda
gallu llawn i wneud pob penderfyniad o ran ei brydles a materion ariannol ond roedd ei
chwaer yn mynnu gwneud pob penderfyniad bach a mawr ar ei ran ym mhob agwedd o’i
fywyd.
Atgyfeiriodd ei hun i’r Uned Ddiogelu ac ar ôl cwblhau’r ymholiad cychwynnol – oedd
wedi profi bod yr adroddiad yn briodol a bod y dyn angen ei ddiogelu rhag camdriniaeth
emosiynol a seicolegol ei chwaer – cafodd yr achos ei atgyfeirio i weithiwr cymdeithasol
o fewn yr ardal ble roedd yn byw. Roedd yn rhaid cymryd camau sensitif a gofalus, er
mwyn gweithio’n gyfrinachol oherwydd nad oedd yn dymuno i’w chwaer wybod am y Tîm
Diogelu. Er nad oedd y brawd a’r chwaer yn byw gyda’i gilydd, un o ddymuniadau’r
brawd oedd symud i dref arall cyfagos. Roedd yn teimlo y byddai cael pellter rhyngddynt
yn ei wneud ychydig yn fwy anodd i’w chwaer ei “reoli” i’r fath raddau.
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Roedd yna ganlyniad cadarnhaol yn yr achos hwn gan y canfuwyd fflat addas i’r gŵr.
Mae nawr yn byw’n annibynnol ac yn gallu byw bywyd llawnach, hapusach a chyfrannu
unwaith eto i’r gymdeithas.
Er gwaethaf y problemau a achoswyd gan y chwaer yn ymwybodol o ddymuniadau ei
brawd, deellir y bu cymodi a bellach mae yna “berthynas” wahanol, iachach rhwng y
ddau erbyn hyn.

Blaenoriaeth Strategol 3: Gwella ymwybyddiaeth a chydymffurfedd â’r broses Oedolion
mewn Perygl (Bwrdd Diogelu Oedolion Gogledd Cymru)
Cefndir: Mynegodd darparwr gofal preswyl bryderon mewnol am aelod o staff tuag at
Oedolyn mewn Perygl oedd mewn gofal preswyl. Daethpwyd o hyd i ffilm oedd yn
awgrymu bod y preswylydd wedi dioddef ymosodiad a chamdriniaeth gan yr aelod o
staff, o ganlyniad i ddulliau adrodd mewnol a defnydd o deledu cylch cyfyng mewnol.
Ymyrraeth: Fe wnaeth y sefydliad gofal wahardd yr aelod staff yn syth, casglu unrhyw
dystiolaeth a gweithio gyda’r awdurdodau.
Fe wnaeth archwiliad pellach o’r cylch teledu cyfyng ddangos digwyddiadau honedig
eraill gan ddatgelu ail aelod o staff yn ymddwyn mewn dull camdriniol honedig tuag at yr
un preswylydd, a nifer o staff eraill yn methu cymryd y cyfle i weithredu.
Derbyniwyd adroddiad pellach o safbwynt honiadau bod dau ofalwr wedi cam-drin yr un
Oedolyn mewn Perygl yn gyhoeddus, y tu allan i siop. Roedd gwaith partneriaeth da, ac
ymgysylltu gyda Gwasanaethau Heddlu Lleol, wedi arwain at fwy o dystiolaeth oddi ar
Deledu Cylch Cyfyng.
Canlyniad: Mae ymchwiliad ar y cyd gan yr heddlu, Gwasanaethau Cymdeithasol i
Oedolion, BIPBC, Arolygiaeth Gofal Cymru, Eiriolwr annibynnol ac arbenigwr ymddygiad
wedi golygu pump diswyddiad, dau rybudd ysgrifenedig terfynol a dau ymyrraeth rheoli
ffurfiol.
Mae dau aelod o staff hefyd wedi eu cyhuddo o gamdrin / esgeuluso’n fwriadol ac yn
wynebu achos troseddol.
Mae lles y preswylydd bellach yn gwella’n sylweddol.

Blaenoriaeth Strategol 3b: Dymuniadau a theimladau’r unigolyn yn amlwg trwy gydol y
Broses Ddiogelu:
Cefndir: Dinesydd 32 oed yn byw yn y gymuned, mynegwyd pryderon gan y tîm
camddefnyddio sylweddau yn ymwneud â chyhuddiad o gam-drin rhywiol gan ffrind neu
ddyn anhysbys. Roedd hefyd honiad hanesyddol o gam-drin rhywiol, corfforol ac
emosiynol yn ymwneud â chyn-bartner. Nid oedd yr oedolyn eisiau rhoi gwybod am yr
achosion hyn i’r heddlu, ystyriwyd fod ganddi allu ar adeg gwneud y datgeliad hwn.
Serch hynny, mae cydnabyddiaeth gan y gweithwyr proffesiynol dan sylw y byddai gallu
A yn amrywio ar adegau oherwydd lefel ei meddwdod.
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Roedd ffactorau risg ychwanegol yn ymwneud ag eraill e.e. aelodau o’r teulu ac eraill y
gellir eu hystyried yn ‘oedolion mewn perygl’. Gweithredwyd mesurau Diogelu ar gyfer y
dioddefwr honedig, aelodau eraill y teulu a’r pryderon diogelu ehangach. Ni
ymgynghorwyd â’r unigolyn ynglŷn â rhoi gwybod am y cyhuddiad hwn, felly nid oedd
cydsyniad â’r adroddiad diogelu ac nid oedd yr ymholiadau adran 126 wedi eu harchwilio
gan yr Adroddwr. Cynhaliwyd trafodaethau pellach gan yr Adroddwr gyda’r unigolyn i
ystyried pa gamau fyddai’n eu dymuno, roedd yr unigolyn yn cytuno y byddai cefnogaeth
ychwanegol ynglŷn â diogelu gan eiriolwr annibynnol yn ei galluogi i gael llais drwy’r
broses hon.
Ymyriadau: Dechreuodd proses ddiogelu gydag ymholiadau Adran 126 i benderfynu a
oedd y dinesydd yn oedolyn mewn perygl, yn profi neu mewn perygl o gamdriniaeth ac o
ganlyniad yn methu diogelu ei hun yn erbyn camdriniaeth. Roedd Ymarferydd Arweiniol
yn sefydlu gallu’r unigolyn i gefnogi ei dymuniadau a’i barn ar y camau a ddymunir
ganddi. Roedd yr unigolyn yn gallu mynegi pa gamau a ddymunir ganddi e.e.
canlyniadau personol.
Mae’r ymholiadau hyn yn cynnwys nifer o asiantaethau e.e. Yr Heddlu, BIPBC, timau
IMC, Gwasanaethau Plant, Eiriolaeth (CADMAS). Casgliad yr ymholiadau oedd bod
achos rhesymol i amau bod yr unigolyn hwn yn oedolyn mewn perygl. Cytunodd y
gweithwyr proffesiynol bod yr wybodaeth yn cefnogi’r farn bod yr unigolyn mewn perygl o
niwed pellach, roedd yr unigolyn wedi cydsynio i weithredu’r broses ddiogelu i adolygu
strategaethau diogelu ac felly lleihau perygl o niwed pellach.
Roedd ymdrechion pellach gan yr Heddlu i gefnogi’r oedolyn i wneud cwyn i ganiatáu
sefydlu ymchwiliad troseddol, ond gwrthododd yr unigolyn i gwyno. Cyflwynwyd nifer o
atgyfeiriadau amddiffyn plant i sicrhau fod unrhyw gwynion diogelu ehangach yn cael eu
harchwilio’n llawn gan yr asiantaeth briodol. Cefnogodd yr eiriolwr yr unigolyn drwy gydol
y broses a galluogi ei barn a’i dymuniadau i fod wrth galon y broses ddiogelu hon.
Canlyniad: Roedd y camau a gymerwyd yn canolbwyntio ar yr unigolyn, roedd yna
ddealltwriaeth glir o’r canlyniadau personol yr oedd yr oedolyn yn dymuno eu cyflawni.
Roedd ei chanlyniadau wrth galon y system i gefnogi dod o hyd i’r datrysiad cywir. Yn
anffodus, roedd yr unigolyn wedi ymddieithrio o’r broses ac ni chyflawnwyd y cynllun
amddiffyn oedolion, dywedodd yr unigolyn ei bod yn gallu cadw ei hun yn ddiogel ac nad
oedd angen y gefnogaeth gan y gweithwyr proffesiynol.

Blaenoriaeth Strategol: 4b. Bod pob disgybl oedran ysgol yn cael eu haddysgu mewn
amgylchedd lle gallant ffynnu a chael eu cadw’n ddiogel:
Cefndir: Mae B yn fachgen 13 oed sydd wedi derbyn diagnosis ADHD, anabledd dysgu
ac anawsterau lleferydd ac iaith Roedd yn derbyn gofal gan ei deulu mamol ers yn 3 oed
(o dan orchymyn gwarchodaeth arbennig). Nid oedd ei rieni biolegol yn gallu gofalu
amdano oherwydd effaith camddefnyddio cyffuriau ac alcohol.
Roedd gweithgaredd gwybyddol B, ADHD ac anawsterau cyfathrebu sylweddol yn
effeithio ar ei allu i ddatblygu perthnasoedd cadarnhaol gyda chyfoedion. Roedd wedi
cael profiad o fwlio drwy gydol ei blentyndod ac yn ceisio cael ei dderbyn gan ei
gyfoedion. Yn ystod y cyfnod hwn, roedd yna bryder cynyddol am B yn dianc ac yn
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mynd ar goll o’i gartref am gyfnodau. Dechreuodd B ysmygu ac arbrofi gyda
sylweddau, ac roedd mewn perygl o gamfanteisio troseddol drwy linellau cyffuriau. Er
gwaethaf eu hymdrechion nid oedd y teulu yn gallu diogelu B rhag niwed. Dechreuwyd
Gweithdrefnau Amddiffyn Plant.
Ymyrraeth: Darparwyd cefnogaeth gychwynnol gan y Tîm o Amgylch y Teulu. Yn 2019
cafodd y person ifanc ei atgyfeirio i’r Gwasanaeth Plant Arbenigol. Wrth gydnabod ei
anghenion ychwanegol, penderfynwyd ei bod yn well asesu ei anghenion gofal a
chefnogaeth.
Penderfyniad y Gynhadledd Achos Amddiffyn Plant oedd bod y person ifanc mewn
perygl o niwed sylweddol a bod angen cynllun amddiffyn plant aml-asiantaeth. Roedd y
cynllun amddiffyn plant yn cynnwys ymagwedd gydgysylltiedig gydag asiantaethau’n
gweithio’n agos gyda’r person ifanc a’i deulu:







Ymyrraeth seicolegol i gefnogi’r person ifanc o amgylch hunaniaeth, bwlio a
pherthynas ddiogel gyda chyfoedion.
Canfuwyd lleoliad addysgol priodol ble gellir gwireddu ei ddeilliannau addysgol,
Mynediad i ‘Be di’r Sgôr’ (sesiynau atal cyffuriau) wedi’i sicrhau.
Penodwyd Gweithwyr Cefnogi i weithio gyda B i ddatblygu ei weithgareddau
hamdden a chymdeithasol.
Darparu gwasanaeth ar alwad y tu allan i oriau fel y gallai ddychwelyd gartref o’r
gorsafoedd heddlu ar ôl cyfnodau o ddianc.
Roedd CAMHS wedi darparu cefnogaeth rhianta i’r teulu ac asesiad parhaus o
anghenion y person ifanc.

Canlyniad: Symudodd y teulu i ardal arall a chwblhawyd trosglwyddiad cadarn gyda
gwasanaethau’n gorgyffwrdd i sicrhau trosglwyddiad llyfn i’r person ifanc. Roedd y
Cynllun Diogelwch yn ei gadw’n ddiogel. Gwrandawyd arno a’i gefnogi i ddeall bod bwlio
yn anghywir. Derbyniodd gymorth i wneud synnwyr o’r cyfnodau y bu ar goll yn y
gorffennol. Roedd siart wobrwyo gyda lluniau wedi’i gweithredu ac roedd yn
llwyddiannus i leihau’r cyfnodau y bu ar goll.
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GEIRFA:
ADD

Adolygiad Dynladdiad Domestig

DPA

Dangosydd Perfformiad Allweddol

ADIM

Anableddau Dysgu Iechyd Meddwl

DGCLl

Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a
Llesiant (Cymru) 2014

ALl

Awdurdod Lleol
DoLS

Trefniadau Diogelu Rhag Colli Rhyddid

AYO

Adolygiad Ymarfer Oedolion

AYOE

Adolygiad o Ymarfer Oedolion Estynedig

AYP

Adolygiad Ymarfer Plant

AYPE

Adolygiad o Ymarfer Plant Estynedig

BDAC

Bwrdd Diogelu Annibynnol Cenedlaethol

BIPBC

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

BLlDP

GAPCG

Gweithdrefnau Amddiffyn Plant Cymru
Gyfan

GCIGC

Gwasanaeth Cyngori Iechyd a Gofal
Cymdeithasol

GCLl

Grwpiau Cyflawni Lleol

GH a DG

Grŵp Hyfforddiant a Datblygu’r Gweithlu

GIP

Gofal Iechyd Parhaus

GPC

Y Gwasanaeth Prawf Cenedlaethol

HGC

Heddlu Gogledd Cymru

ICC

Iechyd Cyhoeddus Cymru

IMO

Iechyd Meddwl Oedolion

LlC

Llywodraeth Cymru

MAPF

Fforwm Proffesiynol Amlasiantaethol

MARAC

Cynhadledd Asesu Risg Amlasiantaeth

NSPCC

Y Gymdeithas Genedlaethol er Atal
Creulondeb i Blant

Bwrdd Lleol Diogelu Plant

BDGC

Byrddau Diogelu Gogledd Cymru

BDOGC

Bwrdd Diogelu Oedolion Gogledd Cymru

BDPGC

Bwrdd Diogelu Plant Gogledd Cymru

CAC

Cwmni Adsefydlu Cymunedol

CAMHS

Gwasanaethau Iechyd Meddwl Plant a Phobl
Ifanc

CAMPUS Penodol, Mesuradwy, Cyflawnadwy, Realistig,
Amserol
CBSC

Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy

CBSW

Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

PaG

Polisi a Gweithdrefnau

CCH

Comisiynydd Cwynion yr Heddlu

PDGGC

Partneriaeth Datblygu Gweithlu Gofal
Cymdeithasol

CG

Cyngor Gwynedd
POVA

Amddiffyn Oedolion sy'n Ddiamddiffyn

CRhB

Camfanteisio’n Rhywiol ar Blant
PRUDIC

CSDd

Cyngor Sir Ddinbych

Ymateb Trefniadol i Farwolaethau Annisgwyl
mewn Plentyndod

CSFf

Cyngor Sir y Fflint

PVPU

Uned Amddiffyn Unigolion Diamddiffyn

CSYM

Cyngor Sir Ynys Môn
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GEIRFA:
SERAF

Fframwaith Asesu’r Risg o Gamfanteisio
Rhywiol

UCLl

Uned Cyflawni Lleol

WAST

Ymddiriedolaeth Gwasanaethau Ambiwlans
Cymru

YRhN

Ymddygiad Rhywiol Niweidiol

YM

Ynys Môn
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