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Cyflwyniad: 

 

 

 
Mae’n bleser gennym gyflwyno ar y cyd Adroddiad Blynyddol Bwrdd Diogelu Gogledd 

Cymru (BDGC). 

 

Mae’r Adroddiad Blynyddol hwn yn amlinellu’r cynnydd yr ydym wedi ei wneud yng 

nghyswllt yr amcanion a osodwyd fel rhan o’n Cynllun Strategol Blynyddol ym mis 

Chwefror 2020. Wrth inni fynd rhagom i gyhoeddi, rydym yn dal yng nghanol pandemig 

byd-eang COVID-19, sydd wedi cael effaith fawr ar bob gwasanaeth cyhoeddus yn ystod 

cyfnod yr adroddiad. Rydym yn fach o allu adrodd ein bod, fel Bwrdd, wedi parhau i 

flaenoriaethu arferion diogelu ar draws y rhanbarth, er gwaethaf yr holl heriau a 

wynebwyd gan holl bartneriaid BDGC.  

 

Bydd yr adroddiad yn amlygu effaith y pandemig a sut rydym ni, fel partneriaid aml-

asiantaethol, wedi goresgyn rhai o’r heriau wrth ddarparu gwasanaethau diogelu ar 

draws rhanbarth BDGC.  Bydd yr adroddiad yn cynnwys enghreifftiau o arferion da, ac yn 

dangos ymrwymiad y gweithlu diogelu ar draws gogledd Cymru.  Ni allwn danbrisio 

ymrwymiad y gweithlu i hyrwyddo diogelwch a lles unigolion ar draws y rhanbarth.  Fel 

bwrdd, hoffem gydnabod yn ffurfiol y gwaith a gyflawnwyd yn ystod cyfnod y pandemig 

hwn.  

 

Fe wnaethom barhau i weithio ar y blaenoriaethau strategol oedd wedi’u nodi, ond rydym 

yn cydnabod bod gennym ragor o waith i’w wneud, yn benodol yng nghyd-destun sicrhau 

cydymffurfiaeth â Gweithdrefnau Diogelu Cymru.   

 

Mae’r gwaith a wnaed yn y blynyddoedd diweddar i gyfuno’n strategol ffrydiau busnes a 

gwaith y ddau Fwrdd wedi parhau, ac yn awr mae gennym raglen sy’n gyfoethocach, 

gyda’r gwahanol feysydd ymarfer o fewn gwasanaethau oedolion a phlant yn dechrau 

gwella’i gilydd, gydag ymarferwyr yn gweld budd defnyddio dull pob oedran o weithio er 

mwyn gwarchod plant ac oedolion sydd mewn perygl. 

 

Bydd bob amser 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 o ran y gwaith o ddangos sut mae BDGC yn cael effaith ar 

ddeilliannau ar gyfer plant, pobl ifanc ac oedolion y mae angen eu diogelu.  
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Fel cadeiryddion y byrddau plant ac oedolion byddwn yn parhau i wasanaethu trigolion a 

chymunedau amrywiol rhanbarth gogledd Cymru wrth arwain y Bwrdd, a chyflawni’i 

amcanion, fel y’u nodwyd yn Rhan 7 Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant 

(Cymru) 2014, i warchod plant y rhanbarth, a’u hatal rhag profi camdriniaeth ac 

esgeulustod a mathau eraill o niwed. 

 

Yn olaf, hoffem fanteisio ar y cyfle hwn i gofio dau o swyddogion y bwrdd a fu farw 

oherwydd COVID-19 yn ystod y cyfnod hwn. Roedd Mark Jones a Chris Pearson yn 

adnabyddus ym maes Diogelu Oedolion, nid yn unig ar draws y rhanbarth, ond yn 

genedlaethol hefyd.  Roedd Mark yn benodol yn gwbl allweddol i’r gwaith o ddatblygu 

Gweithdrefnau Diogelu Oedolion Cymru.  

 

Yng ngeiriau Cadeirydd Bwrdd Prosiect y Gweithdrefnau Diogelu Cenedlaethol: “Fel y 

gwyddoch, cafodd Mark ddylanwad mawr iawn ar Weithdrefnau Diogelu Cymru. 

Roeddem yn aml yn trafod yn fanwl fanylion yr hyn oedd yn cael ei gynnwys ynddynt, ac 

roeddwn bob amser yn teimlo bod hyn yn golygu ein bod yn cael y gweithdrefnau’n iawn 

yn y diwedd, ac rwy’n credu mai Mark, a'r sylw a roddai i fanylion a phrosesau, sy'n 

haeddu rhan fawr o'r clod am hynny. Mae’r gweithdrefnau yn adlewyrchu’i wybodaeth a’i 

arbenigedd, a byddaf yn colli’i fewnbwn iddynt yn y dyfodol. Mae hon yn golled fawr i’r 

gymuned ddiogelu.” 

 

Jenny Williams  Cadeirydd Bwrdd Diogelu Plant Gogledd Cymru  

Neil Ayling  Cadeirydd Bwrdd Diogelu Oedolion Gogledd Cymru  
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Nod 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 sylfeini 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 sydd 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 y’u hamlinellir yn Rhan 7 Deddf Gwasanaethau 

Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014, i amddiffyn ac atal plant ac oedolion sydd mewn 

perygl yn y rhanbarth rhag dioddef camdriniaeth ac esgeulustod a mathau eraill o niwed. 

 

1.0 Ynghylch Byrddau Diogelu Gogledd Cymru: 

1.1 Strwythur ac Aelodaeth: 

Mae Byrddau Diogelu Gogledd Cymru yn cyfarfod bedair gwaith y flwyddyn ar hyn o bryd, 

ac yn cyfarfod ar y cyd ddwywaith y flwyddyn; 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.  

Mae Grwpiau Cyflawni Ymarfer a Grŵp Polisïau a Gweithdrefnau'r Bwrdd yn cyfarfod bob 

chwarter ar hyn o bryd. Mae'r Grwpiau Adolygu Ymarfer, a'r Grŵp Gweithlu a Hyfforddiant ar 

y Cyd, yn cyfarfod ddwywaith y mis hefyd.
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Strwythur Bwrdd: 

 
Bwrdd Diogelu Oedolion Gogledd Cymru: 

 

 
 

Bwrdd Diogelu Plant Gogledd Cymru: 
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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) 
 
Is-gadeirydd: Michelle Denwood (Cyfarwyddwr 
Cyswllt Diogelu - Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi 
Cadwaladr (BIPBC)) 
 
Cyngor Ynys Môn - Cyfarwyddwr Gwasanaethau 
Cymdeithasol Pennaeth Gwasanaethau Oedolion 
 
CBS Conwy - Cyfarwyddwr Strategol Gofal 
Cymdeithasol ac Addysg a Phennaeth y 
Gwasanaeth Plant, Teuluoedd a Diogelu 
 
Cyngor Sir Ddinbych - Cyfarwyddwr Corfforaethol 
Cymunedau a Phennaeth y Gwasanaethau 
Cymorth Cymunedol 
 
Cyngor Sir y Fflint - Prif Swyddog Gwasanaethau 
Cymdeithasol ac Uwch Reolwr Diogelu a 
Chomisiynu 
 
Cyngor Gwynedd - Cyfarwyddwr Corfforaethol a 
Phennaeth Gwasanaethau Iechyd a Lles Oedolion 
 
CBS Wrecsam - Pennaeth Gofal Cymdeithasol i 
Oedolion 
  
Cyfarwyddwr Nyrsio Iechyd Meddwl ac 
Anableddau Dysgu BIPBC 
 
Y Gwasanaeth Prawf Cenedlaethol – Swyddog 
Dynodedig 
 
Heddlu Gogledd Cymru – Ditectif Uwch-
arolygydd/Uned Amddiffyn Pobl Ddiamddiffyn 
 
Iechyd Cyhoeddus Cymru – Nyrs Dynodedig, Tîm 
Diogelu Cenedlaethol 
 
Fforwm Gofal Cymru – Prif Weithredwr 
 
Ymddiriedolaeth Gwasanaeth Ambiwlans Cymru – 
Pennaeth Diogelu 
 
Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru – 
Rheolwr Tîm Atal Tanau Bwriadol ac Addysg 
Busnes  
 
Carchar EM Berwyn – Pennaeth Diogelwch a 
Chydraddoldeb 

Cadeirydd: Jenny Williams (Cyfarwyddwr Gofal 
Cymdeithasol ac Addysg – Cyngor Bwrdeistref Sirol 
Conwy) 
 
Is-gadeirydd: Jason Devonport Ditectif Brif Uwch-
arolygydd (Uned Amddiffyn Pobl Fregus – PVPU) 
 
Cyngor Ynys Môn - Cyfarwyddwr Gwasanaethau 
Cymdeithasol, Pennaeth y Gwasanaethau Plant a 
Theuluoedd 
 
CBS Conwy – Pennaeth y Gwasanaethau Plant, 
Teuluoedd a Diogelu  
 
Cyngor Sir Ddinbych - Cyfarwyddwr Corfforaethol 
Cymunedau a Phennaeth Addysg a Gwasanaethau 
Plant 
 
Cyngor Sir y Fflint – Pennaeth y Gwasanaethau 
Plant a Chyfarwyddwr y Gwasanaethau 
Cymdeithasol 
 
Cyngor Gwynedd – Pennaeth Cefnogi Plant a 
Theuluoedd a’r Cyfarwyddwr Corfforaethol  
 
Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid – Rheolwr 
Gwasanaeth Atal a Chefnogi  
 
Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid Wrecsam – 
Pennaeth Gwasanaeth  
 
Gwasanaeth Carchardai Ei Mawrhydi - Pennaeth 
Gwarchod y Cyhoedd 
 
Barnardo’s – Pennaeth Diogelu Corfforaethol, 
Cyfarwyddwr Cynorthwyol Gwasanaethau Plant  
 
Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr – 
Cyfarwyddwr Cyswllt Diogelu a Doctor Penodedig 
Diogelu Plant  
 
CBS Wrecsam - Pennaeth Gwasanaethau Plant 
 
Gwasanaeth Prawf Cenedlaethol - Pennaeth yr Uned 
Gyflawni Leol 
 
Iechyd Cyhoeddus Cymru – Nyrs Dynodedig, Tîm 
Diogelu Cenedlaethol 
 
NSPCC – Rheolwr Gwasanaeth Gogledd Cymru 
(Gwasanaethau Plant)  
 
Ymddiriedolaeth Gwasanaeth Ambiwlans Cymru – 
Arbenigwr Diogelu, Cyfarwyddiaeth Ansawdd, 
Diogelwch a Phrofiad Cleifion 
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2. Y Camau Gweithredu a gymerwyd gan y Byrddau Diogelu i gyflawni amcanion 
penodol. 

 
Yn ystod mis Ebrill 2020, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru ganllawiau diwygiedig ynghylch eu 
disgwyliadau ynghylch gwaith a swyddogaethau'r Byrddau Diogelu yn ystod pandemig 
COVID-19. 

 
Gwaith y Byrddau Diogelu, fel y nodir yn 
Neddf Gwasanaethau Cymdeithasol a 
Llesiant (Cymru) 2014, ac mewn 
Rheoliadau a chanllawiau statudol, yw: 

 
•  diogelu plant ac oedolion y mae 

angen gofal a chefnogaeth arnynt ac 
sy’n profi camdriniaeth, esgeulustod 
neu fathau eraill o niwed, ac 

• atal plant ac oedolion rhag bod mewn 
perygl o brofi camdriniaeth, 
esgeulustod neu fathau eraill o niwed. 

 
Y disgwyliad oedd y byddai’r amcanion hyn yn parhau i lywio blaenoriaethau’r 
Byrddau Diogelu yn ystod pandemig COVID-19. Fodd bynnag, roedd Llywodraeth 
Cymru’n cydnabod y gallai'r ffyrdd yr oedd yr amcanion hyn yn cael eu cyflawni fod yn 
wahanol tra byddai trefniadau COVID-19 mewn grym.  
 
Y canlynol yw’r prif bwyntiau a gwmpesir yn y canllawiau, ynghyd â diweddariad 
mewn perthynas â Byrddau Diogelu Gogledd Cymru. 
 
a) Dylai Gweithdrefnau Diogelu Cymru barhau i 

gael eu gweithredu, ond cydnabyddir y bydd 
angen hyblygrwydd wrth gymhwyso 
Gweithdrefnau Diogelu Cymru yn ystod 
pandemig COVID-19. 

Ymateb: Mae gweithdrefnau wedi’u gweithredu. Fel BDGC buom yn parhau i 
ddarparu hyfforddiant, yn benodol i sefydliadau addysg a chartrefi gofal, yn ystod y 
cyfnod clo cyntaf. Roeddem yn ymwybodol iawn nad oeddem wedi cwblhau’r holl 
weithdai yr oeddem wedi’u comisiynu ar gyfer staff, ac a oedd i fod i gael eu 
cwblhau ym mis Mawrth 2020. O’r herwydd, cynhaliwyd gweithdai ar-lein drwy 
gydol mis Gorffennaf tan fis Medi 2020. 
 

b)  Dylai Byrddau Diogelu, gan weithio gyda phartneriaid diogelu perthnasol, nodi 
unrhyw faterion rhanbarthol sy’n galw am ddatblygu polisïau neu weithdrefnau 
rhanbarthol er mwyn hyrwyddo diogelu plant ac oedolion tra mae trefniadau 
COVID-19 mewn grym. 
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Ymateb: Mae grwpiau P&P yn parhau i gyfarfod ar-
lein. Yn ystod y cyfnod hwn, fe ddatblygwyd y 
dogfennau canllaw ychwanegol sy’n angenrheidiol er 
mwyn cefnogi gweithredu Gweithdrefnau Diogelu 
Cymru. 

  
c)  Dylai Byrddau Diogelu atgoffa’r partneriaid diogelu perthnasol am yr angen i rannu 

unrhyw faterion sy’n dod i’r amlwg o ganlyniad i’r trefniadau cyfredol sy’n creu 
materion diogelu newydd. 

 Ymateb: Mae BDGC a’r is-grwpiau’n cyfarfod ar-lein ac mae materion ymarfer yn 
cael eu hamlygu. 

 
d)  Dylai Byrddau Diogelu godi unrhyw faterion sy’n effeithio’n benodol ar effeithiolrwydd 

trefniadau diogelu yn y rhanbarth gyda'r partneriaid a'r cyrff perthnasol, a'u cefnogi i 
ganfod datrysiadau lle bynnag y mae hynny'n bosibl. 

 Ymateb: Roedd cyfarfodydd ar-lein yn cael eu cynnal rhwng Llywodraeth Cymru a’r 
byrddau diogelu yn ystod y cyfnod hwn. Roedd cyfarfodydd yn cael eu cynnal yn 
fisol. 

 
e)   Adroddiad Perfformiad Blynyddol Adolygiad 

Ymarfer Plant – Dylai’r Byrddau Diogelu 
atgoffa’u partneriaid o bwysigrwydd cyfeirio 
achosion i gael eu hadolygu. Bydd pethau 
pwysig i’w dysgu o achosion sy’n bodloni’r 
meini prawf yn codi yn ystod y cyfnod 
digynsail hwn. 
Ymateb: Mae is-grwpiau’r Bwrdd Diogelu, megis y grŵp Adroddiad Perfformiad 
Blynyddol / Adolygiad Ymarfer Plant yn cyfarfod ar-lein.  Rydym wedi gweld effaith 
prinder adolygwyr wrth i asiantaethau orfod canolbwyntio ar faterion gweithredu o 
ddydd i ddydd. Bydd hyn yn bwynt fydd dan bwysau dros y misoedd nesaf. 

 
f)   O ran cynnal archwiliadau, adolygiadau ac ymchwiliadau fel sy’n ofynnol yn unol â’r 

amcanion, mae Llywodraeth Cymru yn ymwybodol y bydd rhwystrau sylweddol i 
gyflawni’r swyddogaeth hon tra bod trefniadau COVID-19 mewn grym. Fodd bynnag, 
mae Llywodraeth Cymru’n disgwyl i Fyrddau Diogelu fonitro a chadw cofnod o 
unrhyw ddigwyddiadau tra bod trefniadau COVID- 19 mewn grym.  
Ymateb: Nid yw BDGC wedi gallu cynnal archwiliadau aml-asiantaethol yn ystod y 
cyfnod hwn gan fod mynediad i swyddfeydd wedi bod yn gyfyngedig a chan nad yw 
pob awdurdod yn defnyddio'r un system TG. Cafodd hyn effaith ar y gwaith a oedd i 
fod i ddigwydd yn ystod 2020-21. 
 

g)  O ran monitro i ba raddau y mae unrhyw argymhellion a wnaed wedi neu yn cael eu 
cyflawni, mae Llywodraeth Cymru’n cydnabod y bydd y swyddogaeth hon anodd i’r 
Byrddau Diogelu ei blaenoriaethu neu ei gweithredu tra bod trefniadau COVID-19 
mewn grym. 
Ymateb: Mae cyfarfodydd ar-lein wedi cynorthwyo BDGC i gyflawni’i 
swyddogaethau. 
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h)  Mae Llywodraeth Cymru yn disgwyl i’r Byrddau Diogelu adolygu’n barhaus y ffyrdd 
y mae swyddogaeth y Bwrdd, partneriaid a chyrff perthnasol yn gweithredu i liniaru 
effaith trefniadau COVID-19 fel bod plant ac oedolion yn cael eu diogelu. 
Ymateb: Yn ystod y cyfnod clo cyntaf, roedd eitemau ar agendâu yn canolbwyntio ar 
ddangosyddion perfformiad ac ar effaith Covid. 

 
i)    Disgwyliad y byddai'r Byrddau Diogelu yn lledaenu gwybodaeth am arferion gorau a 

dysgu yng nghyswllt ymatebion i faterion diogelu, a ffyrdd i liniaru effaith y pwysau 
presennol er mwyn hyrwyddo diogelu plant ac oedolion. Bydd Byrddau Diogelu 
hefyd yn allweddol i’r gwaith o adnabod a gweithio gyda phartneriaid i ymateb i 
faterion sy’n codi o ganlyniad i COVID-19. 
Ymateb: Rhannwyd gwybodaeth yn genedlaethol yn ystod y cyfnod hwn. Yn benodol, 

rhannwyd canllawiau Llywodraeth Cymru a hefyd ganllaw gan y Ganolfan Arbenigedd ar 

Gam-drin Plant yn Rhywiol. 

 
j)  Roedd Llywodraeth Cymru’n cydnabod na fyddai’n ymarferol hwyluso ymchwil yn 

ystod cyfnod pandemig COVID-19. 
  Ymateb: Ni wnaed ymchwil gan BDGC, ond fel y nodwyd, fe ranasom ymchwil 

cenedlaethol. 
 
k)   Hyfforddiant – Dylai Byrddau Diogelu adnabod a hyrwyddo unrhyw hyfforddiant 

diogelu ar-lein priodol y gellid ei hyrwyddo ar hyn o bryd, yn enwedig ar gyfer 
gwirfoddolwyr, a’r rhai sy’n dychwelyd i’r gwaith neu’n dechrau gweithio am y tro 

cyntaf, er mwyn lliniaru’r pwysau a achoswyd 
gan hunanynysu a salwch. 
Ymateb: Mae hyfforddiant wedi’i ddarparu ar-
lein yn ystod y cyfnod hwn, a datblygodd 
BDGC Fideos Diogelu Oedolion hefyd. Mae’r 
fideos wedi’u rhannu â Gofal Cymdeithasol 
Cymru fel y gall pob swyddog ar draws 
Cymru gael mynediad at y pecyn gwaith hwn. 

 
l) Trefnu a hwyluso rhaglen flynyddol o fforymau proffesiynol aml-asiantaethol. Am 

resymau ymarferol efallai na fydd yn bosibl cyflawni’r swyddogaeth hon hyd nes y 
bydd trefniadau COVID-19 wedi’u codi. 

  Ymateb: Mae hwn yn faes ymarfer yr effeithiwyd arno ers mis Mawrth 2020.  
 

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

 

Yn dilyn diwrnod datblygu busnes y Bwrdd a hefyd i adlewyrchu’r Agenda Cenedlaethol yng 
Nghymru, bu i ni ganfod dau faes blaenoriaeth ar gyfer Bwrdd y Plant a’r Oedolion 
 
1.  Hyrwyddo ymwybyddiaeth a chydymffurfiaeth o ran Gweithdrefnau Newydd Diogelu 

Oedolion Cymru (BDOGC)  
 
2.  Hyrwyddo ymwybyddiaeth a chydymffurfiaeth o ran Gweithdrefnau Newydd Diogelu   Plant 
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Cymru (BDPGC). 
 
Y sail resymegol i ddewis y ddau faes blaenoriaeth hyn oedd bod angen i ni hyrwyddo 
ymwybyddiaeth o Weithdrefnau Diogelu Newydd Cymru Gyfan ymhellach, ac fel rhanbarth, 
ddangos dros y deuddeng mis nesaf ein bod wedi ymwreiddio’r gweithdrefnau yn ein harferion.  
 
Yn ogystal, mae gennym feysydd gwella i barhau i weithio arnynt:  
 
 Arweinyddiaeth Gref a Thystiolaeth o Gydymffurfio 
 Mwy o Wybodaeth a Dysgu Parhaus 
 
Mae’r canlynol yn ddiweddariad ar y cynnydd a gyflawnwyd: 

 
 

3.1 Bwrdd Diogelu Oedolion Gogledd Cymru: 
 

Oedolyn mewn Perygl: Sicrhau bod Bwrdd Diogelu Oedolion 
Gogledd Cymru wedi sefydlu mesurau i amddiffyn ac atal 
Oedolion mewn Perygl rhag camdriniaeth, a chadw at 
weithdrefnau Diogelu Oedolion Cymru Gyfan 

 
Cynnydd: Mae Bwrdd Diogelu Oedolion Gogledd Cymru wedi creu pecyn cymorth i wneud 
archwiliad hunanasesu i’r holl asiantaethau partner eu cyflawni  
Bydd y pecyn gwaith yn canolbwyntio ar y meysydd canlynol i sicrhau cydymffurfiad â 
gweithdrefnau Diogelu Cymru: 

 
 Polisïau a gweithdrefnau 
 Gofynion cofnodi 
 Datblygu'r gweithlu 
 Diwylliant sefydliadol 
 Comisiynu  
 
Bydd yr archwiliad yn cael ei gwblhau ym Medi 21. Roedd y pecyn gwaith hwn i'w gwblhau ym 
Mawrth 2020 ond teimlai holl aelodau’r bwrdd nad oedd hyn yn bosib ac yn enghraifft o ble mae 
Covid wedi effeithio ar waith BDGC.  
 
Bu i ni gomisiynu datblygiad Fideos Diogelu Oedolion. Roedd y deunydd yn cynnwys pob rhan 
o’r gweithdrefnau a hefyd yn amlygu egwyddorion allweddol y gweithdrefnau. Fel nodwyd mae'r 
fideos ar gael ar wefan Gofal Cymdeithasol Cymru.  
 
Mae gwaith ar y gweill trwy Grŵp Polisïau a Gweithdrefnau BDOGC i sefydlu llwybr rhwng Iechyd 

a Gofal Cymdeithasol mewn perthynas ag ymholiadau S126 a rôl yr Ymarferydd Arweiniol. 

Mae gwaith yn mynd rhagddo hefyd gyda’r grŵp Eiriolaeth Rhanbarthol i sicrhau ein bod yn 
gallu cael gafael ar fwy o ddata ar arddangos fod yr Oedolyn mewn Perygl yn ganolog i’r broses 
ddiogelu.  
 
Trefnwyd cyfres o archwiliadau i asesu cydymffurfiaeth gyda’r gweithdrefnau i gychwyn yn 
Ionawr 2021, fodd bynnag mae hyn wedi ei oedi oherwydd y pandemig parhaus. 
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Oedolyn mewn Perygl: Mae ymarfer sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn wedi’i 
ymwreiddio ym mhroses ddiogelu pob asiantaeth. 
 
Cynnydd:  Mae arweiniad sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn yn cael ei ddatblygu i gyd-fynd â’r  
gweithdrefnau.  Mae’r gweithdai sydd yn cael eu comisiynu trwy’r is-grŵp Dysgu a Hyfforddiant i 
gyd yn cynnwys y canolbwynt ar gynllunio drwy ganolbwyntio ar yr unigolyn.  
 

Oedolyn mewn Perygl: Sicrhau bod y llwybr diogelu amlasiantaeth yn effeithiol mewn 
perthynas ag Achosion o Drais Domestig ac Oedolyn mewn Perygl. 
 
Cynnydd: Mae peilot o gyfarfodydd Cynhadledd Amlasiantaeth Asesu Risg (MARAC) wythnosol 
er mwyn trafod achosion mewn modd amserol. Mae hyn yn sicrhau y gellir adnabod unrhyw 
anghenion gofal neu gymorth neu wybodaeth a chyngor perthnasol a ellir ei ddarparu.  
Yn ogystal â chefnogi’r gwaith sy’n cael ei wneud gan y Bwrdd Bregusrwydd a Cham-fanteisio, 
mae’r BDOGC ynghyd â Byrddau Diogelu eraill yng Nghymru yn edrych ar greu arweiniad ar 
arferion penodol ar gyfer y meysydd canlynol:  

 
 Oedolion mewn Perygl ac Ecsploetiaeth  
 Oedolyn mewn Perygl a Cham-drin Domestic. 

 

3.2 Bwrdd Diogelu Plant Gogledd Cymru:  

Plentyn mewn perygl Sicrhau bod Bwrdd 
Diogelu Plant Gogledd Cymru wedi sefydlu 
mesurau i amddiffyn ac atal Plant mewn Perygl 
rhag camdriniaeth, a chadw at weithdrefnau 
Diogelu Cymru. 

 
Cynnydd: Mae Bwrdd Diogelu Plant Gogledd  
Cymru wedi creu pecyn cymorth i wneud archwiliad hunanasesu i’r holl asiantaethau partner eu 
cyflawni. Bydd y pecyn gwaith yn canolbwyntio ar y meysydd canlynol i sicrhau cydymffurfiad â 
gweithdrefnau Diogelu Cymru: 
 
 Polisïau a gweithdrefnau 
 Gofynion cofnodi 
 Datblygu'r gweithlu 
 Diwylliant sefydliadol 
 Comisiynu 
 
Bydd yr archwiliad yn cael ei gwblhau ym Medi 21. Fel nodwyd, oedwyd y pecyn gwaith hwn 
oherwydd Covid. 

 
Plentyn mewn perygl: Mae ymarfer sy’n canolbwyntio ar y plentyn wedi’i ymwreiddio 
ym mhroses ddiogelu pob asiantaeth. 
 
Cynnydd: Adeiladu ar y gweithdai a gynhaliwyd yn ystod 20/21, bydd y BDPGC yn cynnal 
digwyddiadau pellach am arfer sy’n canolbwyntio ar y plentyn. 
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Rydym bellach wedi sefydlu cysylltiadau gyda grŵp plant Tros Gynnal a byddwn yn defnyddio’r 
fforwm hwn i sicrhau ein bod yn cael mewnbwn gan Blant a Phobl Ifanc i’r holl ddatblygiadau 
polisi/strategaethau newydd.  

Plentyn mewn perygl: Sicrhau bod y llwybr diogelu amlasiantaeth yn effeithiol mewn 
perthynas ag achosion o Gam-drin Plant yn Rhywiol. 

 
Cynnydd: Yn ystod 20/21 mae BDPGC wedi parhau i weithredu cynllun gweithredu Yr  
Asiantaeth Cynnal Plant (CSA) Cenedlaethol trwy Grŵp Cyflawni Lleol. Mae gwaith a wnaed yn 
y maes hwn yn cynnwys: 
 
 Datblygu tudalen gwe Asesiad o Ddigonolrwydd Plant penodol ar wefan BDGC. Mae’r 

dudalen we yn cynnwys gwybodaeth ar y Cynllun Gweithredu Cenedlaethol ac amrywiaeth 
o ddeunyddiau a dolenni at wybodaeth ynghylch yr ymgyrch Stop it Now. 

 Anfonwyd negeseuon allweddol trwy Twitter BDGC ynghylch yr ymgyrch Stop it Now. 
 Anfonwyd taflenni Stop it Now ar draws y rhanbarth yn canolbwyntio’n benodol ar Addysg 

ac yn cynnwys ysgolion annibynnol. 
 Lucy Faithfull/Stop it Now! Bu i Gillian Jones fynychu’r tri Grŵp Cyflawni Lleol yn Rhagfyr 

2020. Rhannwyd cyflwyniad, posteri, briffiau gyda’r grŵp a dosbarthwyd y dogfennau hyn ar 
draws yr ardal cyflawni lleol. 

 
3.3. Cynllun Gwella BDGC: 

Arweinyddiaeth Gref a Thystiolaeth o Gydymffurfio: 

Mae BDGC yn parhau i fonitro ei gofrestr risg – i 
sicrhau bod BDGC yn cael gwybod am unrhyw 
risgiau o fewn ac ar draws gwasanaethau, a’u 
bod yn cael sicrwydd a’r wybodaeth ddiweddaraf am unrhyw gamau i’w cymryd i 
leihau’r risg.  

 
Cynnydd: Cofrestr Risg wedi’i ddiweddaru – meysydd allweddol yn cynnwys: 
 
 Effaith Covid 19  
 Adran 5 o Weithdrefnau Diogelu Cymru 
 
Yn y diwrnod Datblygu Busnes, cytunwyd bod angen i ni gynnwys y ddwy eitem ymarfer uchod 
i'r gofrestr risg.  
 
Mewn meysydd eraill roeddem wedi gweld cynnydd o ran lleihau’r perygl posib er enghraifft 
mae symud i gyfarfodydd rhithiol wedi golygu cynnydd mewn presenoldeb mewn cyfarfodydd is-
grwpiau. 
  
Cysylltiadau gyda byrddau partneriaeth eraill yn gyfyngedig ac nid yn cael eu rheoli’n 
effeithiol – mae’r gwaith a wnaed trwy’r adolygiad partneriaeth rhanbarthol wedi cryfhau'r 
cysylltiadau rhwng cyfarfodydd partneriaeth diogelu yn y rhanbarth. 
 
Cynnydd: Mae adroddiad adolygu partneriaeth diogelu rhanbarthol wedi’i gwblhau. 
Rydym wedi gostwng nifer y cyfarfodydd bwrdd partneriaeth diogelu a gynhaliwyd yn y 
rhanbarth. 
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Nodir y strwythur newydd isod:   
 

 
 
 
 

Sicrhau bod themâu trawsbynciol yn cael eu nodi a’u cefnogi  
yn briodol ac yn effeithiol. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Bwriad cyfarfod cadeiryddion Bwrdd Partneriaeth Strategol Gogledd Cymru yw: 
 
1. Darparu trosolwg strategol o’r byrddau i sicrhau gweithio mewn partneriaeth effeithiol a 

lleihau’r tebygolrwydd o weithio seilo. 
 
2. Sicrhau bod gwaith y byrddau strategol yn cyflawni blaenoriaethau cenedlaethol a 

rhanbarthol mewn perthynas â diogelu cymunedau, atal trosedd, dal troseddwyr a diogelu a 
chefnogi'r rhai agored i niwed. 

 
Bydd y bwrdd hefyd yn ceisio canfod cyfleoedd i alinio gweithgaredd gyda threfniadau 
partneriaeth ar draws Gogledd Cymru er mwyn darparu cytundeb o ran y defnydd effeithlon o 
adnoddau a chyflawni blaenoriaethau yn effeithiol.  

Ystyried y cynigion a wnaed yn y Diwrnod Datblygu Busnes diweddar mewn perthynas 
ag adolygu strwythur y Grwpiau Cyflawni Lleol o dan y Bwrdd Plant. 

 
Cynnydd: Mae’r strwythur presennol yn parhau wedi ymgynghoriad â’r is-grwpiau. Yn ystod y 
cyfnod hwn rydym wedi gweld gwell presenoldeb yn yr is-grwpiau. Mae defnyddio cyfarfod ar y 
we wedi bod yn llwyddiannus i’r is-grwpiau. 

Cadeirydd y 

Grwp 

CADEIRYDDIO

N 

Bwrdd Cyfiawnder 

Troseddol 

 Bwrdd 

Rheoli 

Troseddwyr 

Integredig  

 

Byrddau 

Cyfiawnder 

Ieuenctid 

(o’r BCMD)  

 

Bwrdd Camddefnyddio 

Sylweddau/Alcohol 

(Cyfrifoldeb statudol/dim 

pwerau cyfreithiol) 

Bwrdd Herio ac 

Fithafiaeth 

 

Dim newid, efallai caiff 

ei uno yn y dyfodol 

gyda’r byrddau newydd, 

ond nid ar hyn o bryd Bwrdd Cynllunio Ardal 

 

Bwrdd Diogelu 

Gogledd Cymru 

Oedolion Plant 

Bwrdd Bregusrwydd a 

Chamfanteisio 

Trais yn erbyn 

Merched, Cam-

drin Domestig a 

Thrais Rhywiol 

Caethwasiaeth 

Fodern 

Bwrdd Partneriaeth Gogledd 

Cymru Mwy Dogel 

 

Bwrdd 

Cymunedau 

Mwy Diogel 

Bwrdd 

Troseddau 

Trefnedig 

Difrifol 

(Strategol) 
Bydd y Bwrdd 

Bregusrwydd a 

Chamfanteisio yn 

gweithredu, yn ogystal 

â’r Byrddau Diogelu 

Oedolion a Phlant 

presennol. 

Partneriaethau Diogelwch Cymunedol 

Wrecsam 

Sir Fôn. Conwy Sir y 

Ddinbych 

Gwynedd Sir Y Fflint 
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Mwy o Wybodaeth a Dysgu Parhaus: Bod yn sicr ein bod yn gwybod pwy yw’r plant, pobl 
ifanc ac oedolion sydd fwyaf mewn perygl yn ein rhanbarth a’u diogelu’n effeithiol. 
Parhau i ddatblygu a gwella’r modd rydym yn gweithio er mwyn gwella canlyniadau. 

Cynnydd: Gwell ymgysylltiad yn y Grwpiau Cyflawni Lleol wedi gweld mwy o drafodaethau 
anffurfiol ynghylch diogelu’r rhai mwyaf mewn perygl. Mae gwaith wedi ei wneud ar dreialu 
“adnodd ymarfer” a fydd yn cynorthwyo i adnabod y plant/pobl ifanc hynny sydd mewn perygl o 
ecsploetiaeth. Rydym yn gweithio ar ddatblygu protocol rhannu gwybodaeth BDGC, gobeithio y 
bydd hwn yn ymdrin â phryderon ynghylch rhannu gwybodaeth. Trwy ddarparu mwy o 
hyfforddiant ar Weithdrefnau Diogelu Cymru rydym wedi gweld mwy o ymwybyddiaeth o’r 
Arweiniad Ymarfer sy’n mynd ochr yn ochr â’r gweithdrefnau. 

 Ymateb i gynlluniau gweithredu o’r Adolygiadau Ymarfer 
Plant/Oedolion ac unrhyw adolygiadau proffil uchel arall, a’u rhoi 
ar waith, megis adolygiadau cenedlaethol/adolygiadau ymarfer er 
mwyn adnabod, a monitro gweithrediad newidiadau sydd yn helpu 
i atal camdriniaeth neu esgeulustod tebyg rhag digwydd i eraill, 
gan sicrhau’r Bwrdd bod partneriaid wedi cymryd camau priodol i 
wella meysydd o bryder. 

 
Cynnydd: Mae gwaith pellach dal angen cael ei wneud yn y meysydd canlynol: 
 
Plant 
 
 Esgeulustod – datblygu strategaeth Esgeulustod rhanbarthol yn 21-22 
 Asesiad cyn geni – diweddaru’r arweiniad ymarfer 
 
Oedolion  
 
 Rôl y cydlynydd gofal 
 
Mae’r Uned Fusnes wedi bod yn cyflwyno hyfforddiant i Heddlu Gogledd Cymru ar y gwersi a 
ddysgwyd o adolygiadau ymarfer yn ystod y flwyddyn. 
Rydym wedi ceisio sicrhau bod yr adolygwyr yn cyflwyno cyflwyniadau i’r Grwpiau Cyflawni 
Lleol yn dilyn cyhoeddi’r adroddiad i sicrhau bod negeseuon allweddol yn cael eu rhannu. 
 
3.4 Bore Datblygu Busnes 
 
Ar ddiwedd 2020/21, cynhaliodd BDGC ei fore Datblygu Busnes. Oherwydd effaith Covid-19 ar 
fusnes y bwrdd, teimlwyd fod gennym fwy o waith i'w wneud mewn perthynas â'r ddau faes 
blaenoriaeth a ganfuwyd yn y flwyddyn flaenorol ac felly rydym wedi parhau gyda’r 
blaenoriaethau canlynol: 
 
Hyrwyddo ymwybyddiaeth a chydymffurfiaeth o ran 
Gweithdrefnau Diogelu (Oedolion) Cymru (BDOGC). 
Hyrwyddo ymwybyddiaeth a chydymffurfiaeth o ran 
Gweithdrefnau Diogelu (Plant) Cymru (BDPGC)   
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Rydym wedi cynnal nifer o weithdai yn y rhanbarth ar Weithdrefnau Diogelu Cymru ond 
oherwydd Covid -19 nid ydym wedi gallu cwblhau’r archwiliadau a gynlluniwyd yn ystod y 
flwyddyn.  Bu i ni hefyd ganfod, mewn perthynas ag apeliadau Cynhadledd Amddiffyn Plant a 
hefyd mewn perthynas â chwynion Ymarfer Diogelu Oedolion bod gennym fwy o waith i’w 
wneud o ran sicrhau ein bod yn sefydlu egwyddorion allweddol y dull sy’n canolbwyntio ar y 
plentyn / unigolyn. 
 
Un enghraifft mewn perthynas â'r gwaith a wnaed ar y cam ymholiadau o fewn y broses Diogelu 
Oedolion, rydym eisiau gweld tystiolaeth o fewn cofnodion ffeiliau achos o: 
 
 A yw’r ymholiadau yn canolbwyntio ar yr unigolyn? 
 A oes gan yr oedolyn mewn perygl ddiffyg gallu i wneud penderfyniad i amddiffyn eu hunain 

rhag camdriniaeth? 
 
Yn ogystal, rydym wedi ychwanegu maes blaenoriaeth pellach ar gyfer y flwyddyn: 
 
Parhau i sicrhau agwedd gadarn, gryf a chyson at ymarfer diogelu yn ystod pandemig Covid-19 
(BDGC) 
 
Fel y byddwn yn ei ddangos yn yr adroddiad blynyddol, trwy gydol y flwyddyn rydym wedi 
canolbwyntio ar effaith Covid-19. Bydd hyn yn parhau i fod yn rhan allweddol o waith y bwrdd. 
 
 

4.0  Sut mae’r Byrddau Diogelu wedi cydweithio gyda phobl neu gyrff eraill sy’n 
gysylltiedig â gweithgareddau sy’n berthnasol i amcanion y bwrdd? 

 

 Mae’r Rheolwr Busnes wedi parhau i fynychu’r 
cyfarfodydd misol gyda Llywodraeth Cymru a 
chynrychiolydd y Bwrdd Diogelu Annibynnol 
Cenedlaethol ochr yn ochr â rheolwyr Byrddau 
Diogelu Rhanbarthol eraill er mwyn trafod 
materion cenedlaethol a lleol. 

 
Mae Bwrdd Diogelu Oedolion Gogledd Cymru a Bwrdd Diogelu Plant Gogledd Cymru wedi bod 
yn ymgysylltu â byrddau rhanbarthol eraill yng ngogledd Cymru mewn perthynas â'r adolygiad 
partneriaeth sydd bellach wedi’i gwblhau. Rydym wedi cyfrannu at ddatblygu’r Bwrdd 
Bregusrwydd a Chamfanteisio a grëwyd yn ddiweddar ac sy’n cwmpasu Caethwasiaeth Fodern 
a’r agenda Trais yn erbyn Merched, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol. Bu’r Rheolwr Busnes 
yn gweithio ar ddatblygu’r strategaeth Bregusrwydd a Chamfanteisio yn y rhanbarth. 
 
Yn ychwanegol at hynny, mae ymarferwyr ar draws y rhanbarth yn gweithio gyda Grŵp Rhaglen 
WCCIS ar hyn o bryd i ddatblygu templedi diogelu ar gyfer y system; gobeithir y bydd hyn yn 
golygu y bydd pob rhanbarth ar draws Cymru'n gweithio gyda'r un ddogfennaeth, er y bydd 
angen eglurhad ynghylch yr hysbysiad diweddar ynghylch y gwaith a wnaed drwy Iechyd 
Cyhoeddus Cymru ar fodiwl Diogelu Iechyd.  
 
Mae Bwrdd Diogelu Gogledd Cymru wedi ac yn parhau i gyfrannu’n gyson at Fwrdd Prosiect 
Cenedlaethol Gweithdrefnau Diogelu Cymru.  Buom yn parhau i dynnu sylw at bryderon 
ymarferwyr ynghylch yr angen i waith pellach gael ei wneud ar adran 5 y gweithdrefnau. 
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Tynnwyd sylw at waith Swyddfa Comisiynydd 
Pobl Hŷn Cymru ar Gam-drin Pobl Hŷn yng 
nghyfarfodydd y Grŵp Cyflawni Lleol, ac mae 
gwybodaeth wedi’i rhannu’n ddiweddar 
ynghylch creu gwefan newydd i gynorthwyo 

pobl hŷn sy’n cael eu cam-drin, neu’r rhai sydd mewn perygl, i ddod o hyd i’r wybodaeth, y 
cyngor a’r gefnogaeth y mae arnynt eu hangen.  
 
O ran swyddfa Comisiynydd Plant Cymru – rydym wedi darparu 
gwybodaeth am blant sy’n derbyn eu haddysg yn y cartref, a hefyd 
wedi darparu’r wybodaeth ddiweddaraf ynghylch Diogelu mewn 
Ysgolion Annibynnol. Mae Bwrdd Diogelu Plant Gogledd Cymru’n 
cefnogi'r gwaith y mae'r Comisiynydd Plant yn ei wneud ar blant sy'n 
derbyn eu haddysg yn y cartref drwy sicrhau bod Llywodraeth 
Cymru’n ymateb i bryderon y tynnir sylw atynt. 
 
Gohiriwyd y cyfarfod blynyddol gyda Gwasanaeth Crwneriaid Gogledd Cymru yn ystod y 
flwyddyn, ond mae’r cyfarfod bellach wedi’i gynnal. Fe ddarparasom drosolwg o themâu 
adolygu ymarfer allweddol yn ystod y flwyddyn, ac er nad yw’r crwneriaid wedi gweld themâu 
tebyg yn eu gwaith eleni, mae’n rhywbeth y byddwn yn parhau i rannu gwybodaeth yn ei gylch.   
 

Cynhaliwyd y cyfarfod blynyddol gydag Arolygiaeth Gofal Cymru yn 
ystod y flwyddyn hefyd, ac fe gyflwynasom drosolwg o waith y Bwrdd a 
themâu ymarfer allweddol o’r flwyddyn ddiwethaf.  

Buom yn parhau i gael dialog gyda Chomisiynydd yr Heddlu a Throsedd yn ystod y flwyddyn. 
Mae Bwrdd Diogelu Plant Gogledd Cymru’n parhau i 
gyfarfod bob blwyddyn gyda Phartneriaeth Diogelu 
Gorllewin Swydd Gaer.  Eleni cawsom gyfarfodydd mwy 
cyson gyda Phartneriaeth Gorllewin Swydd Gaer oherwydd 
pryderon ynghylch arferion diogelu mewn ysbyty yn 
rhanbarth Gorllewin Swydd Gaer.  

Mae nifer o blant / teuluoedd o ddwyrain rhanbarth gogledd Cymru’n mynd i’r ysbyty hwnnw i 
gael cefnogaeth, felly mae Bwrdd Diogelu Plant Gogledd Cymru wedi bod yn ceisio sicrwydd 
ynghylch y pryderon.  

5.0 Unrhyw geisiadau y mae’r Bwrdd Diogelu wedi’u gwneud i bobl gymwys dan 
adran 137(1) y Ddeddf am wybodaeth benodol, ac a gydymffurfiwyd â'r 
ceisiadau neu beidio. 

 
Dim. Mae’r Bwrdd wedi bod yn llwyddiannus wrth gaffael 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 'pobl gymwys' o dan y Ddeddf.  
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6.0 Cyflawniadau’r Byrddau Diogelu yn ystod y flwyddyn. 
 
6.1 Yr ymateb i’r pandemig Covid-19 

 
Cyfarfodydd Interim y Byrddau Diogelu: 
 

Ym mis Mawrth a mis Ebrill 2020 cafodd y Bwrdd Diogelu gyfarfodydd interim er mwyn 
rhannu’r wybodaeth ddiweddaraf ynghylch yr hyn oedd yn digwydd yn y gwahanol 
ardaloedd a pha arferion oedd wedi’u rhoi ar waith er mwyn sicrhau parhad y 
dyletswyddau statudol.  Rhoddodd yr holl bartneriaid drosolwg o’u gwaith er mwyn 
sicrhau’r Byrddau bod anghenion diogelu'n parhau i gael eu diwallu. Hoffem gydnabod 
gwaith Is-gadeirydd y Bwrdd Diogelu Plant a gadeiriodd y cyfarfodydd interim. Ail 
gychwynnodd y cyfarfodydd bwrdd llawn ym mis Mai 2020 ac mae’r byrddau wedi 
parhau i gyfarfod bob dau fis.  
 
Trosolwg o effaith Covid-19 ar ymarfer: 
 
 Gan fod y Byrddau a’r is-grwpiau’n parhau i gyfarfod yn rhithiol, amlygwyd y canlynol: 
 
Mawrth/Ebrill 2020  
Yn ystod wythnos gyntaf y cyfno clo ddiwedd mis Mawrth 2020, roedd gostyngiad 
sylweddol o gymharu â 2019 a nodwyd y bu gostyngiad arwyddocaol mewn 
atgyfeiriadau o gartrefi gofal. 
 
Roedd y materion a godwyd mewn atgyfeiriadau yn ystod y pandemig Covid-19 a'r 
cyfnod clo yn cynnwys anghydfod domestig geiriol, perthnasoedd wedi chwalu ac 
esgeulustra, yn cynnwys hunan-esgeulustra.  Hefyd gwelwyd tuedd o ran cynnydd 
mewn ceisiadau am gyngor y timau diogelu gan weithwyr proffesiynol eraill o ran 
cyflwyno atgyfeiriadau ac roedd hyn yn cael ei ystyried yn rhywbeth cadarnhaol, er y 
nodwyd bod rôl y timau diogelu wedi newid ar yr adeg yma o ran gallu addasu er mwyn 
darparu cyngor a gwybodaeth. 
 
Amlygwyd hefyd gymhlethdodau mewn perthynas ag oedolion diamddiffyn  gydag 
unigolion ddim yn deall yr angen i hunanynysu neu ddim yn gwneud hynny.  Roedd 
hefyd lai o symudiadau neu oedi mewn symudiadau rhwng cartrefi gofal.  
 
Gwnaed llawer iawn o waith gyda grwpiau cymunedol a sefydlwyd yn gyflym iawn ar 
ddechrau'r cyfnod clo.  Roedd heriau’n cynnwys y ffaith fod llawer o wirfoddolwyr yn 
ddibrofiad neu  heb gael unrhyw hyfforddiant mewn diogelu ond cawsant gefnogaeth 
gan weithwyr proffesiynol profiadol.  Bu cynnydd arwyddocaol mewn galwadau 
cymdeithasol a chymorth ymarferol, yn cynnwys darpariaeth bwyd a phresgripsiynau.  
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6.2 Diweddariad gan yr asiantaethau drwy’r Grwpiau Darparu Ymarfer Lleol yn amlygu 

anawsterau a themâu yn ystod y pandemig. 

6.3 Grwpiau Darparu Ymarfer Oedolion:  

Fe wnaeth y Grwpiau Darparu Ymarfer Diogelu Oedolion 

a Phlant Rhanbarthol barhau i gyfarfod drwy gydol y 

flwyddyn gyda phlatfformau rhithiol yn hwyluso’r 

cyfarfodydd hyn a phresenoldeb yn y rhan fwyaf ohonynt 

yn dda. 

Adroddwyd ynghylch y materion a'r themâu canlynol: 

6.4 Grŵp Darparu Ymarfer Oedolion Conwy a Sir Ddinbych: 

 

Staffio a Chyfarfodydd: Dywedodd pob asiantaeth bod eu staff yn gweithio o gartref. Roedd 

achosion cychwynnol o salwch ymysg staff wedi cynyddu’r pwysau gwaith ar y rhai oedd yn dal 

i weithio ac roedd staff eraill wedi eu hadleoli i feysydd lle'r oedd pwysau. Addasodd y timau 

diogelu eu rolau i gynnig cyngor a gwybodaeth i gydweithwyr ac eraill oedd yn cysylltu â hwy a 

chanmolwyd hyn fel cam cadarnhaol. 

 

Mae cyfarfodydd strategaeth drwy ddeialu i mewn, Skype, MS Teams a phlatfformau eraill wedi 

gweithio’n dda er bod rhai anawsterau cychwynnol o safbwynt cynnal cyfarfodydd rhanbarthol o 

ran dod o hyd i blatfform y gallai pob asiantaeth ei ddefnyddio.  Ni all rhai asiantaethau megis yr 

Heddlu ac BIPBC gysylltu dros Zoom oherwydd materion cychwynnol yn ymwneud â diogelwch.  

 

Adroddiadau Diogelu: Dywedwyd y bu gostyngiad cychwynnol yn nifer yr 

adroddiadau diogelu a CID16s  gafwyd yn ystod mis Mawrth a mis Ebrill 

ond roeddent wedi dechrau cynyddu eto yn ystod mis Mai a mis Mehefin. 

Ar draws y rhanbarth roedd yn amlwg y bu cynnydd yn nifer yr achosion o 

esgeulustra ac yn hyn  a adroddwyd yn genedlaethol. Mae'r data diogelu’n 

dangos yr adroddwyd  y rhan fwyaf o bryderon diogelu gan ddarparwyr.  

 

Mae ansawdd y wybodaeth yn yr adroddiadau diogelu yn wael iawn ac yn parhau i fod yn 

broblem.  Mae grwpiau wedi gofyn i BDOGC edrych ar sut y gellir mynd ir afael â hyn. 

 
Cartrefi Nyrsio a Gofal: Roedd y cartrefi lle bu achosion o Covid-19 wedi cynyddu monitro ar sail 
ddyddiol. Yn ystod y cyfnod clo cyntaf cafwyd nifer uwch o alwadau gan gartrefi gofal yn tynnu 
sylw at drefniadau rhyddhau gwael a'r gwahaniaeth rhwng trefniadau rhyddhau o ysbytai aciwt 
ac ysbytai cymunedol. 
 
Cynhaliwyd cyfarfodydd wythnosol gyda darparwyr cartrefi gofal a darparwyr gofal yn y cartref 
sydd wedi bod yn ddefnyddiol. Dywed darparwyr eu bod wedi cael cefnogaeth ragorol gan 
Awdurdodau Lleol a Byrddau Iechyd  yn ystod y cyfnod heriol hwn. 

 
Roedd materion yn ymwneud ag ansawdd gofal yn cael eu trafod drwy dimau monitro a diogelu 
er mwyn sicrhau bod gwybodaeth yn cael ei rhannu. Roedd y tîm monitro hefyd wedi cael 
trafodaeth ynghylch yr angen i sicrhau y cysylltir ag  unigolion sy'n derbyn gwasanaethau a'u 
bod yn gallu lleisio safbwyntiau clir ynghylch eu gofal a'r gefnogaeth yr oeddent yn ei chael yn 
ystod y cyfnod clo.  
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Yn ystod y cyfnod Awst hyd ddiwedd Tachwedd, roedd unigolion a oedd yn byw yn y gymuned 
ac mewn cartrefi gofal yn parhau i gael ymweliadau gan staff gofal cymdeithasol a gweithwyr 
cymdeithasol. Lle codwyd pryderon ynghylch diogelu, roedd mynd i weld yr unigolyn os yn 
briodol yn cael ei hyrwyddo'n weithredol, gan sicrhau fod yr holl asesiadau risg yn eu lle. 
 

 Ymholiadau A126. Mae’r data’n dangos y bu rhywfaint o ddirywiad o ran y 

ddyletswydd i sicrhau y caiff ymholiadau A126 eu cwblhau o fewn saith 

diwrnod gwaith. Mewn ymateb bu’r timau diogelu’n cadw llygad ar hyn a 

rhoddwyd cyngor i ymarferwyr sy'n rheoli'r ymholiadau diogelu A126.  

 

Asesiadau DOLS:  Roedd yr asesiadau DOLS yn dal i gael eu cwblhau gydag asesiadau rhithiol 

yn cael eu cynnal, er y penderfynodd rhai asiantaethau eu cyflwyno am gyfnodau byrrach. 

Tynnwyd sylw at yr heriau o ran ymweliadau gan deulu ac ati yn ystod y cyfnod hwn a bod rhai 

Awdurdodau Lleol fel amod o ganiatau awdurdodiad wedi ychwanegu y dylai cartrefi gofal 

barhau i adolygu sut yr oeddent yn cynnal cyswllt preswylwyr â'u teuluoedd. 

Gwasanaethau Iechyd Meddwl:  Yn y gwasanaethau Lles Meddyliol amlygwyd y ffaith y bu 

problemau gyda chludo pobl i’r ysbyty unwaith yr oedd Asesiad o dan y Ddeddf Iechyd Meddwl 

wedi  barnu fod hyn yn angenrheidiol. Bu adegau pan fu’n rhaid i unigolion aros am hyd at 24 

awr am ambiwlans am nad oeddent yn cael eu hystyried yn 

flaenoriaeth. Roedd hyn yn ei dro yn achosi anghydfod o ran 

parch cydradd am nad oedd pobl ag anawsterau iechyd meddwl 

yn cael mynediad at wasanaethau iechyd yn yr un ffordd â phobl 

ag anghenion iechyd corfforol.  

Sefydlwyd grŵp llywio ar draws y chwe awdurdod lleol yng 

Ngogledd Cymru i edrych ar faterion yn effeithio ar unigolion sy’n defnyddio gwasanaethau 

iechyd meddwl a’r anawsterau y mae ymarferwyr yn eu hwynebu, er enghraifft mynediad at 

Feddygon Adran 12 ar sail rota a sut y caiff ôl ofal A117 ei ddarparu. 

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr:  Wedi gweld gostyngiad sylweddol mewn adroddiadau 

ar Oedolion mewn Perygl ym mis Ebrill, cynnydd bach ym mis Mai. Nodwyd hefyd gynnydd 

yn nifer y galwadau ffôn a gafwyd yn gofyn am gyngor. Nodwyd gwaith traws gysylltiol 

cadarnhaol gydag awdurdodau lleol yn cefnogi ei gilydd ar adegau  heriol. 

Gwasanaethau Eiriolaeth:  Dwedodd y Gymdeithas Alzheimer bod ceisiadau am eiriolaeth wedi 

lleihau. Cyflwynwyd desg ddyletswydd ac roedd  gwybodaeth am sut i gefnogi unigolion unwaith 

y bydd y cyfyngiadau wedi’u lleddfu am gael ei hystyried. Dywedwyd y bu farw mwy o bobl â 

dementia, nid oherwydd Covid-19 ond o bosibl oherwydd ynysu cymdeithasol. 

Heddlu Gogledd Cymru: O ran Covid-19 roedd Heddlu Gogledd Cymru fel yr asiantaethau eraill 

yn nodi gostyngiad yn nifer yr atgyfeiriadau CID16 ond cynnydd ym mis Mai/Mehefin.   

Roedd cyfarfodydd MARAC bob pedair wythnos wedi eu sefydlu. Mae hyn yn rhoi cyfle i drafod 

diogelu mewn fforwm amlasiantaeth o ddechrau’r broses a bernir ei fod yn drefniant 

llwyddiannus.  Mae bwriad i ledaenu hyn ar draws y rhanbarth. 

Gweithdrefnau Diogelu Cymru:  Yn benodol honiadau yn erbyn gweithwyr proffesiynol a'r rhai 

hynny mewn swyddi o ymddiriedaeth. Ers codi ymwybyddiaeth o ran 5 o’r gweithdrefnau, bu 

cynnydd mewn pryderon yn dilyn y broses hon ar draws y rhanbarth cyfan. Y rheswm dros hyn 



21 
  

mae'n debyg yw fod pobl yn cydnabod yr angen i atgyfeirio pryderon i'r awdurdod lleol a hefyd 

bod mwy o achosion yn cael eu hadnabod wrth sgrinio. 

6.5 Grŵp Darparu Ymarfer Diogelu Oedolion Sir y Fflint a Wrecsam 

 

Staffio a chyfarfodydd:  Cynhaliwyd pob Cyfarfod Strategaeth drwy gynadledda ffôn ac roedd 
hyn yn llwyddiannus dros ben. Gwelwyd ymrwymiad gwych ar ran asiantaethau partner i 
sicrhau mai diogelu oedolion mewn perygl yw'r flaenoriaeth uchaf o hyd. Symudwyd at y 
defnydd o Gynadledda Fideo ar gyfer rhai Cyfarfodydd Strategaeth lle'r oedd nifer uwch y 
mynychwyr yn golygu nad oedd rhyngweithio llwyddiannus ar gyfleusterau deialu yn bosibl. 
  
Adroddiadau Diogelu: Ers diwedd mis Mawrth 2020 mae’r Timau Diogelu Oedolion wedi gweld 
gostyngiad yn nifer yr atgyfeiriadau a dderbyniwyd.  O ganlyniad i COVID-19 mae teuluoedd yn 
treulio mwy o amser gyda’i gilydd ac mae wedi hyn wedi eu rhoi dan bwysau aruthrol.  Roedd 
camdriniaeth ariannol a bygythiol hefyd yn digwydd.  Mae cydweithwyr eraill yn cysylltu â’r Tîm 
Diogelu yn fwy aml i ofyn am gyngor a chyfarwyddyd. 
 
 Er i’r nifer o atgyfeiriadau diogelu oedolion leihau i gychwyn, nid oedd unrhyw newid yng 
nghymhlethdod yr achosion yr oedd y tîm Diogelu Oedolion yn eu derbyn. 
 
Mae ansawdd y wybodaeth yn yr adroddiadau diogelu yn wael iawn ac yn parhau i fod yn 
broblem. Mae grwpiau wedi gofyn i BDOGC edrych ar sut y gellir mynd i’r afael â hyn. 
 
Gweithiodd y Timau Oedolion Mewn Perygl yn agos â chydweithwyr 
mewn adrannau ac asiantaethau eraill i adnabod y bobl hynny a oedd yn 
y perygl mwyaf o ddisgyn rhwng y craciau – y rhai hynny nad ydynt yn 
derbyn cymorth yn y cartref ac sydd o bosibl yn llai abl i addasu i ffyrdd 
newydd o fyw yn ystod cyfnod o argyfwng. Unwaith yr oeddent wedi cael 
eu hadnabod roedd cyswllt yn cael ei wneud gyda'r bobl hyn a'u 
hanghenion gofal a chymorth yn cael sylw. Gwnaed gwaith gyda’r trydydd sector a 
chydweithwyr i wneud defnydd o rwydweithiau bwyd a chymorth a oedd yn cael eu datblygu, i 
ddarparu sicrwydd nad oedd y grŵp diamddiffyn hwn yn cael ei fethu. 

Cartrefi Nyrsio a Gofal: Adroddwyd cynnydd yn  nifer yr adroddiadau diogelu a gafwyd gan 

Gartrefi Gofal oherwydd camgymeriadau gyda meddyginiaeth ar ran staff.  Roedd cynrychiolydd 

Fforwm Gofal Cymru yn cytuno â'r wybodaeth gysylltiedig â’r gostyngiad mewn atgyfeiriadau 

diogelu sy’n cael eu cyflwyno gan gartrefi gofal. Bu gostyngiad hefyd mewn meysydd eraill ac 

amlygwyd y ffaith fod  nifer yr heintiadau a’r defnydd o antibiotigau wedi gostwng. Mae’n bosibl 

mai’r rheswm dros hyn oedd y gostyngiad yn niferoedd ymwelwyr, cyflwyniad PPE a'r 

cyfyngiadau Covid. Rhaid cydnabod llwyddiant y Sector Gofal o ran cadw pobl yn ddiogel ac 

mae hyn yn cynnwys y sector  mewnol a’r sector annibynnol. 

Ymholiadau A126. Gwnaed ymholiadau drwy systemau cyfathrebu electronig ble bynnag bosib 

ond roedd cydnabyddiaeth bod angen cynnwys y bobl hynny sy’n cyfarfod wyneb yn wyneb ag 

oedolion mewn perygl. Os oedd ymweliad wyneb yn wyneb yn hanfodol roedd asiantaethau 

eraill yn cael eu cynnwys yn ôl yr angen, yn cynnwys cydweithwyr yn y gwasanaeth iechyd a’r 

heddlu er mwyn sicrhau y cynhaliwyd yr ymweliad yn ddiogel.  

Dosbarthwyd nodyn canllaw i bob aelod o staff ar ddechrau’r cyfnod clo, yn rhestru'r pethau i 

gadw llygad arnynt o ran diogelu oedolion mewn perygl er mwyn sicrhau bod ymarfer yn unol â’r 

canllawiau ICC a LlC a oedd mewn grym ar y pryd. Adolygwyd y cyngor hwn yn ôl y gofyn.  
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 Asesiadau DOLS: Roedd teclyn blaenoriaethu Llywodraeth Cymru’n cael 

ei ddefnyddio o hyd ac aseswyr yn parhau i weithio’n hyblyg gan 

ddefnyddio dychymyg er mwyn gofalu fod asesiadau’n cynnwys y 

defnyddiwr gwasanaeth cyn belled ag yr oedd hynny’n bosibl, ar sail 

achos wrth achos. Rhoddwyd arweiniad a ddosbarthwyd gan 39 Essex 

Chambers ar waith er mwyn sicrhau y defnyddiwyd egwyddorion y 

Ddeddf Galluedd Meddyliol i sicrhau cydbwysedd gofalus rhwng diogelu 

hawliau dynol a’r angen i ddilyn  canllawiau diogelu  iechyd cyhoeddus 

wrth gynnal asesiadau heb fod wyneb yn wyneb.  Cynhaliwyd yr holl brosesau’n electronig ac 

anfonwyd gohebiaeth ar e-bost yn hytrach na chopïau caled ble bynnag bosibl. Cafodd 

systemau a phrosesau eu  mireinio fel y gallai staff gynnal ochr weinyddol asesiadau DoLS er 

eu bod yn gweithio o bell. 

Gwasanaethau Iechyd Meddwl: Roedd Gweithwyr Iechyd Meddwl Cymeradwy ar gael. Roedd 

hyn yng nghyd-destun newidiadau brys i weithrediad y Ddeddf Galluedd Meddyliol a wnaed yn 

unol â deddfwriaethau  Covid-19 brys.  Roedd Gweithwyr Iechyd Meddwl Cymeradwy wedi bod 

yn gweithio gydag asiantaethau eraill i sicrhau bod asesiadau’n cael eu cynnal mor ddiogel â 

phosib gan gydbwyso’r angen i gynnal asesiad llawn a theg â’r angen i sicrhau diogelwch pawb 

cysylltiedig.  Edrychwyd ar bob achos yn ôl ei rinwedd ei hun, gan gynnwys gweithio gyda’r 

Llysoedd i sicrhau gwarantau a chludo cleifion i’r ybyty.  

 
Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr: Cydnabuwyd bod nifer yr atgyfeiriadau wedi 
gostwng yn ddramatig ond roedd nifer y galwadau wedi parhau i fod yn uchel, yn enwedig 
gan fod staff eisiau cyngor. Bu newid hefyd yn y defnydd o uned Iechyd Meddwl yn Wrecsam 
fel uned pobl hŷn ranbarthol, gan gefnogi oedolion â dementia, roedd y wardiau wedi'u 
hailgynllunio ac roedd hyn wedi gweld cynnydd yn nifer yr atgyfeiriadau. 
  
Ni ostyngodd y staff ond roeddent yn gweithio o bell i gefnogi agweddau eraill fel recriwtio 
ysbytai maes a gwirfoddolwyr.  

Gwasanaethau Eiriolaeth:  Adroddodd gwasanaethau eiriolaeth lleol yn Sir y 

Fflint a Wrecsam eu bod wedi gweld cynnydd yn nifer yr atgyfeiriadau o’r 

gymuned, yn enwedig mewn perthynas ag IMCA a llety.  Roedd staff yn 

cynnal ymweliadau IMCA ar sail wyneb yn wyneb gan gadw at y rheolau pellter cymdeithasol, 

ond nid oedd unrhyw ymweliadau â Chartrefi Gofal yn cael eu cynnal.  Dywedwyd hefyd eu bod 

wedi gweld cynnydd mewn atgyfeiriadau i'r Gwasanaethau Plant.   

Roedd y Gymdeithas Alzheimer hefyd yn dweud bod nifer o gymhlethdodau  gydag 

unigolion ddim yn deall yr angen i hunanynysu neu ddim yn gwneud hynny.  Roedd 

yna hefyd lai o symudiadau neu oedi mewn symudiadau rhwng cartrefi gofal.  

Heddlu Gogledd Cymru: Roedd lefelau staffio yn yr Uned Diogelu Pobl Ddiamddiffyn wedi bod 

yn gyson drwy gydol y sefyllfa Covid-19 ac ar y cyfan mae wedi bod yn ‘fusnes fel arfer’.  Yr her 

oedd rheoli adroddiadau, gydag adroddiadau oedolion mewn perygl yn isel.  Dywedwyd y bu 

mwy o alw am heddlu ar y rheng flaen. 

 

Y Gwasanaeth Prawf: Roedd unigolion y gwyddys eu bod â risg uwch yn derbyn ymweliadau 

ar stepen drws, yn cynnwys achosion cam-drin domestig, gan fod staff eisiau sicrhau eu bod 

yn iach ac yn cadw'n ddiogel. Roedd yn bosibl i rai nad oedd ganddynt y math hwn o 

apwyntiad ymweld â'r swyddfa. Roedd Face Time hefyd yn cael ei ddefnyddio gyda  
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throseddwyr yn ogystal a galwadau cynhadledda o bell. Roedd y gwasanaeth yn derbyn 

adborth cadarnhaol ac roedd ei ymatebion yn effeithiol. 

Gweithdrefnau Diogelu Cymru: Mewn perthynas ag adran 5:  Honiadau 

yn erbyn gweithwyr proffesiynol a'r rhai hynny mewn swyddi o 

ymddiriedaeth, dywedwyd bod diffyg eglurder/cyfeiriad a bod angen 

ymagwedd genedlaethol/ranbarthol gan ei bod yn bosibl bod 

goblygiadau mawr o safbwynt ymarfer. Hefyd o safbwynt materion 

trawsffiniol mae angen mwy o eglurder ynghylch Rhan 4.6Cyfraniad y 

Cynghorau Gwirfoddol:  Gwnaed llawer iawn o waith gyda grwpiau cymunedol a sefydlwyd yn 

gyflym iawn ar ddechrau'r cyfnod clo.  Roedd heriau’n cynnwys y ffaith fod llawer o wirfoddolwyr 

nad oeddent wedi cael unrhyw hyfforddiant na phrofiad mewn diogelu. Roeddent yn cael 

cefnogaeth gan weithwyr proffesiynol profiadol.  Bu cynnydd arwyddocaol mewn galwadau 

cymdeithasol a chymorth ymarferol, yn cynnwys darpariaeth bwyd a phresgripsiynau.   

Pwynt cadarnhaol i’w  nodi yw bod pobl wedi dechrau chwarae rhan yn eu cymunedau a bod 

unigolion yn dweud eu bod yn teimlo’n llai ynysig o ganlyniad i'r cymorth yr oeddent yn ei gael 

gan wirfoddolwyr. Dywedwyd y gallai fod cynnydd mawr mewn caledi ariannol yn y dyfodol, 

sydd yn peri pryder. 

6.6 Grŵp Darparu Ymarfer Oedolion Gwynedd ac Ynys Môn 

Staffio a chyfarfodydd:  Mae cyfarfodydd strategaeth a chynadleddau achos yn dal i gael eu 

cynnal dros MS Teams, Skype neu ffôn.  Mae MS Teams i’w weld yn gweithio’n dda. 

Adroddiadau Diogelu: Mae nifer yr atgyfeiriadau diogelu a dderbynnir yn parhau i ostwng. Mae 

hwn yn duedd sydd i'w weld ar draws Awdurdodau Lleol Gogledd Cymru. Mae achosion o 

hunan-esgeulustra yn arbennig wedi cynyddu gyda mwy o bobl yn cael eu cefnogi o dan y 

protocol. Nid yw’n glir a yw hyn oherwydd bod mwy o asiantaethau’n dod yn ymwybodol o’r 

protocol hunan-esgeulustra ac yn adnabod mwy o achosion ynteu ai mater cysylltiedig â Covid-

19 yw hyn. 

Mae ansawdd y wybodaeth yn yr adroddiadau diogelu yn wael iawn ac yn parhau i fod yn 

broblem.  Mae grwpiau wedi gofyn i BDOGC edrych ar sut y gellir mynd i’r afael â hyn. 

MARAC: Roedd ffigyrau atgyfeiriadau MARAC mis Mawrth a mis Ebrill gryn dipyn yn is nag 

arfer. Rhywbeth sy’n peri mwy o bryder yw’r ffaith fod asiantaethau cefnogi dioddefwyr trais 

domestig yn cael llawer mwy o alwadau am gymorth ers dechrau’r pandemig.  

Ymholiadau A126. Bu gostyngiad bach iawn yn nifer yr ymholiadau sy’n cael eu cwblhau o fewn 

y ffenestr 7 diwrnod. Roedd hyn yn cael ei briodoli i gymhlethdod yr achosion a sefyllfaoedd lle 

nad yw’r dinesydd yn dymuno ymgysylltu â’r broses ddiogelu. 

Asesiadau DOLS: Mae niferoedd cynyddol o geisiadau am adolygiadau Rhan 8 yn cael eu 

derbyn wrth i Awdurdodau Rheoli bennu cyfyngiadau llymach ar drigolion i gydymffurfio â'r 

Ddeddf. Nid oes unrhyw heriau a21a yn aros am sylw ar hyn o bryd.  

Yn unol â chanllawiau'r Ddeddf Coronafeirws, roedd Aseswyr Lles Gorau yn cwblhau asesiadau 

rhithiol o drigolion gan nodi wrth wneud hynny gafeatau'r Ddeddf. Mae ceisiadau am gopïau o 

asesiadau’n cael eu gwneud dros e-bost ac mae’r rhan fwyaf o gartrefi’n gefnogol o hyn. Roedd 

modd i ni ddibynnu ar hen asesiadau os oedd y dystiolaeth yn nodi nad oedd  tebygolrwydd o 

adennill capasiti. Yn yr un modd roedd meddygon a12 yn asesu’n rhithiol. 
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Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr:  Adroddwyd gostyngiad arwyddocaol mewn 

adroddiadau diogelu yn ystod mis Ebrill o ganlyniad i’r Coronafeirws.  Roedd y ffigyrau ym mis 

Mai yn uwch gyda’r nifer uchaf o adroddiadau yn dod o Gartrefi Gofal.  Esgeulustra a cham-drin 

corfforol honedig oedd y categori mwyaf o gamdriniaeth yn y Gorllewin o hyd. 

Heddlu Gogledd Cymru: Dywedwyd fod y cyfarfodydd MARAC bach wedi parhau ac y bu 

gostyngiad cyffredinol yn amser y cyfarfodydd, nid oedd yn rhaid defnyddio unrhyw dechnoleg 

ychwanegol ac roedd y cyfarfodydd yn canolbwyntio’n well ar y materion dan sylw. 

Gweithdrefnau Diogelu Cymru: Roedd ymarferwyr yn parhau i weithio gyda’r gweithdrefnau 

newydd ond dywedwyd fod Adran 5 yn dal yn broblemus ac yn achosi cynnydd mewn llwythi 

gwaith.  

 

 

 

6.7 Grwpiau Darparu Ymarfer Plant: 

6.8 Conwy a Sir Ddinbych Grwpiau Darparu Ymarfer 

Plant: 

 

Staffio a Chyfarfodydd: Dywed asiantaethau fod staff yn 

gweithio o gartref os oedd modd ond bu’n bosib iddynt 

barhau i wneud rhywfaint o waith wyneb yn wyneb ble 

bynnag bosib gan ddefnyddio PPE.  

Mae llawer o gyfarfodydd wedi parhau i gael eu cynnal ar 

sail rithiol ac yn gyffredinol maent wedi gweithio’n dda, ond bu rhai problemau o ran gallu 

asiantaethau i ddefnyddio’r un platfformau oherwydd materion diogelwch. Mae cyfarfodydd 

hybrid yn dal i gael eu hystyried, yn arbennig mewn perthynas â chynadleddau. 

 

 

 

Hunan-esgeulustra 

erbyn hyn yw’r 

prif fath o 

gamdriniaeth sy’n 

cael ei adrodd.  

 

Amheuir bod hyn yn 

gysylltiedig â lleihau 

gwasanaethau cymorth 

cymdeithasol yn ôl, fel gofal 

dydd a llai o ofal cartref ar gael. 

 

Yn ogystal â’r ffaith bod 

cymorth anffurfiol gan 

deulu a ffrindiau hefyd 

wedi gorfodi cael ei 

dynnu’n ôl. 
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Bu effaith ar Staff Iechyd Diogelu Corfforaethol oherwydd y pwysau ar staff 

sy’n rhoi brechlynnau Covid-19 a darpariaeth cefnogaeth ar wardiau.  

Nodwyd bod lefelau straen ymysg staff yn uwch a’u bod yn teimlo dan fwy o 

straen fyth yn ystod y trydydd cyfnod clo.  Nodwyd hefyd anawsterau 

recriwtio. Codwyd pryderon y llynedd ynghylch recriwtio a dal gafael ar staff 

yn y rhanbarth; mae’r niferoedd sy’n cofrestru ar gyfer gradd Gwaith 

Cymdeithasol yng Ngogledd Cymru yn isel. 

Adroddiadau Diogelu: Dywedwyd y bu gostyngiad mewn adroddiadau diogelu ar ddechrau’r 

pandemig Covid-19 ond erbyn mis Mehefin nodwyd y bu gwelliant aruthrol yn nifer yr 

adroddiadau a dderbyniwyd gan godi’r niferoedd i’r un lefel â ffigyrau blaenorol.  

Camdriniaeth emosiynol oedd y categori uchaf o gamdriniaeth drwy gydol y flwyddyn yn 

gyffredinol, gyda chynnydd mewn digwyddiadau o gamdriniaeth ddomestig tua mis Chwefror. 

Dywedwyd y bu gostyngiad mewn adroddiadau Plant Mewn Perygl gan Iechyd ac y gallai hynny 

fod oherwydd nad yw Ymwelwyr Iechyd yn gallu cynnal ymweliadau wyneb yn wyneb, bod 

ysgolion wedi gorfod cau a  gostyngiad mewn cleifion allanol yn mynychu’r prif ysbytai.   Roedd 

hyn yn gyson drwy gydol y pandemig. 

 Addysg: Yn ystod y cyfnod clo roedd risg ychwanegol na fyddai dysgwyr 

diamddiffyn a’r rhai nad ydynt yn hysbys i'r gwasanaethau yn cael eu 

gweld neu eu hymateb iddynt drwy’r prosesau neu'r gweithdrefnau  

diogelu arferol.  Mae grŵp cyfathrebu am ddysgwyr diamddiffyn wedi’i 

sefydlu sy'n cyfarfod ddwywaith yr wythnos ac mae hyn wedi helpu 

rhywfaint o ran cyfnewid gwybodaeth am, a chynnig cyngor a gwybodaeth 

i’r teuluoedd perthnasol.  Bu trafodaethau ynghylch codau presenoldeb 

oherwydd bod plant yn dal allan o'r ysgol. 

O ran polisïau, y maes allweddol i edrych arno yw polisi esgeulustra addysgol ac yn ystod y 

flwyddyn hon mae diweddariadau i bolisïau wedi cynnwys dysgu o bell oherwydd yr 

amgylchiadau.  

Mae cyngor, cefnogaeth, canllawiau a hyfforddiant wedi’u darparu i staff yn cynnwys 

hyfforddiant ar Weithdrefnau Diogelu Cymru a gwytnwch digidol a diogelwch ar-lein ar gyfer 

plant a phobl ifanc. 

Cafwyd cyswllt rheolaidd gydag ysgolion i bwysleisio pwysigrwydd cyfrifoldebau ysgolion mewn 

perthynas â diogelu. 

BIPBC:  Dywedwyd bod pecynnau hyfforddi interim ar gael ar-lein.  Drwy’r flwyddyn roedd 

cydymffurfiaeth â gofynion hyfforddi wedi gwella. 

Rhoddodd Iechyd gynllun gweithredu Covid ar waith, cynhaliwyd asesiadau risg gyda 

bydwragedd ac roedd ymgysylltiad ag ymwelwyr iechyd mewn perthynas â ffyrdd gwahanol o 

weithio. 

Dywedwyd y bu gostyngiad mewn adroddiadau Plentyn mewn Perygl. Gallai hyn o bosibl fod 

oherwydd nad oedd yn bosibl i Ymwelwyr Iechyd gynnal ymweliadau wyneb yn wyneb, 

oherwydd bod yr ysgolion ar gau a bod llai o gleifion allanol yn mynd i’r prif ysbytai.  Parhaodd y 

thema hon yn ystod yr ail gyfnod clo.   

Nodwyd cynnydd mewn achosion CAMHS yn ogystal â chynnydd mewn anafiadau heb fod yn 
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ddamweiniol, camdriniaeth gorfforol a chamdriniaeth ddomestig.  Bu cynnydd hefyd yn nifer yr 

adroddiadau am bryderon proffesiynol a dderbyniwyd. 

Heddlu Gogledd Cymru: Dywedodd yr Heddlu fod staffio’n aros yn gyson ac mai busnes fel 

arfer oedd hi drwy gydol y cyfnod Covid-19.  Roedd staff yn gweithio o’r swyddfa neu o’u cartrefi 

os oedd hynny’n briodol.  

Roedd cyfarfodydd MARAC rhithiol wythnosol yn cael eu cynnal, roedd hyn yn gweithio’n dda 

ac roedd yr adborth gan asiantaethau partner yn gadarnhaol.  Roedd y cyfarfodydd rhithiol yn 

galluogi’r heddlu a phartneriaid i roi sylw cyflym i gamau gweithredu ac ymdrin â materion 

diogelu o fewn wythnos o’r digwyddiad.  

Mae Ditectif Arolygydd wedi’i benodi ar gyfer MAPPA a MARAC a bydd yn gyfrifol am y 

portffolio hwn ar draws yr heddlu er mwyn sicrhau cysondeb. 

Y Gymdeithas Genedlaethol er Atal Creulondeb i Blant - NSPCC: Roedd y 

risgiau allweddol o safbwynt yr NSPCC oherwydd y pandemig Covid-19.  

Roedd yn rhaid ailystyried nifer o weithgareddau yn enwedig o safbwynt 

gwaith wyneb yn wyneb gyda phlant a theuluoedd.  Effeithiwyd ar gyllid a 

chodi arian hefyd.   

Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid:  Dywedodd y gwasanaeth fod staff yn gweithio o gartref ble 

bynnag bosibl.  Oherwydd Covid-19 bu peth salwch yn ogystal â’r angen i hunanynysu ymysg 

staff ond mae'r sefyllfa hon wedi gwella erbyn hyn.   

Mae pum safon allweddol wedi'u hintegreiddio i bolisïau a gweithdrefnau, yn arbennig o ran 

pobl ifanc 17 - 18 oed sydd o bosibl angen cymorth ac er mwyn sicrhau nad yw plant yn mynd 

ar goll o fewn y system.   

 

Gwasanaeth Prawf: Parhaodd gwasanaethau prawf mor normal â phosibl ond gan ddilyn model 
gwahanol. I ddechrau, stopiwyd ymweliadau wyneb yn wyneb a chawsant ymweliadau ar 
stepen drws yn eu lle. Sefydlwyd rota i ymdrin ag achosion risg uchel a rhannodd staff eu 
hamser rhwng y swyddfa, gweithio gartref a chael chyfarfodydd dros y ffôn neu Microsoft 
Teams. 

Gweithdrefnau Diogelu Cymru: Yn benodol honiadau yn 

erbyn gweithwyr proffesiynol a'r rhai hynny mewn swyddi o 

ymddiriedaeth. Ers codi ymwybyddiaeth o’r gweithdrefnau 

Rhan 5, codwyd pryderon ynglŷn â’r modd y mae’r broses 

yn cael ei rhoi ar waith ar draws y rhanbarth.  

6.9 Grŵp Darparu Ymarfer Diogelu Plant Sir y Fflint a Wrecsam 

Staffio a chyfarfodydd: Mae cynadleddau achos a chyfarfodydd grwpiau craidd wedi’u cynnal yn 

rhithiol.  Mae teuluoedd i’w gweld yn cyfathrebu’n fwy agored ac mae plant wedi deialu i mewn 

gyda'r cynllun cyfaill cynhadledd.  Mae ymweliadau wedi’u cynnal gan ddefnyddio PPE, 

galwadau ffôn a thrwy WhatsApp sydd wedi bod yn galonogol.  Mae cyfarfodydd rhithiol wedi 

bod yn ffordd gadarnhaol o ymgysylltu â phobl ifanc a theuluoedd er bod y rhyngweithio gyda 

theuluoedd wedi’i golli drwy’r fformat hwn. Nodwyd cynnydd mewn presenoldeb mewn 

gwahanol gyfarfodydd. 

Adroddiadau Diogelu: Ers mis Mai 2020 roedd niferoedd atgyfeiriadau wedi cynyddu. Bu 

cynnydd hefyd mewn dangosyddion perfformiad yn ystod mis Medi.  Roedd gostyngiad  
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cychwynnol yn niferoedd atgyfeiriadau i'r heddlu ond erbyn hyn maent wedi cynyddu, yn 

cynnwys atgyfeiriadau gan ysgolion.  Mae themâu i'w gweld mewn atgyfeiriadau, yn enwedig 

mewn perthynas ag achosion esgeulustra sydd wedi codi a lle bo alcohol yn rhan o'r achos.  

Dywedodd Barnardo’s bod llawer o atgyfeiriadau wedi bod yn ataliol a gwelwyd cynnydd mewn 

camddefnyddio sylweddau ers llacio’r cyfyngiadau Covid-19.   

Addysg: Mae gwaith wedi’i wneud yn ystod yr haf i sicrhau bod y dysgwyr mwyaf diamddiffyn 

naill ai wedi aros yn yr ysgol neu wedi cael mynediad i gynlluniau yn y theatr, darpariaeth 

chwaraeon neu gynlluniau chware.  Mae ymweliadau ac ymweliadau statudol wedi parhau gyda 

phlant ar y gofrestr diogelu plant.   

BIPBC: Nodwyd heriau gyda gwasanaethau ymwelwyr iechyd a bydwragedd gan eu bod yn 

gweithio mewn ‘hybiau’.  Dywedwyd y bu cynnydd mewn adroddiadau am blant o dan 5 oed a 

bod adroddiadau plant mewn perygl yn uchel iawn o hyd.  Mae hyfforddiant wedi bod yn cael ei 

ddarparu o bell. 

Heddlu Gogledd Cymru: Mae gwaith ymchwilio wedi bod yn cael ei wneud o bell.  Mae rhai staff 

wedi bod yn ynysu ond busnes fel arfer yw hi.   

NSPCC: Gwasanaethau wedi parhau yn rhithiol.  Atgyfeiriadau Camfanteisio'n Rhywiol ar Blant 

wedi cynyddu. Asesiadau risg wedi eu sefydlu ar gyfer gwaith wyneb yn wyneb ac mewn 

ysgolion. 

Barnardo’s: Mae llawer o wasanaethau wedi parhau, yn cynnwys y 

timau gofal plant ac anableddau.  Codwyd pryderon ynglŷn a 

digartrefedd yn y dyfodol gan fod llawer o blant a phobl ifanc wedi bod 

yn aros ym Mhrifysgol Glyndŵr.  

Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid: Cyswllt gyda phobl ifanc wedi’i gynnal.  Proses asesu risg 

wedi’i sefydlu rhag ofn  y bydd rhagor o gyfnodau clo. 

Gweithdrefnau Diogelu Cymru: Dywedwyd fod yr holl staff asiantaeth wedi cael gwybod am y 

gweithdrefnau newydd a’r gwahaniaethau ynddynt.  Dosbarthwyd canllawiau ymarfer i'r 

sefydliadau.  

Dywedwyd bod rhai heriau, yn benodol yn gysylltiedig ag Adran 5.  

6.10 Grŵp Darparu Ymarfer Plant Gwynedd ac Ynys Môn 

Staffio a chyfarfodydd: Dywedwyd bod Cynadleddau Achos (Ynys Môn) wedi parhau i fod yn 

rhithiol.   

Mae cyfarfodydd rhithiol wedi galluogi rhai asiantaethau partner i fynychu Cynadleddau Achos 

Diogelu Plant yn amlach na chyn Covid.  Mae pediatryddion cymunedol wedi mynychu mwy o 

Gynadleddau Achos Adolygu nag yn y cyfnod cyn COVID.  Mae ysgolion cynradd hefyd wedi 

cymryd rhan mewn mwy o gynadleddau. 

Llwydwyd i gynnal lefelau staffio gyda rhai staff yn gweithio o bell o’u cartrefi a rhai yn y 

swyddfa. 
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Dangosodd staff eu gallu i addasu ac i weithio’n greadigol gyda theuluoedd, 

gan gynnal ymweliadau drwy fynd am dro gan gynnal pellter cymdeithasol a’r 

defnydd o blatfformau megis Microsoft Teams.  

Wrth i amser fynd yn ei flaen mae llawer o asiantaethau wedi datblygu'r un 

gallu i gymryd rhan mewn cyfarfodydd rhithiol ac felly bu cyfleoedd i gynnwys 

rhai cynadleddau rhithiol.  

Adroddiadau Diogelu: Mae nifer hollgynhwysfawr yr atgyfeiriadau dros y flwyddyn, ac yn 

benodol, dros y chwarter diwethaf, wedi gostwng o gymharu â’r un cyfnod y llynedd.  Ar y 

dechrau roedd gostyngiad bach mewn atgyfeiriadau yn ystod y cyfnod clo cyntaf ac yna bu 

cynnydd yn ystod yr haf. 

Dechreuodd nifer y plant ar y gofrestr diogelu plant gynyddu'n raddol ar ddechrau'r cyfnod clo'r 

llynedd a chododd i uchafbwynt ym mis Medi cyn dechrau gostwng yn raddol eto. 

Cynyddodd nifer y Cynadleddau Achos a gafodd eu gohirio neu eu canslo. Roedd nifer o 

resymau am hyn, yn cynnwys Covid-19, h.y. teuluoedd yn hunanynysu, plant yn sâl gyda 

symptomau Covid, gweithwyr cymdeithasol ddim yn gallu cysylltu â/gweld teuluoedd i gwblhau 

asesiadau.   

Mae nifer yr atgyfeiriadau a dderbyniwyd wedi amrywio o wythnos i wythnos.  Roedd 

dadansoddiad o’r cyfansymiau wythnosol a adroddwyd ar gyfer cyfnod o 6 wythnos o gymharu 

â'r un cyfnod y flwyddyn flaenorol yn dangos gostyngiad cyffredinol o 5% mewn atgyfeiriadau. 

Addysg: Dywedywd bod nifer yr atgyfeiriadau diogelu’n parhau i fod yn isel. 

Nid yw pob ysgol wedi dychwelyd i’w hamserlen arferol ond mae angen ystyried plant 

diamddiffyn a fyddai fel arfer yn mynd i leoliadau eraill, fel clybiau’r tu allan i ysgol. 

Mae gwaith cadarnhaol wedi digwydd rhwng y Gwasanaethau Plant a’r Gwasanaethau Dysgu i 

gefnogi’r plant mwyaf diamddiffyn, gyda nifer o ysgolion yn cefnogi plant gyda’u dysgu yn y 

cartref drwy ddarparu gliniaduron a thaflenni gwaith ar gyfer rhieni. 

BIPBC: Dywedwyd bod iechyd wedi datblygu ffyrdd newydd o weithio o 

ganlyniad i Covid-19 gyda rhai staff wedi dechrau gweithio yn y 

swyddfeydd unwaith eto ar sail rhan amser.  

Mae staff wedi cyfrannu at ac wedi cymryd rhan mewn cyfarfodydd 

amlasiantaeth dros Skype/Teams.  Mae staff hefyd wedi gallu 

cyfrannau mewn Cynadleddau Diogelu Plant yn Ynys Môn dros Teams.  Mae cynadleddau yng 

Ngwynedd wedi eu rheoli'n wahanol.  Mae staff wedi cyflwyno adroddiadau ar gyfer y 

cynadleddau hyn ac wedi bod ar gael dros y ffôn i ateb unrhyw gwestiynau y gallai'r cadeirydd 

fod eisiau eu gofyn.  

Mae gwaith cadarnhaol wedi digwydd rhwng y Gwasanaethau Plant ac Iechyd gydag Ymwelwyr 

Iechyd yn dal i fynd i weld plant ar y gofrestr. 

NSPCC: Roedd yr NSPCC wedi eu comisiynu i ddarparu’r gweithdai amlasiantaeth wyneb yn 

wyneb ar gyfer y modiwl Plentyn mewn Peryg ar draws Gogledd Cymru o fis Ionawr hyd at fis 

Mawrth 2020.   Oherwydd y pandemig Covid 19, bu’n rhaid gohirio’r gweithdai Addysg wyneb 

yn wyneb hyd nes y byddai’n bosib cynnal y gweithdai ar-lein. 
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Roedd llawer o’r risgiau allweddol o safbwynt yr NSPCC oherwydd y pandemig Covid-19.   

Roedd yn rhaid ailystyried nifer o weithgareddau yn enwedig o safbwynt gwaith wyneb yn 

wyneb gyda phlant a theuluoedd.   

Gweithdrefnau Diogelu Cymru: Mae pryderon yn parhau o ran Adran 5, yn enwedig o safbwynt 

prosesau cyfreithiol ac mae angen rhagor o eglurder. 

Bu peth anhawster o ran  rhoi Canllaw Ymarfer Gogledd Cymru ar gyfarfodydd Rhan 5 ar waith.  

Trafodwyd gyda’r heddlu'r angen i gynnal Trafodaeth Strategaeth Broffesiynol, i weld a yw'r 

trothwy ar gyfer cynnal Cyfarfod Strategaeth Pryderon Proffesiynol wedi'i gyrraedd.   Mae 

profiad o ymarfer wedi dangos fod yr heddlu’n ymrwymo i’r cyfarfod strategaeth arferol dan 

adran 3 o Weithdrefnau Diogelu Cymru.  Cynhelir hwn dros y ffôn gyda’r Arweinydd Ymarfer yn 

gwneud penderfyniad ar y trothwy ac yn rhai achosion yn cynllunio ac yn cychwyn 

ymholiadau/ymchwiliadau. 

 

 

 

 

 

 

6.11 Negeseuon allweddol o Ddata Perfformiad  

6.12 Data Oedolion 

 

O’r cyfresi data a gyflwynwyd yn yr LDGau mae’n amlwg y gwelir effaith COVID 19 yn y tri 

chwarter cyntaf, gydag atgyfeiriadau / adroddiadau yn isel.  Rydym wedi dechrau gweld  

Ers i’r ysgolion ailagor 

rydym wedi ail -

ddechrau  gwaith grŵp 

Inctrl sy’n ymwneud â 

chamdriniaeth ac 

ecsbloetiaeth ar-lein.  

 

Mae’n glir o’r atgyfeiriadau a gafwyd 

gan ysgolion fod hyn yn ffactor 

arwyddocaol, ac yn dilyn y cynnig cyntaf 

manteisiodd 14 rhiant/gofalwr ac 14 o 

bobl ifanc ar y cyfle i wneud gwaith 

grŵp. 

 

Mae pobl ifanc wedi bod yn 

gwneud mwy a mwy o ddefnydd 

o’r rhyngrwyd yn ystod y pandemig 

sydd  wrth gwrs wedi cynyddu 

pryderon ynglŷn â  pharatoi plant 

yn rhywiol ac ecsbloetiaeth ar-lein. 
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cynnydd mewn gweithgarwch mewn Awdurdodau Lleol penodol erbyn y chwarter olaf.   

Mae nifer o Awdurdodau Lleol sy’n defnyddio system WCCIS wedi nodi pryderon o ran casglu 

data. 

Bydd BDOGC hefyd angen sicrwydd bod Awdurdodau Lleol yn adrodd perfformiad yn yr un 

modd mewn ymateb i adroddiadau diogelu. 

Categorïau camdriniaeth:  

 

Y categori mwyaf cyffredin mewn perthynas â'r categori camdriniaeth oedd pryderon amryfal.  

Adborth gan ymarferwyr oedd bod y cynnydd mewn categorïau hunan-esgeulustod yn wahanol 

i’r blynyddoedd blaenorol.   

6.13 Data Adroddiad Diogelu Plant:  

Data mewn perthynas â nifer o blant ar y Gofrestr Amddiffyn Plant fel y mae ar 31 Mawrth 2021, 

a chategorïau camdriniaeth.   

 

Mae Wrecsam a Sir y Fflint wedi adrodd nifer uwch o blant ar y Gofrestr Amddiffyn Plant.  

Mae’r Awdurdodau Lleol yn gweithio ar y rhesymau dros y cynnydd mewn cofrestriadau.  
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Categorïau camdriniaeth:  

 

Categorïau Camdriniaeth Emosiynol ac Esgeulustod oedd y ddau faes mwyaf.  Mae hyn yn 

debyg i’r blynyddoedd blaenorol, yn ystod y cyfnod clo effaith y Cam-drin domestig a’r effaith 

emosiynol ar y plentyn oedd y thema mwyaf cyffredin o ran achosion yn cael eu cyflwyno i’r 

gynhadledd achos.  

6.14 Sut wnaeth BDGC ymateb i faterion Covid yn cael eu nodi: 

6.15 Gwefan Bwrdd Diogelu Gogledd Cymru- Covid 

 

  

 

Parhaodd y wefan i ddarparu gwybodaeth werthfawr i’r cyhoedd a’r gweithwyr proffesiynol. 
Drwy gydol y flwyddyn ychwanegwyd gwybodaeth at y wefan yn ystod y pandemig gydag 
adnoddau amryfal, gan gynnwys adnoddau ar gyfer plant, canllawiau hawdd eu darllen a 
dolenni at wefannau defnyddiol eraill.   

Roedd dogfennau’r cael eu hychwanegu yn wythnosol i sicrhau bod y data a’r adnoddau wedi’u 
diweddaru. Roedd rhannu canllawiau ymarfer drwy gydol y pandemig, a ddatblygwyd gan y 
Bwrdd Diogelu a gyda gwybodaeth gan Lywodraeth Cymru a chyrff proffesiynol eraill yn 
cynnwys:  
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 Proses Ddiogelu 7 Cam Covid-19  
 

 Cymdeithas Gweithwyr Cymdeithasol Prydain – canllawiau ymarfer proffesiynol ar gyfer 
ymweld â’r cartref yn ystod Covid 19  
 

 Taflen ymarferydd Diogelu Plant Covid 19 gan Lywodraeth Cymru.  
 

 Adnoddau ‘Aros Adref’ ar gyfer plant, teuluoedd, oedolion a gweithwyr allweddol  
 

 Taflen Wybodaeth i Blant – GIG 
 

 Cefnogi staff sy’n profi cam-drin domestig yn ystod cyfnod ynysu a chadw pellter 
cymdeithasol  
 

 Dyddiau Da a Dyddiau Drwg yn ystod  

  
Ymwybyddiaeth yn y Cyfryngau 
 
Yn ystod y cyfnod clo cyntaf dosbarthodd BDGC y datganiad canlynol i’r wasg ar 2/4/20.   
Mae’r holl Fyrddau Diogelu ledled Cymru wedi adrodd i Lywodraeth Cymru y bu gostyngiad 
sylweddol yn nifer yr adroddiadau diogelu y mae’r Awdurdodau Lleol wedi’u derbyn yn ystod y 
cyfnod clo.  
 
Bydd Prif Weinidog Cymru hefyd yn tynnu sylw at y duedd hon sy’n peri gofid mewn araith yr 
wythnos hon.  Mae nifer o resymau posibl wedi’u nodi ar gyfer y gostyngiad sylweddol hwn.  
Mae Bwrdd Diogelu Gogledd Cymru yn gofyn i bawb yn y rhanbarth i ofalu am ei gilydd er 
mwyn helpu'r rhai hynny a all fod mewn perygl o gamdriniaeth ac esgeulustod. Mae hon yn 
neges sy’n berthnasol drwy’r amser ond rŵan, yn fwy nag erioed, mae ar bobl o bob oed angen 
eu gwarchod. 
 
Mae neges fideo Bwrdd Diogelu Gogledd Cymru “Gweld Rhywbeth / Dweud Rhywbeth" yn 
hynod berthnasol ar hyn o bryd.  Cymrwch y cyfle hwn i weld y fideo a'i rhannu gyda'r holl 
gydweithwyr perthnasol ac aelodau’r cyhoedd.  
 
Gallwch wylio’r fideo drwy glicio ar y ddolen hon. 

 
 
 

https://www.bwrdddiogelugogleddcymru.cymru/wp-content/uploads/2020/04/Proses-7.jpg
https://www.bwrdddiogelugogleddcymru.cymru/wp-content/uploads/2020/04/Canllawiau-ymarfer-proffesiynol-ar-gyfer-ymweliadau-cartref-yn-ystod-Pandemig-Covid-19..pdf
https://www.bwrdddiogelugogleddcymru.cymru/wp-content/uploads/2020/04/Canllawiau-ymarfer-proffesiynol-ar-gyfer-ymweliadau-cartref-yn-ystod-Pandemig-Covid-19..pdf
https://www.bwrdddiogelugogleddcymru.cymru/wp-content/uploads/2020/04/COVID-19-Safeguarding-Children-practitioner-handout-Welsh.pdf
https://www.bwrdddiogelugogleddcymru.cymru/adnoddau-aros-adref-ar-gyfer-plant-teuluoedd-oedolion-a-gweithwyr-allweddol/
https://www.bwrdddiogelugogleddcymru.cymru/wp-content/uploads/2020/04/Taflen-Wybodaeth-i-Blant.pdf
https://www.bwrdddiogelugogleddcymru.cymru/wp-content/uploads/2020/04/Cefnogi-staff-sy%E2%80%99n-profi-cam-drin-domestig-yn-ystod-cyfnod-ynysu-a-chadw-pellter-cymdeithasol.pdf
https://www.bwrdddiogelugogleddcymru.cymru/wp-content/uploads/2020/04/Cefnogi-staff-sy%E2%80%99n-profi-cam-drin-domestig-yn-ystod-cyfnod-ynysu-a-chadw-pellter-cymdeithasol.pdf
https://www.bwrdddiogelugogleddcymru.cymru/wp-content/uploads/2020/04/Dyddiau-Da-a-Dyddiau-Drwg-yn-ystod-Cyfyngiadau%E2%80%99r-Coronafeirws.pdf
https://www.bwrdddiogelugogleddcymru.cymru/gwybodaeth-ar-gyfer-oedolion/
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Gwella ansawdd atgyfeiriadau/adroddiadau 
 
Yn ystod y flwyddyn, nodwyd bod ansawdd atgyfeiriadau / adroddiadau diogelu, yn benodol o 
ran oedolion, yn fater o ran ymarfer.  Ail ddosbarthodd BDOGC y Deg Awgrym ar gyfer llenwi 
Adroddiad Diogelu Oedolion.  
 
Mewn digwyddiadau yn ystod yr wythnos ddiogelu, nodwyd y Deg Awgrym er enghraifft yn y 
digwyddiad a gynhaliwyd ar gyfer y Fforwm Gofal.  
 
Gellir canfod y canllawiau yma  
Gellir dod o hyd i Ffurflen Adroddiad Diogelu Oedolion yma 
  
6.16 Pryderon Diogelu Covid 19 BDOGC  
 
Datblygodd yr Uned Fusnes becyn gwaith ychwanegol ar gyfer swyddogion o ran rheoli 
pryderon diogelu penodol Covid 19.   
 
Rhannwyd y pecyn gwaith gyda rhanbarthau eraill yng Nghymru.  Roedd yn cynnwys pryderon 
diogelu penodol sy’n ymwneud â Covid fel: 
 
 Atal a rheoli heintiau: 
 Cadw Pellter Cymdeithasol  
 
Effaith ar y gweithlu: 
  
Mae gan y ddau Fwrdd eitem penodol ar y rhaglen o ran effaith Covid ar y Gweithlu. 
 
Nodwyd nifer o faterion ymarfer: 
 
 Ddim yn gweithio mewn swyddfa gyda chydweithwyr  
 Unigedd ar gyfer nifer o weithwyr sy'n byw ar eu pennau eu hunain . 
 Gweithwyr yn gorfod rhoi tystiolaeth mewn gwrandawiadau llys o’u cartrefi 

 

Ceisiodd y Bwrdd sicrwydd gan yr holl sefydliadau, a oedd yn bresennol yn y cyfarfodydd 
bwrdd, bod eu gweithlu yn derbyn mynediad at wasanaethau cynnal sy’n hyrwyddo eu lles.  
 
6.17 Goblygiadau Hir Dymor Covid 19 ar gyfer BDGC  

 
Materion lles emosiynol yn dilyn y cyfnod clo 
 
Roeddem eisoes yn dechrau gweld cynnydd yn yr 
atgyfeiriadau at wasanaethau iechyd meddwl arbenigol ar 
draws y rhanbarth ac yn benodol bydd angen i’r Byrddau a’r 
is-grwpiau perthnasol fonitro’r maes hwn. 
 
Yn anffodus, mae’r ddau adolygiad Ymarfer Plant diweddaraf sydd ar fin dechrau yn ymwneud 
â phlentyn a pherson ifanc a gyflawnodd hunanladdiad.   
 
Rydym yn dechrau gweld cynnydd mewn pryderon o ran alcohol a chamddefnyddio sylweddau 
o ran diogelu oedolion hefyd. 
 
 

https://www.bwrdddiogelugogleddcymru.cymru/wp-content/uploads/2019/11/Deg-o-Awgrymiadau-Gwych-ar-gyfer-Llunio-Adroddiad-Diogelu-Oedolion.pdf
https://www.bwrdddiogelugogleddcymru.cymru/wp-content/uploads/2019/11/North-Wales-Adult-Safeguarding-Report-Form-Cym.pdf
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Materion diogelu mewn Cartrefi Gofal 
 
Wrth i gyfyngiadau Cartrefi Gofal o ran cyswllt gael eu llacio yng Nghymru, efallai y byddwn yn 
gweld mwy o faterion diogelu yn dod i’r amlwg. 
 
Efallai y gwelir achosion posibl lle bo darparwyr, wrth gydbwyso cyflwyno cyfyngiadau i ddiogelu 

pobl rhag COVID-19, wedi methu sicrhau eu bod yn cymhwyso’r egwyddor lleiaf cyfyngol yn unol 

â’r Ddeddf Galluedd Meddyliol. 

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

Bwrdd: 
 

 
Heddlu Gogledd Cymru 
Ditectif Uwcharolygydd yr Uned Diogelu Oedolion Agored i 
Niwed yw Is-gadeirydd BDPGC ac mae hefyd yn mynychu 
BDOGC. 
 

Mae nifer o swyddogion o’r uned yn cadeirio adolygiadau ymarfer ar ran BDGC. 
 
Mae Swyddogion Gweithlu Academi Trosedd yr Heddlu wedi cefnogi BDGC i ddarparu'r cyrsiau 
Hyfforddiant Ymchwilio a Sicrhau'r Dystiolaeth Orau.  
Maent yn mynychu ac yn cyfrannu at holl is-grwpiau BDGC. 
 
Mewn perthynas â’r ardal blaenoriaeth BDOGC, mae Heddlu Gogledd Cymru erbyn hyn wedi 
comisiynu pecyn hyfforddiant mewnol dros gyfnod o bythefnos yn canolbwyntio ar Oedolion 
mewn Risg a’r archwilion bartneriaeth eang a’r elfennau diogelu. Mae 2 gwrs wedi cael eu 
cynnal hyd yma gyda 3 arall yn y flwyddyn galendr hon.  
 
Mae’r rhain yn seiliedig ar ymarferwyr a rheolwyr gweithredol. 
 
Rydym wedi cynnig amgylchedd hyfforddiant ar-lein i gydweithwyr o fewn swyddogaethau 
heddlu rheng flaen gan roi mynediad i hyfforddiant a gwybodaeth gyfredol er mwyn helpu gydag 
Oedolion mewn risg. 
 

Heddlu Gogledd Cymru – Enghraifft o Arfer Da – Plant  

Mae Operation Encompass, gwasanaeth atgyfeirio awtomatig ar gyfer ysgol unrhyw blentyn 

sydd wedi dioddef neu weld cam-drin domestig, wedi bod yn llwyddiannus. Mae nifer yr 

atgyfeiriadau wedi bod yn sylweddol ac mae’r adborth gan ysgolion am y darlun cyfoethog sy’n 

datblygu wedi galluogi newid mewn ffocws a chymorth i blant mewn ysgolion, lle’r oedd 

perfformiad neu ymddygiad heb esboniad. Roedd HMICFRS hefyd yn gweld gwerth arbennig y 

dull hwn yn ystod arolwg diweddar. 
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Cyngor Sir Ynys Môn 

Mae Cyfarwyddwr y Gwasanaethau Cymdeithasol yn mynychu 
BDPGC a BDOGC. 
  

Yn ddiweddar cadeiriodd Rheolwr Gwasanaeth Sicrhau Ansawdd y Gwasanaethau Plant 
Adolygiad Ymarfer Plant.  Yn ychwanegol, mae dau swyddog diogelu o’r awdurdod wedi cytuno 
i fod yn adolygwyr ar gyfer yr adolygiadau ymarfer plant sydd ar ddod. 
 
Y Rheolwr Gwasanaeth Oedolion hefyd yw Cadeirydd y grŵp darparu diogelu oedolion lleol. 
 
Mae gan yr awdurdod lleol gynrychiolwyr yn yr holl is-grwpiau perthnasol. 
 
Mewn ymateb i’r dysgu o adolygiadau ymarfer, mae’r Awdurdod Lleol wedi buddsoddi mewn 
hyfforddiant i Wasanaethau Plant ac Oedolion ar ofynion y Ddeddf Galluedd Meddyliol. 
 
Yn ogystal mae’r Awdurdod Lleol wedi comisiynu asesiad effaith mewn perthynas â 
goblygiadau Trefniadau Diogelu Rhyddid: i adnabod newidiadau ariannol, gweithlu a system 
sydd eu hangen. Er na fydd y Cyngor yn gallu mynd i’r afael â’r galw hynny’n llwyr tan fydd y 
Cod Ymarfer ar gael, mae’n cymryd y camau i sicrhau parodrwydd ar gyfer beth fydd heb 
unrhyw amheuaeth yn bwysau ychwanegol sylweddol. 
 

Cyngor Môn – Enghraifft o Arfer Da – Lledaenu Dysgu 

Yn dilyn cyhoeddi Adroddiad Adolygiad Ymarfer Plant neu Oedolion yng ngogledd Cymru, 

mae’r Uned Diogelu a Gwella yn cynhyrchu Nodyn Briffio sy’n cael ei rannu gyda 

gwasanaethau perthnasol. Mae’r nodyn yn darparu crynodeb o’r adroddiad, gan amlygu’r 

gwersi a ddysgwyd ac ystyried pa newidiadau neu gamau gweithredu sydd eu hangen yn lleol. 

Mae sesiynau cinio a dysgu wedi’u trefnu gydag ymarferwyr i edrych ar adrannau amrywiol o 

Weithdrefnau Diogelu Cymru sydd wedi’i hysbysu gan wersi’r Adolygiadau Ymarfer Oedolion. 

Bydd sesiwn Cinio a Dysgu Rheolwyr yn canolbwyntio ar hunan esgeuluso yn dilyn y nodyn 

briffio ar Adolygiad Ymarfer Oedolion Conwy 2015 yn ystod cyfarfod rheolwyr diweddar.  

 

Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy 

Y Cyfarwyddwr Strategol Gofal Cymdeithasol ac Addysg yw Cadeirydd 
Bwrdd Diogelu Plant Gogledd Cymru. Rheolwr Datblygu  a Dysgu'r Gweithlu 
yw Cadeirydd y Cyd Grŵp Datblygu Gweithlu a Hyfforddiant.  

 
Mae Conwy hefyd yn darparu Ymgynghorwyr Cyfreithiol ar gyfer y ddau Fwrdd. 
 
Mae gan yr awdurdod lleol gynrychiolwyr ar yr holl is-grwpiau perthnasol. 
 

Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy – Enghraifft o Arfer Da - Oedolion 

Cefndir: Lluniwyd adroddiad diogelu ynglŷn â Mr a Mrs A lle’r oedd achos rhesymol i amau eu 

bod yn cael eu cam-drin yn gorfforol, emosiynol ac yn ariannol gan eu mab. Roedd gan Mr a 

Mrs A anghenion gofal a chymorth.  
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Canlyniadau: Roedd llais Mr a Mrs A yn ganolog i’r achos diogelu. Er bod y ddau wedi 

gwrthod eiriolaeth ffurfiol, bu iddyn nhw siarad am eu canlyniadau dymunol gyda’u gweithwyr 

cymdeithasol. Aeth Mr a Mrs A i’r gynhadledd achos a datgan eu canlyniadau unigol gan ei 

gwneud hi’n glir bod arnyn nhw eisiau dod â'r gamdriniaeth i ben yn ogystal â chynnal 

perthynas gyda'u mab. 

Gwaith aml-asiantaeth: Datblygwyd a chytunwyd ar Gynllun Amddiffyn Gofal a Chymorth 

gyda Mr a Mrs A. Roedd hwn yn cynnwys sut y bydd y gofal a ddarperir iddyn nhw yn eu 

cefnogi, yn ogystal â chymorth gan blismona cymunedol. Nodwyd hefyd fesurau ataliol 

perthnasol fel technoleg gynorthwyol a darparwyd gwybodaeth am linell gymorth Byw Heb 

Ofn.  

Oherwydd amgylchiadau’r achos, roedd modd i Heddlu Gogledd Cymru helpu i symud y mab o 

gartref y cwpwl a chynorthwyo Mr a Mrs A i ddiogelu eu heiddo. Yn ogystal, gweithiodd yr 

heddlu a’r tîm gwaith cymdeithasol gyda’i gilydd i ddarparu cymorth ychwanegol i’r cwpwl. 

Cafwyd llety amgen i’r mab a darparwyd cymorth i symud ei eiddo o gartref ei rieni. Cafodd y 

gofal a ddarparwyd ei gynyddu i gynnwys cefnogaeth gydag anghenion nad oedd yn cael eu 

diwallu mwyach oherwydd bod y mab wedi symud allan. Derbyniodd Mrs A hefyd wybodaeth, 

cyngor a chymorth gan ymgynghorwyr trais domestig annibynnol.  

Canlyniad diogelu: Roedd yn bwysig i Mr a Mrs A eu bod yn gallu cynnal perthynas gyda’u 

mab, a fyddai’n cael dod i’w gweld nhw ond nid byw gyda nhw.  

Casglwyd adolygiad o’r canlyniadau ar gau’r achos. Dywedodd Mrs A ei bod hi’n teimlo’n fwy 

diogel ar ôl yr ymyrraeth diogelu. 

 

 
County Cyngor Sir Ddinbych 

 
Mae’r Cyfarwyddwr Corfforaethol: Cymunedau yn mynychu 
BDPGC a BDOGC. 

  
Y Rheolwr Gwasanaeth Diogelu ac Ansawdd Ymarfer yw Cadeirydd y Grŵp Polisi a 
Gweithdrefnau Plant ac yn ddiweddar mae wedi bod yn adolygydd ar gyfer adolygiad ymarfer 
plant.  
 
Mae gan yr awdurdod lleol gynrychiolwyr ar yr holl is-grwpiau perthnasol. 
 

Cyngor Sir Ddinbych – Enghraifft o Arfer Da – Oedolion  

Cefndir: Mae A yn ferch 22 mlwydd oed gydag anawsterau dysgu a phroblemau iechyd 

meddwl. Fe gafodd ei rhyddhau o uned seiciatreg breswyl i gyfeiriad dyn yr oedd hi wedi dod 

yn ffrindiau gydag o ar-lein.  

Ystyriwyd nad oedd gan ‘A’ y galluedd meddyliol i ffurfio perthynas dros y cyfryngau 

cymdeithasol. 

Roedd ‘A’ wedi gwrthod llety dros dro a gynigiwyd iddi gan y gwasanaeth digartrefedd. Roedd 

pryder ynghylch natur y berthynas rhwng ‘A’ a’r dyn yr oedd hi’n aros gydag o, a’r risgiau y 

gallai hi fod yn agored iddyn nhw. Cynhaliwyd gwiriadau mewn perthynas â’r unigolyn yr oedd  
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‘A’ yn aros gydag o, a gwelwyd ei fod yn torri cytundeb trwydded. Ystyriwyd ei fod hefyd yn 

risg i ferched diamddiffyn.  

Camau a gymerwyd: Cynhaliwyd cyfarfod aml-asiantaeth dan y Gweithdrefnau Hunan-

esgeuluso, a oedd yn cynnwys cynrychiolwyr o wasanaeth iechyd meddwl, y gyfraith, atal 

digartrefedd, yr heddlu, y gwasanaeth prawf a gwasanaethau cymdeithasol oedolion. 

Cynhaliwyd gwiriadau mewn perthynas â'r unigolyn A yr oedd yn preswylio gydag ef, a 

chanfuwyd ei fod yn torri cytundeb trwydded. Roedd hefyd yn cael ei ystyried yn risg benodol i 

fenywod bregus. 

Roedd y camau a gymerwyd gan yr heddlu a’r gwasanaeth prawf yn sicrhau bod y dyn yn cael 

ei arestio a’i anfon yn ôl i’r carchar ar unwaith. 

Y gwahaniaeth/effaith ar y dinesydd a/neu’r gwasanaeth: Yn dilyn cyfarfodydd dilynol dan 

y Weithdrefn Oedolion sy’n Hunan-esgeuluso, roedd modd i ‘A’ dderbyn llety mwy addas gyda 

phecyn cymorth sylweddol gan y gwasanaethau oedolion. 

 

 
 

Cyngor Sir y Fflint   
 
Prif Swyddog y Gwasanaethau Cymdeithasol yw Cadeirydd Bwrdd 
Diogelu Oedolion Gogledd Cymru.  
 

Yr Uwch Reolwr Diogelu a Chomisiynu yw Cadeirydd Grŵp Darparu Diogelu Oedolion Sir y 
Fflint a Wrecsam. 
 
Mae gan yr awdurdod lleol gynrychiolwyr ar yr holl is-grwpiau perthnasol.  
 

Cyngor Sir y Fflint – Astudiaeth Achos Arfer Da - Plant   

Yn ystod y pandemig gweithiodd y Gwasanaethau Cymdeithasol, y Gwasanaethau 

Addysg a Theatr Clwyd gyda’i gilydd i drefnu gweithgareddau haf i blant a phobl ifanc 

diamddiffyn. Roedd yr Hwb Haf yn brosiect a ddatblygwyd ar gyfer pobl ifanc a oedd 

angen cymorth ychwanegol yn sgil effeithiau’r cyfnod clo. Cynhaliwyd y prosiect yn ystod 

gwyliau’r haf a bu i’r bobl ifanc feddiannu Theatr Clwyd am bedair wythnos, pan nad oedd 

modd i neb arall fynd i mewn. Roedden nhw’n defnyddio’r llwyfan, yr ystafell ymarfer a’r 

babell a godwyd yn arbennig y tu allan i’r adeilad.  

Roedd Cyngor Sir y Fflint yn cydnabod y budd y gall prosiect sy’n cefnogi rhai o deuluoedd 

mwyaf diamddiffyn y gymuned ei gael. Mewn partneriaeth a Theatr Clwyd, datblygwyd 

rhaglen greadigol llawn hwyl – draw oddi wrth y model gofalu traddodiadol. 

Roedd Gwasanaethau Cymdeithasol Sir y Fflint wedi nodi 23 o bobl ifanc a oedd angen 

cymorth ychwanegol ac a fyddai’n cael budd o’r prosiect a 37 o bobl ifanc gyda rhieni a 

oedd yn weithwyr allweddol yn y bwrdd iechyd lleol. Cafodd y bobl ifanc gyfle i gymryd 

rhan mewn gweithgareddau creadigol a hwyl, gan gymdeithasu wyneb yn wyneb i 

ddarparu seibiant o flwyddyn anfaddeugar. Roedd y gweithgareddau yn cynnwys drama, 

dawns, celfyddydau gweledol, bît-bocsio, comedi, cyfansoddi a recordio caneuon. 
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Gorffennodd un o’r grwpiau eu profiad Hwb Haf drwy berfformio ar brif lwyfan Theatr 

Clwyd o flaen tîm y theatr a chafodd grŵp arall gyfle i ysgrifennu a recordio cân.  

Cyflogodd y prosiect 28 o weithwyr creadigol llawrydd - llawer ohonyn nhw heb weithio 

gyda phobl ifanc yn y modd yma o’r blaen. Cafodd hyfforddiant llawn, yn cynnwys 

hyfforddiant diogelu, ei ddarparu cyn y gweithdai. Yn sgil llwyddiant y ffordd yma o weithio 

mae Theatr Clwyd wedi datblygu rhaglen hirdymor a fydd yn cyflogi gweithwyr creadigol 

llawrydd i ddarparu gweithgareddau, yn cynnwys darpariaeth yn ystod gwyliau’r ysgol. 

Dywedodd rhai o’r bobl ifanc mai hwn oedd y tro cyntaf iddyn nhw barhau efo rhywbeth am 

gyfnod mor hir, gan ddweud eu bod yn awyddus i ddod yn ôl a’u bod wedi mwynhau 

gwneud ffrindiau newydd o fewn eu grŵp. Arweiniodd hyn at benderfyniad y tîm i gwrdd â'r 

cyfranogwyr a chynnal prosiect wythnosol yn 2021. 

Roedd y prosiect yn un o 11 prosiect cenedlaethol a gyrhaeddodd rhestr fer categori 

Prosiect Celf Gorau Gwobrau Hearts for the Arts 2021, sy’n cael eu cynnal gan The 

National Campaign for the Arts. Er na enillodd y prosiect, dyma oedd gan y beirniaid i’w 

ddweud: 

“Dyma brosiect pwysig sy’n targedu plant diamddiffyn ac yn darparu cymorth a oedd wir ei 

angen a gweithgareddau creadigol yn ystod dyddiau anodd y cyfnod clo. Dyma atgof nad 

oedd holl weithgareddau COVID-19 yn rhai ar-lein – mae’n anhygoel bod y prosiect yma 

wedi llwyddo i ddarparu rhaglen gynhwysfawr o weithgareddau gyda mesurau cadw pellter 

cymdeithasol ar waith.” 

“Partneriaeth wych rhwng y cyngor a’r theatr, gan gefnogi lles pobl ifanc, a dylid ei 

defnyddio fel model i eraill.” 

 

 

Cyngor Gwynedd  

Mae’r Uwch Reolwr Diogelu Oedolion ac Ansawdd yn arwain ar becyn o waith ar 
gyfer y Bwrdd ar hyn o bryd. 
  

Mae'r Pennaeth Gwasanaeth (Plant) wedi parhau i gynrychioli’r Bwrdd mewn perthynas â Grŵp 
Prosiect Cenedlaethol i ddatblygu Gweithdrefnau Diogelu Cymru.  
 
Mae gan yr awdurdod lleol gynrychiolwyr ar yr holl is-grwpiau perthnasol. 
 
Mae’r Awdurdod Lleol yn arwain ar Amddiffyn Plant Effeithiol sy’n brosiect gweddnewid 
rhanbarthol.  
 
Nod y prosiect yw sicrhau fod ymarfer amddiffyn plant yn effeithiol.  Mae fframwaith ymarfer 
wedi cael ei ddylunio i fynd i’r afael â hyn.  Mae’n seiliedig ar bedwar egwyddor: 
 
 Trafodaethau – cyfathrebu effeithiol trwy ymarfer ‘cyd drafodaethau’. 
 Trothwyon – gwneud penderfyniadau yn gyson wrth asesu risg. 
 Newid – ffocws clir ar y newid sydd ei angen i atal niwed. 
 Mesur – mesur ein cynnydd yn erbyn canlyniadau. 
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Mae wedi parhau i ddarparu i darged yn ystod 2020/1, er gwaethaf cyfyngiadau COVID.  
Cafodd ei ymestyn yn ystod y flwyddyn i ddatblygu Adnoddau Ymarfer ar gyfer cyflwyno’r model 
i Awdurdodau Lleol eraill os dymunwyd.  Mae’r prosiect a’r gwaith o ddatblygu adnoddau yn 
parhau yn 2021/22. 
 
Cyngor Gwynedd – Enghraifft o Arfer Da – Ymarfer Cyffredinol - Plant 

Tîm Emrallt – ymddygiad rhywiol niweidiol: Pwrpas Tîm Emrallt ydi cefnogi gweithwyr 

proffesiynol sy’n gweithio gyda phlant sy’n arddangos ymddygiad rhywiol amhriodol, 

problemus neu niweidiol.  

Mae’r tîm yn gweithio gyda gweithwyr proffesiynol o Wasanaethau Addysg, Iechyd a’r 

Gwasanaethau Cymdeithasol, ac yn darparu ymgynghoriad a hyfforddiant. Y nod ydi lleihau 

nifer yr achosion o ymddygiad rhywiol niweidiol sy’n cael eu hatgyfeirio at wasanaethau 

statudol yn dilyn camdriniaeth. Fe wneir hyn drwy sicrhau y ceir ystod o weithwyr proffesiynol 

yng Ngwynedd, ar draws nifer o sectorau - gwasanaethau statudol a gwasanaethau ymyrraeth 

gynnar, sy’n meddu ar wybodaeth a dealltwriaeth addas o ymddygiad rhywiol problemus a 

niweidiol; er mwyn darparu ymyraethau amserol a phriodol i geisio atal camdriniaeth yn y lle 

cyntaf a lleihau ei effaith. Mae’r tîm hefyd yn ceisio gwella sgiliau a chymorth drwy asesu ac 

ymyrryd yn yr achosion hynny lle mae rhywbeth eisoes wedi digwydd (o ran y dioddefwr a'r 

cyflawnwr) er mwyn cefnogi plant a phobl ifanc a sicrhau eu bod yn derbyn y gefnogaeth sydd 

ei hangen arnyn nhw.  

Ym mis Mawrth 2019 cafwyd arian am ddwy flynedd gan y Gronfa Gofal Integredig i sefydlu a 

datblygu Tîm Emrallt - y tîm ymddygiad rhywiol problemus a niweidiol cyntaf yng Nghymru. 

Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid Gwynedd ac Ynys Môn sy’n cynnal y tîm, sy’n gweithio o'r 

Felinheli. Mae’r tîm yn cael eu goruchwylio gan uwch ymarferydd a chafodd tri o weithwyr eu 

penodi’n unigolyn arweiniol ar gyfer y tair asiantaeth a dargedir - gwasanaethau cymdeithasol, 

iechyd ac addysg.  

Gan fod hon yn fenter sy’n cael ei hariannu, mae yna ofynion adrodd chwarterol – sy’n 

canolbwyntio ar dargedau a nodwyd gan Lywodraeth Cymru.  

Mae Prifysgol Bangor wedi comisiynu gwerthusiad a’r bwriad ydi cael gwerthusiad annibynnol 

a chryfhau’r achos dros barhad y tîm. Oherwydd y gostyngiad yn y galw yn ystod COVID-19, 

mae’n rhaid i gynigion ar gyfer y dyfodol gynnwys addysg ac iechyd er mwyn deall budd y 

gwasanaethau hyn a dangos yr effaith tymor byr a hirdymor ar eu gwasanaethau, yn ogystal â 

delio gyda phlant sy’n arddangos ymddygiad rhywiol niweidiol.  

Er mwyn diogelu cyllid pellach yn y dyfodol, efallai bod cwmpas i dderbyn barn awdurdodau 

lleol cyfagos sydd wedi mynegi diddordeb yn ein prosiect – er mwyn datblygu a gwella’r angen 

am uwchsgilio a chodi ymwybyddiaeth eu staff o ymddygiad rhywiol niweidiol.  

Er gwaethaf effaith y coronafeirws ar bob asiantaeth, mae Tîm Emrallt wedi parhau i weithio 

drwy gydol y pandemig ac ar y trywydd cywir o ran ei ddatblygiad. Mae cysylltiadau wedi’u 

gwneud ar draws yr holl asiantaethau; mae grŵp partneriaeth wedi’i sefydlu ac mae gwaith 

sy’n canolbwyntio ar feysydd fel camdriniaeth rhwng brodyr a chwiorydd, anghenion dysgu 

ychwanegol, lleoliadau maethu/preswyl a throsglwyddo, yn mynd rhagddo. Mae Tîm Emrallt yn 

cynnig cyngor ac ymgynghoriadau i weithwyr proffesiynol fel gweithwyr cymdeithasol, 

athrawon, nyrsys ysgol, gweithwyr cefnogi, rhieni a gofalwyr maeth. 
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Roedd erthygl Ymchwil mewn Ymarfer diweddar yn rhoi sylw i’r tîm. 

Ar y cyfan llwyddwyd i barhau i roi’r prosiect ar waith er gwaethaf y pandemig a chafwyd cyfle i 

ganolbwyntio ar ddatblygu strategaeth, adnoddau ac amcanion eraill nad oedd yn flaenoriaeth 

cyn COVID-19. Mae’n rhaid rhoi clod i’r tîm am hwyluso cymaint o ddigwyddiadau hyfforddiant 

(i 281 o gyfranogwyr) ac i agwedd y staff yn yr awdurdod lleol. 

Derbyniwyd 46 o ymholiadau yn ystod y deuddeg mis diwethaf ac mae 22 o blant yn derbyn 

cymorth gan Dîm Emrallt.  

Unwaith eto cafodd Tîm Emrallt ei nodi fel enghraifft o arloesi ac arfer da yn arolwg sicrwydd 

Arolygiaeth Gofal Cymru o Gyngor Gwynedd.  

 

 
 

Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam  
Mae Cyfarwyddwr y Gwasanaethau Cymdeithasol yn mynychu 
BDPGC a BDOGC 
.  

 
Bydd y Pennaeth Gwasanaeth, Diogelu Oedolion ac Iechyd Meddwl yn cynrychioli BDOGC ar y 
Grŵp Tasg a Gorffen arfaethedig ar Adran Pump o’r gweithdrefnau.  
 
Y Pennaeth Gwasanaeth Gwasanaethau Plant hefyd yw Cadeirydd y Grŵp Darpariaeth Plant 
lleol. 
 
Mae gan yr awdurdod lleol gynrychiolwyr yn yr holl is-grwpiau perthnasol. 
 
Mae’r Tîm Diogelu Oedolion wedi addasu’n gyflym i’r newidiadau mewn perthynas ag 
ymgymryd ag ymholiadau, cynnal trafodaethau strategaethau a chyfarfodydd Diogelu Oedolion 
ar-lein a thrwy’r defnydd o wahanol gyfryngau o dechnoleg ar-lein i gynnwys WhatsApp, 
Galwadau Cynadledda, Zoom, Microsoft Teams, WebEx a Galwadau Cynadledda BTMeet. Er 
bod hyn wedi cyflwyno sawl her yn y dechrau cafodd cyfarwyddiadau gweithredol eu 
hysgrifennu a darparwyd cymorth byw i unrhyw aelod staff gyda phroblemau cysylltedd trwy 
gydol y pandemig.  
 
I helpu gyda’r gallu i adrodd ar unrhyw bryderon ynglŷn â Diogelu Oedolion, fe weithiodd 
Rheolwr Datblygu Ymarfer yr Adran gyda chydweithwyr yn TGCh i ddatblygu’r system riportio 
cyntaf ‘ar-lein’ ar gyfer aelodau’r cyhoedd. Mae’r system hwn yn sicrhau fod unrhyw un gyda 
phryder diogelu ar gyfer unigolyn diamddiffyn yn gallu cael mynediad a ffeilio adroddiad Diogelu 
electronig a trwy dudalen we’r Cyngor:  
 
Rhoi gwybod am gamdriniaeth neu esgeulustod oedolyn sydd mewn perygl 
 

Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam – Enghraifft o Arfer Da – Plant  

Mae partneriaeth yr adran gyda’r Tîm Therapi Aml-Systemig wedi bod yn llwyddiant ysgubol ar 

gyfer un unigolyn ifanc gydag oedi datblygiadol a nam gwybyddol. Mae dealltwriaeth yr 

unigolyn yma o risg yn ddiffygiol ac o ganlyniad roedd y risgiau o ran camfanteisio rhywiol yn  

 

https://myaccount.wrexham.gov.uk/en/service/ReportingAbuseorNeglectofanAdultatRisk
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cynyddu. Roedd pryderon go iawn nad oedd y cynlluniau a oedd ar waith yn cadw'r unigolyn 

yn ddiogel. Ar ôl trafodaeth ym Mhanel Datrysiadau'r Adran penderfynwyd cyflwyno atgyfeiriad 

at y Tîm Aml-Systemig. Drwy gynnwys y gwasanaeth hwn, cafodd y risgiau eu lleihau’n 

sylweddol. Roedd ymddygiad y person ifanc yn ei chartref ei hun yn cael ei reoli a dywedodd y 

teulu bod llai o wylltio ac ymddygiad ymosodol. 

Gyda'r holl gefnogaeth, dechreuodd yr ymddygiad wella a thynnwyd y person ifanc oddi ar y 

Gofrestr Amddiffyn Plant i fod yn Blentyn mewn Angen Cynllun Gofal a Chymorth. Dywedodd y 

fam bod yr ymddygiad dan reolaeth a bod y therapi a'r gefnogaeth a ddarparwyd wedi’i 

chynorthwyo i addasu ei dull, a oedd yn helpu i gynnal y newid cadarnhaol. Cafodd y person 

ifanc ei dynnu oddi ar raglen y Panel MET (ar goll, wedi'u masnachu a’u hecsbloetio) o fewn 

deufis i’r atgyfeiriad at Therapi Aml-Systemig, ac mae’r teulu yn parhau i weithio’n dda gyda’i 

gilydd. 

 

 
Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr 
 
Y Cyfarwyddwr Cyswllt Diogelu yw Is-gadeirydd Bwrdd 
Diogelu Oedolion Gogledd Cymru.  

 
Y Pennaeth Diogelu Plant yw Cadeirydd Grŵp Darparu  Ymarfer Plant Conwy a Sir Ddinbych. 
 
Roedd gan y ddau Adolygiad Ymarfer Plant diweddaraf a gyhoeddwyd yng Ngogledd Cymru 
adolygwyr o Dîm Diogelu Corfforaethol Iechyd. 
 
Arweiniodd y Swyddog Arweiniol Datblygu Ymarfer Diogelu o'r Adran Diogelu Corfforaethol ar 
waith cysylltiedig â darparu’r hyfforddiant cyd-ymchwilio diweddaraf yn y rhanbarth.  
 
Maent yn mynychu ac yn cyfrannu at holl is-grwpiau  BDGC. 
 
 

Y Gwasanaeth Prawf Cenedlaethol 
 
Mae Pennaeth Darpariaeth Leol Gogledd Cymru'r Gwasanaeth 
Prawf Cenedlaethol yn mynychu BDPGC ac yn sicrhau presenoldeb 
priodol ar y Bwrdd Oedolion. 

 
Hefyd ble bynnag bosibl mae’n mynychu at yn cyfrannu at is-grwpiau perthnasol BDGC.  
 
Parhau i gefnogi’r agenda Profiadau Niweidiol yn Ystod Plentyndod (ACE) ac ymgorffori 
hyfforddiant i holl staff i gefnogi datblygiad dull ACE amlasiantaeth ar gyfer ymyrraeth gynnar ac 
atal gwraidd y broblem.  
 
Fel rhan o’n fframwaith sicrwydd rydym hefyd wedi adolygu pob achosion cam-drin domestig 
risg uchel ac uchel iawn o niwed trwy offeryn a gytunwyd gydag Arweinydd cam-drin domestig 
Llywodraeth Cymru, Dr. Cerys Miles.  Mae’r canfyddiadau o’r archwiliad hwn wedi eu rhannu’n 
lleol gan y Rheolwyr Tîm gyda’u Ditectif Arolygwyr perthnasol i sicrhau arfer orau wrth reoli’r 
cohort hwn o droseddwyr.  
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Yn ychwanegol at yr ymarfer sicrwydd hwn, adolygwyd pob achos cymunedol gan yr 

Ymarferydd Prawf cyfrifol i sicrhau aliniad â'r EDM a hefyd sicrhau ystyriaeth ofalus o'r 

newidiadau cyd-destunol a achoswyd yn sgil cyfyngiadau COVID 19. 

 
Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru 
 
Mae cynrychiolydd o’r gwasanaeth hwn yn mynychu Bwrdd Diogelu Oedolion 
Gogledd Cymru. 
 
 Mae GTAGC wedi’u cynrychioli ar bob un o Grwpiau Darparu Ymarfer Oedolion 
BDOGC, y Grŵp Adolygu Ymarfer Oedolion ac yn mynychu ac yn cyfrannu at 
Grwpiau Polisi a Gweithdrefnau BDOGC. 

 
Ymddiriedolaeth Gwasanaethau Ambiwlans Cymru 
 
Presenoldeb ar  BDOGC a BDPGC, cynrychiolaeth ar bob 
Grŵp Darparu Diogelu Oedolion. 
 

Yr Uwch Arbenigwr Diogelu oedd Cadeirydd y Grŵp Adolygu Ymarfer Oedolion hyd fis Mawrth 
2021.  
 
Mae cynrychiolydd hefyd yn mynychu Grŵp Polisi a Gweithdrefnau BDOGC. 
 
 

Fforwm Gofal Cymru: 
Mae Prif  Weithredwr Fforwm Gofal Cymru 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.  
 

 
Iechyd Cyhoeddus Cymru 
 
Cynrychiolwyr ar y ddau Fwrdd Diogelu yng Ngogledd Cymru 
ac wedi rhoi diweddariadau rheolaidd i’r Bwrdd yn ystod cyfnod 
y pandemig i gefnogi gwaith y Bwrdd. 

 
 

Barnardo’s a’r NSPCC 
 
Mae’r ddau sefydliad wedi darparu cefnogaeth amhrisiadwy i 
BDPGC. Mae Aelod o Fwrdd Barnardo's hefyd yn Gadeirydd 
y Grŵp Adolygiad Ymarfer Plant.  

 
Mae’r NSPCC hefyd wedi cynorthwyo i ddarparu hyfforddiant mewn perthynas â Gweithdrefnau 
Diogelu Cymru yn amlygu’r newidiadau mewn ymarfer perthnasol i Ddiogelu Plant. 
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7.2 Presenoldeb ar y Byrddau: 

 
Mae’r cydlynwyr Busnes wedi parhau i olrhain presenoldeb yng Nghyfarfodydd y Byrddau a 
hefyd yng nghyfarfodydd yr is-grwpiau. Rydym wedi parhau i weld presenoldeb da mewn 
cyfarfodydd Bwrdd.  Rydym yn cydnabod nad oedd bob amser yn bosibl i uwch swyddogion 
fynychu cyfarfodydd Bwrdd oherwydd galwadau gwaith ond byddai cynrychiolydd o’r sefydliad 
yn dirprwyo. 
 

 
 

 

NODER: Mae’r ffigyrau hyn yn cynnwys cyfarfodydd y Bwrdd Diogelu interim a gynhaliwyd drwy gydol y pandemig. 

 
8.0  Asesiad o sut ddefnyddiodd y Byrddau Diogelu eu hadnoddau i arfer eu 

swyddogaethau neu gyflawni eu canlyniadau 
 
8.1 Cyllid   
Mae Bwrdd Diogelu Gogledd Cymru wedi defnyddio'r Fformiwla Ariannu Cenedlaethol i asesu a 
dod o hyd i gyllid ariannol blynyddol gan bartneriaid statudol y bwrdd. Mae’r siart isod yn dangos 
sut mae’r bwrdd wedi gwneud defnydd o’i adnoddau ariannol yng nghyd-destun incwm, gwariant 
a chyfraniadau partneriaid yn y flwyddyn ariannol flaenorol. 
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Aelod o'r Bwrdd Cynrychiolydd arall Dim presenoldeb
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8.2 Yr Uned Fusnes a Covid-19 
 
Mae’r rhan fwyaf o’r gwariant wedi mynd ar gostau staffio.  Fe wnaeth yr Uned Fusnes hefyd 
ddarparu cefnogaeth weithredol ychwanegol yn ystod y cyfnod clo cyntaf. 
  

 
 

Roedd gweinyddwr y bwrdd,  yn ychwanegol at ei thasgau craidd, yn gweithio rhan amser mewn 
cartref gofal fel cynorthwyydd cymorth gofal. 
  
Roedd y Cydlynwyr Busnes hefyd yn cefnogi llinell gymorth a sefydlwyd o fewn yr awdurdod lleol 
i gysylltu â phobl ddiamddiffyn i sicrhau eu lles. 
 
Gofynnwyd i’r Rheolwr Busnes hefyd ddarparu adroddiad ar gyfer y timau diogelu lleol yn ôl y 
gofyn.  
 

Hefyd eleni mae’r Rheolwr Busnes wedi cadeirio nifer o gyfarfodydd yr is-grwpiau nad oedd 
modd i aelodau’r Bwrdd eu cadeirio herwydd galwadau’r pandemig ac mae hefyd wedi drafftio 
nifer o ganllawiau ymarfer ar gyfer y rhanbarth.

Rheolwr Busnes Bwrdd Diogelu Rhanbarthol 
Gogledd Cymru

Cydlynydd 
Busnes BDOGC

Cydlynydd 
Busnes BDOPC

Swyddog 
Gweinyddol 

Diogelu 
Rhanbarthol
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8.3 Datblygu Polisïau a Gweithdrefnau: 

 Roedd Grwpiau Polisi a Gweithdrefnau’r Bwrdd yn dal i gyfarfod yn rhithiol yn ystod y 
flwyddyn ddiwethaf a chwblhawyd y canllawiau a'r protocolau canlynol:  

 Protocol ar gyfer rheoli digwyddiadau rhwng oedolion mewn perygl  

 Teclyn canllaw Bwrdd Diogelu Gogledd Cymru ar gyfer gwneud penderfyniadau am 
ddiogelu oedolion. 

 Honiadau BDGC yn erbyn gweithwyr proffesiynol a’r rhai hynny mewn swyddi o 
ymddiriedaeth (fel sy’n ofynnol yn ôl Gweithdrefnau Diogelu Cymru).  

 Canllaw Ymarfer Rheoli Cwynion BDOGC  (fel sy’n ofynnol yn ôl Gweithdrefnau Diogelu 
Cymru).  

 Pryderon Diogelwch Covid-19 BDPGC 

 Canllaw Ymarfer Gogledd Cymru: Gwneud Penderfyniadau Mewn Cynadleddau Diogelu 
Plant (fel sy’n ofynnol yn ôl Gweithdrefnau Diogelu Cymru).  

 Canllaw Ymarfer Gogledd Cymru: Ymholiadau i’r Gofrestr Diogelu Plant (fel sy’n ofynnol 
yn ôl Gweithdrefnau Diogelu Cymru).  

 Canllaw Ymarfer Gogledd Cymru:  Drafft Bwrdd Diogelu Plant Gogledd Cymru – Gweithio 
gydag unigolion sy’n arddangos Cydymffurfiaeth Ffug. 

 Canllaw Ymarfer Gogledd Cymru, Rheoli Cwynion mewn perthynas â Chynadleddau 
Diogelu Plant (fel sy’n ofynnol yn ôl Gweithdrefnau Diogelu Cymru).  

 Canllaw Ymarfer Gogledd Cymru: ymholiadau ar y cyd gan y Gwasanaethau 
Cymdeithasol a Heddlu Gogledd Cymru (fel sy’n ofynnol yn ôl Gweithdrefnau Diogelu 
Gogledd Cymru).  

 Polisi Diogelu Plant ag Anableddau BDPGC 

 Gweithdrefnau Diogelu Cymru – ‘Be’ sy’n Wahanol?’ Adroddiadau Diogelu Plant. 

 Gweithdrefnau Diogelu Cymru – ‘Be’ sy’n Wahanol?’ Adroddiadau Diogelu Oedolion. 

Mae gwybodaeth arall a ddatblygwyd yn cynnwys: 

 Dangos tystiolaeth o wneud penderfyniadau anodd – taflen wybodaeth am ymarfer 

 Gwybodaeth BDPGC ar gyfer Rhieni/Gofalwyr a Phobl Ifanc ynglŷn â Chwynion am 
Gynadleddau Diogelu Plant. 

 Dyletswydd i Adrodd – Taflen Wybodaeth Oedolyn Mewn Perygl 

 Ymholiadau Adran 126 – taflen wybodaeth am ymarfer 

 Taflen wybodaeth am ymarfer BDOGC – Rheoli Cwynion. 
 
8.4 Gwefan Byrddau Diogelu Gogledd Cymru: 

Mae gwefan y Byrddau Diogelu’n dal i harneisio adnoddau er mwyn gofalu fod ymarferwyr a'r 
cyhoedd yn cael y wybodaeth ddiweddaraf am newidiadau sydd ar fin digwydd i bolisïau, 
llinellau cymorth newydd a gwybodaeth gyffredinol a gasglwyd o bob rhan o Gymru a 
gweddill y DU.  
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Negeseuon Allweddol Bwrdd Diogelu Gogledd Cymru 

Mae’r negeseuon allweddol o gyfarfodydd Bwrdd Diogelu 
Gogledd Cymru wedi parhau i gael eu lledaenu drwy’r 
llyfrgell adnoddau ynghyd â’r adroddiad blynyddol a 
gyhoeddwyd y llynedd a Chynlluniau Busnes BDGC ar gyfer 
2021/22. 

 
Briffiau 7 munud 
 
Roedd y defnydd o'r cyflwyniadau briffio 7  munud byr i amlygu materion a themâu drwy gydol 

y flwyddyn wedi bod yn llwyddiannus iawn.  Mae cyfanswm o 139 o gyflwyniadau byr ar gael 

ar y wefan ar hyn o bryd gyda 30 ohonynt wedi’u cyhoeddi yn ystod y pandemig. 

https://www.bwrdddiogelugogleddcymru.cymru/adnoddau/briffiau-7-munud/  

 
8.5 Wythnos Genedlaethol Diogelu: 

 
Yn wahanol i’r blynyddoedd blaenorol, ni chynhaliodd BDGC gynhadledd ranbarthol ond yn 
hytrach anogwyd swyddogion o bob rhan o’r rhanbarth i fynychu cynhadledd NISB eleni. 
 
Fe wnaethom ddarparu ychydig o weminarau yn cynnwys digwyddiad ar gyfer aelodau 
Fforwm Gofal Cymru.  Roedd y digwyddiad hwn yn ymwneud â dysgu o Adolygiadau Ymarfer 
Oedolion ac yn arbennig o adolygiad a oedd yn canolbwyntio ar Ddarparwr Cartref Gofal.  
Negeseuon Allweddol megis:  
 

 Sicrhau bod gan Gartrefi Gofal bolisi Rhannu Pryderon cyfredol. 

 Bydd yr arolygiaeth yn rhannu casgliadau allweddol archwiliadau rheoleiddiol gyda 
chomisiynwyr cyn gynted â phosibl.  

 
Fe wnaethom amlygu’r ‘ddyletswydd i adrodd’ drwy gydol yr wythnos ddiogelu..  
 
8.6 Adolygiadau Ymarfer Oedolion a Phlant: 
  
Yn ystod y flwyddyn cawsom y lefelau canlynol o weithgaredd mewn perthynas ag adolygiadau: 
 

Nifer o Adolygiadau 
Ymarfer Plant 
wedi’u comisiynu yn 
20/21 

Nifer o Adolygiadau 
Ymarfer Plant wedi’u 
cyhoeddi yn ystod 20/21   

Themâu allweddol  
 

3 2 O ran y tri adolygiad ymarfer plant a 
gomisiynwyd – roeddem yn dechrau 
gweld effaith Covid-19 ar les 
emosiynol plant/ pobl ifanc yn ystod 
y cyfnod clo. 
  
Yn y ddau adolygiad a gyhoeddwyd 
roedd themâu cyffredin o 
Esgeulustra a Chydymffurfiaeth 
Ffug.  
 
 

https://www.bwrdddiogelugogleddcymru.cymru/adnoddau/briffiau-7-munud/
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Nifer o Adolygiadau 
Ymarfer Oedolion 
/MAPF wedi eu 
comisiynu yn ystod 
20/21  

Nifer o Adolygiadau 
Ymarfer Oedolion 
/MAPF wedi eu 
cyhoeddi yn ystod 20/21 
  

Themâu allweddol  
 

2 (Fforwm 
Proffesiynol 
Amlasiantaeth 
MAPF) 

1 (Adolygiad Ymarfer 
Oedolion) 

Mewn perthynas â’r themâu 
allweddol o’r ddau MAPF yn 21-22.  
 
Mae un yn ymwneud â chadernid y 
broses o bontio i mewn i'r 
gwasanaethau oedolion. Mae’r llall 
yn ymwneud  â hunan esgeulustra. 
 
Mae’r themâu allweddol yn yr 
Adolygiad Ymarfer Oedolion yn 
cynnwys comisiynu a diffyg dewis o 
leoliadau ar gyfer unigolion â 
dementia.    

 
Yn ychwanegol cynhaliodd yr is grŵp Adolygu Ymarfer Oedolion adolygiad pellach o'r cynllun 
gweithredu a gwblhawyd mewn perthynas ag Ymgyrch Jasmine.  Roedd y cynllun gweithredu 
wedi’i gwblhau’r flwyddyn cynt ond yng ngoleuni gwrandawiad diweddar y crwner roedd y 
grŵp yn teimlo bod angen adolygu’r cynllun gweithredu ymhellach  
 
Comisiynu Adolygiadau  
 
Oherwydd y pwysau ar y gweithlu, penderfynodd BDGC y byddai’n gwneud mwy o ddefnydd 
o adolygwyr annibynnol i sicrhau nad oes oedi gyda'r adolygiadau. Mae gan y tri adolygiad 
ymarfer plant sydd ar y gweill i gyd adolygwyr wedi’u comisiynu ac yn yr un modd mae 
adolygydd annibynnol ar gyfer y MAPF Oedolion.  
 
Byddwn yn monitro costau drwy gydol y flwyddyn yn y maes busnes hwn. 
 
 

9.0  Unrhyw themâu sylfaenol yn y ffordd y mae’r Byrddau Diogelu yn cyflawni 
eu swyddogaethau fel y dengys mewn dadansoddiad o achosion y mae 
wedi delio â hwy, ac unrhyw newidiadau y mae wedi ei roi ar waith o 
ganlyniad. 

 
Mewn perthynas ag adnabod themâu ymarfer a ganfuwyd o archwiliadau / apeliadau 
cynhadledd amddiffyn oedolion/plant ac adolygiadau ymarfer mae’r themâu canlynol wedi eu 
hadnabod. 

 
9.1 Cydymffurfiaeth Gudd  

O fewn y rhanbarth, mae’r adolygiadau ymarfer plant mwyaf diweddar wedi 
adnabod y mater o gydymffurfiaeth gudd. Themâu allweddol o adolygiadau 
ymarfer a welwyd: 
 

 Diffyg cynnydd mesuradwy mewn adolygiadau, er gwaethaf ymdrech a 

chydweithrediad gan rieni;  
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 Newid yn digwydd oherwydd ymdrechion asiantaethau eraill yn hytrach na’r rhieni;  
 Anghysondeb yn y meysydd ble cyflawnir newid gyda rhieni yn dewis gweithio gyda rhai 

gweithwyr proffesiynol ac nid eraill neu ar rai camau ac nid eraill; barn plant yn wahanol 
iawn i rai’r rhieni.  

 Colli apwyntiadau yn aml;  
 
Mewn ymateb i’r thema ymarfer hwn, cyhoeddodd y Bwrdd Plant ei arweiniad ymarfer i 
gefnogi Ymarferwyr Aml Asiantaeth i adnabod ac ymateb i’r achosion ble mae’r 
rhieni/gofalwyr o bosib yn dangos cydymffurfiaeth gudd. 
 

9.2 Hunan-Esgeulustod 
 
Bwrdd Diogelu Gogledd Cymru oedd y bwrdd cyntaf yng Nghymru i 
ddatblygu Arweiniad Ymarfer Hunan-Esgeulustod Rhanbarthol yn 2018 a 
chafodd ei enwebu ar gyfer Gwobr Gogledd Cymru yng nghategori “Dulliau 
Effeithiol o Ymarfer Diogelu”. 
 
Rydym wedi parhau i gynnal gweithdai codi ymwybyddiaeth ar Hunan-
Esgeulustod. Fel rhanbarth gwelwyd cynnydd mewn adroddiadau diogelu 
ar hunan-esgeulustod.  Eleni rydym wedi adnabod yr angen i ddiweddaru'r 
arweiniad ymarfer ymhellach ond gyda phwyslais arbennig ar wasanaethau plant.  
 
Bu i adolygiad ymarfer ar blentyn amlygu sut oedd hunan-esgeulustod rhieni wedi effeithio ar 
ofal y plentyn.  Bu i ni gomisiynu Michael Preston –Shoot i gyflwyno gweithdy ar “Think Child, 
Think Parent and Think Family". Nod hyn oedd hyrwyddo ymwybyddiaeth ymhellach yn y 
rhanbarth o'r Arweiniad Ymarfer Hunan-Esgeulustod a’r angen i ystyried y dull teulu cyfan. 
Dros y tair blynedd ddiwethaf rydym wedi gwneud llawer o waith ar wasanaethau oedolion ac 
wedi canfod bod angen i ni wneud mwy o waith ym maes gwasanaethau plant ar Hunan-
Esgeulustod. 
 
Rydym hefyd wedi adnabod yr angen i ddiweddaru’r arweiniad ymarfer ar Gefnogi Plant, 
Cefnogi Rhieni sydd â phroblemau iechyd meddwl dwys a neu gamddefnyddio sylweddau. 
 
9.3 Cydymffurfio â’r Mesur Iechyd Meddwl 2010 
 
Mae’r mater ymarfer penodol hwn wedi ei amlygu yn yr Adolygiad 
Ymarfer Oedolion diweddaraf a gyhoeddwyd gan y Bwrdd ym Mawrth 
2020 ond wedi ei adnabod mewn adolygiadau ymarfer blaenorol ledled 
Cymru. 
 
Mae’n ymwneud â swyddogaeth y Cydlynydd Gofal. Bydd Cydlynydd 
Gofal yn weithiwr proffesiynol sy’n gweithio gydag unigolyn yn y gwasanaethau iechyd 
meddwl eilaidd. Y Cydlynydd Gofal fydd eu “prif ffynhonnell o wybodaeth” a byddant yn 
“gyfrifol am geisio eu cyfranogiad a’u hymgysylltiad gyda’r broses cynllunio gofal a 
chefnogaeth”. 
 
Mae’n ymwneud â swyddogaeth y Cydlynydd Gofal. Bydd Cydlynydd Gofal yn weithiwr 
proffesiynol sy’n gweithio gydag unigolyn yn y gwasanaethau iechyd meddwl eilaidd. Y 
Cydlynydd Gofal fydd eu “prif ffynhonnell o wybodaeth” a byddant yn “gyfrifol am geisio eu 
cyfranogiad a’u hymgysylltiad gyda’r broses cynllunio gofal a chefnogaeth”. 
 
Rydym wedi gofyn yn arbennig i asiantaethau sy’n darparu gwasanaethau iechyd meddwl  
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eilaidd sicrhau cydymffurfiaeth â’r mesur. Hefyd, rydym yn gofyn i asiantaethau sicrhau fod 
unigolion sy'n cael gwasanaethau iechyd meddwl eilaidd yn cael gwybodaeth ynghylch 
 
swyddogaeth y cydlynydd gofal a gweithiwr proffesiynol a enwir sy’n gwneud y swyddogaeth 
hon. 
 
9.4 Uwchgyfeirio Pryderon 
 
Mae'r ddau adolygiad ymarfer oedolion diweddaraf yn y rhanbarth, wedi adnabod pryderon 
ynghylch cadernid y broses Uwchgyfeirio Pryderon.  
 
Y nodweddion allweddol o fewn yr adolygiadau:  
 
 Cadernid y broses fonitro.  
 Rhannu gwybodaeth rhwng asiantaethau.  
 Asesiadau risg ar y preswylwyr. 
 
Roedd hefyd yn aneglur os oedd bob asiantaeth yn cydymffurfio â gwasanaethau ansawdd, 
gan ddilyn gweithdrefnau rhanbarthol Uwchgyfeirio Pryderon. 
 
Mewn ymateb mae’r Uned Fusnes wedi gwneud trefniadau i gyflwyno yn y Bwrdd Comisiynu 
Rhanbarthol ym Mehefin.  Hefyd, mae’r archwiliad Gweithdrefnau Diogelu Cymru sy’n rhaid i 
bob Partner Bwrdd ei gwblhau ym Medi, yn gofyn am sicrwydd ynghylch comisiynu a 
chydymffurfiaeth gyda Gweithdrefnau Diogelu Cymru. 
 
9.5 Asesiadau cyn geni  
 

Yn dilyn adroddiad blynyddol y llynedd, roeddem wedi amlygu’r mater 
ymarfer o ran asesiadau cyn-geni.  Mae’r Bwrdd Iechyd wedi gweithredu 
archwiliadau thema rheolaidd ynghylch cydymffurfiaeth gyda’r arweiniad 
ymarfer rhanbarthol ar asesiadau cyn-geni.  
 
Rydym bellach yn diweddaru’r arweiniad ymarfer rhanbarthol ar asesiadau 
cyn-geni i adlewyrchu Gweithdrefnau Diogelu Cymru. 

 
 
10.0 Nifer o orchmynion amddiffyn a chynorthwyo oedolion y cyflwynwyd cais 

ar eu cyfer yn ardal y Bwrdd Diogelu: 
 
Yn ystod y cyfnod hwn, ni wnaeth unrhyw un o'r chwe awdurdod lleol yn yr ardal gyflwyno 
unrhyw gais am orchymyn amddiffyn a chynorthwyo oedolyn. Rydym yn ymwybodol y bu 
trafodaethau gyda chynrychiolwyr cyfreithiol ond mae llwybrau amgen wedi’u canfod yn 
hytrach na gwneud cais am orchymyn.  Ar hyn o bryd rydym yn diweddaru’r canllawiau 
ymarfer rhanbarthol o ran Gorchmynion Amddiffyn a Chynorthwyo Oedolion i adlewyrchu 
enwau swyddogion arweiniol / cymeradwy sydd â chyfrifoldeb am wneud cais am orchymyn 
yn dilyn newidiadau staffio yn yr ardal.  
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11.0  Pryd a sut oedd plant neu oedolion yn arfer cyfle i ymryd rhan yng   
ngwaith y Bwrdd Diogelu. 

Mae hyn hefyd yn faes o waith sydd wedi’i effeithio gan y pandemig.  

Plant  
Mewn perthynas â gwaith plant, mae’r Cydlynydd Busnes Plant wedi bod yn mynychu 
cyfarfodydd rheolaidd gyda’r darparwyr eiriolaeth rhanbarthol Tros Gynnal. 
 
Yr adborth a gafwyd gan blant / pobl ifanc yw bod nifer y ceisiadau y cawsant ar gyfer 
arolygon / mynychu fforymau rhithiol yn sylweddol ac felly rydym wedi gweld diffyg 
parodrwydd i ymgysylltu.  Yn hytrach rydym wedi canolbwyntio ar annog plant a phobl ifanc i 
ymgysylltu â'r Arolygon Cenedlaethol sy'n cael eu cynnal gan y Comisiynydd Plant. 
 
Mae pobl ifanc yn credu mai esgeulustod yw... 

 
Bydd y pecyn gwaith hwn yn dylanwadu ar ddatblygiad y strategaeth yn 21-22. Yn ogystal â 
hyn, drwy gydol yr hyfforddiant yr ydym wedi'i ddarparu ar Weithdrefnau Diogelu Cymru 
rydym wedi tynnu sylw at lais y plentyn / ymarfer sy'n canolbwyntio ar y plentyn. 
  
Rydym wedi gweld nifer o enghreifftiau ar draws y rhanbarth o’r gwaith y mae awdurdodau 
lleol wedi’i wneud ynghylch ymgysylltu â phlant/pobl ifanc. Enghraifft o hynny yw’r gwaith y 
mae Cyngor Sir Ddinbych wedi’i wneud. Mae’r Cyngor wedi comisiynu ‘Mind of My Own’, sef 
platfform ar-lein sy’n galluogi plant a phobl ifanc i rannu eu safbwyntiau gyda’u gweithwyr. 
Aeth y platfform yn ‘fyw’ ar 08/06/2020 i blant a phobl ifanc ar draws Gwasanaethau Plant a 
Thimau Teuluoedd Yn Gyntaf Integredig ac i’r adran Addysg ar 01/09/20. Hyd yma mae 131 
o gyfrifon pobl ifanc, 149 o gyfrifon gweithwyr a 246 o ddatganiadau wedi’u derbyn. 
 
Mae yna swyddogaeth ‘Cyswllt Diogelwch’ wedi’i gynnwys yn y feddalwedd sy’n rhybuddio’r 
Gwasanaeth os fydd person ifanc yn mynegi eu bod nhw’n teimlo’n anniogel, anhapus neu 
gydag ofn ac mae’r datganiadau hyn yn derbyn sylw ar unwaith. Mae plant a phobl ifanc 
hefyd yn cael eu cyfeirio o fewn yr ap i riportio unrhyw bryderon brys i ‘Childline’.  

 

Neb yn siarad â 

fi 
Dim bwyd 

Ddim yn teimlo’n 

ddiogel 

Ddim yn lân  Neb yn poeni 

Cael eich taro  
Dim help gyda 

gwaith ysgol  
Cyffuriau yn bwysicach 

na fi  
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Oedolion:  

Mae’r holl becynnau hyfforddiant yr ydym wedi'u darparu ar Weithdrefnau Diogelu Cymru 
wedi pwysleisio llais yr Oedolyn mewn Perygl a phwysigrwydd ymagwedd sy'n canolbwyntio 
ar yr unigolyn ar gyfer gwaith diogelu.   Mae’r Cydlynydd Busnes Oedolion wedi bod yn 
mynychu grŵp Eiriolaeth Rhanbarthol Gogledd Cymru i drafod y themâu allweddol y mae 
Oedolion mewn Perygl wedi’u nodi yn ystod y broses ddiogelu.   Mewn ymateb i rai o'r 
negeseuon allweddol, rydym wedi datblygu pecyn hyfforddiant arall i'w ddarparu yn 2021-22: 

12.0 Unrhyw wybodaeth neu ddysgu mae’r Bwrdd Diogelu wedi'i rannu, 
 neu hyfforddiant y mae wedi ei argymell neu ei ddarparu. 

 
12.1 Digwyddiadau a Hyfforddiant:  

 
Dyddiad: Teitl y digwyddiad a disgrifiad byr  Trefnydd 

Mehefin, 
Gorffennaf 
a Hydref 
2020  

 
Sesiynau Addysg Rhithiol  
Gweithdai dysgu darpariaeth Addysg a Blynyddoedd Cynnar i 
ystyried y gofynion a nodwyd o ran rôl Gweithwyr Addysg 
Proffesiynol yng ngweithdrefnau newydd Diogelu Plant Cymru 
Gyfan. 
 

BDGC 

16.11.20 

 
Ymagwedd Meddwl am y Teulu  
Dysgu diweddar o adolygiad ymarfer plant a nododd effaith 
hunan esgeulustod rhiant ar y plentyn  
 

BDGC 

 
18.11.20 
 

 
Gwersi Allweddol o Adolygiadau Arferion Oedolion ar gyfer 
Darparwyr Gofal 
Nodau: Diben Adolygiadau Arferion Oedolion, trosolwg o themâu 
ymarfer allweddol, sut mae camau a nodir yn cael eu gweithredu, 
diweddariad ar ddatblygiadau cenedlaethol o ran diogelu 
oedolion.  

BDGC 

 
20.11.20 
 

 
Gweithdy Adran 5 WSP   
Nodau: Cefnogi’r rhai sy’n rheoli / cadeirio cyfarfodydd adran 5 
yn unol â Gweithdrefnau Diogelu Cymru a chanllawiau ymarfer 
BDGC.  

BDGC 

24.2.21 

 
Camdriniaeth rywiol ar blentyn o fewn y teulu:  
Bydd y cwrs hyfforddiant amlasianaeth un dydd yn arfogi 
gweithwyr proffesiynol ar draws feysydd iechyd, addysg, gofal 
cymdeithasol a phlismona i gael dealltwriaeth o faint a natur 
camdriniaeth rywiol ar blant; yr heriau, mythau a rhwystrau sy’n 
gallu cyfyngu’r gallu i adnabod ac ymateb; pwy sy’n cyflawni 
camdriniaeth rywiol ar blant o fewn y teulu; sut mae camdriniaeth 
rywiol ar blant yn digwydd; deall profiad y plentyn –effaith y 
gamdriniaeth, arwyddion a dangosyddion camdriniaeth a’r 
rhwystrau sy’n atal ei ddatgelu; datgeliadau plant a’ch rôl fel 
gweithiwr proffesiynol.  

Ar y cyd 
rhwng 

canolfan CSA 
a BDGC  
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Bydd yr hyfforddiant yn eich cefnogi i wella eich dealltwriaeth o 

gamdriniaeth rywiol ar blant o fewn amgylchedd teuluol, a’ch 

cynorthwyo i nodi’r arwyddion a’r dangosyddion ac ymateb yn 

effeithiol i amddiffyn plant.  

Chwefror, 
Mawrth ac 
Ebrill 2021  

 
Hyfforddiant Ymchwilio ar y Cyd  
Diben: canolbwyntio ar y broses Ymchwilio ar y Cyd gyfredol 
rhwng Heddlu Gogledd Cymru a Gweithwyr Cymdeithasol Plant 
o ddechrau’r atgyfeiriad hyd at ei ganlyniad. Bydd yn darparu 
mewnwelediad i ymchwiliadau’r heddlu, y defnydd o dystiolaeth 
fforensig, archwiliadau meddygol a’r defnydd o’r System 
Cyfiawnder Troseddol i reoli ymchwiliadau.  
 

BDGC 

 
12.2 Effaith Covid-19 ar yr iaith Gymraeg. 
  
Un o’r heriau yn ystod y cyfnod yw gallu sicrhau bod swyddogion yn gallu cyfrannu mewn 
cyfarfodydd yn eu hiaith gyntaf.   Mae’r Uned Fusnes wedi canfod cyfyngiadau mewn 
perthynas â systemau TG sy’n gallu darparu gwasanaeth cyfieithu nad yw’n effeithio ar y 
cyfarfod.  
 
Nid yw modiwl MS Teams yn darparu’r swyddogaeth hon ac oherwydd pryderon diogelwch o 
ran system TG Zoom nid yw’r holl asiantaethau wedi bod yn fodlon defnyddio’r system 
honno.   Byddwn yn parhau i geisio gwneud y trefniadau gofynnol i sicrhau bod yr holl 
swyddogion yn gallu cyfrannu at y cyfarfodydd yn eu hiaith gyntaf. 
 
Nid ar gyfer BDGC yn unig y mae hyn yn broblem ond dylai bod yr holl fyrddau diogelu ar 
draws Cymru yn ymdrin â'r mater. 

 
13.0 Sut y mae’r Bwrdd Diogelu wedi gweithredu unrhyw arweiniad neu 
gyngor a roddwyd gan Weinidogion Cymru neu gan y Bwrdd Cenedlaethol. 
 
Mae Bwrdd Diogelu Gogledd Cymru wedi ymateb i gyngor ac arweiniad a roddwyd gan 
Lywodraeth Cymru a’r Bwrdd Cenedlaethol.  Yn gynharach yn yr adroddiad amlygwyd yr 
ymateb i arweiniad Llywodraeth Cymru ar swyddogaethau’r Byrddau Diogelu yn ystod Covid-
19.  
 
Sicrhawyd fod dogfennau ar arweiniad ychwanegol yn ystod Covid-19 gan Lywodraeth 
Cymru yn cael eu rhannu yn is-grwpiau’r Bwrdd a oedd yn cynnwys y canlynol: 
  
 Gweithio gyda’n gilydd i ddiogelu plant a phobl ifanc wrth i ni ailadeiladu o  Covid-19 
 Plant a phobl ifanc ddiamddiffyn: coronafeirws 
 Arweiniad diogelu addysg: coronafeirws 
 Arweiniad wedi ei gyhoeddi yn ddiweddar gan Lywodraeth Cymru ar gyfer y rheiny sy’n 

gweithio mewn gwasanaethau oedolion 
 
Mewn perthynas â’r Bwrdd Diogelu Annibynnol Cenedlaethol mae’r rhanbarth wedi cyfrannu 
at y gweithgor ar Werthuso trefniadau diogelu gweithredol o Integreiddio Aml Asiantaeth yng 
Nghymru – Cam 1. Mae’r darganfyddiadau wedi cael eu rhannu ar draws y rhanbarth. 
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Mae’r Bwrdd wedi sicrhau fod is-grwpiau wedi trafod y dysgu o ddadansoddi thematig o 
Adolygiadau Arferion Plant ac er ei fod wedi’i gyhoeddi ar ddiwedd y flwyddyn adrodd 
flaenorol mae wedi tynnu sylw at broblemau arfer allweddol yr oedd angen i ni ymateb iddyn 
nhw:  
 
Y 4 prif thema drawsbynciol yw: 
 
1. Mae mwy o bwyslais yn cael ei roi ar wybodaeth rhai gweithwyr proffesiynol ac aelodau’r 

teulu. Mae’r hierarchaeth o wybodaeth wedi arwain at ‘feddwl cul’ lle mae rhai agweddau 
yn cael eu datblygu ac yna’n anodd ei herio. Mae safbwyntiau mamau yn dueddol o fod yn 
freintiedig dros y plant a’r tadau.  
Ymateb Bwrdd Diogelu Plant Gogledd Cymru – gofynnwyd i’r is-grŵp hyfforddiant i sicrhau 
fod hyfforddiant diogelu yn cael ei ddarparu yn y rhanbarth yn tynnu sylw at themâu 
allweddol ynghylch ymrwymo tadau / dynion cuddiedig yn yr aelwyd. 

 
2. Rhannu gwybodaeth mewn ac ar draws asiantaethau. 

Ymateb BDPGC – rydym ar hyn o bryd yn datblygu Protocol Rhannu Gwybodaeth BDGC . 
 
3. Asesiad diffygiol yn gyffredin gydag ymarferwyr sydd weithiau yn gwerthuso pobl fel 

unigolion a ddim y cyd-destun domestig/teuluol ehangach. 
Ymateb BDPGC – mae awdurdodau lleol ar draws y rhanbarth wedi gwneud gwaith ar y 
broses asesu, fel rhanbarth rydym hefyd wedi cynnal digwyddiad “meddyliwch 
blentyn/meddyliwch deulu”. 

 
4. Lleisiau plant neu safbwynt y plentyn weithiau ar goll ac/neu ddim bob tro yn ganolog i 

ymarfer. 
Ymateb BDPGC – dyma ffocws penodol o fewn hyfforddiant Gweithdrefnau Plant Cymru a 
ddarparwyd yn y rhanbarth “llais y plentyn” a sicrhau ei fod yn cael ei adlewyrchu yn yr 
ymarfer. 
  

Y maes ymarfer arall rydym wedi’i amlygu yn dilyn arweiniad gan NISB yw ynghylch twyll yn 
enwedig ar gyfer oedolion diamddiffyn. Rydym wedi cynhyrchu deunyddiau i’w rhannu ar 
draws y rhanbarth a hefyd mewn canolfannau cymuned leol. 

14.0 Materion eraill yn berthnasol i waith y Byrddau Diogelu. 
 
Yn ystod y flwyddyn, mae problemau ymarfer eraill wedi dod i sylw’r 
Bwrdd sydd wedi bod â goblygiadau i waith y Bwrdd wrth symud 
ymlaen.  
 
Trefniadau Diogelu Rhyddid  
 
Mae’r Trefniadau Diogelu Rhyddid ar fin dod i rym yn Ebrill 2022 ac yn 
cymryd lle’r Trefniadau Diogelu rhag Colli Rhyddid fel y system i 
amddifadu rhywun o’u rhyddid. Fel BDOGC rydym wedi cael diweddariadau rheolaidd trwy’r 
Grwpiau Darparu Lleol ynghylch y nifer o awdurdodiadau ac adnewyddu sydd wedi digwydd 
yn ystod y flwyddyn.  
 
Mewn perthynas â’r newid i’r Trefniadau Diogelu Rhyddid, mae’r heriau allweddol canlynol 
wedi cael eu nodi yn y rhanbarth. 
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 Rhaglen Hyfforddiant i’r gweithlu – byddwn yn monitro hyn trwy'r Is-grŵp 
Dysgu a Hyfforddi’r Gweithlu ar Ddiogelu 

 Adnabod y nifer o unigolion 16/17 oed yn y rhanbarth sydd o bosib angenTefniadau 
Diogelu Rhyddid 

   Y costau posib mewn perthynas â Threfniadau Diogelu Rhyddid 
 

Diogelu mewn Ysgolion  
 
Tuag at ddiwedd y flwyddyn adrodd ar gyfer yr adroddiad 
hwn, rydym wedi gweld cynnydd yn barod o ran adroddiadau 
cyfryngau ynghylch cyfoedion yn cam-drin cyfoedion eraill 
mewn ysgolion yn cynnwys ysgolion annibynnol.  
 
Wrth ymateb rydym wedi gwneud gwaith pellach yn unol â’r 

cynllun gweithredu Asesiad o Ddigonolrwydd Gofal Plant.  
 
Mae’r Bwrdd wedi derbyn cyflwyniad gan Uwch Aelod o’r Bwrdd sydd wedi mynychu 
ymholiad IISCSA ynghylch pryderon am ymarfer diogelu mewn perthynas ag Ysgol 
Annibynnol yn y rhanbarth.  
 
Mae’r cyflwyniad yn amlygu bylchau yn y ddeddfwriaeth ynghylch Ysgolion Annibynnol ac 
Ymarfer Diogelu. Mae Cadeirydd y Bwrdd wedi ymateb drwy ysgrifennu at yr Uned Diogelu 
ac Adfocatiaeth Llywodraeth Cymru yn gofyn am gamau gweithredu i fynd i’r afael â’r 
pryderon a nodwyd. 

Addysg Yn Y Cartref: Mae’r BDPGC yn cefnogi’r gwaith sy’n cael ei wneud gan y 
Comisiynydd Plant yng Nghymru ynglŷn â Phlant Sy'n Derbyn Eu Haddysg Yn Y Cartref o 
Ddewis.  Rydym wedi gweld cynnydd pellach yn y rhanbarth o’r nifer o Blant Sy'n Derbyn Eu 
Haddysg Yn Y Cartref.  

Cyfanswm o Blant sy’n Derbyn eu Haddysg yn y Cartref Ebrill 2021 
 

 
 
Mae’n bwysig ar draws Cymru ein bod yn sicrhau fod y lefel briodol o ddiogelu mewn lle ar 
gyfer plant a phobl ifanc sydd yn cael eu haddysgu gartref. 
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Ynys Mon Conwy Sir Ddinbych Sir y Fflint Gwynedd Wrecsam
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Adolygiad Diogelu Unedig Sengl 
  
Mae’r Bwrdd Diogelu Gogledd Cymru yn cael ei gynrychioli ar yr holl is-grwpiau ynghylch â’r 
prosiect cenedlaethol hwn.  Nod y prosiect yw creu proses sengl o lunio adolygiadau diogelu 
yng Nghymru lle gellir adnabod gwersi a gweithredu arnyn nhw er mwyn diogelu cymunedau.  
 
Ym Medi 21 byddwn yn cyflwyno papur opsiynau i’r Bwrdd i ystyried newid o gael is-grŵp 
adolygu ymarfer Oedolion/Plant ar wahân a newid i un grŵp adolygu achosion rhanbarthol.  
 
Byddwn yn gofyn am gyllid ychwanegol ar gyfer yr Uned Fusnes i reoli’r cynnydd yn y lefel 
gweithgaredd a hefyd yn gofyn am eglurder bod y fframwaith cyfreithiol yn ei le ac nid yn 
agored i’w herio mewn perthynas â’r broses adolygu Diogelu Unedig.  
 
Deddf Cam-Drin Domestig  
 
Byddwn yn ystyried y goblygiadau ar gyfer y Ddeddf Cam-Drin Domestig 2021 newydd ar 
gyfer ymarferwyr yn y rhanbarth. 
  
Bydd yr Uned Fusnes wedi darparu nodyn briffio 7 munud o hyd yn barod ar y ddeddfwriaeth 
newydd a bydd gwaith pellach yn cael ei wneud yn ystod y flwyddyn.  
 
Deddf Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru) 2020. 
 
Yn Ionawr 2020 dyma’r Senedd yn cymeradwyo Deddf Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb 
Resymol) 2020 Llywodraeth Cymru. I dynnu sylw at y ddeddfwriaeth mae BDPGC wedi 
darparu nodyn briffio 7 munud o hyd ac wedi gwneud blog ar y wefan.  
 
Yn ystod wythnos diogelu yng Nghymru byddwn yn cynnal digwyddiad i hyrwyddo 
ymwybyddiaeth ynglŷn â’r Ddeddf.  
 
WCCIS  
 
Ar draws y rhanbarth mae nifer o Awdurdodau Lleol a swyddogion o Iechyd Diogelu 
Corfforaethol wedi bod yn gweithio ar ddatblygu’r Modiwl Diogelu Oedolion ar WCCIS i 
sicrhau cysondeb o ran ymarfer.  
 
Gyda’r datblygiadau mwyaf diweddar ynghylch y System Unwaith i Gymru ar gyfer 
Ymarferwyr Iechyd byddwn angen gwneud yn siŵr bod y rhyngwyneb rhwng y ddau system i 
gefnogi’r holl ymarferwyr ac i osgoi gwaith papur ychwanegol i ymarferwyr orfod eu cwblhau. 
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Geirfa:  

ADD Adolygiad Dynladdiad Domestig DPA 

DGCLl 

 
DoLS 

GAPCG 

 
GCIGC 

 

 
GCLl 

 
GH a DG 

GIP 

GPC 

HGC 

ICC 

IMO 

LlC 

MAPF 

MARAC 

NSPCC 

 
P a G 

PDGGC 

 
POVA 

PRUDIC 

 
PVPU 

Dangosydd Perfformiad Allweddol 

 
Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a 
Llesiant (Cymru) 2014 

 
Trefniadau Diogelu Rhag Colli Rhyddid 

 
Gweithdrefnau Amddiffyn Plant Cymru 
Gyfan 

 
Gwasanaeth Cyngori Iechyd a Gofal 
Cymdeithasol 

 
Grwpiau Cyflawni Lleol 

 
Grŵp Hyfforddiant a Datblygu’r Gweithlu 

Gofal Iechyd Parhaus 

Y Gwasanaeth Prawf Cenedlaethol 

Heddlu Gogledd Cymru 

Iechyd Cyhoeddus Cymru 

Iechyd Meddwl Oedolion 

Llywodraeth Cymru 

Fforwm Proffesiynol Amlasiantaethol 
 

Cynhadledd Asesu Risg Amlasiantaeth 

 
Y Gymdeithas Genedlaethol er Atal 
Creulondeb i Blant 

 
Polisi a Gweithdrefnau 

 
Partneriaeth Datblygu Gweithlu Gofal 
Cymdeithasol 

 
Amddiffyn Oedolion sy'n Ddiamddiffyn 

 
Ymateb Trefniadol i Farwolaethau 
Annisgwyl mewn Plentyndod 

 
Uned Amddiffyn Unigolion Diamddiffyn 

ADIM Anableddau Dysgu Iechyd Meddwl 

ALl Awdurdod Lleol 

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 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 

CCH Comisiynydd Cwynion yr Heddlu 

CG Cyngor Gwynedd 

CRhB Camfanteisio’n Rhywiol ar Blant 

CSDd Cyngor Sir Ddinbych 

CSFf Cyngor Sir y Fflint 

CSYM Cyngor Sir Ynys Môn 
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Os oes gennych unrhyw sylwadau am waith y Bwrdd, neu’n 

dymuno darganfod rhagor, gallwch gysylltu â Bwrdd Diogelu 

Gogledd Cymru ar  

 

01824 712903 neu 

Regionalsafeguarding@denbigshire.gov.uk 
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