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ARGYMHELLION 
 
A1. Rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i'r Pwyllgor Archwilio mewn perthynas ag 
oedolion diogelu fel y'i diffinnir yn yr adroddiad atodedig, Ynys Amddiffyn Llun i 
Oedolion Agored i Niwed, Highlight Adroddiad 2014/15 -Appendix 1 
 
A2. Nodi a chytuno ar y datblygiadau a nodir yn adran 4 yr Adroddiad Amlygu'r sef. 
• Gwasanaethau Oedolion ac asiantaethau partner allweddol i adnabod cytuno a 

gweithredu cynllun gweithredu i baratoi ar gyfer y canllawiau diogelu newydd fel 
yr amlinellir yn y Gwasanaethau Cymdeithasol (Cymru) a Deddf Lles. 

•  
 Gwerthusiad pellach o ddioddefwyr honedig, teuluoedd a phrofiadau troseddwr 
honedig o ymgysylltu â'r broses POVA. Yn arbennig, mewn perthynas ag 
ansawdd, dwyster ac effeithiolrwydd cyfathrebu ar draws y cyfnodau ymchwilio 

 
• archwilio ffeiliau achos cryfach i sicrhau cydymffurfiaeth â chanllawiau 

cenedlaethol gyda'r bwriad o sicrhau cysondeb ar draws y gwasanaethau. Gan 
weithio mewn partneriaeth ag asiantaethau allweddol i raeadru dysgu a gwella 
darpariaeth gwasanaeth. 
 

• Er mwyn cydnabod y rôl Diogelu gwell, fframwaith hyfforddi lleol gael ei gwblhau 
a'i roi ar waith. Gwerthusiad o'r cynllun hwn gael ei wneud ar y cyd rhwng y 
Rheolwr Gwasanaeth ar gyfer Diogelu ac cydlynydd Oedolion Agored i Niwed. 
 

• Cydnabod bod rôl eiriolaeth yn rhan annatod o fewn y broses, ac mae angen ei 
gryfhau i fod ar gael ar draws yr holl feysydd gwasanaeth y ddarpariaeth honno. 

 
• Cydnabod y gall Diogelu pryderon yn codi drwy faterion ansawdd yn darparu 

gofal. P'un a yw hyn yn digwydd yng nghartref unigolion eu hunain neu mewn 
lleoliad preswyl, argymhellir bod swyddogaeth busnes priodol yn cael ei sefydlu o 
fewn y Gwasanaethau Oedolion i sicrhau bod monitro contractau a gofal 
ddarpariaeth yn gadarn. 

 
A3  Nodi a diweddaru ynghylch Diogelu Oedolion Rhanbarthol Bwrdd a trefniada  
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Lleo Atodiad2 
 

A4 Nodi a chytuno ar y Argymhellion yn yr adroddiad hwn sef: - 
 
• Bod yr Aelodau'n cefnogi'r strwythur ar gyfer y Bwrdd rhanbarthol Gogledd 

Cymru Diogelu Oedolion (NWSAB). Bydd y NWSAB cael ei gefnogi gan grwpiau 
sy'n seiliedig ar swyddogaeth-ranbarthol a Grwpiau Cyflawni is-ranbarthol. 
 

• Bod cyllid ar gyfer y Bwrdd Diogelu Oedolion yn parhau i gynnwys o fewn y 
trafodaethau gyllideb gyfredol ar gyfer 2016/17 

 
A5 Er mwyn cefnogi ymgysylltu ag aelodau parhaus yn y Agenda Diogelu 
cyffredinol. 
 
2.0Rhesymeg 
 
2.1 Diogelu oedolion sy'n agored i niwed yn hanfodol o safbwynt dyngarol a 
chorfforaethol. Canllawiau o dan ran 7, adran 131 (1) o'r Ddeddf y 
Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles (Cymru) 2014 yn diffinio'r canlynol. 

 
Adran 126, sy'n diffinio 'oedolyn mewn perygl', yn gosod dyletswydd ar 
awdurdodau lleol i wneud, neu beri iddo gael ei wneud, ymholiadau y mae'n eu 
hystyried yn angenrheidiol er mwyn penderfynu a yw person yn oedolyn mewn 
perygl; a phenderfynu pa gamau, os o gwbl, y dylid eu cymryd. 
 
Adran 127, sy'n cyflwyno amddiffyn oedolion a gorchmynion cymorth 
(APSOs). Mae rheoliadau a wneir o dan adran 127 (9) cyfyngu ar y personau 
neu'r categorïau o bersonau a all weithredu fel 'swyddog awdurdodedig'. 
 
 Adran 128, sy'n cyflwyno dyletswydd statudol ar 'partneriaid perthnasol' fel y'i 
diffinnir gan adran 162 (4) i roi gwybod i'r awdurdod lleol o oedolyn mewn 
perygl o dan amgylchiadau penodedig. 
 
2.2  Mae diogelu yn rhan greiddiol o'r ddyletswydd y Gwasanaethau 

Cymdeithasol i Oedolion. Felly, mae'n hanfodol bod gennym strwythurau ar 
waith a systemau effeithiol o waith i gyflawni'r nod hwn. Felly, rydym wedi 
ymrwymo i sicrhau bod strwythurau a systemau yn gynaliadwy a man diogelu 
wrth wraidd ein gwaith ar draws y sector cyhoeddus, ac yn y sector gofal yn 
gyffredinol. 

 
Nid yw diogelu dim ond mater i asiantaethau statudol, dylai fod yn ein holl 
fusnes. Darparwyr Gwasanaethau, cyrff statudol, yr heddlu ac mewn 
gwirionedd pob dinesydd rôl i'w chwarae yn hyn. 

 
 
ATODIAD 1-  Ynys Môn- Diogelu Oedolion Bregus, Adroddiad Amlygu 2014/15 
 
ATODIAD 2- TREFNIADAU LLEOL A RHANBARTHOL BWRDD DIOGELU 
OEDOLION 

Page 2  
 



ATODIAD 1 
 

YNYS MÔN 
AMDDIFFYN OEDOLION BREGUS 

 
ADRODDIAD HIGHLIGHT 2014/15 

 
 
 
  1. Cyflwyniad - Materion allweddol 
 
1.1  Mae Polisi Cymru a Gweithdrefn ar gyfer Amddiffyn Oedolion Hawdd eu 
Niweidio rhag camdriniaeth Bwriedir i arwain y gwaith diogelu pawb sy'n ymwneud â 
lles oedolion agored i niwed a gyflogir yn y sectorau statudol, trydydd ac annibynnol 
ym maes iechyd, gofal cymdeithasol, yr heddlu ac eraill gwasanaethau. 
 
1.2  Gweithio rhyngasiantaethol da yn sicrhau bod pob cyfeiriad yn cael eu rheoli'n 
effeithiol ac yn effeithlon gyda'r nod o wella perfformiad yn barhaus ac yn diogelu 
dinasyddion mwyaf agored i niwed o Ynys Môn 
 
1.3  Mae'r defnydd o Dîm Datblygu Ymarfer BIPBC i gefnogi cartrefi gofal ar yr 
ynys yn cael ei gydnabod fel ymyriad effeithiol o ran gwella arferion gofal wrth 
hyrwyddo gofal o ansawdd a lleihau atgyfeiriadau diogelu. Mewn achosion o'r fath 
staff nyrsio proffesiynol o BIPBC yn darparu cymorth i gartrefi ar ffurf hyfforddiant ac 
arweiniad gofal i sicrhau gwelliannau yn y safonau dogfennaeth ac arferion i gefnogi 
darparu gofal nyrsio da. Mae angen gwerthuso'n llawn gan y ddau ymarferydd a 
gofal safbwynt y darparwr ar gyfer buddsoddi parhaus effaith lawn eu rôl gefnogol. 
 
1.4  Rydym wedi parhau i godi ymwybyddiaeth y cyhoedd o'r agenda diogelu ar 
lefel Gorfforaethol ac rydym wedi gweithio mewn partneriaeth ag adrannau eraill o 
fewn y Cyngor i hyrwyddo'r Cyfrifoldeb corfforaethol ar gyfer diogelu. . 
 
1.5  Themâu allweddol sy'n codi o'r atgyfeiriadau yn cael eu materion yn ymwneud 
â chodi a chario, gofal Dementia, rheoli meddyginiaeth, gwybodaeth wael gan 
ddarparwyr gofal o'r llwybrau ar gyfer atgyfeiriadau amserol i wasanaethau 
arbenigol, a cham-drin ariannol. 
 
1.6  Mae cydlynydd Oedolion Agored i Niwed yn awr yn ei swydd fel mesur dros 
dro hyd nes y cynlluniau terfynol yr Awdurdod Lleol ar gyfer datblygu Uned Ddiogelu 
Gorfforaethol sy'n gweithio ar draws gwasanaethau Oedolion a Phlant 
 
2. Hyfforddiant 
 
2.1  Mae diogelu presennol Oedolion a fframweithiau Phlant wedi ei gwreiddio'n 
ffurfiol yn y broses Sefydlu Corfforaethol ar gyfer pob gweithiwr newydd. 
 
2.2  Gwasanaethau oedolion wedi cydnabod bod â rôl newidiol hyfforddiant 
arbenigol AGGCC wrth gynnal ymchwiliadau ar sail aml-asiantaethol yn gam 
allweddol i wella hyder ac arfer ymarferwyr rheng flaen wrth eu rolau yn parhau i 
esblygu. 
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2.3  Ar y rhaglen hyfforddi barhaus yn darparu hyfforddiant ymwybyddiaeth 
sylfaenol sicrhau bod staff yn darparu gofal ar draws y sectorau gofal yn ymwybodol 
o Bolisi a Gweithdrefnau Cymru ar gyfer Diogelu Oedolion sy'n Agored i Niwed 
 
2.3  Mae'r Oedolion newydd a'r Fframwaith Hyfforddiant Mae Plant bron wedi'i 
gwblhau a'i gymeradwyo a fydd yn cynnwys y Cyngor Gofal ar gyfer hyfforddiant 
diogelu Cymru ar draws y Cyngor ac i asiantaethau partner allweddol. Bydd hyn yn 
cyd-fynd â'r ymagwedd Cymru gyfan er mwyn darparu cysondeb o ran 
ymwybyddiaeth. 
 
3. Crynodeb o Weithgaredd POVA 
 

• 165 o atgyfeiriadau POVA pan dderbyniwyd yn y cyfnod 2014/15. Gan fod y 
darlun isod yn dangos, mae hyn yn cynrychioli cynnydd cyson dros y tair 
blynedd diwethaf, gyda 134 yn 2012/13, 147 yn 2013/14 a 165 yn 2014/15.  
 

• Mae data yn awgrymu bod y dioddefwr mwyaf nodweddiadol yn fenyw Pobl 
Hŷn sy'n byw yn eu cartrefi eu hunain, dioddef cam-drin emosiynol, seicolegol 
a chorfforol gan troseddwr gwrywaidd. Byddai hyn yn cyd-fynd â thueddiadau 
cenedlaethol. 
 

• Y ganran uchaf o atgyfeiriadau POVA ar gyfer Pobl Hŷn ddilyn yn agos gan 
unigolion sydd â chyflyrau iechyd meddwl organig. 
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Priodoldeb yr atgyfeiriadau a Dderbyniwyd 
 

• Fel y mae'r siart isod yn dangos, bu cynnydd cyson yn nifer yr atgyfeiriadau 
yn ystod y tair blynedd diwethaf wedi bod. 
 

•  O'r atgyfeiriadau a dderbyniwyd, mae'n amlwg bod nifer yr atgyfeiriadau 
amhriodol wedi gostwng o 34 yn 2013/14 i 18 yn 2014/15. 
 

•  Mae'n amlwg bod nifer y cyfeiriadau nad yw'n cwrdd â'r trothwy hefyd yn 
uchel. Mae hyn eto, yn unol â thueddiadau cenedlaethol. 

 

 
 

Proffiliau Defnyddwyr Gwasanaeth 
•  Mae'r graff isod yn dangos y proffiliau defnyddwyr gwasanaeth allweddol fel 

dioddefwyr cam-drin honedig ar gyfer y cyfnod 2014/15. 
 

• O'r 165 o atgyfeiriadau a dderbyniwyd, 43 o'r rhain yn perthyn i bobl hŷn. 29 o 
atgyfeiriadau perthyn i ddinasyddion sydd â chyflyrau iechyd meddwl organig 
a 21 o atgyfeiriadau i ddinasyddion sydd ag Anabledd Dysgu. 
 

• Dinasyddion ag anghenion iechyd meddwl gweithredol yn cyfrif am 18 o 
atgyfeiriadau. Roedd y cyfeiriadau sy'n weddill mewn perthynas â 
dinasyddion gydag Anabledd Corfforol. 
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Grŵp Ethnig o Dioddefwyr Honedig 
 
 

•  Fel y mae'r tabl isod yn dangos, roedd y ethnigrwydd dioddefwyr gofnodwyd, 
mae'r mwyafrif helaeth o ddioddefwyr o darddiad Gwyn. 
 

•  O ystyried y ethnigrwydd poblogaeth o ddinasyddion ar yr ynys, byddai 
canran is o ddioddefwyr o darddiad ethnig Cymysg yn cael eu rhagweld. Fodd 
bynnag, gan mai dim ond un atgyfeiriad wedi'i dderbyn, byddai'r nifer hwn yn 
isel o gymharu â thueddiadau cenedlaethol ac yn dangos yr angen am 
ddatblygiad pellach a chodi ymwybyddiaeth. 

 
 

Ethnic Group 
Cyfanswm 
2014/2015 

Gwyn 117 
Grŵp ethnig Cymysg 1 
Cyfanswm 118 

 
Proffil o'r tramgwyddwyr honedig 
 

• Gan fod y tabl hwn yn dangos, perthnasau (mab / merch / yng-nghyfraith) yn 
parhau i fod yn brif gyflawnwyr honedig o gam-drin. 

 
•  Gyda hyn mewn golwg, ac o ystyried bod y rhan fwyaf o ddioddefwyr yn bobl 

hŷn, rydym yn gweithio'n agos gyda'r Comisiwn Pobl Hŷn i godi 
ymwybyddiaeth o arwyddion, symptomau a mecanweithiau adrodd. 
 

•  Mae'r tabl yn dangos ymhellach bod staff y Sector Annibynnol a Defnyddwyr 
Gwasanaethau eraill yn fwy tebygol o fod yn y cyflawnwyr honedig hefyd. 
 

• Diogelu dioddefwyr o staff yn cyflwyno ei heriau, fodd bynnag, rydym yn 
gweithio'n agos gyda darparwyr i sicrhau bod eu cam-drin yn cael ei nodi, 
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ymdrinnir â'r aelod o staff yn cael ei yn briodol i ddiogelu nid yn unig y 
dioddefwr honedig, ond hefyd dioddefwyr posibl eraill. 
 

• Rydym yn parhau i weithio'n agos gyda Gweithwyr Cymdeithasol a Darparwyr 
Gofal i gryfhau pecynnau gofal ac amddiffyn cynlluniau i leihau'r risg i 
ddioddefwyr posibl gan Ddefnyddwyr Gwasanaeth eraill trwy asesu risg a 
rheoli achosion. 

 

Person (au ) honedig Yn gyfrifol 
am Gam-drin 

Cyfanswm 
Gwry
w 

Beny
w 

Anhys
bys 

2014/2
015 

Staff Y GIG 3 3 0 6 
Staff y sector Annibynnol 1 10 12 23 
Staff gofal cymdeithasol 0 3 0 3 
Defnyddiwr Gwasanaeth Arall 18 4 0 22 
Perthynas - gŵr neu wraig neu bartner 12 4 0 16 
Perthynas - mab / merch / yng-nghyfraith 11 15 0 26 
Perthynas - riant 0 4 0 4 
Perthynas - arall (nodwch) 3 3 0 6 
Cyfaill neu gydnabod 10 7 0 17 
Cymydog 2 1 0 3 
person anhysbys 5 0 2 7 
Arall ( Dylech gynnwys plant o dan 18 oed ) 0 1 0 1 
Cyfanswm 65 55 14 134 

 
 
 
Statws y Honiadau Post Ymchwiliad 
 

• Fel y mae'r siart isod yn dangos, mae nifer y canlyniadau amhendant yn 
gyffredinol 27.1%. Gall hyn fod oherwydd nifer o ffactorau ac nid yw'n 
annhebyg i dueddiadau cenedlaethol. 
 

• Ymchwiliad Post canfod 23.7% o achosion yn gyfartal i gael ei profedig / 
Cadarnhau neu ar Falans y Tebygolrwydd. Yn yr un modd nodedig, 18.6% eu 
gwrthbrofi neu Heb eu Cadarnhau. Dim ond canran fach iawn eu derbyn, 
neu'r Honiad Tynnwyd yn ôl. 
 

• O ystyried y pwyslais yn newid o rôl AGGCC a'r niferoedd cymharol isel o 
atgyfeiriadau sy'n cyrraedd y trothwy o troseddoldeb i ymgysylltu ymchwiliad 
yr Heddlu, datblygu ymhellach hyfforddiant Ymchwiliad wedi cael ei amlygu fel 
angen o fewn y Fframwaith Hyfforddiant newydd. 
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Mathau o Gamdriniaeth Honedig Dioddef 
 

• Cam-drin corfforol yn cyfrif am y meini prawf mwyaf adroddwyd o gam-drin 
gyda 50 o atgyfeiriadau dros y cyfnod 2014/15. 
 

•  Emosiynol a / neu Seicolegol aros yr uwchradd, gyda Esgeulustod a cham-
drin ariannol yn derbyn cyfraddau atgyfeirio cyfartal. Honedig Cam-drin 
rhywiol yn parhau i fod yn gymharol isel gyda 12 o atgyfeiriadau. 
 

•  Mae canrannau o atgyfeiriadau fesul categori cam-drin honedig yn cyd-fynd â 
thueddiadau cenedlaethol. 
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Yr Amgylchedd Lle Cam-drin honedig. 
 

• Gan fod y data isod yn dangos, dinasyddion yn berchen ar gartrefi yn parhau i 
fod y prif amgylchedd lle mae cam-drin yn digwydd. 

 

Rhowch cam-drin honedig Digwyddodd Cyfanswm 
2014/2015 

Cartref eu hunain yn y gymuned 60 
Cartref berthynas 1 
Tenantiaeth â Chymorth 4 
Cartref gofal - lle preswyl 21 
Cartref gofal - lle nyrsio 15 
Ysbyty , GIG 7 
Hafan y tramgwyddwr honedig 22 
Gofal dydd 4 
Man cyhoeddus 5 
Cyfanswm 139 

 
 
 
 
Atgyfeiriadau Oedd y rheolir risg 
 

• Yn ystod y cyfnod 2014/15, 91.9% o'r atgyfeiriadau a nodwyd risg fel rheoli. 
Mae hyn yn dangos cynnydd sylweddol ers y flwyddyn flaenorol. 
 

• A oedd y risg yn cael ei ddosbarthu fel 'heb ei reoli', mae hyn yn gysylltiedig 
ag ef i unigolion capacitated gwneud dewisiadau nad oedd wedi'u hargymell. 
Mewn achosion o'r fath, byddai'r Awdurdod Lleol yn parhau i weithio gyda'r 
unigolion os ydynt yn cytuno. 
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Atgyfeiriadau a arweiniodd yn y Gynhadledd Achos a Phresenoldeb. 
 

• Mae'r tabl isod yn dangos bod nifer cymharol isel o achosion i ben am 
Gynhadledd Achos. (Efallai na fydd DS. Mae rhai achosion ar gyfer 2014 // 15 
wedi dod i'r casgliad yn yr ystadegau ar gyfer y cyfnod hwn). Mae hyn yn 
arwydd o'r risgiau yn cael sylw ac yn eu rheoli yn ystod y camau cyntaf o 
ymyrraeth aml-asiantaeth. 
 

• Cynadleddau achos aml-asiantaeth yn darparu cyfleoedd i gynnwys 
teuluoedd a sicrhau cynllun gweithredu ar y cyd y cytunwyd arnynt diogelu. 
Fodd bynnag, ac fel data perfformiad yn cadarnhau yn unol â chyfarwyddebau 
unigol yn seiliedig ar eu gallu meddwl mae'n dal i fod yn anodd i leihau'r 
peryglon i bob dioddefwr honedig.  
 

•  Mae'n werth nodi bod angen i'r cyfranogiad dioddefwyr, perthnasau ac 
eiriolwyr mewn cynadleddau achos gael ei gynyddu, ac rydym wedi cymryd 
camau i sicrhau ymgysylltiad lawnaf pobl eraill arwyddocaol ar adegau 
allweddol yn ystod y broses ymchwilio. 

 
Cynhadledd Achos a fynychwyd 

Dim Cyfarfod 107 
Defnyddwyr Gwasanaeth 1 
gofalwr teulu 15 
Cydlynydd Amddiffyn Oedolion 4 
Rheolwr Arweiniol Dynodedig 15 
AGC ( Rheolwr Gofal) 26 
AGC (Contractau ) 1 
AGC ( Darparu) 1 
Iechyd , cychwynnol / cymuned / Bwrdd Iechyd Lleol 15 
Heddlu 3 
Tai 1 
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Regulator(s)/Inspector(s) CSSIW/HIW 6 
asiantaeth ddarparu 12 
Arall 12 
Cyfanswm 112 

 
4. Meysydd i'w datblygu 
 
4.1  Oedolion a phartneriaid allweddol i barhau â'r gwaith o ddatblygu a gweithredu 
cynllun gweithredu i baratoi ar gyfer y canllawiau diogelu fel yr amlinellir yn y 
Gwasanaethau Cymdeithasol (Cymru) a Deddf Lles. Mae'r Bwrdd Diogelu Gwynedd 
a Môn yn amlinellu'r mecanweithiau a gyrwyr ar gyfer newid arferion sy'n cael eu rhoi 
ar waith gan reolwyr gwasanaethau allweddol ar draws y sectorau. Mae hyn yn cael 
ei gydnabod fel prif rôl y Cydgysylltydd Oedolion Bregus mewn partneriaeth â 
rhanddeiliaid allweddol. 
 
4.2 Mae camau allweddol fydd y gwerthusiad o ddioddefwyr honedig, teuluoedd a 
phrofiadau tramgwyddwr honedig o ymgysylltu â'r broses, gan gyfeirio'n benodol at 
ansawdd, dwyster ac effeithiolrwydd cyfathrebu ar draws y cyfnodau ymchwilio. 
Bydd hyn yn cael ei wneud drwy'r broses archwilio gan arwain at gynllun gweithredu 
perthnasol i wella ansawdd yn y pen draw. 
 
4.3 Ar hyn o bryd rydym yn archwilio ffeiliau achos i sicrhau cydymffurfiaeth â 
chanllawiau cenedlaethol gyda'r bwriad o sicrhau cysondeb ar draws y 
gwasanaethau. Rhagwelir y gall dysgu hwn yn cael ei rhaeadru i asiantaethau 
partner i wella safonau. 
 
4.4 I gydnabod y rôl Diogelu estynedig, bydd cynllun hyfforddi lleol yn cael ei 
gwblhau a'i roi ar waith. Bydd y gwerthusiad cyffredinol y fframwaith hwn yn cael ei 
wneud ar y cyd gan y Rheolwr Diogelu a'r Cydlynydd Oedolion Agored i Niwed. 
 
4.5 Rydym yn cydnabod bod rôl eiriolaeth yn rhan annatod o fewn y broses, ac mae 
angen ei gryfhau i fod ar gael ar draws yr holl feysydd gwasanaeth y ddarpariaeth 
honno. 
 
4.6 Rydym yn cydnabod y gall materion Diogelu godi trwy materion ansawdd mewn 
darpariaeth gofal boed yng nghartref unigolyn ei hun neu mewn lleoliadau mewnol 
neu ofal preifat. Argymhellir bod swyddogaeth busnes priodol yn cael ei sefydlu o 
fewn y Gwasanaethau Oedolion i sicrhau bod monitro contractau a gofal 
ddarpariaeth yn gadarn. 
 
4.7 Bydd gwaith datblygu pellach yn parhau gyda phartneriaid allweddol i godi 
ymwybyddiaeth o Ddiogelu, yn arbennig, gyda'r rhai sydd mewn perygl uwch o gam-
drin neu oedd y cyfraddau atgyfeirio yn cael yn cael ei ragwelir yn is. 
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ATODIAD 2 
 

BWRDD DIOGELU OEDOLION RHANBARTHOL A THREFNIADAU LLEOL 
 

 
 
1. PWRPAS YR ADRODDIAD 
 
1.1 Rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i'r Pwyllgor Partneriaeth a Chraffu am y 
trefniadau presennol Bwrdd Oedolion Diogelu Gogledd Cymru 
 
1.2 I wneud cais am ystyriaeth arian parhaus yn y gyllideb 2016/17. 

 
2. CRYNODEB GWEITHREDOL 
 
2.1 Mae Adran 134 o Ddeddf Gwasanaethau a Lles Deddf Cymdeithasol 
(Cymru) 2014 yn mynnu bod Byrddau Plant (SCBs) a Diogelu Oedolion 
Byrddau (SABS) Diogelu yn cael ei sefydlu. Bydd hyn yn rhoi'r diogelu 
oedolion ar sail statudol tebyg i'r un ar gyfer diogelu plant. 
 
2.2 Bydd y Rheoliadau yn dilyn y ddeddf, a bydd yn nodi ardaloedd hynny yng 
Nghymru y mae i fod Diogelu Byrddau ("ardaloedd Bwrdd Diogelu"). 
Llywodraeth Cymru wedi dweud yn gyson y bydd diogelu ardaloedd byrddau 
yn dilyn ôl troed gwasanaethau cyhoeddus a osodwyd gan y Byrddau Iechyd 
a'r Awdurdodau Heddlu: chwe Sir sy'n ffurfio Gogledd Cymru. 
 
2.3 Mae gwaith wedi bod ar y gweill i ddatblygu trefniadau rhanbarthol ar 
gyfer Plant ac Oedolion Fyrddau cyn y ddeddfwriaeth, ac adroddiad ar y 
strwythur arfaethedig ar gyfer Byrddau Diogelu Oedolion Dosbarthwyd i'r 
asiantaethau partner perthnasol yn 2013. Mae'r adroddiad yn cynnig trefniant 
dwy haen debyg i'r un ar waith i fyrddau y plant ar y pryd. 
 
2.4 Roedd y cyn Fwrdd Amddiffyn Oedolion gynhaliwyd ar y cyd o fewn Ynys 
Môn a Gwynedd bellach wedi cael ei ddisodli gan y Bwrdd Diogelu Oedolion 
Gogledd Cymru. Cefnogi'r bwrdd, mae Grŵp Cyflenwi is-ranbarthol Oedolion 
cyd Diogelu yn Ynys Môn a Gwynedd, strwythur sydd wedi cael ei ailadrodd 
yn Sir Ddinbych a Chonwy a Sir y Fflint a Wrecsam 
 
2.5 Yn ôl Deddf Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles Bil (Cymru) 2014, 
mae'r amcanion Bwrdd Diogelu Oedolion yw: 
 
(A) i amddiffyn oedolion yn ei ardal sydd ag anghenion am ofal a chymorth 
(p'un a yw awdurdod lleol yn bodloni unrhyw un o'r anghenion hynny): a 
(C) yn cael eu profi, neu sydd mewn perygl o gael, eu cam-drin neu 
esgeulustod, 
(D) i atal oedolion hynny o fewn ei ardal a grybwyllir ym mharagraff (a) (i) rhag 
bod yn mewn perygl o gael eu cam-drin neu esgeulustod. 
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2.6 Rôl y Oedolion Gogledd Cymru Bwrdd Diogelu yw: 
  
• Ychwanegwch gwerth a gwella canlyniadau i oedolion agored i niwed sydd 
angen eu diogelu ac amddiffyn; 
• Datblygu a darparu cyfeiriad strategol rhanbarthol; 
• grwpiau rhanbarthol Uniongyrchol a monitro ar gyfer Hyfforddiant a 
Datblygiad y Gweithlu, Polisïau a Gweithdrefnau, Cyfathrebu ac Ymgynghori 
ac Ymarfer i Oedolion Adolygiadau; 
• Datblygu a monitro fframwaith rheoli perfformiad; 
• Darparu her a chymorth i asiantaethau rhanbarthol ac Awdurdodau Lleol; 
• Cytuno a rheoli'r gyllideb; 
• Darparu rhyngwyneb â Llywodraeth Cymru a'r Bwrdd Diogelu Cenedlaethol. 
 
 
2.7 Rôl y Grŵp Cyflenwi isranbarthol Diogelu Oedolion yw: 
 
• Gweithredu strategaeth ranbarthol a'r cynllun busnes 
• Cydlynu a monitro gweithgarwch is-ranbarthol aml-asiantaeth; 
• Archwilio data perfformiad lleol, ee: Canlyniadau, cyfeiriadau, POVAs, 
pryderon cynyddol, amddiffyn oedolion a gorchmynion cefnogi; 
• Mynychu cyfarfodydd strategaeth; 
• nifer sy'n derbyn Hyfforddiant a effaith; 
• Cynnal archwiliadau a darparu sicrwydd ansawdd; 
• Ystyried achosion o ddiddordeb / achosion blocio / fu bron arbennig; 
• Darparu dehongliad lleol o brotocolau rhanbarthol; 
• Arwain ar faterion ar gais y bwrdd rhanbarthol. 
 
2.8 Diagram 1 Strwythur -Current ar gyfer Bwrdd Diogelu Gogledd Cymru 
 

Grwp Darparu
Diogelu

Conwy a Sir 
Ddinbych

Trefniadau Diogelu Oedolion Is-Ranbarthol a 
Rhanbarthol Arfaethedig 2014

Grwp Darparu
Diogelu

Gwynedd ac 
Ynys Môn 

Bwrdd Diogelu
Oedolion Gogledd

Cymru
Hyfforddi a 
Datblygu’r
Gweithlu

Cyfathrebu ac 
Ymgynghori
(Oedolion a 

Phlant?)

Polisïau a 
Gweithdrefnau

Adolygu Arferion
Oedolion

Grwpiau Rhanbarthol

e.e. arwain ar fater
i NWSAB

e.e. grwp tasg
achosion a 

flociwyd

e.e. grwp tasg
archwilio

Grwp Darparu
Diogelu Sir y 

Fflint a 
Wrecsam

 
 
3. GOBLYGIADAU O RAN ADNODDAU 
 
3.1 Roedd y Bwrdd Diogelu Oedolion yn fwrdd statudol a bydd angen ei 
ariannu gan gyfraniadau oddi wrth ei bartneriaid. Mae'r adroddiad hwn yn 
gofyn am y cyllid y Bwrdd i gael eu cynnwys yn y trafodaethau ar y gyllideb 
2016/17. 
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4. RISG 
 
4.1 Y risg mwyaf ar gyfer y Bwrdd Diogelu a'r Awdurdod Lleol yw'r perygl o 
ddigwyddiad difrifol sydd yn canfod bod y Bwrdd Diogelu neu un neu fwy o'i 
asiantaethau partner wedi methu yn eu dyletswydd i ddiogelu. Tra ym maes 
gofal cymdeithasol nad oes y fath beth â dim risg o gwbl, y strwythur newydd 
yn anelu at sicrhau bod asiantaethau partner yn cymryd pob cam rhesymol i 
ddiogelu oedolion mewn perygl o gael eu cam-drin a'u hesgeuluso. 
 
5. CYMHELLION A GOBLYGIADAU 
 
5.1 Cysylltiadau â'r Cynllun Corfforaethol a Chofrestr Risg 
 
Diogelu Plant a Byrddau Diogelu Oedolion Byrddau byrddau statudol sy'n 
cyfrannu at gyflawni cyfrifoldebau'r cyngor ar gyfer plant ac oedolion sy'n 
agored i niwed. 
 
5.2 Bydd unrhyw cydraddoldebau, goblygiadau cynaliadwyedd a 
bioamrywiaeth 
 
Diogelu plant ac oedolion sy'n agored i niwed yn anelu i sicrhau nad yw plant 
ac oedolion sy'n agored i niwed o bob cefndir yn destun esgeulustod neu 
gamdriniaeth. 
 
5.3 Effaith / Effaith ar bolisïau a gweithdrefnau sydd eisoes yn bodoli 
 
Rhanbartholi wedi arwain at fwy o deithio ar gyfer rhai Aelodau Bwrdd 
Diogelu, ond bydd defnydd llawn yn cael ei wneud cyfathrebu electronig lle bo 
modd. Dylai'r gostyngiad net yn nifer y cyfarfodydd ar draws Gogledd Cymru 
yn arwain at lai teithio mewn car ac ôl-troed carbon is. 
 
6. CYHOEDDI 
 
6.1 n / a 
 
7. RHESWM (S) DROS YR ARGYMHELLIAD (S) 
 
7.1 Er mwyn cwrdd â disgwyliadau statudol o ofynion Llywodraeth Cymru i 
gynnal bwrdd diogelu. 
 
 
 
Awdur 
 
Olwena Davey 
Cydlynydd Ammddiffyn Oedolion Bregus 
Cyngor Sir Ynys Môn 
Medi 2015 
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