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Ynglŷn â’r
Rhwydwaith Diogelu

Ynglŷn â’r Tîm
Diogelu Cenedlaethol

Mae Rhwydwaith Diogelu GIG Cymru
(y Rhwydwaith) yn un o grwpiau
strategol GIG Cymru sy’n cyfarfod bob
chwarter ac sy’n cynnwys aelodau o
Ymddiriedolaethau a Byrddau Iechyd, y
Tîm Diogelu Cenedlaethol, Llywodraeth
Cymru a rhanddeiliaid allweddol eraill.
Yn ystod y degawd diwethaf, mae’r
Rhwydwaith wedi llwyddo i gysylltu
polisi lleol a pholisi cenedlaethol
â’i gilydd er mwyn datblygu dull
cydweithredol o gyflawni gwaith diogelu
ar draws y GIG yng Nghymru.

Mae’r Tîm Diogelu Cenedlaethol yn
cynnwys tîm o feddygon arbenigol,
nyrsys, Rheolwr Rhaglenni a Thîm
Cymorth Busnes sy’n gweithio yn agos
gyda Llywodraeth Cymru, y 7 Bwrdd
Iechyd a’r 3 Ymddiriedolaeth GIG i wella
trefniadau diogelu ar draws GIG Cymru.

Mae’r Rhwydwaith yn darparu cymorth
arbenigol o ran diogelu a chyfle i ddysgu
o ddigwyddiadau ac i rannu arfer da
ym maes diogelu, ac mae’n casglu
gwybodaeth am faterion cenedlaethol
cyfredol drwy ymgysylltu â grwpiau sy’n
bodoli’n barod. Drwy sicrhau bod arfer
da a meysydd datblygu’n cael eu rhannu
ag arweinwyr diogelu, mae plant ac
oedolion sy’n wynebu risg yn cael budd o
ddarpariaeth well o ran diogelu.
Mae cydweithio yn rhan annatod o
arweinyddiaeth y Rhwydwaith. Caiff ei
arwain gan Dr Aideen Naughton o’r Tîm
Diogelu Cenedlaethol a’i gydgadeirio
gan Mandy Nichols-Davis o Fwrdd Iechyd
Hywel Dda, ac mae’r ddwy ohonynt yn
cynnig arbenigedd ac arweinyddiaeth
gydweithredol amhrisiadwy i’r
Rhwydwaith.

Mae’r Tîm Diogelu Cenedlaethol yn
hwyluso ac yn cydgadeirio’r Rhwydwaith
er mwyn sicrhau bod cydweithio’n
digwydd ym maes diogelu rhwng
yr Ymddiriedolaethau, y Byrddau a
rhanddeiliaid allweddol.

Mae gan y Tîm Diogelu

Cenedlaethol le unigryw yn
y Rhwydwaith, oherwydd

mae’n cynnig modd i weld
ar lefel genedlaethol y

gweithgarwch sy’n digwydd
ym maes diogelu o fewn

yr Ymddiriedolaethau a’r

Byrddau a’r tu allan iddynt
ledled Cymru.
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Rhagair y Cadeirydd
Croeso i Adroddiad Blynyddol Rhwydwaith Diogelu
GIG Cymru. Fel Cadeirydd y Rhwydwaith, mae’n bleser
cael dangos y gwaith gwerthfawr sydd wedi’i gyflawni
ledled Cymru i gadw plant ac oedolion agored i niwed
yn ddiogel.
Mae’r adroddiad hwn yn disgrifio ein cyflawniadau allweddol yn ystod
2021-2022 pan oedd Rhwydwaith Diogelu GIG Cymru yn dal yn adnodd
hollbwysig yn ystod blwyddyn arall a oedd yn heriol. Mae diogelu yn
ystod pandemig byd-eang wedi newid a llunio GIG Cymru mewn ffyrdd na
ellid bod wedi’u rhagweld. Wrth i ni ddechrau byw gyda COVID-19, mae
ymarferwyr diogelu’n elwa o ddulliau ymarfer arloesol a ddatblygwyd
yn ystod y pandemig, gan ddal eu gafael hefyd ar ffordd hyblyg o feddwl
er mwyn mynd i’r afael â heriau’r dyfodol wrth i’r byd sydd o’n hamgylch
barhau i esgor ar bwysau a galwadau newydd.
Nododd adroddiad a gyhoeddwyd gan Iechyd Cyhoeddus Cymru ym
mis Hydref 2021 effeithiau cronnol Brexit, y coronafeirws a’r newid
yn yr hinsawdd gyda’i gilydd, a’u dylanwadau cyfun ar iechyd, lles ac
anghydraddoldebau yng Nghymru. Roedd yr adroddiad hefyd yn archwilio’r
ystod o ffactorau y bydd y tair her yn effeithio arnynt, a fydd yn cynnwys
iechyd, lles economaidd a chymdeithasol, diogelwch, lles meddwl, yr
amgylchedd, mynediad i wasanaethau ac ansawdd gwasanaethau. At hynny,
mae’r adroddiad yn dangos sut y bydd yr ‘her driphlyg’ hon yn effeithio’n
uniongyrchol ac yn anuniongyrchol ar y boblogaeth, ac mae’n taflu goleuni
ar faterion y mae’n rhaid i ni fod yn ymwybodol ohonynt ar gyfer ymarfer
ym maes diogelu yn y dyfodol. Adeg ysgrifennu’r rhagair hwn, mae’r rhyfel
yn Wcráin ar ôl i Rwsia ymosod ar y wlad wedi cyrraedd ei drydydd mis.
Mae effeithiau ysgytwol hynny i’w teimlo ar draws y byd wrth i brisiau
tanwydd a phwysau chwyddiant gynyddu ac wrth i nifer y ffoaduriaid sy’n
mudo gyrraedd nifer nas gwelwyd ers yr 1940au. Mae hynny’n gwaethygu
effeithiau’r ‘her driphlyg’ ymhellach.

Dr Aideen Naughton

Wrth i ni ddechrau byw
gyda COVID-19, mae
ymarferwyr diogelu’n
elwa o ddulliau
ymarfer arloesol a
ddatblygwyd yn ystod
y pandemig, gan ddal
eu gafael hefyd ar
ffordd hyblyg o feddwl
er mwyn mynd i’r afael
â heriau’r dyfodol
wrth i’r byd sydd o’n
hamgylch barhau i
esgor ar bwysau a
galwadau newydd.

Mae ein hadrannau ynghylch blaengynllunio a sganio’r gorwel yn
dangos sut y mae’r Rhwydwaith yn paratoi ar gyfer heriau newydd, ac yn
ymwybodol y bydd angen i ni edrych i’r dyfodol gan adeiladu ar yr un pryd
ar y cydnerthedd a’r sylfaen wybodaeth a ddatblygwyd yn ystod y cyfnod
sydd newydd basio.
Drwy ddal ei afael ar y dull hyblyg hwn o weithredu, bydd y Rhwydwaith yn
parhau i fod yn eiriol dros ddefnyddwyr gwasanaeth sy’n agored i niwed.
Rwy’n gobeithio y byddwch yn teimlo bod yr adroddiad hwn yn un
addysgiadol ac y byddwch yn gallu ei rannu ar draws eich sefydliad.
Dr Aideen Naughton
Cadeirydd Rhwydwaith Diogelu GIG Cymru
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Arwain a
chyfathrebu
Cydweithredu fel Rhwydwaith

Cyfathrebu â rhanddeiliaid

Mae’r Rhwydwaith yn adnodd hanfodol ac egnïol
yng Nghymru, ac mae ganddo garfan o arweinwyr
system profiadol sydd â hygrededd ac sy’n cael eu
gwerthfawrogi ym maes diogelu ac sy’n sefydlu’r
weledigaeth o greu ‘Cymru lle mae pawb yn ddiogel’.

•	Caiff Bwletin Cyfathrebu’r Rhwydwaith ei
rannu’n eang â rhanddeiliaid perthnasol.
Mae’r bwletin yn crynhoi cyflawniadau’r
Rhwydwaith, polisi, digwyddiadau, cyfleoedd
dysgu ac enghreifftiau o arfer da sy’n berthnasol
i ymarfer diogelu.

Mae alinio a rhannu ymarfer, gweithredu polisi a
chynhyrchu adnoddau’n rhan allweddol o fusnes
y Rhwydwaith. Mae is-grwpiau arbenigol yn
adrodd i’r Rhwydwaith ac maent yn cynnwys rhai
sy’n ymdrin â Phlant sy’n Derbyn Gofal, y Matrics
Aeddfedrwydd Diogelu, Hyfforddiant ynghylch
Diogelu, a Thrais yn erbyn Menywod, Cam-drin
Domestig a Thrais Rhywiol. Maent yn darparu
strwythur ar gyfer gwaith mwy trylwyr gan
ddefnyddio dull gweithredu sydd wedi’i gynllunio.

•	Caiff y wybodaeth ddiweddaraf am y
Rhwydwaith ei chyhoeddi ar wefan y Tîm
Diogelu Cenedlaethol, sydd wedi’i diweddaru
ac sydd hefyd yn storio adroddiadau ac
adnoddau diogelu allweddol a ddatblygir gan
y Rhwydwaith.
•	Caiff Adroddiad Blynyddol y Rhwydwaith
ei ddosbarthu’n eang i ystod o randdeiliaid
amlasiantaeth.
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Gwaith
amlasiantaeth

Uned Atal Trais

Cymru

Adroddiad
Blynyddol
2020/21

Egwyddorion gweithio
mewn partneriaeth

Uned Atal
Trais Cymru

Mae’r Rhwydwaith yn glynu wrth ddull gweithredu
system gyfan er mwyn sicrhau bod gan sefydliadau
drefniadau ar waith i amddiffyn a diogelu plant ac
oedolion agored i niwed sy’n wynebu risg o gael eu
cam-drin a’u hesgeuluso.

Nod Uned Atal Trais
Cymru yw ymgorffori dull
iechyd cyhoeddus o atal
trais ar draws y system,
gan ddefnyddio aelodau a phartneriaid ehangach
ar draws rhwydweithiau perthnasol i gyflawni’r
pedair elfen sy’n perthyn i fodel yr Uned Atal Trais
(Bod yn Ymwybodol, Bod yn Eiriol, Cynorthwyo,
Mabwysiadu). Dangosodd adroddiad blynyddol
Uned Atal Trais Cymru, a fu’n ymchwilio i effaith
ariannol trais yng Nghymru, fod digwyddiadau
treisgar yn costio £205.4 miliwn y flwyddyn i’r GIG.

I’r perwyl hwnnw, mae partneriaid y Rhwydwaith y tu
allan i GIG Cymru yn cynnwys Llywodraeth Cymru a
Swyddfeydd y Comisiynydd Pobl Hŷn a’r Comisiynydd
Plant. At hynny, mae’r Rhwydwaith yn darparu
cynrychiolwyr mewn cyfarfodydd amlasiantaeth
allweddol er mwyn hybu’r broses o ddatblygu gwaith
atal parhaus.
Mae’r dull o weithio mewn partneriaeth yn hwyluso
rhannu arfer da, gwybodaeth allweddol am ddiogelu
a diweddariadau cenedlaethol er mwyn hyrwyddo
cymorth arbenigol effeithiol ar draws y sefydliadau
a’r asiantaethau.

Byrddau Diogelu Rhanbarthol
Mae’r 6 Bwrdd Diogelu Rhanbarthol ar draws Cymru
yn cydlynu ymarfer amlasiantaeth, gan sicrhau
effeithiolrwydd trefniadau lleol i ddiogelu a hybu
lles plant, pobl ifanc ac oedolion sy’n wynebu risg.
Mae Tîm Diogelu Cenedlaethol Iechyd Cyhoeddus
Cymru yn aelodau o bob Bwrdd Diogelu
Rhanbarthol, ac yn cyfrannu arbenigedd annibynnol i
waith y Byrddau er mwyn cynorthwyo
asiantaethau ar draws y rhanbarth.
Fel cynrychiolwyr y Rhwydwaith,
maent yn cyfrannu i’r broses barhaus
o ddatblygu gwaith amlasiantaeth
ac yn cefnogi dulliau arloesol o
oresgyn unrhyw rwystrau y nodir eu
bod yn atal gwaith amlasiantaeth
llwyddiannus.

Drwy aelodaeth gyswllt, mae’r Rhwydwaith yn
parhau i gynorthwyo Uned Atal Trais Cymru i
ddatblygu trefniadau cydweithredu, consensws
cymunedol, trefniadau cydgynhyrchu ac
uchelgeisiau hirdymor y dylai gwaith atal trais
gael ei adlewyrchu ym mhob polisi cenedlaethol.
Yn fwy penodol, mae’r Tîm Diogelu Cenedlaethol
wedi bod yn cydweithredu â’r Uned Atal Trais i
wella’r modd y caiff ystadegau’r GIG am achosion
o Anffurfio Organau Cenhedlu Benywod eu
storio a’u crynhoi. Erbyn hyn, mae’r Uned Atal
Trais wedi cymryd cyfrifoldeb am gasglu’r data,
gyda’r bwriad o greu fframwaith ar gyfer llunio
adroddiadau’n rheolaidd.

Rhwydwaith Diogelu GIG Cymru | Adroddiad Blynyddol 2021-22
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Arwain Systemau
Cymru Gyfan
Plant sy’n derbyn gofal
Y cyd-destun
Ar 31 Mawrth 2021, roedd cyfanswm o 7,625 o
blant yn derbyn gofal yng Nghymru, sef cynnydd o
2% o gymharu â’r flwyddyn flaenorol, sy’n cyfateb
i 115.3 o blant yn derbyn gofal am bob 10,000 o’r
boblogaeth dan 18 oed. O blith y rheini roedd 70%
yn byw gyda gofalwyr maeth, roedd 16% yn byw
gyda’u rhieni (neu berson arall â chyfrifoldeb rhiant),
roedd 7% mewn unedau diogel, cartrefi plant neu
hostelau, cafodd 3% eu mabwysiadu ac roedd 2%
mewn ysgolion preswyl neu’n byw yn annibynnol.
Roedd 7% o’r plant a’r bobl ifanc hynny wedi bod
mewn 3 neu fwy o leoliadau gwahanol yn ystod y
flwyddyn 2020-2021. Gadawodd 220 o blant ofal
drwy orchymyn gwarcheidiaeth arbennig (a chafodd
89% o’r gorchmynion hynny eu rhoi i ofalwr maeth
blaenorol y plentyn/person ifanc) a chafodd 266 o
blant eu mabwysiadu.

7,625 o blant

yn derbyn gofal yng
Nghymru, sef cynnydd o 2%
o gymharu â’r
flwyddyn flaenorol.
Gweithgarwch arwain y Rhwydwaith
Y Grŵp Llywio Plant sy’n Derbyn Gofal, a reolir
gan y Rhwydwaith, sy’n darparu arweinyddiaeth ar
gyfer gweithwyr iechyd proffesiynol sy’n gweithio
gyda phlant a phobl ifanc sy’n derbyn gofal ar
draws Cymru, ac mae’n cysylltu trefniadau strategol
hanfodol lleol a datblygiadau polisi cenedlaethol
â’i gilydd. Caiff hynny ei gyflawni drwy gyfarfodydd
chwarterol a arweinir gan y Meddyg Penodedig
ar gyfer Plant sy’n Derbyn Gofal, Mabwysiadu
a Maethu.

Rhwydwaith Diogelu GIG Cymru | Adroddiad Blynyddol 2021-22
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Mae’r gweithgarwch yn ystod y cyfnod diwethaf
yn cynnwys:
•	
Crynhoi myfyrdodau a’r gwersi a ddysgwyd
yn ystod y pandemig COVID-19.
•	
Diweddaru Llwybr Hysbysu Cymru Gyfan
fel ei fod yn cynnwys asesiad risg mwy
cynhwysfawr.
At hynny, mae’r grŵp wrthi ar hyn o bryd yn
gweithio ar ddatblygu adnodd Bodlonrwydd
Cleientiaid i’w ddefnyddio gan blant a phobl
ifanc sy’n derbyn gofal, yn dilyn eu hasesiad
iechyd statudol. Bydd yr adborth yn cael ei
ddefnyddio i wella gwasanaethau, a gwella
canlyniadau iechyd hefyd felly, ar gyfer plant
sy’n derbyn gofal.
Bydd y Meddyg Penodedig yn parhau i gyfrannu
arbenigedd i’r Cydweithrediad Arloesi o ran
Syndrom Alcohol y Ffetws er mwyn datblygu
gwasanaethau a llwybrau diagnostig priodol yng
Nghymru ar gyfer plant heb eu geni sy’n dod i
gysylltiad ag alcohol.

Gweithgarwch yn y dyfodol
•	Gwerthuso’r Fframwaith Asesu Iechyd ar gyfer
Plant sy’n Derbyn Gofal er mwyn gweld beth
yw effaith yr adnodd ar ansawdd yr asesiad
iechyd ers i’r fframwaith gael ei weithredu ac
er mwyn nodi gwelliannau pellach.
•	Adolygu gwasanaethau Byrddau Iechyd ar
gyfer plant a phobl ifanc sy’n derbyn gofal,
er mwyn asesu’r graddau y cydymffurfir
â’r rheoliadau, a hynny er mwyn adnabod
cryfderau, gwendidau a bylchau o ran cyflawni
a gweld sut y mae’r gwasanaeth wedi addasu
yn ystod y pandemig er mwyn llywio ymarfer
yn y dyfodol.
•	Gweithio mewn modd cydweithredol
gyda Llywodraeth Cymru a’r Gwasanaeth
Mabwysiadu Cenedlaethol i greu gweithdrefn
weithredu safonol ar gyfer defnyddio rhifau
GIG ar ôl i orchymyn mabwysiadu gael ei roi.

Trais yn erbyn Menywod,
Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol
Llywodraethu arweinyddiaeth
Mae Grŵp Llywio GIG Cymru ar gyfer Trais yn erbyn
Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol yn gweithio
gydag Ymddiriedolaethau a Byrddau Iechyd i sicrhau bod
prosesau llywodraethu ar waith i grynhoi, adolygu a rhannu
arfer da. Mae aelodau’r Grŵp Llywio yn cydweithredu er
mwyn cynyddu’r wybodaeth am drais yn erbyn menywod,
cam-drin domestig a thrais rhywiol ar draws GIG Cymru, gan
sicrhau ar yr un pryd bod llais a dylanwad sy’n seiliedig ar
iechyd yn parhau’n amlwg ar draws llunwyr polisi.
Cafwyd diweddariadau gan gyfres o siaradwyr ynglŷn â’r
pynciau canlynol: • 	Llywodraeth Cymru - Gwerthusiad o Hyfforddiant Gofyn
a Gweithredu Llywodraeth Cymru
•	Cymorth i Fenywod Cymru – Y rôl y mae iechyd yn ei
chwarae yng nghyswllt trais yn erbyn menywod, cam-drin
domestig a thrais rhywiol
•	Prosiect Rhanbartholi’r Ganolfan Atgyfeirio
Ymosodiadau Rhywiol – Diweddariad ynglŷn â’r
ddarpariaeth o ran Eiriolwyr Annibynnol Trais Rhywiol.

Adolygu’r Strategaeth Genedlaethol
Mynychodd cynrychiolwyr y NST gyfarfodydd ymgynghori
Llywodraeth Cymru er mwyn adolygu’r Strategaeth
Genedlaethol ar Drais yn erbyn Menywod, Cam-drin
Domestig a Thrais Rhywiol, gan grynhoi mewnbwn gan
Ymddiriedolaethau a Byrddau Iechyd.
Bydd y strategaeth ddiwygiedig yn cynnwys glasbrint er
mwyn ei gwneud yn bosibl cael dull amlasiantaeth o fynd
i’r afael â thrais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a
thrais rhywiol. Bydd gan y glasbrint strwythur llywodraethu
cyffredin sy’n cynnwys cyrff sydd wedi’u datganoli a chyrff
sydd heb eu datganoli, a bydd yn sicrhau partneriaeth
ar draws y sector cyhoeddus, y sector preifat a’r sector
arbenigol, gan gynnwys cynrychiolaeth o’r sector iechyd
drwy gynrychiolwyr y Rhwydwaith.
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COVID-19 a Thrais yn erbyn
Menywod, Cam-drin Domestig
a Thrais Rhywiol
Mae effaith a goblygiadau’r pandemig COVID
wedi cael eu trafod yng nghyfarfod y Grŵp
Llywio ar gyfer Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin
Domestig a Thrais Rhywiol. Rhoddodd hynny gyfle
i’r aelodau drafod unrhyw heriau a rhannu arfer
da. Er enghraifft, mewn rhai ardaloedd, gwelwyd
cydymffurfiaeth â gofynion o ran hyfforddiant
yn gwella oherwydd bod hyfforddiant yn cael ei
ddarparu ar-lein. At hynny, daeth camau i hybu a
chynnwys grwpiau lleiafrifol yn y gwaith o atal trais
yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais
rhywiol, amddiffyn pobl rhag trais a chamdriniaeth
o’r fath, a chynorthwyo’r sawl sydd wedi goroesi
trais a chamdriniaeth o’r fath, yn fwy amlwg.
Gweithgarwch a gynllunnir ar gyfer y dyfodol
•	Adolygu’r modd y caiff trais yn erbyn menywod,
cam-drin domestig a thrais rhywiol eu
hadnabod a’u cofnodi ym mhob un o Adrannau
Achosion Brys ac Unedau Mân Anafiadau GIG
Cymru.
•	Ceisio sicrwydd bod Ymddiriedolaethau a
Byrddau Iechyd wedi ymgorffori’r gwersi a
ddysgwyd o effaith a goblygiadau COVID.
•	Adolygu Hyfforddiant Gofyn a Gweithredu
Grŵp 2 GIG Cymru – gweler yr adran Gwella
Sgiliau.

Adolygiad Diogelu Unedig Sengl
Y cyd-destun
Nod Adolygiad Diogelu Unedig Sengl Llywodraeth
Cymru yw creu un proses adolygu lle mae dull
amlasiantaeth o weithredu’n ofynnol. Bydd y dull
gweithredu hwn yn ymgorffori prosesau adolygu
megis Adolygiad Ymarfer Oedolion; Adolygiad
Ymarfer Plant; Adolygiad Dynladdiad Domestig;
Adolygiad Dynladdiad Iechyd Meddwl; Adolygiad
Dynladdiad ag Arf Ymosodol. Bydd y gwersi a
ddysgir o’r adolygiadau hyn yn cael eu cadw
a’u codio, a bydd adroddiad terfynol yn cael ei
ddefnyddio i lywio ymarfer proffesiynol drwy Storfa
Ddiogelu Cymru.
Mae’r dull yn diwallu angen am ddull mwy canolog,
rhagweithiol a strwythuredig o weithredu er
mwyn hwyluso gwaith dysgu’n dilyn adolygiadau
o ddigwyddiadau angheuol. Er bod y dull
gweithredu’n canolbwyntio ar Gymru, bydd hefyd
yn darparu llwyfan ar gyfer rhannu ymarfer ar draws
Cymru a Lloegr.

Gweithgarwch y Rhwydwaith
Mae’r Rhwydwaith wedi cyfrannu i’r Is-grŵp
Hyfforddi a Datblygu sydd wedi creu fframwaith
hyfforddi a datblygu ar gyfer Adolygwyr a
Chadeiryddion Cymeradwy.
Mae gwaith yn parhau ar ddatblygu Adnoddau
Hyfforddi drafft yng nghyswllt yr Adolygiad Diogelu
Unedig Sengl, yn unol â’r Cynllun Dysgu a Datblygu.
Bydd enghreifftiau o arfer gorau’n cael eu hystyried
er mwyn cyfoethogi’r gwaith hwn.
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Adolygiad Arbenigol
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Adolygiad Cyflym o Hunanladdiadau
Y cyd-destun
Ym mis Tachwedd 2021, nodwyd cynnydd yn
nifer yr achosion posibl neu debygol a amheuid o
farwolaethau oherwydd hunanladdiad ymhlith plant,
a ddigwyddodd dros gyfnod byr. Aeth Llywodraeth
Cymru ati i gomisiynu’r Rhaglen Adolygu
Marwolaethau ymhlith Plant (Iechyd Cyhoeddus
Cymru) er mwyn adolygu’r achosion posibl o
hunanladdiad ymhlith plant a phobl ifanc 8-17 oed
rhwng 1 Ionawr a 30 Tachwedd 2021.

Gweithgarwch y Rhwydwaith
Darparodd Meddygon Penodedig o’r Tîm Diogelu
Cenedlaethol arbenigedd i grŵp Llywodraeth Cymru
a fu’n ystyried y canfyddiadau a’r camau nesaf.
Sicrhaodd hynny fod Byrddau Diogelu Rhanbarthol
yn cael eu cydnabod yn rhanddeiliaid allweddol a
ddylai gael y gwersi sydd i’w dysgu.

Canfyddiadau
Roedd y themâu allweddol yn dilyn yr adolygiad yn
ymdrin â chyfleoedd i gyflawni gweithgarwch atal a’r
angen i ystyried cymorth sydd â ffocws mwy penodol.
Dyma’r plant agored i niwed a nodwyd:
• Plant sy’n derbyn gofal
• Plant sydd ar y Gofrestr Amddiffyn Plant
• Plant sydd â hanes o hunan-niweidio
•	Plant teuluoedd sy’n gyfarwydd i dimau
gwasanaethau cymdeithasol
•	Plant sydd wedi profi profedigaeth neu y mae
hunanladdiad wedi effeithio’n uniongyrchol
arnynt o’r blaen
•	Plant sy’n byw mewn cymunedau sy’n fwy
difreintiedig neu nad ydynt yn cael eu
gwasanaethu’n ddigonol.

Effaith
Ym mis Ionawr 2022, cafodd llythyr a oedd
yn rhannu’r gwersi sydd i’w dysgu ei anfon i
wasanaethau iechyd meddwl, camddefnyddio
sylweddau, addysg, diogelu a chyfiawnder ieuenctid.
Roedd yn atgoffa pawb am bwysigrwydd gofalu bod
cymorth ychwanegol yn cael ei ddarparu i’r plant hyn
sy’n agored i niwed, y mae perygl y gallent gyflawni
hunanladdiad, ac am bwysigrwydd sicrhau ymateb
amlasiantaeth cyson a sensitif i farwolaethau
annisgwyl, ac roedd yn cynnwys arweiniad ynghylch
sut mae cynorthwyo plant a phobl ifanc.

Adolygiad Cyflym o Farwolaethau
ymhlith Plant
Y cyd-destun
Ym mis Hydref 2021, cafodd Meddyg Penodedig y
Tîm Diogelu Cenedlaethol ei gomisiynu gan Fwrdd
Diogelu Cwm Taf Morgannwg i gynnal adolygiad
cyflym annibynnol o farwolaethau pum plentyn
ym Mhen-y-bont ar Ogwr. Cafodd y Tîm Diogelu
Cenedlaethol ei ddewis i fod yn arbenigwr diogelu
annibynnol a gofynnwyd iddo asesu effeithiolrwydd
penderfyniadau amlasiantaeth a gwerthuso’r modd
y caiff trothwyau presennol ar gyfer risg a niwed eu
gweithredu ym Mhen-y-bont ar Ogwr yng nghyswllt
amddiffyn a diogelu plant. Gofynnodd y Bwrdd
Diogelu am sicrwydd nad oedd yn ofynnol, yng
ngoleuni’r pum marwolaeth hyn, i’r Bwrdd gymryd
unrhyw fesurau neu gamau gweithredu’n syth er
mwyn diogelu plant a phobl ifanc yn yr ardal hon.

Cyflawni’r adolygiad
Cafodd yr adolygiad ei gynnal dros gyfnod o chwe
wythnos, gan ddefnyddio dull rheoli prosiect o
weithredu, ac roedd yn cynnwys adolygu cofnodion,
cofnodion cyfarfodydd, dogfennau a pholisïau er
mwyn eu meincnodi ar sail arfer gorau a safonau
cenedlaethol.
Cafodd adroddiad manwl a oedd yn cynnwys 27
o argymhellion ei gyflwyno i Fwrdd Diogelu Cwm
Taf Morgannwg ym mis Rhagfyr 2021; mae cynllun
wedi’i greu wedyn er mwyn mynd i’r afael â’r holl
argymhellion.
At hynny, cafodd digwyddiad ei drefnu er mwyn
archwilio pa mor dda yr oedd y staff amlasiantaeth
ym Mhen-y-bont ar Ogwr yn teimlo eu bod wedi
cael cymorth hyd hynny. Esgorodd y digwyddiad
ar adborth gwerthfawr ar gyfer y partneriaid
amlasiantaeth ac roedd yn golygu bod modd cyfeirio
pobl at adnoddau cymorth yn ôl yr angen.

Adborth
Dyma’r adborth a gafwyd gan randdeiliaid yn dilyn
yr adolygiad:“Cafodd ei gynnal dros gyfnod byr a’i gwblhau
i safon broffesiynol uchel gan gynnwys y bobl
iawn i gyd”
“Cafodd y dasg ei chyflawni mewn modd
trylwyr, trefnus a manwl”
“Roedd natur wrthrychol ac annibynnol yr
adolygiad yn rhywbeth i’w ganmol”
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Adnoddau ar
gyfer Gwella
Mae’r Rhwydwaith yn dal i
ddatblygu dulliau a chynnyrch
arloesol i wella ymarfer, gan
hwyluso safon sicr ar gyfer
diogelu ar draws GIG Cymru.
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Y Matrics
Aeddfedrwydd Diogelu
Y cyd-destun
Adnodd hunanasesu yw’r Matrics Aeddfedrwydd
Diogelu, a lansiwyd yn 2018 i ddisodli’r adnodd
blaenorol, sef y Fframwaith Ansawdd a
Chanlyniadau. Mae’r Matrics yn adnodd hunanasesu
ar gyfer pob oedran er mwyn hybu gwelliannau i
ansawdd diogelu ar draws GIG Cymru.
Caiff y Matrics ei gwblhau gan y 7 Bwrdd Iechyd a’r
3 Ymddiriedolaeth GIG yng Nghymru. Mae’r Tîm
Diogelu Cenedlaethol yn cael y wybodaeth ac yn ei
chrynhoi er mwyn darparu adroddiad cenedlaethol
am wasanaethau diogelu GIG Cymru ar draws Cymru.
Mae mesur effeithiolrwydd ac ansawdd y
ddarpariaeth o ran diogelu yn rhan bwysig o rôl
y Rhwydwaith o fewn GIG Cymru. Mae’r gallu i
Fyrddau Iechyd ac Ymddiriedolaethau asesu eu
cryfderau a’u bylchau bob blwyddyn a defnyddio’r
canfyddiadau o’r Matrics i lywio eu cynlluniau eu
hunain ar gyfer gwella ansawdd a llywio Cynllun
Gwaith y Rhwydwaith yn allweddol.
Mae’r Matrics, felly, yn galluogi’r GIG yng Nghymru
i adolygu ei effeithiolrwydd a chadarnhau bod
deddfwriaeth sylfaenol ynghylch diogelu, megis
Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r
Plentyn 1989, Deddf Hawliau Dynol 1998 a Deddf
Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru)
2014, yn sail i waith diogelu craidd.

Safonau a hunanasesiad y
Matrics Aeddfedrwydd Diogelu
Mae’r Matrics Aeddfedrwydd Diogelu yn cynnwys
cyfres o bum safon sy’n sail i’r broses hunanasesu:1 | Trefniadau llywodraethu a dulliau
gweithredu’n seiliedig ar hawliau
2 | Gofal diogel

3|G
 wybodaeth am brofiadau niweidiol
yn ystod plentyndod
4 | Diwylliant o ddysgu

5|T
 refniadau amlasiantaeth ar gyfer
gweithio mewn partneriaeth
Mae pob safon yn cynnwys nifer o ddangosyddion
enghreifftiol er mwyn cynorthwyo sefydliadau i
bennu eu sgôr hunanasesu. Rhoddir sgôr o 1 i 5, lle
mae 5 yn dangos bod sefydliad yn ‘aeddfed’ a lle
mae 1 yn dangos ‘cynnydd sylfaenol’ sy’n gofyn am
welliannau.
Mae’r Ymddiriedolaethau a’r Byrddau yn cwblhau’r
Matrics Aeddfedrwydd Diogelu a’r Cynlluniau Gwella
cysylltiedig, gan gynnwys eu sgorau hunanasesu.
Yna, caiff y rhain eu cyflwyno i’r Tîm Diogelu
Cenedlaethol er mwyn creu darlun cenedlaethol
o ddiogelu, ac adroddir yn eu cylch wrth y Prif
Swyddog Nyrsio yn Llywodraeth Cymru.
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Proses yr adolygiad gan gymheiriaid

Adolygu’r adnodd

Yn 2021, bu’r Tîm Diogelu Cenedlaethol yn
cydlynu proses flynyddol yr adolygiad gan
gymheiriaid er mwyn adnabod a rhannu
enghreifftiau o arfer gorau a chydweithredu i
wella, gan gynnwys cynrychiolwyr 2021 o bob
un o’r Byrddau Iechyd a’r Ymddiriedolaethau.

Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, cafodd grŵp y
Matrics Aeddfedrwydd Diogelu (sef un o is-grwpiau’r
Rhwydwaith) ei ailsefydlu, a gyda chymorth y Tîm
Diogelu Cenedlaethol cynhaliwyd adolygiad o’r Matrics
presennol. Roedd canfyddiadau’r adolygiad yn cynnwys
y canlynol:-

Er mwyn glynu wrth y canllawiau ynghylch
COVID, cafodd y broses ei chynnal ar ffurf
wahanol eleni i weithredu’n unol â chanllawiau
Llywodraeth Cymru ynghylch COVID ar y
pryd. Cafodd cynrychiolydd o bob sefydliad ei
baru â sefydliad arall ynghyd ag aelod o’r Tîm
Diogelu Cenedlaethol i weithredu fel hwylusydd
annibynnol. Cafodd cyfarfodydd rhithiol
neu wyneb yn wyneb eu cynnal lle cafodd
gwybodaeth ei rhannu, a oedd yn cynnwys
adroddiadau blynyddol, polisïau, gweithdrefnau
gweithredu safonol, a’r cynlluniau gwella
diogelu ar ôl iddynt gwblhau eu Matrics
Aeddfedrwydd Diogelu diweddaraf.

•	Cafwyd consensws bod y Matrics Aeddfedrwydd
Diogelu yn bendant o gymorth i’r Byrddau Iechyd a’r
Ymddiriedolaethau adnabod eu cryfderau a’u bylchau
a chynllunio eu gwelliannau i ansawdd.

Cyfrannodd ffurflenni’r adolygiad gan
gymheiriaid i adroddiad trosfwaol, a chafodd
cyfarfod rhithiol ei gynnal ar gyfer pob tîm bach
er mwyn rhannu’r hyn yr oeddent wedi’i ddysgu.
Mae’r ddau weithgaredd dan sylw wedi llywio
Cynllun Gwaith y Rhwydwaith sydd ar ddod.

•	Mae’r Matrics Aeddfedrwydd Diogelu yn ategu
adroddiadau eraill ynghylch sicrwydd, a cheir
enghreifftiau o safonau’r Matrics yn cael eu defnyddio
i saernïo adroddiadau eraill.
•	At ei gilydd, ystyriwyd bod y safonau presennol
yn ddefnyddiol i saernïo gwaith gwerthuso.
•	Barnwyd bod dull yr adolygiad gan gymheiriaid
yn ddefnyddiol.
•	Roedd sgorio ansawdd yn weithred oddrychol,
ddiystyr.
•	Dim ond enghreifftiau ansoddol a geir drwy sgorio
enghreifftiau/dangosyddion, sy’n golygu bod y
dystiolaeth a ddarperir mewn cynlluniau gwella yn
ansoddol ac yn anecdotaidd hefyd.
•	Nid yw’r safonau yn cael eu hadlewyrchu yn y
ddeddfwriaeth a’r polisïau cyfredol y mae’n ofynnol i
Fyrddau Iechyd ac Ymddiriedolaethau eu bodloni.
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•	Ceir diffyg gofynion penodol o ran diogelu oedolion,
yn enwedig o gofio’r newidiadau sydd ar ddod yn sgil
Deddf Galluedd Meddyliol (Diwygio) (2020).
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•	Yng ngoleuni ymateb y GIG i COVID, mae angen safon
newydd sy’n cydnabod bod sefydliadau’n ymatebol,
yn gydnerth ac yn gweithredu’n bwrpasol yn wyneb
digwyddiadau nad oedd modd eu rhagweld.
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O ganlyniad i’r adolygiad hwn, mae’r Matrics
Aeddfedrwydd Diogelu wedi’i ddiwygio, a bwriedir ei
dreialu yn 2022-2023. Bydd y Tîm Diogelu Cenedlaethol
yn cynnal gwerthusiad o’r cynllun peilot ac yn
defnyddio’r canfyddiadau yn sail i fersiwn derfynol o
Fatrics newydd a fydd yn cael ei lansio yn 2023.
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Plant sy’n Derbyn Gofal –
Adolygiad o’r
Llwybr Hysbysu
Y cyd-destun
Plant a phobl ifanc sy’n derbyn gofal yw un o’r
grwpiau mwyaf agored i niwed yn ein cymdeithas
heddiw. Oherwydd eu bod yn dod i gysylltiad â
digwyddiadau niweidiol yn ystod plentyndod, mae
gan y rhan fwyaf o’r plant a’r bobl ifanc hynny lawer
o anghenion o ran iechyd na chânt eu diwallu. At
hynny, bydd hyd at 10% o blant sy’n derbyn gofal
wedi bod mewn 3 neu fwy o leoliadau gwahanol
yn ystod cyfnod o flwyddyn, a allai olygu symud i
Fyrddau Iechyd gwahanol yng Nghymru neu hyd yn
oed i un o wledydd eraill y DU. Weithiau, gall hynny
olygu nad yw anghenion o ran iechyd yn cael sylw
wrth i apwyntiadau iechyd ddigwydd yn hwyrach na’r
disgwyl neu wrth iddynt gael eu colli neu’u canslo.
Gall arafwch neu oedi wrth drosglwyddo cofnodion
iechyd effeithio ar hynny hefyd.

Y Llwybr
Cafodd Llwybr Hysbysu Cymru gyfan ar gyfer
plant a phobl ifanc sy’n derbyn gofal ei lunio
mewn cydweithrediad â phob Bwrdd Iechyd yng
Nghymru er mwyn hwyluso proses hysbysu ddiogel
ac effeithiol, gan sicrhau bod systemau ar waith
i’w gwneud yn bosibl i wybodaeth am iechyd a
chofnodion iechyd fynd gyda phob plentyn. Mae’r
Llwybr Hysbysu hwn yn darparu safonau arfer da ar
gyfer sefydliadau iechyd sy’n gweithio gyda phlant
sy’n derbyn gofal ar hyn o bryd gan yr awdurdod
lleol. Mae’r sefydliadau iechyd hynny wedi cael
copïau papur a chopïau digidol o’r llwybr, sy’n
cynnwys gofynion sylfaenol clir a chryno ynghylch
sut mae ei ddefnyddio.
Drwy ddefnyddio’r Llwybr Hysbysu, caiff
gwasanaethau iechyd GIG Cymru ar gyfer plant a
phobl ifanc sy’n derbyn gofal eu hysbysu ynghylch holl
leoliadau plant a phobl ifanc sy’n derbyn gofal, gan
gynnwys lleoliadau cyn mabwysiadu, unrhyw achosion
o newid lleoliad, unrhyw newid i statws cyfreithiol,
unrhyw achos o roi gorchymyn mabwysiadu neu

unrhyw achos o adael y system ofal. Dylai cofnod
iechyd plentyn a’i asesiad iechyd diweddaraf ddilyn
pob plentyn neu berson ifanc i’r ardal y bydd yn byw
ynddi tra bydd yn derbyn gofal gan yr awdurdod lleol.
Drwy Ffurflen y Llwybr ar gyfer Hysbysu ynghylch
Anghenion o ran Gofal Iechyd, bydd GIG Cymru yn
rhannu gwybodaeth am feddyg teulu’r plentyn neu’r
person ifanc, ei ddeintydd ac unrhyw weithwyr iechyd
proffesiynol perthnasol eraill, er mwyn sicrhau parhad
o ran gofal.

Adolygiad
Ers iddo gael ei gyflwyno yn 2020, mae’r Llwybr
wedi’i ddefnyddio ledled Cymru ac wedi’i
groesawu yng Nghymru a thu hwnt. Mewn
gwirionedd, mae rhanbarthau eraill yn Lloegr
wedi mabwysiadu polisi a dogfennau tebyg yn
eu hardal eu hunain ar ôl cael hysbysiadau o
Gymru gan ddefnyddio’r adnodd hwn.
Er bod yr adolygiad wedi gweld bod y Llwybr
yn effeithiol yn gyffredinol, nodwyd bod angen
rhoi mwy o sylw i’r gwaith o nodi’r risgiau
cyffredinol a’r risgiau penodol sy’n gysylltiedig
â phlant sy’n symud allan o’r ardal. Felly, mae
adran benodol ynghylch asesu risg wedi’i
hychwanegu at y Ffurflen Hysbysu ynghylch
Anghenion o ran Gofal Iechyd, a disgwylir y
bydd y fersiwn ddiwygiedig yn cael ei dosbarthu
a’i defnyddio ledled Cymru.
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Rhoi polisi
ar waith
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Newidiadau i Drefniadau Diogelu wrth Amddifadu o
Ryddid, oherwydd y Ddeddf Galluedd Meddyliol (Diwygio)
Gofynnodd y Rhwydwaith i is-grŵp helpu i
baratoi GIG Cymru ar gyfer Deddf Galluedd
Meddyliol (Diwygio) (2019), a oedd yn cynnwys
newid o ddefnyddio Trefniadau Diogelu wrth
Amddifadu o Ryddid i ddefnyddio Diogeliadau
Amddiffyn Rhyddid.

Y cyd-destun
Mae Deddf Galluedd Meddyliol 2005, sy’n
berthnasol i Gymru a Lloegr, yn darparu fframwaith
statudol ar gyfer pobl nad oes ganddynt alluedd i
wneud penderfyniadau drostynt eu hunain, neu sydd
â galluedd ac sy’n dymuno paratoi ar gyfer cyfnod yn
y dyfodol pan na fydd ganddynt alluedd efallai.
Mewn rhai achosion, nid oes gan bobl alluedd i
gydsynio i driniaeth neu ofal penodol er bod pobl
eraill yn cydnabod mai hynny fyddai orau iddynt
neu y byddai hynny’n eu hamddiffyn rhag niwed.
Os gallai’r gofal hwnnw olygu amddifadu pobl
o’u rhyddid, mae mesurau diogelu ychwanegol
wedi’u cyflwyno yn y gyfraith er mwyn sicrhau bod
hawliau a dymuniadau’r unigolyn yn ganolog i’r holl
benderfyniadau a wneir.
Ar hyn o bryd, y Trefniadau Diogelu wrth Amddifadu
o Ryddid yw’r model a ddefnyddir i ddiogelu ac
amddiffyn unigolion. Arweiniodd dyfarniad gan y
Goruchaf Lys ym mis Mawrth 2014 at gynnydd mawr
iawn yn nifer y ceisiadau i awdurdodi Trefniadau
Diogelu wrth Amddifadu o Ryddid, ac ers hynny
mae pob corff cyhoeddus wedi gweld cynnydd
cyson yn nifer y ceisiadau. Yn 2014, cyhoeddodd
Tŷ’r Arglwyddi adroddiad craffu ar y Ddeddf
Galluedd Meddyliol, a ddaeth i’r casgliad nad oedd
y Trefniadau Diogelu wrth Amddifadu o Ryddid yn

addas i’w diben ac a argymhellodd y dylid disodli’r
trefniadau. Ym mis Gorffennaf 2018, cyhoeddodd
Llywodraeth y DU Fil Galluedd Meddyliol (Diwygio) a
ddaeth yn gyfraith ym mis Mai 2019.
Nod y Diogeliadau Amddiffyn Rhyddid yw
symleiddio’r broses fel ei bod yn gynt ac yn llai
biwrocrataidd na’r Trefniadau Diogelu wrth
Amddifadu o Ryddid a bod pobl yn cael gofal o
safon well gyda chyn lleied o gyfyngiadau ag sy’n
bosibl. Ymysg newidiadau eraill, bydd y Diogeliadau
Amddiffyn Rhyddid yn cynnig mwy o gyfle i
deuluoedd fod yn rhan o’r broses ac yn ymestyn
cwmpas y Ddeddf i gynnwys pobl ifanc 16 ac 17 oed
a’r sawl sy’n byw mewn lleoliadau domestig.
Nid yw’r dyddiad ar gyfer cyflwyno’r Diogeliadau
Amddiffyn Rhyddid wedi’i bennu eto. Bydd
penderfyniad terfynol yn cael ei wneud yn ei gylch
ar ôl yr ymgynghoriad ynghylch y newidiadau
arfaethedig i reoliadau a Chod Ymarfer y Ddeddf
Galluedd Meddyliol.

Gweithgarwch ac allbwn
Cafodd grŵp arbenigol ei gynnull, a oedd yn
cynnwys cynrychiolwyr o bob un o Fyrddau Iechyd
ac Ymddiriedolaethau GIG Cymru a Swyddfa’r
Comisiynydd Pobl Hŷn, er mwyn cynnal yr ymarfer
hwn. Cafodd y grŵp ei gadeirio gan feddyg teulu
arweiniol Tîm Diogelu Cenedlaethol GIG Cymru.
Roedd y gwaith yn cynnwys:
•	Gweithio gyda Grŵp Llywio Llywodraeth Cymru
ar gyfer Gweithredu’r Diogeliadau Amddiffyn
Rhyddid, a ffrydiau gwaith perthnasol, i gydlynu
cyfraniad GIG Cymru.
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•	Sicrhau mewnbwn digonol gan y sector iechyd
er mwyn llywio’r broses bontio o ddefnyddio
Trefniadau Diogelu wrth Amddifadu o Ryddid
i ddefnyddio Diogeliadau Amddiffyn Rhyddid,
drwy gynrychiolaeth ar y Grŵp Llywio ar gyfer
Gweithredu’r Diogeliadau Amddiffyn Rhyddid,
ac amryw ffrydiau gwaith.
•	Darparu barn gydsyniol i’r Grŵp Llywio ar gyfer
Gweithredu’r Diogeliadau Amddiffyn Rhyddid,
a ffrydiau gwaith, drwy weithio mewn modd
cydweithredol ar draws sefydliadau GIG Cymru a
Swyddfa’r Comisiynydd Pobl Hŷn.
•	Ei gwneud yn hwylus i Fyrddau Iechyd ac
Ymddiriedolaethau rannu pryderon, arfer gorau a
chynnydd tuag at bontio o ddefnyddio Trefniadau
Diogelu wrth Amddifadu o Ryddid i ddefnyddio
Diogeliadau Amddiffyn Rhyddid, er mwyn galluogi
dulliau cyson o weithredu ar draws GIG Cymru.
•	Llunio ymateb cydweithredol y Rhwydwaith i’r
ymgynghoriad ynghylch Cod Ymarfer y Ddeddf
Galluedd Meddyliol (Diwygio), er mwyn adrodd yn
ôl i Lywodraeth y DU.

Unwaith i Gymru
Trosolwg
Diben y System Rheoli Diogelu Unwaith i Gymru
yw galluogi sefydliadau iechyd i gofnodi pob
gweithgarwch diogelu; monitro digwyddiadau,
pryderon a deilliannau’n ymwneud â diogelu,
gweithredu ar eu sail ac adnabod gwersi
allweddol sydd i’w dysgu er mwyn hybu
gwelliannau lleol; a rhannu’r hyn a ddysgwyd â
phob sefydliad iechyd ar draws Cymru. Mae’n
rhan o System Rheoli Pryderon Unwaith i Gymru.

Gweithgarwch yn y dyfodol

Bydd yn triongli gwybodaeth am
Ddigwyddiadau’n ymwneud â Diogelwch Cleifion,
gan gynnwys rhai sy’n ymwneud â’r Trefniadau
Diogelu wrth Amddifadu o Ryddid a’r Diogeliadau
Amddiffyn Rhyddid yn y dyfodol. Drwy’r camau
gweithredu hyn, bydd y system hefyd yn hybu’r
gwaith o roi sicrwydd ynghylch diogelu mewn
sefydliadau ac yn hwyluso gwelliannau o ran
ansawdd i ddiogelu pob unigolyn sy’n defnyddio
gwasanaethau iechyd yng Nghymru.

Dyma’r camau nesaf ar gyfer is-grŵp y
Rhwydwaith:-

Gweithgarwch

•	Llunio ymateb cydweithredol y Rhwydwaith i’r
ymgynghoriad ynghylch rheoliadau drafft Cymru ar
gyfer gweithredu’r Diogeliadau Amddiffyn Rhyddid,
er mwyn adrodd yn ôl i Lywodraeth Cymru.

•	Llunio fersiwn derfynol ymateb cyfun
GIG Cymru i’r ymgyngoriadau ynghylch y
rheoliadau drafft a Chod Ymarfer y Ddeddf
Galluedd Meddyliol.
•	Parhau i sicrhau bod ‘llais iechyd’ yn cael
ei gynrychioli yn y Grŵp Llywio ar gyfer
Gweithredu’r Diogeliadau Amddiffyn
Rhyddid ac mewn ffrydiau gwaith.
•	Darparu barn gydsyniol am Fframwaith
Gweithlu a Hyfforddi arfaethedig i Gymru.
•	Ystyried goblygiadau’r rheoliadau newydd
a’r cod ar gyfer gweithredu’r Diogeliadau
Amddiffyn Rhyddid yn GIG Cymru.
•	Cydweithredu er mwyn sicrhau dull cyson
o ymdrin â heriau’r broses o bontio i’r
Diogeliadau Amddiffyn Rhyddid a’u gweithredu
yn GIG Cymru.

Yn ystod y cyfnod diwethaf, mae is-grŵp
Rhwydwaith Diogelu GIG Cymru wedi arwain y
gwaith o ddatblygu’r system er mwyn cofnodi’n
effeithiol weithgarwch diogelu ar draws Byrddau
Iechyd, gan ymgorffori rhybuddion er mwyn i
reolwyr adolygu camau gweithredu sefydliadol.
Mae gwelliannau eraill yn cynnwys cynhyrchu
adroddiadau diogelu graffigol i amlygu risgiau,
tueddiadau a themâu er mwyn hybu gwaith
dysgu sefydliadol ehangach.

Gwaddol
System effeithiol a fydd yn cofnodi pob
gweithgarwch diogelu ac yn integreiddio gwaith
dysgu sefydliadol er mwyn lleihau niwed a
gwella diogelwch cleifion a threfniadau diogelu
ar draws GIG Cymru.
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Archwiliad o Ymholiadau Arferol
i Gam-drin Domestig
Y cyd-destun
Mae Ymholiad Arferol i Gam-drin Domestig
yn golygu holi pob menyw feichiog ynghylch
camdriniaeth, waeth a oes unrhyw ddangosyddion
camdriniaeth neu amheuon o gamdriniaeth neu
beidio. Mae ymchwil wedi dangos bod cam-drin
domestig yn aml yn dechrau neu’n gwaethygu yn
ystod beichiogrwydd.
Yn ystod y cyfnod diwethaf, mae safonau gofynnol
Ymholiadau Arferol GIG Cymru i Gam-drin Domestig
ar gyfer bydwragedd ac ymwelwyr iechyd wedi cael
eu hadolygu er mwyn sicrhau eu bod yn berthnasol i
Ddeddf Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig
a Thrais Rhywiol (Cymru) 2015.

Gweithgarwch y Rhwydwaith
•	Cafodd y safonau gofynnol eu hadolygu gan ddilyn
dull amlasiantaeth o weithredu a oedd yn cynnwys
cydweithredu â Chymorth i Fenywod Cymru a’r
sawl sydd wedi goroesi cam-drin domestig.
•	Mae’r holl ddiwygiadau wedi cael eu hymgorffori
mewn dogfen ddiwygiedig y cytunwyd arni,
sydd wedi’i dosbarthu i bob Bwrdd Iechyd ac
Ymddiriedolaeth er mwyn iddynt ei defnyddio
wrth gynnal archwiliad.
•	Mae protocol cyffredin ar gyfer rhannu
gwybodaeth wedi’i lunio a’i rannu ar sail proses
gyfredol – Rhannu Gwybodaeth yn ystod
Beichiogrwydd – a oedd yn cael ei defnyddio
eisoes gan rai Byrddau Iechyd.

Ddeddf Cam-drin Domestig
Y cyd-destun
Cafodd y Bil Cam-drin Domestig ar gyfer Cymru a
Lloegr ei ddeddfu ar 29 Ebrill 2022. Er bod y Ddeddf
yn cynnwys Cymru, mae Deddf Trais yn erbyn
Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol
(Cymru) 2015 yn parhau’n statud.
Mae’r mesurau yn y Ddeddf yn ceisio: hybu
ymwybyddiaeth er mwyn sicrhau bod camdriniaeth
ar frig agenda pawb, gan gynnwys drwy ddeddfu am
y tro cyntaf er mwyn cael diffiniad statudol o gamdrin domestig; a gwarchod dioddefwyr, gan gynnwys
drwy gyflwyno Hysbysiad Amddiffyn Cam-drin
Domestig newydd a Gorchymyn Diogelu Cam-drin
Domestig newydd.

Gweithgarwch y Rhwydwaith
Ar hyn o bryd, mae’r Swyddfa Gartref yn arwain
darn o waith sy’n nodi sut y bydd y Ddeddf Cam-drin
Domestig yn effeithio ar wasanaethau ac ar bobl yng
Nghymru, ar y cyd â Thîm Trais yn erbyn Menywod,
Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol Llywodraeth
Cymru. Mae llinell amser y Ddeddf hon wedi’i rhannu
â Grŵp Llywio’r Rhwydwaith ar gyfer Trais yn erbyn
Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol ac
â phob Bwrdd Iechyd ac Ymddiriedolaeth. Ar hyn o
bryd, mae’r Grŵp Llywio yn ystyried goblygiadau’r
Ddeddf ar gyfer gwasanaethau iechyd yng Nghymru.
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Rhoi terfyn ar gosbi corfforol
yng Nghymru
Y cyd-destun
Ym mis Ionawr 2020, pasiodd y Senedd Ddeddf Plant
(Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru) a
ddaeth i rym ar 21 Mawrth 2022. Nod y Ddeddf yw
gwarchod hawliau plant a rhoi’r dechrau gorau mewn
bywyd i bob plentyn. Ymunodd Cymru â thros 55 o
wledydd ledled y byd, sydd eisoes wedi sicrhau bod
cosbi plant yn gorfforol yn anghyfreithlon. Mae’r
Ddeddf yn disodli amddiffyniad cosb resymol, a oedd
yn bodoli ers 160 o flynyddoedd, ac mae’n rhoi i blant
yr un warchodaeth gyfreithiol rhag ymosodiad ag y
mae’r gyfraith yn ei darparu ar gyfer oedolion.

Gweithgarwch y Rhwydwaith
Mae aelodau’r Rhwydwaith wedi bod yn gweithio
gyda Llywodraeth Cymru a rhanddeiliaid allweddol
i sicrhau bod y Ddeddf hon sy’n torri tir newydd
yn cael ei gweithredu yn y ffordd orau posibl.
Arweiniodd Llywodraeth Cymru Grŵp Gweithredu
Strategol a fu’n goruchwylio tri grŵp gorchwyl a
gorffen er mwyn ystyried gofynion ymarferwyr
a’r gymdeithas i weithredu’r Ddeddf. Cymerodd
Cadeirydd y Rhwydwaith, Dr Aideen Naughton, ran
mewn panel holi ac ateb byw yn ystod yr Wythnos
Genedlaethol Diogelu ym mis Tachwedd 2021, a
fynychwyd gan dros 800 o gyfranogwyr o’r sector
cyhoeddus ehangach a’r trydydd sector. At hynny,
mae arbenigedd y Rhwydwaith wedi dylanwadu
ar daflen ffeithiau i helpu gweithwyr iechyd
proffesiynol i ddeall beth y mae angen iddynt ei
wybod am y newid yn y gyfraith.

Ymunodd Cymru â thros
55 o wledydd ledled y byd,
sydd eisoes wedi sicrhau bod
cosbi plant yn gorfforol
yn anghyfreithlon.
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Gwella sgiliau’r
gweithlu diogelu
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Is-grŵp Hyfforddiant
y Rhwydwaith

Safonau diogelu
amlasiantaeth

Mae dyletswydd ar GIG Cymru i sicrhau bod ei
weithwyr yn cael mynediad i hyfforddiant ynghylch
diogelu plant ac oedolion er mwyn sicrhau eu bod
yn datblygu’r wybodaeth a’r sgiliau sy’n ofynnol i
gyflawni eu rolau o safbwynt diogelu yn gymwys
blant ac oedolion sy’n wynebu risg.

Ynglŷn â’r safonau

Mae’r Rhwydwaith wedi hybu’r nod hwn drwy
Is-grŵp Hyfforddiant er mwyn cydlynu cyfraniad
gan bob Bwrdd Iechyd ac Ymddiriedolaeth yn
ogystal â mewnbwn gan Addysg a Gwella Iechyd
Cymru. Mae’r grŵp yn rhannu adnoddau y gellir
eu defnyddio ar draws GIG Cymru, ac mae’n rhoi
sylwadau ac yn mynegi barn ynghylch cynnwys
pecynnau hyfforddiant yn ôl yr angen. Mae
trefniadau briffio bob deufis a phynciau diogelu
wrthi’n cael eu datblygu yn awr er mwyn sicrhau
bod gwybodaeth hygyrch ac amserol ar gael i
staff perthnasol yn GIG Cymru.

Mae gwaith allweddol cyfredol
yn cynnwys:
•	Cynrychiolaeth y GIG yn y grŵp sy’n datblygu
Safonau Diogelu Amlasiantaeth (mae rhagor
o fanylion i’w cael isod), gan sicrhau bod y
safonau’n gydnaws â chanllawiau cyfredol
ynghylch iechyd
•	Cynrychiolaeth y GIG yn y grŵp sy’n datblygu
Fframwaith Hyfforddi i’w ddefnyddio gan sawl
asiantaeth.

Mae gwaith ar gyfer y dyfodol
yn cynnwys:
•	Adolygu canlyniadau’r ymgynghoriad ynghylch
y Safonau Diogelu Amlasiantaeth.
•	Cytuno ar Fframwaith Hyfforddi i’w ddefnyddio
gan sawl asiantaeth.
•	Ystyried Fframwaith Sicrhau Ansawdd ar gyfer
digwyddiadau hyfforddiant ynghylch diogelu er
mwyn sicrhau cysondeb a sicrhau bod y safonau
y cytunwyd arnynt yn cael eu bodloni.
•	Ystyried Trefniant Ardystio Hyfforddiant
Amlasiantaeth er mwyn gwella cludadwyedd
hyfforddiant o fewn asiantaethau a rhwng
asiantaethau.

Diben y safonau yw sicrhau bod pawb yng
Nghymru yn cael hyfforddiant cyson o ansawdd
da sy’n berthnasol i’w rôl a’u cyfrifoldebau, a
sicrhau ein bod ni fel ymarferwyr yn gallu diogelu
pobl hyd eithaf ein gallu.
Ar hyn o bryd, nid oes unrhyw safonau
cenedlaethol amlasiantaeth ar gael ar gyfer
hyfforddiant ynghylch diogelu yng Nghymru. Mae
hynny’n golygu bod diffyg cysondeb o ran sut y
caiff hyfforddiant ynghylch diogelu ei ddylunio,
beth y mae’n ei gynnwys a sut y caiff ei ddarparu
ar draws sefydliadau yng Nghymru. Mewn rhai
sefydliadau, ceir dryswch hefyd ynglŷn â beth yw’r
lefelau priodol o hyfforddiant ynghylch diogelu ar
gyfer y gweithlu.

Dyma nodau’r safonau:
•	Creu set o safonau diogelu sy’n sail i
weithgarwch hyfforddi, dysgu a datblygu’n
ymwneud â phlant ac oedolion yng Nghymru.
•	Set amlasiantaeth o safonau ar gyfer pob lefel
o ddiogelu, sy’n gysylltiedig â’r cymwyseddau
a’r ddealltwriaeth ofynnol.
•	Ffordd o fapio pynciau arbenigol neu
hyfforddiant “arall” ynghylch diogelu y tu allan
i’r modiwlau craidd ar draws y set o safonau.
•	Gallu i’r rhain gael eu defnyddio ar draws
asiantaethau, rhanbarthau ac amryw anghenion
yn y sectorau sy’n dod i gysylltiad â’r cyhoedd.

Mewnbwn y Rhwydwaith
Mae’r Rhwydwaith yn rhan o grŵp cenedlaethol
amlasiantaeth a arweinir gan Gofal Cymdeithasol
Cymru i ddatblygu Safonau Cenedlaethol
Amlasiantaeth ar gyfer Hyfforddiant ynghylch
Diogelu. Mae’r gwaith a wneir ar hyn o bryd
yn cynnwys cydlynu ymateb gan GIG Cymru i’r
ymgynghoriad diweddaraf er mwyn sicrhau bod yr
agwedd iechyd yn cael ei deall a’i chynnwys.
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Hyfforddiant Gofyn a Gweithredu
Y cyd-destun

Gwerthuso

Mae hyfforddiant Gofyn a Gweithredu yn ymdrin
â dyletswydd sefydliadau i annog gweithwyr
proffesiynol perthnasol i “Ofyn” i ddioddefwyr
posibl mewn rhai amgylchiadau (ymholiad wedi’i
dargedu) a “Gweithredu” i adnabod mwy o fenywod
sy’n dioddef trais yn erbyn menywod, cam-drin
domestig a thrais rhywiol, er mwyn cynnig eu
cyfeirio at asiantaethau eraill ac ymyrryd cyn gynted
ag sy’n bosibl yn yr achosion a nodir.

• G
 rŵp Llywio ar gyfer Trais yn erbyn Menywod,
Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiolyn cynnal
gwerthusiad o’r pecyn hyfforddi Gofyn a
Gweithredu.

Mae’r hyfforddiant yn gwella sgiliau gweithwyr
proffesiynol i:
•	adnabod yr arwyddion bod rhywun yn cael
ei gam-drin
•	siarad yn sensitif â’r unigolyn hwnnw
(os yw’n briodol)
•	cynnig opsiynau a gwasanaethau i’r unigolyn yn
gyflym ac yn effeithlon.
Aeth y Rhwydwaith ati i addasu pecyn hyfforddiant
Gofyn a Gweithredu Grŵp 2 cyfredol Llywodraeth
Cymru. Diben hynny oedd sicrhau bod y pecyn
yn berthnasol i leoliadau iechyd a sicrhau bod
defnyddwyr gwasanaeth y mae trais yn erbyn
menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol yn
effeithio arnynt yn cael cymorth priodol.

•	Bydd y gwerthusiad yn sicrhau bod yr
hyfforddiant wedi’i ddiweddaru a’i fod yn gyson
ag unrhyw dystiolaeth newydd, blaenoriaethau
cenedlaethol a newidiadau i ddeddfwriaeth, gan
gynnwys y Fframwaith Hyfforddi Cenedlaethol ar
gyfer Diogelu.

Y camau nesaf
Is-grŵp y Rhwydwaith ar gyfer Trais yn erbyn
Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol
i adolygu hyfforddiant Gofyn a Gweithredu GIG
Cymru er mwyn sicrhau:•	Ei fod yn mynd i’r afael yn ddigonol â’r risg i bobl
hŷn yng nghyd-destun cam-drin domestig
•	Ei fod yn cyd-fynd â’r safonau a’r fframwaith
newydd ar gyfer hyfforddiant ynghylch diogelu.
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Dosbarth Meistr ar Ddiogelu Plant
Dosbarth Meistr i Bediatregwyr

Adborth

Oherwydd llwyddiant digwyddiad 2020, cafodd
Dosbarth Meistr ychwanegol ar gyfer pediatregwyr
ei gynnal drwy weminar ym mis Mehefin 2021.

Roedd dros 80 o bobl yn bresennol yn y digwyddiad.
Mae detholiad o’r adborth a gafwyd gan y
mynychwyr yn dilyn y digwyddiad i’w weld isod:-

Roedd y sesiynau’n ymdrin â:•	Symptomau sy’n peri penbleth neu salwch a
ffugiwyd neu a achoswyd yn fwriadol ymhlith plant
•	Darparu cymorth mewn achosion lle mae plentyn
neu oedolyn ifanc yn marw’n sydyn
• Diogelu a dermatoleg
•	Blwyddyn o fyfyrio: beth a newidiodd i blant sy’n
derbyn gofal a mabwysiadu yn 2020.

“Siaradwyr a phynciau gwych, a dealltwriaeth
dreiddgar a oedd yn hybu uchelgais”
“Byddaf yn defnyddio’r ddealltwriaeth y gwnes
ei meithrin heddiw yn y cyd-destunau clinigol
priodol i wella’r gofal a roddir i blant a gaiff
eu gweld at ddibenion archwiliadau meddygol
ar gyfer diogelu”
“Cefais fy atgoffa yn ystod y sesiwn i weld pobl
ifanc bob amser ar eu pen eu hunain hefyd ac
i ystyried y posibilrwydd y gallai rhywun fod
yn camfanteisio’n rhywiol ar rai sy’n mynychu
fwy nag unwaith”

Cynrychiolaeth mewn digwyddiadau
Digwyddiad Meddygol y Cyngor
Cyfiawnder Teuluol
Cafodd Meddyg Penodedig ac aelod o’r Rhwydwaith
eu penodi i rôl arwain fel Cydgadeirydd Meddygol
Pwyllgor Materion Meddygol-gyfreithiol Cyngor
Cyfiawnder Teuluol Cymru, sef fforwm i wella
cydberthnasau rhwng gweithwyr iechyd proffesiynol
a’r farnwriaeth, sy’n ceisio cynyddu’r gronfa o
dystion arbenigol sydd yng Nghymru.
Gwnaethant drefnu digwyddiad cychwynnol y
Pwyllgor, a fynychwyd gan 179 o bobl o amrywiaeth
eang o gefndiroedd ar draws meddygaeth, seicoleg,
CAFCASS a’r gyfraith. Ffocws y sesiwn oedd
rhoi tystiolaeth yng nghyswllt achosion lle ceir
symptomau sy’n peri penbleth neu lle ceir salwch
a ffugiwyd neu a achoswyd yn fwriadol ymhlith
plant. Roedd yn gyfle i drafod canllawiau’r Coleg
Brenhinol Pediatreg ac Iechyd Plant. Roedd hynny’n
cynnwys trafod y gwahanol ddulliau gweithredu a
awgrymir a’r modd y gallent effeithio ar y ffordd y
mae asiantaethau’n rheoli’r achosion dan sylw, a’r
canlyniadau ar gyfer y broses farnwrol ddilynol a’r
modd y gallai arbenigwyr roi tystiolaeth.

Gweminar Deintyddion Pediatrig Prydain
Ym mis Hydref 2021, cynhaliodd Cymdeithas
Deintyddiaeth Bediatrig Prydain ei gweminar
gwyddonol a gynhelir bob dwy flynedd, a fynychwyd
gan dros 600 o gyfranogwyr o bob cwr o’r DU.
Cafodd arweinydd gwasanaeth y Tîm Diogelu
Cenedlaethol, Dr Aideen Naughton, ei gwahodd
i siarad am effaith profiadau niweidiol yn ystod
plentyndod ar ddatblygiad yr ymennydd, a’r
canlyniadau gydol oes ar gyfer y gymdeithas ac ar
gyfer iechyd corfforol a meddyliol dinasyddion.

Gweminar am effeithiau COVID-19 ar ein
plant a’n pobl ifanc
Ym mis Medi 2021 cafodd Claire Thomas, Meddyg
Penodedig y Rhwydwaith, ei gwahodd i siarad yn un
o weminarau Rhwydwaith Iechyd Cyhoeddus Cymru
a fu’n canolbwyntio ar effeithiau ehangach COVID-19
ar ein plant a’n pobl ifanc ac ar deuluoedd. Nododd
y weminar, y cafodd pob lle ynddi ei gymryd, fod
COVID-19 wedi bod yn bandemig dinistriol i bawb
ond yn enwedig i’n plant a’n pobl ifanc, ac y bydd
effeithiau hynny ar eu hiechyd, eu haddysg a’u lles
yn parhau am flynyddoedd i ddod. Bu’r weminar yn
archwilio’r effeithiau dan sylw a rhai o’r ffyrdd yr eir
i’r afael â nhw yng Nghymru, a phenllanw’r weminar
oedd sesiwn holi ac ateb fywiog.
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Crynodeb o’r Rhanbarthau
Mewn ysbryd o gydweithredu ac arloesi, mae aelodau’r Rhwydwaith yn mynd ati’n rheolaidd i
rannu ymarfer diogelu effeithiol. Mae hynny’n eu galluogi i dynnu sylw at yr hyn sy’n gweithio
yn eu maes nhw, meithrin partneriaethau effeithiol ac ymestyn eu syniadau ynghylch sut beth
yw arfer da, gan wella’r trefniadau cyffredinol ar gyfer diogelu yn GIG Cymru.
Llwyddodd timau diogelu corfforaethol ar draws GIG Cymru i gynnal hyblygrwydd yn ystod
blwyddyn gythryblus arall, gan gyflwyno mentrau arloesol wrth iddynt ailgychwyn darparu eu
gwasanaethau’n llawn a mynd i’r afael â heriau’r pandemig sy’n parhau.

Rhwydwaith Diogelu GIG Cymru | Adroddiad Blynyddol 2021-22

26

Isod, ceir rhai enghreifftiau o ymarfer ac arloesi
mewn sefydliadau unigol dros y cyfnod diwethaf:-

Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg
Canolfan Ddiogelu Amddiffyn Plant
Yn ystod y cyfnod diwethaf mae Tîm Diogelu
Corfforaethol Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf
Morgannwg wedi bod yn canolbwyntio ar ddatblygu
Canolfan Ddiogelu Amddiffyn Plant, sy’n sicrhau
bod plant wrth wraidd y broses ddiogelu. Cafodd y
Ganolfan ei datblygu mewn ymateb i sawl mater ac
mewn ymateb i argymhellion archwiliad allanol.

Ynglŷn â’r Ganolfan
Mae’n ganolfan ar gyfer cynnal asesiadau corfforol
o blant 1 – 17 oed y mae angen archwiliad corfforol
ar frys arnynt am resymau’n ymwneud ag amddiffyn
plant (Archwiliad Meddygol Amddiffyn Plant) yn
ardal y Bwrdd. Mae’r staff yn cynnwys Pediatregydd
Ymgynghorol, Nyrs Glinigol Arbenigol a chynorthwyydd gweinyddol, sy’n darparu pwynt cyswllt unigol
ar gyfer cydweithwyr, asiantaethau partner a
theuluoedd ac sy’n sicrhau bod dull o safon o ymdrin
â gofal yn cael ei gynnal, sy’n seiliedig ar dystiolaeth.

Manteision y Ganolfan
•	Cyfrifoldebau cyfreithiol y Bwrdd Iechyd yn cael
eu cyflawni’n effeithiol.

•	Adnoddau wardiau’n well oherwydd bod llai o
angen am wely ar ward gofal acíwt.
•	Y gallu i gael mynediad i ddarluniadau
meddygol, ymchwiliadau clinigol pellach a
gwasanaethau dilynol.
•	Mwy o gyfleoedd o ran hyfforddiant ar gael er
mwyn i bob aelod o staff y Bwrdd Iechyd gael
profiad o weithio ym maes diogelu, ac ar gyfer
myfyrwyr sydd am ymgymryd â lleoliadau
wedi’u teilwra.

Effeithiolrwydd ac adborth
Mae effeithiolrwydd y Ganolfan Ddiogelu wedi’i
fesur mewn amrywiaeth o ffyrdd er mwyn sicrhau
bod y Ganolfan yn darparu gofal neilltuol i blant a
theuluoedd, yn cyrraedd y safonau a bennwyd gan
y Coleg Brenhinol Pediatreg ac Iechyd Plant, ac yn
gwella effeithlonrwydd wardiau.
Mae adborth wedi’i gasglu gan rieni a gweithwyr
proffesiynol, ac mae llais y plentyn wedi’i sefydlu
drwy fforymau sy’n addas i blant.

•	Amser yn cael ei reoli’n effeithiol o safbwynt
adnoddau’r Bwrdd Iechyd sy’n ymwneud â’r
broses ddiogelu, megis arbenigedd pediatregwyr.

Mae themâu’r ymatebion yn cynnwys y canlynol:-

•	Tîm pwrpasol i sicrhau bod plentyn yn cael ei weld
‘ar yr adeg gywir gan y person cywir’.

• Yn canolbwyntio ar y plentyn

•	Atgyfeiriadau’n cael eu rheoli’n gyson, sy’n sicrhau
safon ac yn sicrhau bod gwybodaeth yn cael ei
rhannu’n amserol.
•	Amgylchedd pwrpasol sy’n gyfeillgar i blant, sydd
yn ôl pob sôn yn well na’r amgylchedd clinigol
blaenorol ar gyfer gofal acíwt.

• Yn ddefnyddiol, yn gefnogol ac yn gyfeillgar
• Yn broffesiynol ac yn wybodus
• Yn rheoli amser yn dda
• Yn cyfathrebu’n ardderchog.
Drwy gael adborth gan blant, pobl ifanc a
theuluoedd mewn modd sensitif a thosturiol,
mae’r gwasanaeth yn ceisio esblygu a hwyluso
profiad da yn yr amgylchiadau mwyaf heriol.
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Bwrdd Iechyd Prifysgol
Caerdydd a’r Fro
Mae Tîm Diogelu Corfforaethol Bwrdd Iechyd
Prifysgol Caerdydd a’r Fro wedi bod yn gweithio ar
amrywiaeth o fentrau’n ymwneud â chamdriniaeth
rywiol a niwed oherwydd pwysedd. Mae hefyd
wedi bod yn gwella sgiliau’r gweithlu ac yn darparu
adnoddau ar gyfer gweithgareddau.

Ymholiad Arferol i Gam-drin Domestig
Mae’r Bwrdd wedi dechrau cynllun peilot yn y
Gwasanaeth Bydwreigiaeth yn Ysbyty Athrofaol
Cymru, sy’n ymwneud ag Ymholiad Arferol i Gamdrin Rhywiol yn ystod Plentyndod neu fel Oedolyn.
Mae meysydd penodedig ym maes Bydwreigiaeth
yn cael eu defnyddio fel man cychwyn, ac mae
cwestiynau Ymholiad Arferol yn cael eu gofyn i’r
sawl sy’n trefnu i weld Tîm Elan (ar gyfer menywod
y mae angen cymorth cymdeithasol ychwanegol
arnynt) a’r Gwasanaeth Cynghori ar Feichiogrwydd.
Er na chafodd unrhyw achosion newydd eu nodi ac
nad oedd angen cyfeirio unrhyw rai at yr heddlu
nac at Ganolfannau Atgyfeirio Ymosodiadau
Rhywiol, mae’r arwyddion cynnar yn dangos bod
y sawl a oroesodd gamdriniaeth rywiol wedi nodi
bod yr achos drostynt wedi cael sylw ar y pryd. Er
bod unigolion wedi mynegi eu bod yn falch bod y
broses hon yn cael ei threialu, byddent wedi hoffi pe
bai’r Ymholiad Arferol ar waith pan oedden nhw’n
dioddef camdriniaeth rywiol.
Mae hyfforddiant ychwanegol yn cael ei ystyried
ynghylch sgyrsiau anodd â’r sawl sydd wedi goroesi
camdriniaeth rywiol, er mwyn gwella sgiliau’r staff o
safbwynt teimlo’n hyderus i gychwyn trafodaethau a
chynnig cymorth.
Mae’r cynllun peilot yn dal i fynd rhagddo ac nid yw
wedi’i werthuso eto. Yn y cyfamser, mae’r Bwrdd
wrthi’n trafod â’r Ganolfan Ragoriaeth sut y gellir
symud y gwaith yn ei flaen ymhellach er mwyn ei
gyflwyno ar raddfa ehangach.

Archwiliad o niwed oherwydd pwysedd
Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro
yn cynnal archwiliad mewnol er mwyn ystyried
niwed oherwydd pwysedd nad oes angen
adrodd amdano wrth awdurdodau lleol dan
Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant
(Cymru) oherwydd ei fod yn cael ei ystyried yn
niwed nad oes modd ei osgoi. Bydd y Bwrdd
yn archwilio prosesau mewnol er mwyn rhoi
sicrwydd cadarn i awdurdodau lleol bod trefn
adrodd gywir ar waith.

Gweithgareddau ychwanegol
•	Mae hyfforddiant ynghylch diogelu wedi
ailddechrau, a chanolbwyntir o’r newydd ar
dargedu grwpiau anodd eu cyrraedd, megis nyrsys
ardal, drwy gynnig hyfforddiant wedi’i deilwra
bob dwy flynedd.
•	Mae goruchwyliaeth grŵp diogelu ar gyfer
Ymarferwyr Iechyd Arweiniol sy’n gweithio gydag
oedolion wedi ailddechrau.
•	Mae’r drefn ar gyfer Ymholiad Arferol yn yr Uned
Achosion Brys wedi dechrau.
•	Mae cyllid ychwanegol gan y Bwrdd Trais yn erbyn
Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol wedi
hwyluso capasiti ychwanegol o ran gwasanaethau
Cynghorydd Annibynnol Trais Domestig.
•	Dechreuodd secondiadau i’r tîm diogelu ym mis
Ionawr 2022 er mwyn hybu cynaliadwyedd a’r
gwaith o gynllunio olyniaeth.
•	At hynny, ym mis Ionawr 2022, cafodd Cynghorydd
Nyrsys Diogelu ei secondio i dîm diogelu oedolion
yr awdurdod lleol er mwyn gwella sgiliau a hwyluso
gwaith amlasiantaeth gwell.
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Ymddiriedolaeth
GIG Gwasanaethau
Ambiwlans Cymru

Lansiodd Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau
Ambiwlans Cymru amryw fentrau arloesol yn
ystod y cyfnod diwethaf.

Menter ar y cyd i ddiogelu pobl agored
i niwed gartref
Mewn partneriaeth â gwasanaethau tân ac achub,
lansiodd Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau
Ambiwlans Cymru fenter newydd i amddiffyn yn
well y bobl hynny sy’n agored i niwed ac sy’n wynebu
risg o gael damwain yn eu cartref. Mae’r system yn
galluogi criwiau ambiwlans i e-gyfeirio cleifion sy’n
wynebu risg o gael damwain at eu cymheiriaid yn
y gwasanaethau tân ac achub ar draws Cymru, er
mwyn iddynt gynnal archwiliad ‘Diogel ac Iach’.
Wrth ymweld i ddarparu ymyriad meddygol,
mae’n bosibl y bydd criwiau ambiwlans yn sylwi
ar rybuddion coch, er enghraifft bod llosgiadau
sigaréts ar ddillad neu ddodrefn y claf, neu bod
llwybr dianc wedi’i rwystro oherwydd bod y claf yn
cronni pethau. Drwy ddefnyddio ffurflen atgyfeirio
ar iPad, gallant ofyn i griw tân ymweld â’r eiddo er
mwyn lleihau unrhyw risgiau.

Digido’r Llwybr Byw Heb Ofn
Ers 2014, mae Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau
Ambiwlans Cymru wedi defnyddio llwybr wedi’i
deilwra lle gall dioddefwyr/goroeswyr trais yn erbyn
menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol gael eu
cyfeirio at linell gymorth Byw Heb Ofn (gwasanaeth
24 awr y dydd/7 diwrnod yr wythnos sy’n darparu
cymorth i ddioddefwyr camdriniaeth ddomestig a
thrais rhywiol). Erbyn hyn, mae’r Ymddiriedolaeth
wedi diweddaru llwybr atgyfeirio Byw Heb Ofn
drwy lansio ffurflen atgyfeirio ddigidol yn ystod yr
Wythnos Genedlaethol Diogelu. Mae’n bwysig nodi
bod y llwybr hwn yn cynorthwyo cleifion, defnyddwyr
gwasanaeth a gweithwyr Ymddiriedolaeth GIG
Gwasanaethau Ambiwlans Cymru.

Senarios hyfforddiant ynghylch diogelu

Meddai Nikki Harvey, Pennaeth Diogelu
Gwasanaethau Ambiwlans Cymru:
“Gallai unrhyw beth y gallwn ei wneud ar y
cyd i wella diogelwch cleifion, lleihau’r risg o
ddamweiniau ac atal niwed leihau nifer y galwadau
999 yn y dyfodol.”

Oherwydd COVID, mae sesiynau datblygiad
proffesiynol parhaus ynghylch diogelu wedi newid er
mwyn canolbwyntio ar agweddau clinigol gwahanol
rolau sefydliadol, gyda datblygiad proffesiynol
parhaus gorfodol a statudol yn cael ei gwblhau’n
rhithiol. Bydd y dull newydd hwn o weithredu yn
cael ei gyflwyno yn ystod 2022/2023.

Meddai Tim Owen, Rheolwr Diogelwch Cymunedol
yng Ngwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru:
“Bydd y cytundeb dan sylw’n ein galluogi i ymestyn
y gwaith hwn, ac adnabod y sawl sy’n wynebu’r risg
fwyaf a’r sawl sydd fwyaf agored i niwed yn ein
cymunedau, er mwyn eu gwneud yn fwy diogel.”

Er mwyn symud y gwaith hwn yn ei flaen, mae’r
Tîm Diogelu yn cydweithredu â Choleg Hyfforddi
Cenedlaethol Gwasanaethau Ambiwlans i ddatblygu
senarios datblygu’n ymwneud â thrais yn erbyn
menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol;
hunanesgeuluso; a phlant ac oedolion sy’n wynebu
risg. Mae’r pynciau hyn yn adlewyrchu pryderon
perthnasol, a byddant felly’n gwella sgiliau
ymarferwyr i gyflawni eu dyletswyddau diogelu.
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Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre
Dyma brif gyflawniadau Tîm Diogelu Corfforaethol Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre
yn ystod y cyfnod diwethaf: -

•	
Cafodd rôl a swyddogaeth Grŵp Diogelu ac
Oedolion Agored i Niwed yr Ymddiriedolaeth eu
hymestyn er mwyn cynnwys yr agenda Oedolion
Agored i Niwed, sy’n cynnwys nam gwybyddol,
dementia, pobl hŷn ac anabledd dysgu.
•	
Parhaodd yr Ymddiriedolaeth i gydymffurfio’n
llawn â’i chyfrifoldebau statudol drwy adrodd
ynghylch pryderon diogelu a gweithio gyda
phartneriaid amlasiantaeth.
•	
Gofynnodd y Ganolfan Ganser a Gwasanaeth
Gwaed Cymru am gyngor a goruchwyliaeth o
ran diogelu.
•	
Parhawyd i gyflwyno hyfforddiant ynghylch
diogelu drwy ddulliau rhithiol ac e-ddysgu.

•	
Parhawyd i gefnogi gwaith diogelu cenedlaethol a
chyfrifoldebau’r Bwrdd Rhanbarthol.
•	
Llwyddodd yr is-adrannau i wella eu prosesau ar
gyfer adrodd ynghylch gweithgarwch diogelu a
rhoi sicrwydd i’r uwch dimau rheoli.
•	
Cafodd llythyrau newyddion am ddiogelu
eu datblygu a’u dosbarthu ar draws yr
Ymddiriedolaeth gyda negeseuon allweddol.
Cafodd sgriniau mewn ardaloedd y mae cleifion
yn mynd iddynt eu defnyddio i rannu negeseuon â
defnyddwyr gwasanaeth a staff.
•	
Cafodd archwiliadau eu cwblhau gan ddefnyddio
Cofnod Gofal Nyrsio Cymru.

•	
Parhaodd hyfforddiant rhanbarthol mewn
partneriaeth ar gyfer cam-drin domestig.
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Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda
Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda wedi
parhau i flaenoriaethu diogelu ac i ymateb
i heriau’r cyfnod diwethaf. Mae wedi cynnal
pwynt cyswllt unigol ar gyfer pob aelod o staff
a phartneriaid allanol, ac wedi parhau hefyd i
ddatblygu staff ar draws y sefydliad.

Datblygu rolau
Mae penodi rhywun i swydd arwain er mwyn
hwyluso cyflawni ar sail yr agenda Trais yn erbyn
Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol
wedi gwella gwaith ymgysylltu ar draws clystyrau
gofal sylfaenol ac wedi hwyluso dysgu ar y cyd o
adolygiadau dynladdiad domestig.

Diwylliant o ddysgu
•	Mae lefelau cydymffurfio â hyfforddiant Lefel 3
ynghylch diogelu wedi gwella.
•	Mae penodi Swyddog Cymorth Cam-drin
Domestig wedi gwella capasiti ar gyfer
hyfforddiant Gofyn a Gweithredu Grŵp 2.
•	Mae’r Meddyg a Enwyd a’r Nyrs Arweiniol Diogelu
Plant wedi cyflwyno hyfforddiant amlasiantaeth
ynghylch Ymateb Gweithdrefnol i Farwolaethau
Annisgwyl yn ystod Plentyndod.
•	Mae’r Ymarferydd Arweiniol Diogelu Oedolion a’r
Ymarferydd Arweiniol Trais yn erbyn Menywod,
Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol a Diogelu
wedi cyflwyno gweithdai wedi’u teilwra ynghylch
diogelu ar y rhaglen arweinyddiaeth STAR.
•	Mae’r ymarferwyr a enwyd uchod hefyd wedi
cyflwyno sesiynau ynghylch Cam-drin Domestig
a Phobl Hŷn i’r sefydliad ehangach a thimau
penodol.

•	Mae’r Nyrs Arweiniol Plant sy’n Derbyn Gofal wedi
recordio fideo i ategu adnoddau’r Bwrdd Iechyd
ar gyfer hyfforddiant ynghylch chwilfrydedd
proffesiynol.

Gwella a sicrwydd
•	Bu’r Ymarferydd Arweiniol Diogelu Oedolion yn
gweithio gyda gwasanaethau digidol i wella’r
system ar gyfer cofnodi trafodaethau ynghylch
cyngor, cymorth a strategaeth.
•	Bu’r Fydwraig a Enwir yn gweithio gyda
gwasanaethau digidol i wella’r gronfa ddata
Rhannu Gwybodaeth yn ystod Beichiogrwydd,
a bwriedir rhyddhau ap dyfais symudol ar gyfer
bydwragedd cymunedol.
•	Ar ran GIG Cymru mae Bwrdd Iechyd Prifysgol
Hywel Dda yn arwain cynllun peilot y ffurflen
adrodd ynghylch diogelu, sy’n rhan o System
Rheoli Pryderon Unwaith i Gymru.
• Mae gwaith amlasiantaeth yn cynnwys:
– Cyfrannu i’r Weithdrefn ar gyfer Ymddygiad
Peryglus (sy’n cynnwys Cronni Pethau a
Hunanesgeuluso)
– Bu’r Nyrs Arweiniol Diogelu Plant yn
arwain y gwaith o ddatblygu canllawiau
rhanbarthol ynghylch Gweithio gyda Phobl
Anghydweithredol, mewn partneriaeth ag
awdurdod lleol.
•	Bu’r tîm Plant sy’n Derbyn Gofal yn gweithio
gyda menter y sefydliad, sef Galluogi Gwella
Ansawdd mewn Ymarfer, i ddatblygu adnoddau
sy’n cynorthwyo pobl ifanc, gofalwyr a gweithwyr
proffesiynol i ymdrin ag achosion o wlychu/
baeddu, a allai beryglu lleoliadau.

•	Mae’r tîm diogelu oedolion wedi cyflwyno
sesiynau wedi’u teilwra ynghylch hunanesgeuluso,
cynllunio ar gyfer rhyddhau pobl o’r ysbyty,
pryderon proffesiynol a darparu gwybodaeth i’r
broses ymholi.
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Iechyd Cyhoeddus Cymru
Yn 2021 penodwyd unigolyn newydd i rôl yr
Arweinydd Diogelu a Enwir yn yr asiantaeth iechyd
cyhoeddus i Gymru, sef Iechyd Cyhoeddus Cymru.
Mae’r Arweinydd newydd wedi hybu ansawdd a
gwelliannau o ran diogelu ar draws y sefydliad.

Penderfyniadau er lles pennaf mewn
gwasanaethau sgrinio
Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi gweithredu
ffordd arloesol o gael caniatâd ar gyfer aelodau’r
cyhoedd sy’n mynychu apwyntiadau sgrinio ac
nad oes ganddynt alluedd. Mae’r dull newydd
hwn o weithredu wedi cael ei ddatblygu mewn
partneriaeth â Chronfa Risg Cymru a Gwasanaethau
Cyfreithiol Iechyd Cymru, yn benodol ar gyfer
gweithwyr gofal iechyd heb eu cofrestru fel pobl
sy’n gwneud penderfyniadau. Mae hyfforddiant
wedi’i gyflwyno ac mae’r ffurflen wedi’i rhoi ar
waith yn llwyddiannus mewn un rhaglen sgrinio gan
ddefnyddio methodoleg gwella ansawdd.

Proses Gwneud
Penderfyniadau
Galluedd Meddyliol

Nod Iechyd Cyhoeddus Cymru yw
rhoi’r ffurflen ar waith ym mhob
rhaglen sgrinio, gyda chymorth
yr Arweinydd Diogelu. At hynny,
mae cardiau gwybodaeth wedi’u
datblygu er mwyn cynorthwyo
gweithwyr gofal iechyd heb eu
cofrestru i ddeall yn well y broses
gwneud penderfyniadau.

Dull Hawliau Plant
Mae gwaith wedi bod yn mynd rhagddo ar ymarfer
meincnodi sefydliadol gan ddefnyddio “Matrics y
Ffordd Gywir” y Comisiynydd Plant, sy’n seiliedig
ar bum egwyddor y canllaw sy’n dwyn y teitl “Y
Ffordd Gywir”. Cafwyd ymgysylltu cadarnhaol ar
draws y sefydliad, ac mae’r canfyddiadau wrthi’n
cael eu crynhoi a’u dadansoddi ar hyn o bryd.
Bydd sefyllfa’r sefydliad yn dilyn hynny’n cael ei
defnyddio er mwyn cynnwys y Llysgenhadon Ifanc
yn y gwaith o ddatblygu dull gweithredu a fydd yn
sicrhau bod Hawliau Plant yn cael eu hymgorffori
yn Iechyd Cyhoeddus Cymru a’u hystyried wrth
wneud penderfyniadau ar bob lefel ac wrth weithio
gyda phlant.

Llywodraethu clinigol
Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi datblygu
Grŵp Llywodraethu Clinigol Cyfarwyddiaethol
er mwyn nodi sut y gall gwybodaeth sydd ar gael
yn y gyfarwyddiaeth, gan gynnwys gwybodaeth
am ddiogelu, gael ei defnyddio’n well i adnabod
meysydd risg glinigol a risg o ran ansawdd. Bydd
y grŵp yn llywio ac yn hybu gwelliannau parhaus
yng nghyswllt gwasanaethau, swyddogaethau a
rhaglenni, a fydd yn cefnogi gwaith llywodraethu
clinigol effeithiol ar draws y sefydliad. Bydd y grŵp
hefyd yn gwella dealltwriaeth ynghylch sut y gellir
cyflwyno gwybodaeth yn well, sut y gall lifo’n
well a sut y gall lywio’r fframweithiau gweithredu
sefydliadol ehangach ac ategu’r data a gyflwynir i’r
Matrics Aeddfedrwydd Diogelu.

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi
gweithredu ffordd arloesol o gael
caniatâd ar gyfer aelodau’r cyhoedd sy’n
mynychu apwyntiadau sgrinio ac nad oes
ganddynt alluedd.
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Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe
Mae Tîm Diogelu Corfforaethol Bwrdd Iechyd
Prifysgol Bae Abertawe yn parhau i fwrw ymlaen â
gwaith arloesol yng nghyd-destun y blaenoriaethau
sy’n cystadlu â’i gilydd a’r pwysau sy’n parhau
oherwydd y pandemig.

Rhannu gwybodaeth yn effeithiol
Mae cyfleuster SharePoint Bwrdd Iechyd Prifysgol
Bae Abertawe ar gyfer Diogelu yn crynhoi
gwybodaeth, adnoddau a pholisïau am ddiogelu,
dyddiadau hyfforddiant ac ymgyrchoedd. Mae’r
pwynt cyswllt unigol wedi codi proffil y Tîm Diogelu
Corfforaethol.

Ymateb yn Sydyn i Achosion o
Hunanladdiad gan Oedolion
Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe yn parhau
i ymwneud â’r cyfarfodydd rhanbarthol ynghylch
Ymateb yn Sydyn i Achosion o Hunanladdiad gan
Oedolion, ac yn gweithio gydag asiantaethau partner
i ddiwygio’r cylch gorchwyl fel ei fod yn cynnwys
marwolaeth sydyn unigolyn dan 21 oed ac unrhyw
ymgais o bwys i gyflawni hunanladdiad.

Adnabod ac Atgyfeirio er mwyn
Gwella Diogelwch
Mae’r rhaglen Adnabod ac Atgyfeirio er mwyn
Gwella Diogelwch (IRIS) wedi bod yn llwyddiannus,
a gwelwyd cynnydd yn nifer yr atgyfeiriadau am
y tro cyntaf a chanran uchel o atgyfeiriadau yn y
grŵp oedran 60+. Mae gwerthusiad Gwyddonydd
Data Iechyd wedi sefydlu dangosyddion cynnar
manteision i iechyd a manteision economaidd,
sy’n cynnwys manteision ariannol gwerth £44,000
ynghyd â chynnydd o 8% mewn Blynyddoedd Bywyd
a Addaswyd yn ôl Ansawdd (QALY).

Y Tîm Atal Trais ac Eiriolwr Annibynnol
Trais Domestig ym maes Iechyd
Y Tîm Atal Trais ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Bae
Abertawe yw’r ail o’i fath yng Nghymru, ac mae’n
canolbwyntio ar gynnig cymorth a chyngor i gleifion
sy’n profi trais sy’n arwain at anaf, gan geisio helpu

i dorri’r cylch o drais. I ategu’r gwaith hwn, cafodd
cyllid ei sicrhau ar gyfer Eiriolwr Annibynnol Trais
Domestig ym maes Iechyd.

Hyfforddiant a dysgu
•	Ynghyd â’i Dîm Addysg Nyrsys, mae Bwrdd
Iechyd Prifysgol Bae Abertawe wedi ymgorffori
diogelu yn rhan o Hyfforddiant Sefydlu Nyrsys
gan ymdrin â Hyfforddiant Diogelu Pobl Lefel 3 a
Hyfforddiant Gofyn a Gweithredu Grŵp 2.
•	Mae sesiynau Cinio a Dysgu yn ymwneud â’r
thema Diogelu wedi rhoi cyfle i gydweithwyr o
wahanol dimau rannu arbenigedd.
•	Cafodd Diwrnodau Hyfforddiant ynghylch
Goruchwylio eu cyflwyno i staff o Fwrdd Iechyd
Prifysgol Bae Abertawe, Bwrdd Iechyd Prifysgol
Cwm Taf Morgannwg a Bwrdd Iechyd Prifysgol
Caerdydd a’r Fro. Cafwyd adborth ardderchog ac
mae rhagor o ddyddiadau’n cael eu cynllunio.

Adolygiad ar y cyd gan Arolygiaethau o
Drefniadau Amddiffyn Plant
Ynghyd â phartneriaid perthnasol, cymerodd Bwrdd
Iechyd Prifysgol Bae Abertawe ran mewn arolygiad
peilot, sef Adolygiad ar y cyd gan Arolygiaethau
o Drefniadau Amddiffyn Plant, gan gyfrannu i’r
ymateb amlasiantaeth a Chynllun Gweithredu, a
fonitrwyd gan Bwyllgor Diogelu’r Bwrdd Iechyd.

Uned Mam a’i Phlentyn (“Uned Gobaith”)
Mae Bwrdd Iechyd
Prifysgol Bae
Abertawe wedi
sefydlu uned leol
er mwyn helpu
menywod sy’n profi
problemau iechyd
meddwl difrifol yn
ystod beichiogrwydd ac ar ôl geni. Dyma’r unig uned
o’i math yng Nghymru ar gyfer cleifion mewnol, sy’n
cynnig gofal iechyd meddwl amlddisgyblaethol i
fenywod rhwng 32ain wythnos eu beichiogrwydd a
phen-blwydd cyntaf eu babi.
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Bwrdd Iechyd Prifysgol
Aneurin Bevan
Parhaodd Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan i
ddatblygu ei ganolfan ddiogelu, gwnaeth sylwadau
ar gostau cudd y cyfnodau clo a chynhaliodd
adolygiad o farwolaethau ymhlith plant.

Canolfan Ymyrryd yn Gynnar ac Atal
Sefydlodd Tîm Diogelu Corfforaethol Bwrdd Iechyd
Prifysgol Aneurin Bevan Ganolfan Ymyrryd yn
Gynnar ac Atal Gwent yn 2021 er mwyn mynd i’r
afael â’r nifer gynyddol o bryderon am ddiogelu a
welid yn y Bwrdd Iechyd, a’u cymhlethdod cynyddol.
Mae’r Ganolfan yn darparu cymorth mewnol i’r
Bwrdd Iechyd, fel bod modd i weithwyr proffesiynol
gael pwynt cyswllt unigol i drafod yn hawdd ac
yn brydlon unrhyw bryderon sydd ganddynt am
ddiogelu. Mae’r Ganolfan wedi bod yn llwyddiannus
tu hwnt o safbwynt codi proffil diogelu yn y Bwrdd
Iechyd ac o safbwynt darparu cymorth i weithwyr
proffesiynol rheng flaen pan fo arnynt ei angen.
Mae’r Ganolfan yn hwyluso gwaith amlasiantaeth
gan ei bod yn cydlynu trefniadau’r Ddyletswydd i
Adrodd i’r awdurdod lleol o’r Bwrdd Iechyd. Felly,
mae’r Bwrdd Iechyd yn gallu cyfrannu’n well at
adnabod, crynhoi a chydlynu gwybodaeth er mwyn
llywio’r penderfyniadau cychwynnol a wneir yng
nghyswllt achosion diogelu. At hynny, mae staff
y Ganolfan yn mynychu pob trafodaeth ynghylch
strategaeth ar gyfer achosion sy’n ymwneud ag
iechyd, er mwyn sicrhau bod y broses o rannu
gwybodaeth yn broses holistaidd a chynhwysol.

Camfanteisio’n rhywiol ar blant,
a’r cyfnodau clo
Cyhoeddodd nyrs arweiniol ym Mwrdd Iechyd
Prifysgol Aneurin Bevan erthygl yn y British
Journal of Nursing am gamfanteisio’n rhywiol
ar blant, yng nghyswllt yr arwahanrwydd
cymdeithasol a ddigwyddodd oherwydd
COVID-19. Rhoddodd y cyhoeddiad enghreifftiau
o effeithiau arwahanrwydd cymdeithasol ar bobl
ifanc, a’r pryderon cynyddol ynghylch achosion o
gamfanteisio’n rhywiol ar blant a meithrin perthynas
amhriodol ar-lein, gan nodi’n ddwys y gallai
arwahanrwydd gael ei ystyried yn brofiad niweidiol
yn ystod plentyndod.

Adolygiad o farwolaethau ymhlith plant
Oherwydd nifer sylweddol o farwolaethau ymhlith
plant, a oedd yn ymwneud â thagu, bu’r Bwrdd yn
gweithio gyda Llywodraeth Cymru ar adolygiad
cyflym er mwyn cadarnhau themâu’r marwolaethau
hynny’n ogystal â sawl marwolaeth fu bron â
digwydd. Dangosodd y canfyddiadau fod mwyafrif y
plant eisoes yn hysbys i wasanaethau plant, a’u bod
naill ai ar y Gofrestr Amddiffyn Plant ar hyn o bryd
neu’u bod wedi bod arni yn y gorffennol. Roedd yna
gysylltiadau hefyd o fewn y gymuned a/neu yn yr
ysgol. Arweiniodd hynny wedyn at ddatblygu grŵp
strategol ym Mwrdd Diogelu Gwent, ac mae gwaith
y grŵp hwnnw’n parhau er mwyn ystyried y gwaith o
atal hunanladdiad a hunan-niwed ymhlith pobl ifanc.

Eiriolwr Annibynnol Trais Domestig
Bu’r Bwrdd Iechyd yn treialu gwasanaeth Eiriolwr
Annibynnol Trais Domestig ym maes Iechyd Meddwl.
Bu’r cynllun peilot llwyddiannus yn hybu hyfforddiant
a gwaith datblygu ymarfer ar gyfer pobl sydd wedi
dioddef effeithiau cam-drin domestig a rheolaeth
drwy orfodaeth ac sy’n chwilio am gymorth o ran
iechyd meddwl. Bydd yr Eiriolwr Annibynnol Trais
Domestig yn cynorthwyo’r Adran Achosion Brys –
mae’n ddatblygiad cyffrous ar gyfer 2022-23.
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Bwrdd Iechyd Prifysgol
Betsi Cadwaladr
Mae Tîm Diogelu Corfforaethol Bwrdd Iechyd
Prifysgol Betsi Cadwaladr wedi cyflawni ystod eang
o ymarfer arloesol, wedi bod yn cydweithredu ag
eraill ac wedi cyflawni gweithgareddau dysgu yn
ystod y cyfnod diwethaf.

Canolbwyntio ar gwympiadau
Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
wedi codi ymwybyddiaeth o fewn y sefydliad o’r
gydberthynas rhwng cwympiadau ac adroddiadau
am oedolion sy’n wynebu risg, drwy fynychu a rhoi
cyflwyniadau mewn Grwpiau Llywodraethu allweddol
a Goruchwylio Diogelu Oedolion. Mae Grŵp Strategol
ar gyfer Cwympiadau wedi creu Polisi Cwympiadau a
hyfforddiant yn unol â Gweithdrefnau Diogelu Cymru
er mwyn cynorthwyo’r staff i gyd. Mae ystod eang
o dimau’n adolygu’r holl gwympiadau sy’n arwain at
niwed, o fewn yr Ysbytai Cyffredinol, a chaiff yr hyn
a ddysgir ei rannu drwy drefniadau briffio dyddiol
ynghylch diogelwch.

Cydgynhyrchu ar gyfer yr
Wythnos Ddiogelu
Mae cydgynhyrchu â phobl yn eu gwasanaeth yn
rhywbeth y mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi
Cadwaladr yn teimlo’n angerddol yn ei gylch. Mewn
ysbyty cymunedol, bu gweithiwr cymorth dementia
yn helpu cleifion i ddysgu am gaethwasiaeth fodern,
ar ôl cael cais ganddynt i wneud hynny. Bu’r cleifion
yn rhannu gwybodaeth ac yn creu poster ar ffurf
collage er mwyn codi ymwybyddiaeth ymhlith y
preswylwyr eraill.

Archwiliad Ymdopi â Chrïo
Yn dilyn Adolygiad Ymarfer Plant, argymhellwyd
y dylai Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
archwilio’r graddau y cydymffurfir â’r Canllaw
Ymdopi â Chrïo. Roedd yr archwiliad yn cynnwys
ymarfer ym maes bydwreigiaeth, plant newyddanedig a’r gwasanaeth ymwelwyr iechyd, a disgwylir
y bydd y canfyddiadau’n cael eu cyhoeddi yn ystod
gwanwyn 2022.

Cynghorwyr Annibynnol Trais Domestig
Mae cynllun peilot wedi cychwyn er mwyn i ddau
Gynghorydd Annibynnol Trais Domestig ym maes
Iechyd weithio yn y Tîm Diogelu Corfforaethol.
Mae’r rolau wedi’u lleoli mewn lleoliadau cymunedol
ac mewn ysbytai, a’u nod yw grymuso goroeswyr i
gynyddu nifer eu hopsiynau, gwneud dewisiadau/
penderfyniadau cadarnhaol, a gwella eu hyder, eu
diogelwch a’u hadferiad.

Adnabod ac Atgyfeirio er mwyn
Gwella Diogelwch
Mae cynllun peilot wedi cychwyn yn ne Sir Ddinbych
yng nghyswllt y prosiect Adnabod ac Atgyfeirio er
mwyn Gwella Diogelwch (IRIS), sy’n golygu hyfforddi
a chynorthwyo meddygon teulu i adnabod cleifion
sy’n dioddef effeithiau trais domestig a cham-drin
domestig a’u cyfeirio at wasanaethau arbenigol.

Tasgau Cyflawnwyr Cam-drin Domestig
gydag Asiantaethau
Mae’r rhaglen Tasgau Cyflawnwyr Cam-drin
Domestig gydag Asiantaethau (ADAPT), a gadeirir
gan Heddlu Gogledd Cymru, yn ddull amlasiantaeth
o ymdrin â chyflawnwyr cam-drin domestig. Bwriad
y rhaglen yw cyflwyno troseddwyr i raglenni
cymorth a lleihau’r risg y maent yn ei hachosi i’w
dioddefwyr. Mae cynrychiolwyr o’r sector iechyd yn
mynychu’r cyfarfodydd amlasiantaeth, sy’n cynnwys
cynrychiolwyr o’r gwasanaeth camddefnyddio
sylweddau, yr is-adran iechyd meddwl a’r Tîm
Diogelu Corfforaethol.

Gweithgarwch ychwanegol
•	Lleoliadau 5 diwrnod wedi’u teilwra yn y Tîm
Diogelu, ar gyfer nyrsys dan hyfforddiant sydd yn
eu hail flwyddyn ym Mhrifysgol Bangor
•	Hyfforddiant Lefel 3 Plant sy’n Wynebu Risg
wedi’i gyflwyno i Nyrsys Dalfeydd Heddlu
Gogledd Cymru
•	Grŵp Llywio Strategol wedi’i ffurfio er mwyn
paratoi ar gyfer Deddf Plant (Diddymu
Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru) 2020, y
disgwylir y bydd yn dod i rym ar 21 Mawrth 2022.
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Bwrdd Iechyd Addysgu Powys
Cyfathrebu a rhannu
Bu Tîm Diogelu Bwrdd Iechyd Addysgu Powys yn
datblygu adnoddau er mwyn atgyfnerthu trefniadau
rhannu gwybodaeth ar draws y Bwrdd Iechyd.
Mae pynciau’r llythyr newyddion misol wedi
cynnwys y canlynol:-

Canolfan Ddiogelu Rithiol
Mae Canolfan Ddiogelu Rithiol wedi’i chyflwyno i
fod yn bwynt cyswllt unigol â’r Tîm Diogelu ar gyfer
pob un o weithwyr a phartneriaid Bwrdd Iechyd
Addysgu Powys.
Mae ei swyddogaethau’n cynnwys:
• Rheoli llif gwybodaeth
•	Rheoli ceisiadau am gyngor a chymorth ac
ymateb iddynt
•	Mynychu trafodaethau ynghylch strategaethau
ar gyfer oedolion a phlant, gan gyflwyno
adroddiadau dyddiol ynghylch digwyddiadau
domestig ac adroddiadau Unwaith i Gymru
ynghylch digwyddiadau.
Mae’r Ganolfan wedi gwella effeithlonrwydd o ran
amser, wedi sefydlu cydberthnasau cadarnhaol
â’r awdurdod lleol ac wedi darparu mewnbwn
cyson gan y sector iechyd i drafodaethau ynghylch
strategaethau ar gyfer oedolion a phlant.

Gweithredu ar archwiliadau
Mae archwiliadau wedi arwain at y camau
gweithredu canlynol:•	Ailysgrifennu Protocol Heb Ei Hebrwng/Dim
Ymweliadau Mynediad Bwrdd Iechyd Addysgu
Powys
•	Cyflwyno swyddogaeth Cronoleg Digwyddiadau
Arwyddocaol ar System Wybodaeth Gofal
Cymunedol Cymru

Gweithdrefn ar gyfer Ymddygiad Peryglus
Cyfrannodd Bwrdd Iechyd Addysgu Powys at Grŵp
Gorchwyl a Gorffen Rhanbarthol er mwyn datblygu
dogfen newydd ar ran Bwrdd Diogelu Canolbarth
a Gorllewin Cymru - High Risk Behaviour Procedure
(Including Self Neglect and Hoarding) – sydd bellach
yn cael ei hymgorffori mewn ymarfer.
Mae’r ddogfen yn cyflwyno canllaw amlasiantaeth
i ymarferwyr sy’n gweithio gydag unigolion
sy’n ymddwyn yn beryglus, ac mae’n pwysleisio
pwysigrwydd gweithio mewn partneriaeth
amlasiantaeth er mwyn creu darlun llawnach i
gynorthwyo pobl yn well.

Dewisiadau o ran asesiadau iechyd ar
gyfer plant sy’n derbyn gofal
Er bod Holiadur Iechyd ar waith yn barod ar gyfer
plant sy’n derbyn gofal, mae asesiadau wyneb yn
wyneb yn gallu bod yn anodd i’w trefnu ac mae
plant agored i niwed sy’n casáu cyswllt â phobl
anghyfarwydd yn eu gwrthod weithiau.
Yn ystod y pandemig COVID-19, bu’n rhaid i Fwrdd
Iechyd Addysgu Powys gyflwyno asesiadau iechyd
rhithiol, ond daeth yn amlwg bod angen ystyried
cynnig dewis o ran sut y caiff asesiadau o’r fath eu
cynnal. O ganlyniad, cafodd yr Holiadur Iechyd ei
ddigido a’i ailddylunio gyda mewnbwn gan y plant a
gofalwyr.
Dechreuwyd defnyddio’r holiadur newydd ym mis
Chwefror 2022, a arweiniodd at fwy o holiaduron yn
cael eu dychwelyd ac at ymatebion cadarnhaol gan
y plant a gofalwyr. Erbyn hyn, gall y plant ddewis
sut yr hoffent i’w hasesiadau iechyd gael eu cynnal –
wyneb yn wyneb, yn rhithiol drwy Teams neu drwy’r
Holiadur Iechyd. Drwy werthfawrogi anghenion a
dewisiadau’r plant, mae ymarferwyr yn llai tebygol
o ddod ar draws achosion lle caiff asesiadau iechyd
eu gwrthod, ac maent yn gallu darparu’r cymorth
angenrheidiol.

•	Cyflwyno Gweithdrefn Weithredu Safonol ar gyfer
hyfforddiant er mwyn sicrhau bod newidiadau’n
cael eu rhaeadru’n effeithiol.
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Cynlluniau a
Pharodrwydd
Blaenoriaethau ar gyfer y dyfodol
Wrth edrych tua 2022/2023, mae’n hanfodol bod
y Rhwydwaith yn symud ymlaen gyda meysydd
datblygu newydd ac yn sicrhau ar yr un pryd bod y
gwaith yr ydym wedi’i ddatblygu yn cael ei gynnal,
ei ddiweddaru a’i werthuso yn gadarn.
Bydd llawer o feysydd y Cynllun Gwaith cyfredol
yn parhau yn ystod y cyfnod nesaf, sef: y Matrics
Aeddfedrwydd Diogelu, Trais yn erbyn Menywod,
Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol, y Ddeddf
Galluedd Meddyliol (Diwygio), gwella sgiliau
diogelu, atal trais, ac adnoddau ymarfer ym
maes plant sy’n derbyn gofal. Bydd adroddiadau
blynyddol yn y dyfodol yn adrodd ynghylch
cynnydd o ran y pynciau hydredol hyn.
Mae gwaith ychwanegol a wneir yn ystod y cyfnod
nesaf yn cynnwys:•	Cynllunio olyniaeth ar gyfer staff diogelu
GIG Cymru
•	Cynllunio ar gyfer Cynhadledd Arweinyddiaeth
ym maes Diogelu a gynhelir ym mis Mawrth
2023 – i ddathlu pen-blwydd y Rhwydwaith
yn 10 oed
•	Camau gweithredu o ran diogelu, sy’n
ymwneud â Goruchwyliaeth Adferol
• Digwyddiadau gwella sgiliau, gan gynnwys:– Datblygu Arweinyddiaeth ym maes Diogelu
– Diogelu gan ddefnyddio dull sy’n ystyriol o
brofiadau niweidiol yn ystod plentyndod a
thrawma
•	Adolygu’r Ymateb Gweithdrefnol i
Farwolaethau Annisgwyl yn ystod Plentyndod
ar gyfer Llywodraeth Cymru.
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Sganio’r gorwel
Drwy sganio’r gorwel, gall y Rhwydwaith ystyried y tueddiadau
a’r newidiadau cymdeithasol a ragwelir, sy’n bygwth diogelwch
plant ac oedlion sy’n wynebu risg. Y cyd-destun hwnnw sy’n
llywio ein cynlluniau gwaith byrdymor a hirdymor, gan sicrhau
bod gennym sylfaen adnoddau gystal ag sy’n bosibl drwy wella
sgiliau staff yn gynnar.

Mae’r materion sy’n dod i’r amlwg ac y mae’r Rhwydwaith yn ymwybodol ohonynt
ar hyn o bryd yn cynnwys:Cyngor ynghylch hunaniaeth o ran
rhywedd a dysfforia rhywedd
Ar hyn o bryd, ceir diffyg llwybrau clinigol clir
neu ddiffyg arfer gorau y cytunwyd arno ar gyfer
asesu ac ymyrryd. Byddai staff y GIG yn elwa o gael
cyngor ac arweiniad pellach gan gyrff proffesiynol
oherwydd gallai fod angen iddynt ddarparu gofal
i gleifion sydd â phryderon am hunaniaeth o ran
rhywedd tra byddant yn aros i gael mynediad i
gymorth gan wasanaethau sy’n arbenigo mewn
dysfforia rhywedd.

Pobl ag anawsterau dysgu’n cael eu
gorfodi i briodi
Mae gorfodi plant ac oedolion ag anableddau dysgu
i briodi yn broblem sydd wedi’u hamlygu gan lawer
o weithwyr proffesiynol rheng flaen, gan gynnwys
athrawon, gweithwyr cymdeithasol, gweithwyr
iechyd proffesiynol a swyddogion heddlu. Fel sy’n
wir am lawer o wahanol fathau eraill o gamdriniaeth,
mae’n broblem gudd i raddau helaeth ac mae’n
debygol iawn nad adroddir yn ddigonol o bell ffordd
amdani. Mae’r Uned Priodasau dan Orfod wedi nodi
bod angen gwella’r arweiniad a roddir i weithwyr
proffesiynol, a bod angen i’r arweiniad hwnnw
ddeillio o ymarfer sy’n seiliedig ar dystiolaeth.

Plant ar eu pen eu hunain sy’n ceisio lloches
Plant ar eu pen eu hunain sy’n ceisio lloches yw
plant a phobl ifanc sy’n ceisio lloches ac sydd wedi’u
gwahanu oddi wrth eu rhieni neu’u gofalwyr. Mae
Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro a Bwrdd
Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan wedi bod yn rhan
o’r prosiect peilot ar gyfer y Cynllun Trosglwyddo
Cenedlaethol sy’n cael ei roi ar waith erbyn hyn ar
draws Cymru. Mae hynny’n golygu y bydd mwy o
Fyrddau Iechyd yn cael plant ar eu pen eu hunain
sy’n ceisio lloches, er nad oes unrhyw adnoddau
ychwanegol yn cael eu dyrannu i ateb y galw hwn, a
fydd yn cael effaith uniongyrchol ar y plant eu hunain.

Plant ar eu pen eu hunain

sy’n ceisio lloches yw plant
a phobl ifanc sy’n ceisio
lloches ac sydd wedi’u

gwahanu oddi wrth eu rhieni
neu’u gofalwyr.
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Lleoliadau gofal nas rheoleiddir
Mae nifer gynyddol o blant sy’n derbyn gofal
yn cael eu lleoli mewn lleoliadau gofal nas
rheoleiddir, lle maent yn byw’n lled-annibynnol
gyda bach iawn o gymorth neu archwiliadau
sicrwydd. Mae nifer y plant sy’n dechrau derbyn
gofal wedi bod yn cynyddu’n flynyddol, ac mae
cymhlethdod anghenion y plant dan sylw wedi
bod yn cynyddu hefyd. Mae’r ffactorau hyn wedi
arwain at ddiffyg lleoliadau addas; felly, mae rhai
pobl ifanc agored i niwed yn cael eu lleoli mewn
llety nas rheoleiddir, lle mae pryderon sylweddol
ynghylch diogelu’n dod i’r amlwg.

Effaith tlodi a thrallod teuluol ar
iechyd y glasoed
Bu dadansoddiad a oedd yn defnyddio Astudiaeth
Carfan y Mileniwm y DU yn asesu’r gwaith o
glystyru’r llwybrau y mae tlodi cartrefi a thrallod
teuluol yn eu dilyn, ac yn asesu eu heffeithiau
ar ganlyniadau iechyd y glasoed. Dangosodd
y canlyniadau fod tlodi parhaus a/neu iechyd
meddwl gwael parhaus rhiant/rhieni yn effeithio ar
dros bedwar o bob deg plentyn. Mae’r ddau beth
gyda’i gilydd yn effeithio ar un o bob deg plentyn,
ac mae cysylltiad cryf rhwng hynny a chanlyniadau
niweidiol i blant, yn enwedig iechyd meddwl gwael
i blentyn.

Y berthynas rhwng tlodi a cham-drin
ac esgeuluso plant
Derbynnir yn eang erbyn hyn bod tlodi ac
anghydraddoldeb yn ffactorau allweddol sy’n
achosi niwed i blant, ond hyd yma prin yw’r
newidiadau a gafwyd o ran polisi a’r ymatebion a
gafwyd o ran ymarfer.
Mae tystiolaeth newydd gan Brifysgol
Huddersfield wedi cadarnhau bod tlodi’n
effeithio ar bob agwedd ar fywyd teuluol.
Mae cysylltiad anorfod rhwng tlodi a ffactorau
eraill sy’n cynyddu’r risg o niwed: sy’n cynnwys
trais domestig, iechyd meddwl gwael a
chamddefnyddio sylweddau. At hynny, mae oedran
ac ethnigrwydd plant yn rhyngweithio â thlodi
mewn ffyrdd sy’n cynyddu anghydraddoldebau.

Dangosodd y canlyniadau
fod tlodi parhaus a/neu
iechyd meddwl gwael

parhaus rhiant/rhieni yn

effeithio ar dros bedwar o
bob deg plentyn.
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Y Ddeddf Ansawdd ac Ymgysylltu
Cafodd Deddf Iechyd a Gofal Cymdeithasol
(Ansawdd ac Ymgysylltu) (Cymru) 2020 Gydsyniad
Brenhinol ar 1 Mehefin 2020 a bydd yn dod i rym
yn ystod gwanwyn 2023. Mae’r Ddeddf yn rhan
o’r agenda dipyn ehangach i wella ansawdd gofal
ar draws sefydliadau GIG Cymru a gwasanaethau
cymdeithasol.
Bydd y Ddeddf:
•	yn sicrhau bod cyrff y GIG a Gweinidogion yn
ystyried ansawdd gwasanaethau iechyd wrth
wneud penderfyniadau
•	yn sicrhau bod cyrff y GIG a gwasanaethau gofal
sylfaenol yn agored ac yn onest gyda chleifion
pan fydd rhywbeth efallai wedi mynd o chwith
gyda’u gofal

At hynny, mae angen bod

ymarferwyr yn gallu gwella

diogelwch dioddefwyr drwy

wasanaethau eiriolaeth sy’n

•	yn creu Corff Llais y Dinesydd newydd er mwyn
cynrychioli safbwyntiau pobl ar draws y sector
iechyd a gofal cymdeithasol
•	yn cynorthwyo’r broses o benodi is-gadeiryddion
ar gyfer ymddiriedolaethau’r GIG.

ystyriol o drawma.

Bydd angen i GIG Cymru gydweithio er mwyn
paratoi ar gyfer y newidiadau deddfwriaethol
allweddol hyn.

Tagu a mygu rhywun yn drosedd

Treialu Adolygiadau Dynladdiad ag
Arf Ymosodol

Bydd trosedd benodol newydd, sef tagu a mygu
rhywun, yn dod i rym yng Nghymru a Lloegr ym
mis Mehefin 2022. Yn anffodus, mae tagu a mygu
rhywun yn ddigwyddiad cyffredin; yn ogystal ag
arwain at ganlyniadau meddygol a allai fod yn
ddifrifol ac a ddylai gael eu hadnabod yn gynnar,
mae dioddef achos o dagu hefyd yn cynyddu
seithgwaith y risg o ddioddef dynladdiad domestig
yn y dyfodol.
Mae angen gwella sgiliau staff iechyd erbyn hyn er
mwyn iddynt allu adnabod arwyddion a symptomau
achosion o dagu a mygu nad ydynt yn achosion
angheuol. At hynny, mae angen bod ymarferwyr
yn gallu gwella diogelwch dioddefwyr drwy
wasanaethau eiriolaeth sy’n ystyriol o drawma.

Gan ddechrau ym mis Rhagfyr 2022 bydd Cymru,
ynghyd â Llundain a Chanolbarth Lloegr, ymhlith
y rhanbarthau cyntaf i dreialu dull newydd
cydweithredol o atal marwolaethau yn y dyfodol
sy’n cynnwys arfau ymosodol megis cyllyll a
gynnau. Nod yr adolygiadau amlasiantaeth
hyn yw darparu dealltwriaeth fwy holistaidd o
ddynladdiadau ag arf ymosodol er mwyn llywio’n
well unrhyw gamau atal i arbed bywydau yn y
dyfodol. Mae Uned Atal Trais Cymru wedi bod yn
ymwneud yn agos â datblygu’r fenter hon drwy fod
yn ddolen gyswllt â’r Swyddfa Gartref sy’n ariannu’r
cynllun peilot.
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Casgliad
Yn ystod y cyfnod nesaf, bydd y Rhwydwaith
yn parhau i gydweithio er mwyn creu ‘Cymru
lle mae pawb yn ddiogel’, gan dynnu sylw at yr
angen i ddiogelu gael ei gydnabod yn wasanaeth
hanfodol ym mhob rhan o’r GIG yng Nghymru.
Diolch am ddarllen Adroddiad Blynyddol
Rhwydwaith Diogelu GIG Cymru 2021/2022;
rydym yn edrych ymlaen at adrodd yn ôl ynghylch
ein cynnydd o ran cyflawni y flwyddyn nesaf.
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