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CYFLWYNIAD  

Ysgrifennir yr adroddiad blynyddol hwn yn ystod un o'r cyfnodau mwyaf heriol i 

wasanaethau'r sector cyhoeddus yng Nghymru.  

Oherwydd pandemig byd-eang parhaus COVID 19 a newidiadau dilynol i'r modd y darperir 

gwasanaethau, hoffai'r Bwrdd Diogelu Rhanbarthol ddiolch i'w aelodau cyfansoddol am yr 

ymroddiad parhaus y mae unigolion wedi'i ddangos yn ystod y cyfnod hwn o bwysau na 

welwyd ei debyg o'r blaen. 

Mae'r Bwrdd Diogelu Rhanbarthol wedi addasu i'r amgylchiadau heriol er mwyn sicrhau bod 

ei gyfrifoldebau statudol yn parhau i gael eu cyflawni.  Roedd y newidiadau hyn yn ein galluogi 

i ymateb yn hyblyg i'r gofynion a roddwyd ar bartneriaid tra'n parhau i gyflawni ar fusnes 

craidd a'n bwriadau strategol. 

Rydym wedi newid ein strwythur gweithredu dros dro i sicrhau y gall unigolion allweddol 

weithio fel sy'n ofynnol o fewn eu sefydliadau eu hunain ond eto’n parhau i ddarparu 

adnoddau i'r Bwrdd Rhanbarthol, yn ôl yr angen. 

Bu'n rhaid atal nifer o'n his-grwpiau yn ystod y flwyddyn er mwyn caniatáu i bartneriaid 

ganolbwyntio ar y materion oedd yn codi o'r pandemig. Parhaodd y bwrdd i gyfarfod yn ôl y 

bwriad ac roedd sesiwn ddatblygu fanwl yn hwyluso'r broses o nodi ein blaenoriaethau wrth 

symud ymlaen.   

Mae'r newidiadau hyn wedi rhoi cyfle i ni fyfyrio ac adnewyddu ac o ganlyniad mae 

trefniadau'r is-grŵp wedi'u hadolygu a'u hailstrwythuro er mwyn sicrhau llywodraethu cadarn 

gyda disgwyliad y bydd y trefniadau'n fwy cyfarwyddol fel partneriaeth strategol.  

Mae'r adroddiad hwn yn amlinellu lle nad ydym wedi cyflawni'r canlyniadau a nodwyd yn ein 

Cynllun Blynyddol 2020-2021, ond mae hefyd yn rhoi cipolwg ar ein hymateb i'r flwyddyn 

anodd y mae pawb wedi'i hwynebu.  
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RHESTR AELODAU BWRDD DIOGELU 

RHANBARTHOL CAERDYDD A BRO MORGANNWG 

(2020-2021) 
Mae’r aelodaeth yn cydymffurfio â’r canllaw a grëwyd dan Ran 7 (Adran 134(2) o Ddeddf GCaLl 2014).  

Ceir rhestr o aelodau isod: 
 

Enw Swydd 

Awdurdod Lleol  

Sarah McGill (CYD-
GADEIRYDD)  

Cyfarwyddwr Corfforaethol Pobl a Chymunedau, Caerdydd 

Lance Carver (CYD-
GADEIRYDD) 

Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol, Bro Morgannwg 

Tracey Holdsworth (CYD-
GADEIRYDD)  

Pennaeth Gwasanaethau Lleol Cymru, NSPCC  

Deborah Driffield Cyfarwyddwr Gwasanaethau Plant, Caerdydd 

Rachel Evans 
Pennaeth Gwasanaeth y Gwasanaethau Plant a Phobl Ifanc, Bro 
Morgannwg 

Jade Harrison Rheolwr Gweithredol Gwelliant Strategol a Strategaeth, Caerdydd  

Natasha James 
Rheolwr Gweithredol Diogelu a Chanlyniadau Gwasanaeth, Bro 
Morgannwg  

Amanda Phillips Pennaeth Adnoddau a Diogelu, Bro Morgannwg 

Suzanne Clifton  Pennaeth Gwasanaeth i Oedolion, Bro Morgannwg  

Jane Thomas  Cyfarwyddwr Gwasanaethau Oedolion, Caerdydd 

Bwrdd Iechyd 

Jason Roberts 
Dirprwy Gyfarwyddwr Gweithredol Nyrsio, Bwrdd Iechyd Prifysgol 
Caerdydd a'r Fro 

Linda Hughes-Jones Pennaeth Diogelu, Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro 

Katina Kontos Meddyg a Enwir, Diogelu Plant, Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro 

Ruth Walker Cyfarwyddwr Nyrs Gweithredol, Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro 

Nicola Edwards Pennaeth Nyrsio - Diogelu, Bwrdd Iechyd Abertawe Bro Morgannwg 

Tîm Diogelu Cenedlaethol, Iechyd Cyhoeddus Cymru 

Claire Thomas  
Meddyg Dynodedig, Tîm Diogelu Cenedlaethol GIG Cymru, Iechyd 
Cyhoeddus Cymru 

Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre 

Annie Evans 
Dirprwy Gyfarwyddwr Nyrsio a Gwella Gwasanaethau, Ymddiriedolaeth 
GIG Prifysgol Felindre 

Nicola Williams 
Cyfarwyddwr Gweithredol Nyrsio, Gweithwyr Proffesiynol Perthynol i 
Iechyd a Gwyddor Iechyd, Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre 

Heddlu De Cymru 

Tim Morgan 
Ditectif Uwch-arolygydd ar gyfer Uned Rheoli Sylfaenol y Dwyrain, Heddlu 
De Cymru 
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John Lane 
Rheolwr Amddiffyn Annibynnol ar gyfer Pobl Agored i Niwed, Heddlu De 
Cymru 

Y Gwasanaeth Prawf Cenedlaethol 

Hannah Williams Pennaeth ar gyfer Gwasanaeth Prawf Cenedlaethol yn UGL 

Addysg 

Mike Tate Cyfarwyddwr Cynorthwyol Addysg a Dysgu Gydol Oes, Caerdydd 

David Davies 
Pennaeth Cyflawni i Bawb ar gyfer Gwella Ysgolion a Chynhwysiant, Bro 
Morgannwg  

Tai 

Nick Jones Rheolwr Gweithredol Gwasanaethau Tai, Bro Morgannwg  

Sandra Canham 
Rheolwr Gweithredol, Strategaeth ac Angen o ran Tai, Tai a Chymunedau, 
Caerdydd 

Gwasanaeth Troseddau Ieuenctid 

Paula Barnett Rheolwr GTI y Gwasanaethau Plant a Phobl Ifanc, Bro Morgannwg 

Angharad Thomas Rheolwr GTI y Gwasanaethau Plant a Phobl Ifanc, Caerdydd 

Y Swyddfa Gartref 

Sian Kirk 
Arweinydd Diogelu – Cymru a De-orllewin Lloegr 
Y Gyfarwyddiaeth Adleoli, Cymorth Ceisio Lloches ac Integreiddio 

Gwasanaeth Carchar Ei Mawrhydi  

Helen Ryder Llywodraethwr, GCEM 

Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru 

Nikki Harvey 
Pennaeth Diogelu ar gyfer Ymddiriedolaeth Gwasanaethau Ambiwlans 
Cymru 

Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru 

Laura Thomas Swyddog Arweiniol Diogelu, Diogelwch Cymunedol  

Trydydd Sector 

Wendy DeBruin Rheolwr Gwasanaeth, NSPCC  

Elly Jones  Rheolwr Gwasanaeth, NYAS 

Liz Baker Cyfarwyddwr Cynorthwyol, Barnardo’s 

Morgan Fackrell Prif Weithredwr Cymorth i Fenywod Caerdydd 

Sandra Roberts Canolfan Gwasanaethau Gwirfoddol y Fro 

Frances Beecher  Prif Weithredwr, Llamau 

Darparwyr Gofal 

Brian West Cadeirydd Cartrefi Gofal Bro Morgannwg/Fforwm Gofal Cymru 

Mandy Evans Darparwyr Gofal Anableddau Dysgu a Byw â Chymorth  

Cynghorwyr Sy’n Bresennol 

Sheila Davies 
Rheolwr Gweithredol ar gyfer y Gwasanaethau Cyfreithiol a 
Democrataidd, Tîm Cyfreithiol Cymunedol, Caerdydd 

Victoria Davidson Rheolwr Gweithredol Gwasanaethau Cyfreithiol, Bro Morgannwg  

Croeso i aelodau newydd y Bwrdd. Dilynodd pob aelod newydd broses gyflwyno’r Bwrdd gan 

gyfarfod â’r Rheolwr BSU, gan nodi bydis a chyd-gadeiryddion, ar gais. 
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CAMAU A GYMERWYD I GYFLAWNI 

CANLYNIADAU  

BLAENORIAETHAU A NODWYD 

Fel y rhestrwyd yng Nghynllun Blynyddol 2020-21 nododd y Bwrdd y blaenoriaethau 

canlynol: 

 

Blaenoriaeth 1 Gweithlu ac Ymarfer 

Blaenoriaeth 2 Hawliau, Gwerthoedd a Llais y Person 

Blaenoriaeth 3 Cryfhau Cysylltiadau a Diogelu Cyd-destunol 

 

Mae'r holl flaenoriaethau uchod yn ymwneud â Phlant ac Oedolion.   

 

Yn ystod ein sesiwn datblygiad gwnaethom asesu cyflawniadau ein blynyddoedd blaenorol a 

graddio'r rhain yn erbyn ein canlyniadau arfaethedig: 

Cydnabu'r aelodau nad oedd modd cyflawni'r rhan fwyaf o'n deilliannau blaenoriaeth yn 

ystod y flwyddyn oherwydd y cyfyngiadau a osodwyd ar asiantaethau gan yr ymateb i COVID 

19. O ganlyniad i hyn, mae ein Cynllun Blynyddol ar gyfer 2021 – 2022 yn seiliedig ar Gynllun 

2020-2021, gan ychwanegu rhai camau gweithredu ychwanegol i gwmpasu themâu sydd 

wedi deillio o’r ymateb i COVID 19.  

Fodd bynnag, roeddem yn cydnabod ein bod, fel partneriaeth strategol, wedi llwyddo i 

ddargyfeirio adnoddau ar draws asiantaethau ac felly wedi ymateb yn gadarnhaol lle'r oedd 

anghenion yn codi.   

Mae wedi rhoi persbectif penodol inni ynglŷn â'n modelau gweithredol yn ystod y cyfnod 

heriol hwn.  Roedd hefyd yn llywio ein gwaith wrth symud ymlaen ac mae wedi rhoi cipolwg 

i aelodau er mwyn galluogi ffyrdd newydd o weithio, adrodd a llywodraethu er mwyn 

sicrhau ein bod yn cyflawni ein swyddogaethau mor effeithiol â phosibl.  
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BLAENORIAETH UN:  GWEITHLU AC YMARFER 

 

 

 

 

 

 

 

Ar sail ranbarthol rydym wedi cytuno ar weithdrefn newydd ar gyfer ymdrin â Honiadau yn 

erbyn y rhai sydd mewn sefyllfa o Ymddiriedaeth. Mae hyn yn ymdrin â phob cyfarfod 

strategaeth proffesiynol ac mae'n rhoi canllawiau cam wrth gam yn unol ag Adran 5 

Gweithdrefnau Diogelu Cymru Gyfan. 

Rydym wedi cytuno i ffurfio is-grŵp newydd sy'n monitro cynlluniau gweithredu ac 

argymhellion pob Adolygiad Ymarfer Plant ac Oedolion ac sy’n sicrhau bod holl 

asiantaethau'r Bwrdd yn cydymffurfio â'r rhain.   

Mae'n ofynnol hefyd, fel rhan o'n proses adolygu, bod papur briffio 7 munud yn cael ei 

gynhyrchu gan adolygwyr ac aelodau'r panel.  Caiff hyn ei ledaenu gyda'r adroddiad terfynol, 

gan sicrhau bod yr holl bwyntiau dysgu allweddol yn cael eu rhoi i aelodau'r Bwrdd a 

rheolwyr practis eraill i'w lledaenu drwy'r gweithlu ehangach.  

Rydym wedi bod yn gweithio gyda darparwr hyfforddiant lleol ac wedi comisiynu dau becyn 

hyfforddi pwrpasol a fydd ar gael ar ein gwefan.  Mae'r rhain wedi'u hanelu at gynulleidfa 

aml-asiantaeth y gallai fod yn ofynnol iddynt fod yn rhan o'r broses cymorth ac amddiffyn 

gofal plant neu oedolion ar ôl llunio adroddiad i wasanaethau statudol.  

Datblygwyd a hwyluswyd cwrs hyfforddi gennym ar gyfer darpar gadeiryddion ac adolygwyr 

Adolygiadau Ymarfer Plant neu Oedolion.  

Rydym wedi parhau i annog holl aelodau'r Bwrdd i ddod â meysydd newydd neu feysydd 

sy'n dod i'r amlwg sy'n peri pryder i'w trafod yn llawn yng nghyfarfodydd y Bwrdd.   

 

CANLYNIAD  
Mae pobl yn fwy diogel oherwydd y cefnogir gweithlu digonol, sydd â sgiliau, galluedd a 

gwybodaeth i ddiogelu plant ac oedolion yn y rhanbarth yn wrthrychol. 

 

AMCAN 
Mae’r bwrdd wedi cael sicrwydd bod arferion diogelu rhyng-asiantaethol effeithiol ar 

waith, a gefnogir gan bolisïau a gweithdrefnau, gyda hyfforddiant cadarn, a bod 

gweithlu digonol. 
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BLAENORIAETH DAU:  HAWLIAU, GWERTHOEDD 

A LLAIS Y PERSON 

 

 

 

 

 
 

Rydym wedi gweithio gydag un o'r cyflenwyr eiriolaeth dynodedig ar gyfer plant a phobl 

ifanc yn ein rhanbarth i sefydlu'r ffordd orau o ymgysylltu â phlant a phobl ifanc ar draws 

ystod o oedrannau a galluoedd.  

Rydym wedi sicrhau bod teuluoedd yn ymgysylltu'n llawn â'n proses adolygu a gofynnir am 

eu barn ar sail unigol i lywio ein hadroddiadau terfynol.  

Caiff y safbwyntiau hyn eu rhannu'n rheolaidd ag ymarferwyr drwy ddigwyddiadau dysgu a 

chyhoeddi adroddiadau adolygu.  Rydym hefyd yn defnyddio sesiynau briffio 7 munud i 

lywio canfyddiadau allweddol.  

Yn ystod anterth y cyfyngiadau COVID, gwnaethom ymdrechion i estyn allan at y rhai mwyaf 

agored i niwed yn ein cymdeithas.  Buom yn gweithio ar y cyd â chydweithwyr o'r bwrdd 

iechyd lleol a'r rhai sy'n darparu pecynnau cymorth i bobl a allai fod wedi'u hynysu neu'n 

hunan-warchod.   

Gwnaethom adeiladu ar thema Llywodraeth Cymru, sef 'Gyda'n Gilydd gallwn gadw pobl yn 

ddiogel' drwy annog eu cyfranogiad, rhoi gwybodaeth iddynt am adrodd am bryderon, a 

gofyn am gyngor a chymorth.  Darparwyd gwasanaeth cyfeirio gennym hefyd am 

amrywiaeth o wasanaethau sydd ar gael a allai fod yn ofynnol oherwydd unigedd 

cymdeithasol neu bryderon iechyd meddwl a lles.  

 Mae ystorfa bellach yn bodoli ar ein gwefan sy'n rhoi gwybodaeth i weithwyr proffesiynol 

a'r cyhoedd am adnoddau sydd ar gael iddynt eu defnyddio.  

Rydym wedi dechrau gweithio ar fframwaith ymgysylltu a chyfranogi gyda phobl ifanc.  

Dyma waith rydym yn gobeithio ei barhau a'i gwblhau yn y flwyddyn i ddod.  

Gwnaethom gymryd rhan lawn yn yr wythnos diogelu Genedlaethol drwy ddefnyddio 

ynysigrwydd cymdeithasol fel thema. Cynhaliwyd amrywiaeth o ddigwyddiadau rhithwir yn 

ystod yr wythnos gan arwain at ein gwobrau diogelu rhanbarthol.  Roedd llawer o weithwyr 

proffesiynol yn bresennol ac roedd y derbyniad yn dda.   

CANLYNIAD  
Mae plant, ac oedolion, sydd angen gofal a chymorth, yn teimlo eu bod yn cael eu 

clywed a’u grymuso o ran pryderon diogelu 

AMCAN 
Rhoi cyfle i blant, pobl ifanc ac oedolion i ymgysylltu â gwaith y Bwrdd a chymryd rhan 

ynddo yn ogystal â’r broses ddiogelu 
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BLAENORIAETH TRI:  CRYFHAU CYSYLLTIADAU A 

DIOGELU CYD-DESTUNOL 

 

 

 

 
 

Pa gamau a gymerwyd gennym? 

Rydym wedi gweithio'n galed i gryfhau cysylltiadau â'n partneriaethau strategol eraill yn 

y rhanbarth ac wedi cynyddu ein proffil gyda'r Bartneriaeth Diogelwch Cymunedol yng 

Nghaerdydd drwy gymryd rhan yn y Broses Adolygu Diogelu Unedig Sengl.  Mae hyn 

wedi arwain at well dealltwriaeth ar draws partneriaethau o'r rolau a'r cyfrifoldebau 

perthnasol. 

Gwnaethom gynhyrchu strategaeth ecsploetio i ddechrau deall a mynd i'r afael â sut y 

mae pobl yn cymryd rhan.  Disgwylir i hyn gael ei ddatblygu gyda chynllun cyflawni a 

fydd yn galluogi ymarferwyr i gael amrywiaeth o ymyriadau.  

Yn ystod wythnos Diogelu Genedlaethol, gwnaethom gynhyrchu a lansio gwybodaeth 

am hunan-esgeulustod sydd ar gael fel adnodd i ymarferwyr a'r cyhoedd.  

Rydym wedi parhau i weithio'n gyson ar ein hadolygiadau Ymarfer Plant ac Oedolion i 

sicrhau ein bod yn dysgu'n barhaus am ansawdd arferion diogelu yn y rhanbarth.   

Rydym wedi sicrhau bod yr holl ddysgu cynnar o'r adolygiadau hyn yn cael ei amlygu yn 

ein Bwrdd.  

Rydym hefyd wedi cwblhau'r gwaith o gynhyrchu nifer o ddogfennau a phrotocolau 

rhanbarthol gan gynnwys:  

• Ffurflen Dyletswydd i Adrodd  

• Ffurflen Atgyfeirio Amlasiantaethol    

• Protocol Ymateb ar unwaith i’r Grŵp   

• Cwblhau ein Dangosfwrdd Data  

• Wedi cwblhau ein gweithredoedd yng Nghynllun Gweithredu'r Genedl ar Gam-

drin Plant yn Rhywiol.  

 

 

CANLYNIAD  
Cysondeb yn y ffordd y mae pobl yn cael eu diogelu ledled Caerdydd a Bro Morgannwg.  

AMCAN 
Creu cysylltiadau cryfach â Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus a Phartneriaethau 

Diogelwch Cymunedol er mwyn deall ac ymateb i risgiau diogelu i bobl, asesu risgiau 

amgylcheddol a’r risg o gamfanteisio er mwyn alinio'r trefniadau Diogelu Cyd-Destunol. 
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GWEITHREDU EIN CYNLLUN BLYNYDDOL  

Fel y nodwyd uchod, rydym yn cydnabod bod ein Cynllun Blynyddol ar gyfer y flwyddyn i 

ddod yn cynnwys llawer o'r camau na gwblhawyd y llynedd.  Rydym wedi ychwanegu at y 

rhestr hon rai camau gweithredu newydd oherwydd COVID 19 a'r themâu a ddaeth i'r 

amlwg.   

Mae ein gwaith a'n gweithgarwch dros y flwyddyn ddiwethaf wedi canolbwyntio ar gyflawni 

swyddogaethau statudol y Bwrdd Rhanbarthol a sicrhau bod aelodau’r Bwrdd wedi cael 

gwybod ac yn fodlon bod diogelu yn parhau i fod wrth wraidd holl ddyletswyddau a 

chyfrifoldebau ei asiantaethau cyfansoddol. 

Rydym yn obeithiol y byddwn, yn y flwyddyn i ddod gyda'n model gweithredu newydd, yn 

cyflawni'r holl gamau gweithredu sy'n weddill yn y cynllun hwn.  

GWAITH CYDWEITHREDOL YR YDYM WEDI'I 

WNEUD  

Gan ein bod wedi profi cyfyngiadau mor anodd ar ddarparu gwasanaethau, mae'r 

cydweithio sydd wedi digwydd ar draws asiantaethau'r Bwrdd wedi bod yn eithriadol.   
Rydym wedi llwyddo i weithio gyda'r holl bartneriaid i sicrhau bod cyfarfodydd y Bwrdd wedi 

bod yn fannau lle mae trafodaeth agored a gonest wedi cael ei hannog.   Mae aelodau'r 

Bwrdd wedi cael sicrwydd gan gydweithwyr bod pob ymateb gan asiantaethau i’r pandemig 

wedi bod yn ddiogel ac yn gymesur. 

Rydym hefyd wedi cydweithio â llawer o asiantaethau y tu allan i gylch gwaith aelodau'r 

Bwrdd.  Rydym wedi gweithio'n agos ac yn rheolaidd gyda Llywodraeth Cymru a'r Bwrdd 

Diogelu Annibynnol Cenedlaethol drwy gyfarfod â Chadeiryddion ac Unedau Busnes.    

Rydym wedi dibynnu ar gymorth a chyngor llawer mwy o asiantaethau gan gynnwys y 

trydydd sector, er enghraifft i roi cyhoeddusrwydd i'r angen i ddiogelu fod ar frig agenda 

pawb, yn enwedig drwy’r wythnos ddiogelu.  

Yr ydym hefyd wedi gweithio'n agos gyda Byrddau Diogelu Rhanbarthol eraill i sicrhau 

cysondeb o ran negeseuon a pholisi ledled Cymru  

Rydym wedi parhau i weithio gyda chydweithwyr ledled Cymru i gynnal Grŵp Prosiect 

Gweithdrefnau Diogelu Cymru Gyfan a sicrhau bod y gweithdrefnau'n cael eu diweddaru.   

Rydym hefyd yn dibynnu ar arbenigwyr diogelu ar draws y rhanbarth i roi cyngor ac 

arweiniad i'n gwaith o ddatblygu polisi.  
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ADRAN 137 – CAIS AM WYBODAETH 
Dan Adran 137 y DGCLl, gall Bwrdd Diogelu, at y diben o alluogi neu gynorthwyo’r Bwrdd i 
gyflawni ei swyddogaethau, ofyn i berson neu gorff cymwys gyflwyno gwybodaeth benodol 
y mae isadran (2) neu (3) yn berthnasol iddi - 

(a) i’r Bwrdd, neu 

(b) i’r person neu gorff a nodir gan y Bwrdd. 

Eleni ni fu’n rhaid i BDPRh CaF ddefnyddio unrhyw geisiadau Adran 137.  
 

CYFLAWNIADAU'R BWRDD DIOGELU 

RHANBARTHOL   

Fel Bwrdd, rydym yn dibynnu ar brofiad, gwybodaeth ac adnoddau ein holl aelodau a'u 

gweithluoedd.  Hon fu'r flwyddyn anoddaf y bu'n rhaid i ni weithredu ynddi ers cyflwyno 

Byrddau Lleol Diogelu Plant yn 2006.   

Mae llawer o asiantaethau wedi gorfod dargyfeirio staff i gyflawni rolau a swyddogaethau 

penodol sydd yn eu tro yn golygu nad yw adnoddau yr ydym fel arfer yn dibynnu arnynt 

wedi bod ar gael i'w defnyddio mewn fforymau amlasiantaethol y byddai'r Bwrdd yn eu 

hwyluso.   

Er gwaethaf y cyfyngiadau hyn yn ein rhanbarth, rydym wedi blaenoriaethu'r sicrwydd i'r 

Bwrdd bod pob asiantaeth yn gallu ymarfer yn ddiogel drwy gydol pandemig COVID 19 ac 

wedi canolbwyntio ar ein busnes craidd.   

Aethom i'r afael ag ôl-groniad o achosion adolygu a oedd wedi cronni yn ein rhanbarth.  

Buom yn trafod gydag aelodau'r Bwrdd, cadeiryddion is-grwpiau a chydweithwyr eraill i 

sicrhau bod gennym weithwyr proffesiynol addas i fynd i'r afael â'r ôl-groniad hwn.  

Rydym wedi llwyddo i leihau'r ôl-groniad drwy sicrhau ein bod yn paru adolygwyr i sicrhau 

bod staff profiadol yn gweithio gyda'r rhai llai hyderus.  Darparwyd hyfforddiant gennym ar 

gyfer darpar adolygwyr a chadeiryddion paneli.  Rhoddodd ein huned fusnes flaenoriaeth i'r 

gwaith hwn a darparodd lefelau digyffelyb o gymorth i gwblhau'r adolygiadau.  Buom hyd yn 

oed yn chwilio am ffyrdd arloesol o gwblhau Fforymau Proffesiynol Amlasiantaethol i 

ysgafnhau'r baich ar staff a lleihau'r ôl-groniad i gyfrannau mwy hylaw.  
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CYFRANIADAU AELODAU I WAITH Y BWRDD 

Fel y nodwyd uchod fel Bwrdd Rhanbarthol, rydym yn dibynnu'n llwyr ar gyfraniadau 

aelodau i sicrhau bod ein Bwrdd yn cyflawni ei ddyletswyddau statudol.  

Yr ydym wedi bod yn ffodus yn ystod y flwyddyn ddiwethaf ein bod yn dal i gael ymatebion 

da gan bob asiantaeth wrth alw ar eu hadnoddau.  
 

Caiff ein grwpiau eu cadeirio gan sawl asiantaeth wahanol gan gynnwys: 

Gwasanaethau Cymdeithasol 

Cyngor Bro Morgannwg  

Gwasanaethau Cymdeithasol 

Caerdydd 

NSPCC  

Y Gwasanaeth Prawf Cenedlaethol 

Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd 

a’r Fro 

Gwasanaethau Addysg Caerdydd 

Arweinydd Diogelu Bro 

Morgannwg 

Arweinydd Diogelu Caerdydd 

Gwasanaeth Troseddau Ieuenctid 

Caerdydd 

Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol 

Felindre 

Gwasanaeth Eiriolaeth Ieuenctid 

Cenedlaethol: 

 

Yn ogystal, rydym wedi cael cyfraniadau i'n proses adolygu gan yr holl asiantaethau a 

grybwyllir uchod ynghyd â:  

Heddlu De Cymru 

Addysg Bro Morgannwg 

Gwasanaeth Tai Caerdydd  

Gwasanaeth Tai Bro Morgannwg 

Gwasanaethau Cyfreithiol 

Caerdydd 

Gwasanaethau Cyfreithiol Bro 

Morgannwg 

Ymddiriedolaeth Ambiwlans 

Cymru 

Barnardo's 

Gwasanaeth Tân ac Achub De 

Cymru 

Y Swyddfa Gartref 

Darparwyr Gofal ar draws y 

rhanbarth  
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RHEOLI ADNODDAU 

CYLLIDEB 
Mae Bwrdd Diogelu Rhanbarthol Caerdydd a'r Fro yn defnyddio'r fformiwla ariannu genedlaethol i 

asesu a nodi cyfraniadau ariannol blynyddol gan asiantaethau partner statudol.  Mae'r graff a'r siart 

isod yn dangos sut y cytunodd y Bwrdd ar gyllid gan bob asiantaeth yn 2020-2021:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sefydliad 

 

Cyfraniad 

cyfun 

 

arfaethedig 

(%) 

Rhaniad yn ôl 

sefydliad 

Cyfraniad 

presennol 

at BDRh 

wedi’i 

rannu 

 (%) 

Rhaniad  

arfaethedig 

y 

cyfraniadau 

(%) 

Awdurdodau 

Lleol 
60%  

Cyngor 

Caerdydd 
67%  £60,000.00 

Cyngor Bro 

Morgannwg 
33%  £30,000.00 

HEDDLU DE 

CYMRU 
10%  

Heddlu De 

Cymru 
100% £15,000.00 

Iechyd  25%  

BIP Caerdydd 

a’r Fro 
81.25% £30,468.75 

Ymddiriedolaeth 

Prifysgol GIG 

Felindre 

18.75% £7,031.25 

Gwasanaeth 

Prawf 
5% 

Y Gwasanaeth 

Prawf 

Cenedlaethol 

100% £7,500.00 

CYFANSWM 100%   £150,000 

 

60%
10%

25%

5%

Cyfraniadau Partneriaid 

Awdurdodau Lleol

Heddlu’r De

Iechyd

Prawf



BWRDD DIOGELU RHANBARTHOL CAERDYDD A BRO MORGANNWG  

  
CYNLLUN BL YNYDDOL 2020 -2021  14  

 

 

THEMÂU SYLFAENOL A NEWIDIADAU I ARFER  
Fel rhanbarth Bwrdd, nodwyd camfanteisio a cham-drin plant yn rhywiol fel thema sy'n dod 

i'r amlwg.  Fe'i nodwyd mewn sawl ffordd amrywiol, o ran y cynnydd mewn troseddau 

camfanteisio yn ein hardal, gan weithwyr proffesiynol yn dod yn fwy ymwybodol o'r 

anawsterau sy'n gysylltiedig â bod yn agored i niwed a chamfanteisio neu gam-drin, ac yn 

sgil nifer o atgyfeiriadau adolygu ymarfer achos a oedd yn ymwneud â chamfanteisio a 

cham-drin. 

Fel rhanbarth Bwrdd, penderfynwyd mynd i'r afael â'r maes gwaith hwn yn uniongyrchol a 

chymryd rhan mewn hyfforddiant i weithwyr proffesiynol a ddarparwyd i ni gan y ganolfan 

arbenigol ar Gam-drin Plant yn Rhywiol. 

Hyfforddwyd nifer o unigolion allweddol ac oherwydd hyn mae gennym bellach ddull mwy 

cydgysylltiedig o ddelio â cham-drin rhywiol gan dimau rheng flaen.  Mae arweinwyr 

ymarfer yn rhoi cymorth a chefnogaeth i ymarferwyr i adnabod a gweithio gyda phlant a 

theuluoedd lle mae cam-drin rhywiol yn amlwg.  

Rydym wrthi'n cwblhau Adolygiad ymarfer plant hanesyddol sy'n ymdrin â cham-drin 

rhywiol teuluol ac wedi defnyddio'r arbenigedd a gafwyd uchod i ystyried ac adolygu'r 

gwahaniaethau yn yr arferion presennol i'r rhai a ddefnyddiwyd pan gynhaliwyd ein 

hadolygiad hanesyddol.  

Rydym hefyd wedi gwneud cysylltiad gwirioneddol rhwng cam-drin rhywiol a chamfanteisio 

rhywiol ac wedi dechrau ffrydiau gwaith i sefydlu sut mae'r ddau fath o gamdriniaeth yn 

rhyngweithio.  

Rydym hefyd wedi dechrau gweithio ar ddau adolygiad ymarfer lle'r arweiniodd 

camfanteisio ar bobl ifanc at eu marwolaethau.  Roedd un achos yn blentyn a'r llall yn 

oedolyn (bythefnos ar ôl dod yn 18 oed). Rydym yn defnyddio proses arloesol i edrych ar y 

ddau fel adolygiadau unigol ond mae'r cadeirydd ac un o'r adolygwyr yn gweithio ar y ddau 

achos, er mwyn sicrhau dull gweithredu cyson.  Byddwn yn cynhyrchu dau adroddiad ond yn 

dod â'r dysgu at ei gilydd i’w ledaenu ar draws ein gweithlu.  Rydym yn bwriadu cwblhau'r 

gwaith hwn yn y flwyddyn i ddod.  
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CYFRANOGIAD Y CYHOEDD YNG NGWAITH Y 
BWRDD 
Rydym yn cydnabod bod hwn yn faes y mae angen inni ei ddatblygu.  Er i ni ddechrau 

gweithio ar fframwaith ymgysylltu a chyfranogi, nid ydym wedi cyflawni'r hyn yr oeddem yn 

bwriadu ei wneud ar ddechrau'r flwyddyn.  

Fel yr amlygwyd uchod yn ystod y pandemig, gwnaethom estyn allan at y bobl fwyaf agored 

i niwed drwy gynhyrchu a lledaenu llenyddiaeth a darn gwybodaeth radio i sicrhau bod y 

cyhoedd yn ymwybodol o’r ffordd yr oedd ein gwasanaethau'n gweithredu a sut y gellid eu 

cefnogi. 

Rydym yn gobeithio gwella perfformiad yn y maes hwn drwy ddefnyddio ein strwythur 

newydd fel y nodir yn ein Cynllun Blynyddol a chan weithio'n agosach gydag arbenigwyr 

cyfathrebu o'n Hawdurdodau Lleol. 

GORCHMYNION AMDDIFFYN A CHEFNOGI 
OEDOLION  

Dan Adran 127 yn y DGCLl, “gall swyddog awdurdodedig wneud cais i Ynad Heddwch am orchymyn 
(“gorchymyn diogelu a chefnogi oedolyn”) mewn perthynas â pherson sy’n byw mewn unrhyw eiddo 
mewn ardal awdurdod lleol.” Diben gorchymyn diogelu a chefnogi oedolyn yw - 

(a) galluogi’r swyddog awdurdodedig ac unrhyw berson arall sydd gyda’r swyddog i 
siarad yn breifat â pherson yr amheuir ei fod yn oedolyn mewn perygl 

(b) galluogi’r swyddog awdurdodedig i bennu a yw’r person hwnnw’n gwneud 
penderfyniadau’n rhydd, a 

(c) galluogi’r swyddog awdurdodedig i asesu’n briodol a yw’r person yn oedolyn mewn 
perygl a gwneud penderfyniad fel sy’n ofynnol dan Adran 126(2) ar y camau y dylid eu 
cymryd, os o gwbl. 

Yn ystod 2020-2021, ni fu angen i BDORh Caerdydd a’r Fro ddefnyddio’r pwerau dan yr adran hon. 
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LLEDAENU DYSGU A HYFFORDDIANT   
Mae'r rhan fwyaf o ddysgu amlasiantaethol sy'n deillio o'r Bwrdd Diogelu Rhanbarthol yn 

ganlyniad i adolygiadau ymarfer plant ac oedolion cyhoeddedig. Ni wnaethom gyhoeddi 

unrhyw adolygiadau yn ystod y flwyddyn hon, fodd bynnag, cafwyd llawer o ddysgu cynnar a 

nodwyd fel rhan o'r prosesau adolygu.  

Rydym wedi cyflwyno sesiynau briffio 7 munud fel rhan o'n hadborth adolygu, ac rydym yn 

sicrhau, wrth i unrhyw fath o ddysgu gael ei nodi, ei fod yn cael ei droi'n fformat briffio er 

mwyn sicrhau ei fod yn cael ei ledaenu.  

Yn ychwanegol, eleni rydym wedi buddsoddi mewn hyfforddiant i ddarpar gadeiryddion ac 

adolygwyr. Darparwyd dau gwrs.  Cyflwynwyd un wyneb yn wyneb ac roedd y llall yn 

rhithwir.  Roedd y cwrs rhithwir ar draws rhanbarth De Cymru a chafodd dderbyniad da 

iawn.  

 O ganlyniad, mae gennym gronfa o o leiaf ugain o reolwyr sydd wedi'u hyfforddi i 

ymgymryd â'r rolau hyn.   Rydym wedi gweld cynnydd yn nifer yr achosion sy'n cael eu 

cyfeirio i'n his-grŵp i'w hystyried ac oherwydd trosiant staff, rydym yn cydnabod y bydd 

angen i ni ddarparu hyfforddiant rheolaidd ar gyfer y grŵp hwn o leiaf ddwywaith y 

flwyddyn.  

Rydym hefyd wedi defnyddio arian grant hyfforddi Llywodraeth Cymru i gomisiynu cwmni 

hyfforddi lleol i ddatblygu rhaglen hyfforddi amlasiantaethol bwrpasol a fydd ar gael i 

asiantaethau drwy lwybr 'hyfforddi'r hyfforddwr'.  Bydd y pecyn hwn yn rhoi arweiniad a 

chyngor i unrhyw ymarferydd sy'n cyflwyno adroddiad i wasanaethau statudol ac yna'n dod 

yn rhan o'r broses gofal, cymorth ac amddiffyn.  

Yn y dyfodol, ein nod yw dod â grŵp cyflenwi o weithwyr proffesiynol at ei gilydd i hwyluso'r 

pecynnau hyfforddi ar ein rhan.   

 

RHOI CYNGOR CENEDLAETHOL AR WAITH  
Mae rhanbarth ein Bwrdd yn cymryd rhan lawn a gweithredol mewn llawer o fentrau 

cenedlaethol. Rydym yn arwain ar Fwrdd prosiect Gweithdrefnau Diogelu Cymru.  

Caiff unrhyw gyngor neu ganllawiau a gyhoeddir ar lefel genedlaethol eu hystyried yn llawn 

ar lefel Bwrdd lle rydym yn sicrhau bod eitem wybodaeth sefydlog ar gael ar gyfer pob 

pwnc.  

Rydym hefyd yn cymryd rhan weithredol ym menter genedlaethol y broses Adolygu Diogelu 

Unedig Sengl.  Mae gennym gynrychiolaeth ar holl is-grwpiau'r prosiect hwn ac rydym yn 

gweithio tuag at gymryd rhan mewn adolygiad.  
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CYSYLLTU Â NI 

OS OES GENNYCH BRYDERON…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os yw plentyn neu oedolyn mewn perygl o niwed a’i fod yn fater brys 
ffoniwch 999 a siaradwch â’r heddlu. 

YMHOLIADAU CYFFREDINOL:  
Os hoffech gael rhagor o wybodaeth am waith y Bwrdd Diogelu, cysylltwch ag Uned Fusnes 
y Bwrdd Diogelu: 
 
Rhif Ffôn:  
02922 330880 

E-bost:  
BDRhCaerdyddarFro@caerdydd.gov.uk 

Gwefan: 
https://www.cardiffandvalersb.co.uk/cy 

Cyfeiriad:  
Bwrdd Diogelu Rhanbarthol 
Ystafell 342 
Neuadd y Sir 
Glanfa'r Iwerydd 
Cyngor Caerdydd 
CF10 4UW

 

 
 
 

Os oes gennych bryderon am blentyn sy’n byw ym 
Mro Morgannwg cyfeiriwch eich pryderon at 

 
Gwasanaethau Plant a Phobl Ifanc Bro Morgannwg  

 
Cysylltwch â'r Tîm Derbyn a Chymorth i Deuluoedd 

ar 01446 725 202 
Y Tîm Dyletswydd Brys Tu Allan i Oriau Swyddfa 029 

2078 8570 
 

 
 
 
 
 

Os oes gennych bryderon am blentyn yn byw yng 
Nghaerdydd cyfeiriwch eich pryderon at 

 
Gwasanaethau Plant Caerdydd 

 
 

Cysylltwch â'r Pwynt Mynediad i Blant ar 029 2053 
6490 

Tîm Dyletswydd Brys y Tu Allan i Oriau Swyddfa: 
029 2078 8570  

 

 

 
 
 
 

Os ydych chi wedi, neu yn dal i gael eich cam-drin, 
neu eich bod yn nabod rhywun yr ydych yn credu eu 

bod yn cael eu cam-drin neu eu hesgeuluso, 
cysylltwch â: 

 
Gwasanaethau Oedolion Bro Morgannwg:  01446 

700111  
 

Y Tu Allan i Oriau:  02920 788570 
 

 
 
 
 

Os ydych chi wedi, neu yn dal i gael eich cam-drin, 
neu eich bod yn nabod rhywun yr ydych yn credu eu 

bod yn cael eu cam-drin neu eu hesgeuluso, 
cysylltwch â: 

 
Hyb Diogelu Amlasiantaethol (MASH) Caerdydd: 

02922 330888 
 

Y Tu Allan i Oriau:  02920 788570 

mailto:cardiffandvalersb@cardiff.gov.uk
https://www.cardiffandvalersb.co.uk/
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