
   

 

     
 

BWRDD DIOGELU PLANT CAERDYDD A’R FRO 

PROFFIL RÔL – ADOLYGYDD PANEL ADOLYGIADAU YMARFER PLANT AC 

ADOLYGIADAU YMARFER OEDOLION  

 

CYFRIFOLDEBAU SEFYDLIADOL 

 Bod yn annibynnol ar yr achos; 

 Deall y broses yn gyflawn; 

 Mynychu, paratoi ac aros ar gyfer pob cyfarfod y panel; 

 Cytuno ar amserlen yr adolygiad ac ymrwymo wrthi; 

 Hwyluso Digwyddiadau Dysgu i sicrhau bod llais ymarferwyr yn cyfrannu’n uniongyrchol at 
yr adolygiad;  

 Ymgysylltu â phlant ac aelodau’r teulu yn y broses lle bo’n briodol i sicrhau y cynrychiolir eu 
barn yn y broses adolygu; 

 Adnabod pwyntiau dysgu sengl a rhyngasiantaethol ar gyfer eu hystyried gan y panel; 

 Casglu a chyfosod yr holl ddysgu i’w drafod gyda’r panel ar ffurf adroddiad drafft; 

 Sicrhau bod barn aelodau’r panel yn cael eu cynrychioli’n rhagweithiol mewn Digwyddiadau 
ac Adroddiadau Dysgu; 

 Adolygu datblygu’r adroddiad mewn modd myfyriol, dadansoddol a strategol er mwyn 
sicrhau y gellir adnabod ymarfer a dysgu sefydliadol; 

 Gweithio gyda’r panel i baratoi cynllun gweithredu i gyd-fynd â’r adroddiad i’w gyflwyno a’i 
drafod gan y Bwrdd; 

 Mynd i gyfarfodydd y Bwrdd Diogelu Plant / Bwrdd Diogelu Oedolion i gyflwyno 
adroddiadau; 

 Gweithio gyda’r panel i baratoi cynllun gweithredu terfynol yn adlewyrchu trafodaeth gan y 
Bwrdd Diogelu Plant o fewn 4 wythnos o’i drafod yng nghyfarfod y Bwrdd.  

 

Datganiad Cyfrinachedd  

Cynhelir y cyfarfod yn unol â Rhan 7 Canllaw Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant 

(Cymru) 2014. Mae’r wybodaeth a drafodir gan gynrychiolydd yr asiantaeth o fewn 

cwmpasiad y cyfarfod hwn yn gwbl gyfrinachol ac ni cheir ei thrafod â thrydydd parti heb 

ganiatâd aelodau Is Grŵp Adolygu Ymarfer Plant/Oedolion Caerdydd a’r Fro yn y cyfarfod. 

Dylai pob asiantaeth sicrhau bod y dogfennau yn cael eu cadw’n gyfrinachol a’u bod wedi’u 

cyfyngu’n briodol. 

Trwy arwyddo’r proffil rôl a’r daflen bresenoldeb ym mhob cyfarfod, mae aelodau’r panel yn 

cytuno i gydymffurfio â’r egwyddorion hyn. 

Enw    ________________________________________________________ 

Teitl/Asiantaeth  ________________________________________________________ 

Llofnod  ________________________________________________________ 

 


