
   

 

 

BWRDD DIOGELU PLANT CAERDYDD A’R FRO 

PROFFIL RÔL – AELODAU PANEL ADOLYGIADAU YMARFER PLANT AC 

ADOLYGIADAU YMARFER OEDOLION  

CYFRIFOLDEBAU SEFYDLIADOL 

 Heb fod wedi ymwneud yn uniongyrchol â’r achos dan adolygiad; 

 Mynychu, paratoi ac aros ar gyfer pob cyfarfod y panel;  Os nad yw hyn yn bosibl, 
enwi ymarferydd arall i ddirprwyo. 

 Cyfrannu ac ymrwymo wrth bob dyddiad terfyn a nodir mewn amserlen adolygiad. 

 Rhoi'r holl wybodaeth yn unol â therfynau amser. 

 Bod yn atebol am wybodaeth asiantaeth.  

 Cyflwyno Chronolator© cywir i’r Adran Rheoli Busnes er mwyn cydgasglu.  

 Bod yn gyfrifol dros ddatblygu a chynnwys amserlen yr asiantaeth.  

 Pan nad aelodau’r panel yw awduron amserlen eu hasiantaeth, mae’n rhaid i 
Aelodau’r Panel sicrhau bod awduron yn annibynnol ac yn gwbl ymwybodol o 
gynnwys yr amserlen. 

 Nodi gwesteion y digwyddiad dysgu perthnasol yn eu hasiantaeth a  

 Rhoi cymorth, cyngor a mentora i staff sydd wedi eu henwi trwy gydol y broses 
digwyddiad dysgu.  

 Gweithio trwy eich amserlen asiantaeth eich hunan gyda gwesteion y Digwyddiad 
Dysgu i baratoi ar gyfer y Digwyddiad Dysgu. 

 Cyfrannu’n weithredol at graffu adroddiad drafft yn cynnwys argymhellion. 

 Bod yn gyfrifol am sicrhau rhannu’r adroddiad drafft gyda chynrychiolydd eu 
hasiantaeth ar yr is-grwp AYP/AYO a’r aelod asiantaeth ar y Bwrdd.   

 Bod yn gyfrifol dros gytuno ar ddrafftiau terfynol i’w cyflwyno i’r Grŵp Rheoli Adolygu 
Ymarfer.  

 Rhoi gwybodaeth i westeion Digwyddiad Parhau i Ddysgu ynghylch datblygiad yr 
adolygiad, yn arbennig felly gynlluniau penodol a dyddiadau cyhoeddi. 

 

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  ________________________________________________________ 


