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CYFLWYNIAD        RHAGAIR   

Mae'r Adroddiad Blynyddol hwn yn adolygu'r 

blaenoriaethau strategol, y camau gweithredu 

allweddol a'r cerrig milltir ar gyfer y cyfnod 

rhwng mis Ebrill 2019 a mis Mawrth 2020. 

Mae'n ystyried y gofynion cyfredol a osodir ar 

Fyrddau Diogelu gan Lywodraeth Cymru a'r 

canllawiau statudol mewn perthynas â Rhan 7 

Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant 

(Cymru) 2014 (DGCLl) Dan y ddeddfwriaeth 

honno, mae’n ofynnol i Fyrddau Diogelu lunio 

a chyhoeddi adroddiad blynyddol i roi 

tystiolaeth o gynnydd a wnaed yn erbyn 

Cynllun Blynyddol y flwyddyn flaenorol.  

Mae’r Ddeddf, a ategir gan y rheoliadau, yn 

darparu ar gyfer pryd a sut y caiff y cynlluniau 

ac adroddiadau blynyddol eu cyhoeddi ac yn 

nodi cynnwys y cynlluniau blynyddol a'r 

adroddiadau blynyddol.  Bydd cynnwys yr 

adroddiad hwn yn trafod pob un o’r 14 pwynt 

a amlinellir ym mharagraff 209 yn y canllaw 

DGCLl, ‘Gweithio gyda’n Gilydd i Ddiogelu 

Pobl – Rhifyn I – Cyflwyniad a Throsolwg’.  

   

 

Claire Marchant (Cyd-gadeirydd BDRh 

Caerdydd a’r Fro) 

Cyfarwyddwr Gwasanaethau 

Cymdeithasol, Cyngor Caerdydd  

 

 

Mae'n bleser gennym gyflwyno adroddiad 

blynyddol 2019/20 ar gyfer Byrddau Diogelu 

Rhanbarthol Caerdydd a'r Fro. Fel arfer, mae 

gwaith y bwrdd yn hanfodol i ddiogelu a 

diogelu rhai o'n preswylwyr mwyaf agored i 

niwed ac mewn perygl. Gobeithiwn y bydd yr 

adroddiad hwn yn cyflwyno tystiolaeth o'r 

gwelliannau a datblygiadau sylweddol a 

wnaed ar draws y rhanbarth drwy gydol y 

flwyddyn. Rydym yn arbennig o falch o weld 

Gweithdrefnau Diogelu Cymru yn cael eu 

gwireddu a'u lansio mewn partneriaeth â'r 

byrddau rhanbarthol eraill ledled Cymru ym 

mis Tachwedd 2019.  

Er, ar ddiwedd y flwyddyn adrodd, mae 

dyfodiad Covid-19 wedi cael effaith sylweddol 

ar ein holl gymunedau a'n gwasanaethau. Yn 

anochel, effeithiodd hyn ar y cynnydd yn 

erbyn rhai o'n blaenoriaethau ac mae wedi ei 

gwneud yn ofynnol i'r bwrdd addasu'r ffordd y 

mae'n gweithredu. Yn amlwg, bydd hyn yn ei 

gwneud yn ofynnol i ni adolygu ein 

blaenoriaethau wrth i fygythiadau a 

chyfleoedd newydd ddod i'r amlwg. Dylid 

ystyried yr adroddiad hwn yn y cyd-destun 

cyfnewidiol hwnnw. 

      

 

Lance Carver (Cyd-gadeirydd BDRh 

Caerdydd a’r Fro) 
Cyfarwyddwr Gwasanaethau 

Cymdeithasol, Cyngor Bro Morgannwg 

 

# 

 

http://gov.wales/docs/phhs/publications/160404part7guidevol1en.pdf
http://gov.wales/docs/phhs/publications/160404part7guidevol1en.pdf
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BWRDD DIOGELU RHANBARTHOL (BDRh) 

CAERDYDD A BRO MORGANNWG 

Yn ystod 2019-2020, datblygodd y Byrddau 

bartneriaeth gyfun i ddiogelu pobl gyda 

gwaith ar y cyd ac integredig rhwng y byrddau 

plant ac oedolion yn cael ei ymgorffori'n llwyr 

yn strwythur ac agenda'r Byrddau o dan 

gadeiryddiaeth 'Cyd-Gadeiryddion' sy'n 

rhannu cyfrifoldeb am y ddau Fwrdd. Tua 

diwedd 2020, cynhaliodd y Byrddau'r Diwrnod 

Datblygu blynyddol a welodd ddatblygiad 

pellach o ran mireinio a blaenoriaethu'r 

gwaith y mae'r Byrddau'n ei wneud i sicrhau y 

gellir rhoi ffocws gwirioneddol i 

flaenoriaethau wedi'u targedu yn 2020-2021. 

Mae'r dull hwn yn caniatáu rhywfaint o 

barhad ac arbenigedd a rennir. Mae hefyd yn 

cydnabod ysbryd a bwriad DGCLl fel yr 

amlinellir isod: 

“Mae un set o reoliadau ar gyfer 

swyddogaethau a gweithdrefnau Byrddau 

Diogelu Oedolion a Byrddau Diogelu Plant fel 

ei gilydd.  Mae hyn yn unol â’r ymrwymiad i 

ddarparu fframwaith ar gyfer gwella 

trefniadau diogelu i bawb a bod unrhyw 

rwystrau artiffisial sy’n seiliedig ar oedran yn 

dechrau cael eu torri i lawr. Mae’n cydnabod y 

bydd Byrddau’n gweithredu ochr yn ochr, y 

dylai trefniadau ar gyfer y Byrddau ganiatáu 

rhannu, cyfnewid a chydweithio ar faterion o 

bryder i’r naill a’r llall, ac y dylid cefnogi hyn 

lle bynnag y bo’n bosibl gan swyddogaethau a 

gweithdrefnau cyffredin."  (Rhan 7 Deddf 

Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant 

(Cymru) 2014) 

 

 

DYLETSWYDDAU A 

CHYFRIFOLDEBAU 

Mae Byrddau Diogelu Rhanbarthol yn atebol 
yn statudol am arwain gwaith diogelu mewn 
rhanbarth. Dylai pob plentyn ac oedolyn 
mewn perygl gael eu hamddiffyn rhag cael eu 
brifo neu eu rhoi mewn perygl o niwed neu 
gamdriniaeth, beth bynnag yw eu hoedran, 
rhyw, crefydd neu ethnigrwydd. 
Caiff plentyn ei gam-drin neu ei esgeuluso pan 
fo rhywun yn peri niwed, neu’n methu 
gweithredu i atal niwed. Gallai plant ac 
oedolion sydd mewn perygl fod mewn perygl 
o gael eu cam-drin mewn lleoliad teuluol, 
sefydliad neu gymuned gan y rhai maent yn 
eu hadnabod neu, yn fwy anaml, gan 
ddieithryn.  

Mae'r ffocws ar gyfer Byrddau Diogelu yn 
ddeublyg. Mae gan y Byrddau gyfrifoldeb i 
sicrhau bod plant ac oedolion sydd mewn 
perygl yn cael eu hamddiffyn rhag cael eu 
cam-drin, eu hesgeuluso neu fathau eraill o 
niwed ac i atal y plant neu oedolion hynny 
rhag cael eu cam-drin, eu hesgeuluso neu 
fathau eraill o niwed. 

I gyflawni’r nodau hyn bydd y Byrddau’n: 

 Hyrwyddo datblygiad strategaethau i atal 

risgiau yn effeithiol 

 Sicrhau bod asiantaethau yn gallu herio 

eu hunain a’u partneriaid wrth gyflawni 

eu cyfrifoldebau unigol a’u 

cydgyfrifoldebau o ran diogelu’n 

effeithiol 

 Sicrhau bod llais y person yn cael ei 

glywed a’i gydnabod yn ystod 

trafodaethau 
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 Hyrwyddo diwylliant o ddadansoddi ac 

adolygu’n feirniadol i sicrhau y caiff 

gwersi eu dysgu pan fo pobl yn dioddef o 

niwed oherwydd bylchau mewn polisïau, 

systemau neu ymarfer  

UNED DIOGELU BUSNESAU 

Mae gan y Byrddau bellach Uned Busnes 

Diogelu hollol weithredol, sy’n cynnwys 

Rheolwr Busnes Strategol, dau Gydlynydd 

Busnes Strategol pwrpasol a Gweinyddwr 

Busnes.  Mae Cyfarwyddiaeth Gwasanaethau 

Cymdeithasol Cyngor Caerdydd yn cynnal yr 

Uned Busnes Diogelu ar gyfer y Byrddau ac 

mae wedi’i hariannu ar sail y fformiwla 

Genedlaethol.    
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STRWYTHUR Y BWRDD 

(2019-2020)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Byrddau Diogelu Oedolion/Plant Rhanbarthol 

Is-grŵp 

Polisïau, 

Gweithdrefnau 

a Phrotocolau 

ar y cyd  

Is-grŵp 

 Cyfathrebu ac 

Ymgysylltu ar y cyd 

Is-grŵp 
Hyfforddia

nt Ar y Cyd 

 
Is-grŵp 

 Archwilio 

Plant  

Is-grŵp 

Archwilio 

Oedolion  

Paneli CAP/CAO 

Grŵp Cynllunio Busnes 

Grwpiau Gorchwyl a Gorffen (yn ôl y gofyn)  

Is-grŵp 

CAP/CAO  

Ar y cyd 

Grŵp Thematig Ecsploetiaeth  
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AELODAETH Y BWRDD 

(2019-2020) 

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 Sefyllfa 

Awdurdod Lleol  

Claire Marchant CYD-
GADEIRYDD 

Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol, Caerdydd 

Lance Carver CYD-CADEIRYDD Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol, Bro Morgannwg 

Deborah Driffield Cyfarwyddwr Cynorthwyol Gwasanaethau Plant, Caerdydd 

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

Alys Jones Rheolwr Gweithredol Diogelu ac Adolygu, Caerdydd 

Jade Harrison Rheolwr Gweithredol Gwelliant Strategol a Strategaeth  

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  

Louise Barry Cyfarwyddwr Cynorthwyol Gwasanaethau Oedolion, Caerdydd 

Caerdydd a’r Fro 

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 

Debbie Pachu 
Nyrs Benodedig ar gyfer Tîm Diogelu  Cenedlaethol GIG Cymru, Iechyd 
Cyhoeddus Cymru 

Ymddiriedolaeth Prifysgol GIG Felindre 

Jayne Elias 
Cyfarwyddwr Cynorthwyol Nyrsio a Gwella Gwasanaeth, Ymddiriedolaeth 
Prifysgol GIG Prifysgol 

Susan Morgan 
Cyfarwyddwr Gweithredol Nyrsio a Gwella Gwasanaeth, Ymddiriedolaeth 
Prifysgol GIG Felindre 

Heddlu De Cymru 

Esyr Jones 
Ditectif Uwch-arolygydd ar gyfer Uned Rheoli Sylfaenol y Dwyrain, Heddlu De 
Cymru 

Beth Aynsley 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 
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Nick Batchelar Cyfarwyddwr Addysg a Dysgu Gydol Oes, Caerdydd 

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

Tai 

Pam Toms Rheolwr Gweithredol Gwasanaethau Tai, Bro Morgannwg  

Laura Garvey-Cubbon Rheolwr Strategaeth Tai, Tai a Chymunedau, Caerdydd 

Gwasanaeth Troseddau Ieuenctid 

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

Finn Madell 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 Carchardai Ei Mawrhydi 

Helen Ryder Llywodraethwr, HMPS 

Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaeth Ambiwlans Cymru 

Nikki Harvey Pennaeth Diogelu  ar gyfer Ymddiriedolaeth Gwasanaethau Ambiwlans Cymru 

Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru 

Kay Galvin Swyddog Arweiniol Diogelu, Diogelwch Cymunedol 

Trydydd Sector 

Tracy Holdsworth Rheolwr Gwasanaeth, y Gymdeithas Genedlaethol er Atal Creulondeb i Blant  

Emma Phipps Magill Rheolwr Gwasanaeth, NYAS 

Liz Baker Cyfarwyddwr Cynorthwyol, Barnardo’s 

Morgan Fackrell Prif Weithredwr Cymorth i Fenywod Caerdydd 

Sandra Roberts Canolfan Gwasanaethau Gwirfoddol y Fro 

Richard Thomas Gofal a Thrwsio Caerdydd a Bro Morgannwg 

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, bydis a nodwyd a chyd-gadeiryddion, ar gais. 
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CYFRANIAD YR AELOD AT EFFEITHIOLRWYDD 

BWRDD 

PRESENOLDEB 

Roedd cynghorwyr cyfreithiol o Gaerdydd a Bro Morgannwg yn bresennol i gynghori pan oedd 

angen. 

Ffurfiad  cynrychiolwyr ychwanegol yr Is-grwpiau canlynol: 

 Is-Grŵp Adolygu Arfer Plant ac Oedolion 

 Is-grŵp Hyfforddiant 

 Is-grŵp Archwilio Plant 

 Is-grŵp Archwilio Oedolion 

 Is-grŵp Cyfathrebu ac Ymgysylltu 

 Is-grŵp Polisïau, Gweithdrefnau a Phrotocol 

 Grŵp Thematig Ecsploetiaeth  

Asiantaeth Presennol Absennol 

Gwasanaethau Oedolion Caerdydd 4 0 

Gwasanaethau Oedolion Bro Morgannwg 4 0 

Gwasanaethau Plant Caerdydd 4 0 

Gwasanaethau Plant Bro Morgannwg 4 0 

Heddlu De Cymru 4 0 

Y Gwasanaeth Prawf Cenedlaethol 4 0 

Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro 3 1 

Ymddiriedolaeth Prifysgol GIG Felindre 3 1 

Bwrdd Iechyd Abertawe Bro Morgannwg 3 1 

Addysg Cyngor Caerdydd 1 3 

Addysg Bro Morgannwg 3 1 

Tai Caerdydd 3 1 

Tai Bro Morgannwg 4 0 

Gwasanaeth Troseddau Ieuenctid Caerdydd 1 3 

Gwasanaeth Troseddau Ieuenctid Bro Morgannwg 2 2 

Iechyd Cyhoeddus Cymru (Tîm Diogelu Cenedlaethol) 2 2 

Tîm Ambiwlans Cymru, Ymddiriedolaeth y GIG 2 2 

Barnardo’s  3 1 

Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru 0 4 

NSPCC (aelod tybiannol cytûn yn 2019) 0 4 

Gwasanaeth Eiriolaeth Ieuenctid Cenedlaethol (NYAS) 0 4 

Fisâu a Mewnfudo y DU / Swyddfa Gartref  1 3 

Cymorth i Fenywod Caerdydd 0 4 

Cynrychiolydd y Bwrdd Diogelu Annibynnol Cenedlaethol 2 2 

Darparwyr Gofal 3 1 

Dysgu ac Anableddau 3 1 
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 Grwpiau Gorchwyl a Gorffen (yn ôl y gofyn)  

DELIO Â MATERION PRESENOLDEB 

Deliwyd â materion presenoldeb ag 

asiantaethau unigol drwy broses 

uwchgyfeirio. Pe bai dau gyfarfod wedi'u colli, 

byddai aelod o'r Bwrdd yn cael e-bost gan y 

Rheolwr Busnes. Cafodd yr asiantaeth unigol 

gyfle i egluro'r rhesymau dros yr absenoldeb 

hwn a dywedwyd hyn wrth y cyd-

gadeiryddion. Os oedd angen, ysgrifennodd y 

cyd-gadeiryddion yn uniongyrchol at yr aelod 

o'r Bwrdd.  

Roedd y problemau presenoldeb o du Addysg 

Caerdydd, Gwasanaeth Tân ac Achub De 

Cymru, Gwasanaeth Troseddau Ieuenctid 

Caerdydd ac UKVI/Y Swyddfa Gartref yn deillio 

o faterion staffio a newid cyfrifoldebau. 

Datryswyd unrhyw faterion yn fewnol a 

deliwyd â diffyg presenoldeb. Gwelwyd 

gwelliant sylweddol yn nifer y bobl sy'n 

bresennol o’r asiantaethau hyn yn 2020. 

Yn 2019, oherwydd dull newydd NSPCC De 

Cymru a'r ffaith y byddai capasiti a gallu'r 

NSPCC i fynychu cyfarfodydd y Bwrdd yn 

rheolaidd yn cael eu cyfaddawdu rywfaint, 

cytunwyd y byddai'r NSPCC yn cadw 

aelodaeth dybiannol. Mae'r aelod o'r Bwrdd 

o'r NSPCC yn adolygu cofnodion ac 

argymhellion yn rheolaidd ac mae’r NSPCC yn 

cyfrannu at y Bwrdd drwy fod yn aelod o'r 

Grŵp Adolygu Ymarfer Plant/Oedolion a 

mynychu cyfarfodydd yn rhithiol os oes modd. 

Gobeithio y bydd galluogi mwy o gyfarfodydd 

i gael eu cynnal yn rhithiol yn y dyfodol yn 

helpu aelodau fel NSPCC i barhau i fynychu. 

Er nad yw NYAS (Gwasanaeth Eiriolaeth 

Cenedlaethol Ieuenctid) yn gallu mynychu 

cyfarfodydd y Bwrdd oherwydd materion 

capasiti mae wedi cyfrannu llawer at 

effeithiolrwydd y Bwrdd mewn meysydd 

eraill. Cwblhaodd yr aelod o’r Bwrdd dros 

NYAS 'Adroddiad Ymgynghorol i Fwrdd 

Diogelu Caerdydd a'r Fro – Sut i Ymgorffori 

Cyfranogiad/Ymgysylltiad Plant a Phobl Ifanc'. 

Mae'r aelod o Fwrdd NYAS hefyd wedi bod yn 

aelod gweithgar o'r Is-grŵp Cyfathrebu ac 

Ymgysylltu a'r Grŵp Gorchwyl a Gorffen 

Ymgysylltu a Chyfranogi lle mae'r gwaith o 

ddatblygu argymhellion adroddiad cynghori 

NYAS yn parhau. 

Cysylltodd y Rheolwr Busnes â Chymorth i 

Fenywod Caerdydd ym mis Gorffennaf 2019 i 

gadarnhau aelodaeth. Cadarnhawyd 

aelodaeth gan Gymorth i Fenywod Caerdydd 

ond nid yw presenoldeb y Bwrdd wedi'i 

ddatrys. Bydd cyfarfod gyda chyd-

gadeiryddion y bwrdd a Chymorth i Fenywod 

yn cael ei drefnu maes o law. 

Cytunwyd bod angen aelodaeth er mwyn i 

weithwyr proffesiynol allu cynrychioli'r 

trydydd sector yn ehangach. Gweithiodd yr 

Uned Fusnes yn agos gyda hwylusydd Iechyd a 

Gofal Cymdeithasol y Trydydd Sector i'w 

benodi i'r rolau hyn ym mis Chwefror 2020. 

Enwebwyd dau aelod i gynrychioli oedolion a 

phlant a chofnodir y presenoldeb yng 

nghofnodion 2020-2021. 
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CYFRANIAD ASIANTAETHAU UNIGOL 
Mae'r Bwrdd yn adolygu effeithiolrwydd y mesurau a gymerwyd gan bartneriaid a chyrff eraill mewn 
perthynas â diogelu drwy archwiliadau, adolygiadau a rheoli perfformiad yn barhaus. Cynrychiolir yr 
holl asiantaethau partner statudol gofynnol ar y Bwrdd a chaiff is-grwpiau a phresenoldeb eu 
monitro yn y cyfarfodydd hyn.  Ceir cyfraniad ariannol ar dudalen 37. 

Mae cyfraniad asiantaethau unigol i waith y Bwrdd yn parhau i fod yn elfen gref o waith y Bwrdd ac 

mae cyflwyno eitem agenda 'Pynciau Poeth' wedi rhoi cyfle rheolaidd i bartneriaid fod yn dryloyw 

gydag unrhyw bryderon diogelu ac wedi galluogi'r Bwrdd i gael sgyrsiau adeiladol, ac ar adegau 

heriol. Mae hyn yn caniatáu i'r Bwrdd gynnig mecanweithiau cymorth i asiantaethau partner gan 

sicrhau bod diogelu yn gyfrifoldeb i bawb. Er bod ychwanegu'r eitem agenda 'Pynciau Poeth' wedi 

golygu cynnydd mewn tryloywder a her angenrheidiol, mae angen datblygu cysondeb cyfraniad 

asiantaeth unigol o hyd a sicrhau parhad o ran yr hyn sy'n gweithio'n dda ar hyn o bryd. Mae BDRh 

Caerdydd a’r Fro yn bwriadu diweddaru Cyfansoddiad/Telerau Cytundeb BDRh Caerdydd a’r Fro i 

sicrhau bod holl aelodau'r Bwrdd yn deall eu cyfrifoldeb i adrodd am unrhyw faterion/pryderon yn 

eu meysydd o dan yr eitem hon ar yr agenda. Mae hwn yn gam gweithredu i'r Bwrdd yn 2020-2021. 

Gweler tudalen 32-34 am wybodaeth ac enghreifftiau o'r Pynciau Poeth a drafodwyd yn 2019-2020. 

Disgwylir i asiantaethau partner enwebu staff i gyfrannu at y rhan fwyaf o is-grwpiau (yn dibynnu ar 

briodoldeb is-grŵp) a grwpiau gorchwyl a gorffen. Mae'r rhan fwyaf o asiantaethau partner yn 

cyfrannu'n effeithiol ac i'r rhai lle nad oes aelodaeth ddiffygiol defnyddir y broses uwchgyfeirio a 

amlinellir ar dudalen 9. Teimlwyd bod angen adolygiad o aelodaeth/presenoldeb i is-grwpiau er 

mwyn sicrhau mai gweithwyr proffesiynol oedd yn y sefyllfa orau i ddatblygu'r gwaith. Cynhaliwyd yr 

adolygiad hwn yn ystod y Diwrnod Datblygu yn 2020 lle trafodwyd aelodaeth, llywodraethu ac 

addasrwydd. Bu gwelliannau eisoes ers yr adolygiad hwn gyda phresenoldeb, atebolrwydd a dyrannu 

ffrydiau gwaith yn fwy cadarn. O fewn yr is-grwpiau, mae'n ofynnol i asiantaethau sy'n aelodau 

ymgymryd â darnau penodol o waith i helpu cynlluniau gwaith yr is-grwpiau i symud ymlaen a 

chyflawni amcanion y Bwrdd. Mae rhai enghreifftiau o'r gwaith a gwblhawyd a chyfraniadau 

sylweddol yn 2019-2020 i'w gweld isod: 

Aelod-asiantaeth Cyfraniad 

Gwasanaethau 
Cymdeithasol 
Caerdydd 

 Cyd-gadeirydd y Bwrdd 

 Cadeirydd y Grŵp Cynllunio Busnes 

 Cyd-gadeirydd Grŵp Gweithredu Gweithdrefnau Diogelu Cymru 

 Cyfrannu at ddatblygu a lansio Gweithdrefnau Diogelu Cymru 

 Adroddiad archwilio ar y Fframwaith Ymholiadau Critigol 

 Cadeirydd yr Is-grŵp Archwilio Plant  

 Cadeirydd yr Is-grŵp Hyfforddi ar gyfer rhan gyntaf y flwyddyn 

 Archwiliad wedi'i gwblhau ar gronolegau asiantaethau unigol ar gyfer cynadleddau 

 Strategaeth Hyfforddi 

 Cadeirydd Is-grŵp Cyfathrebu ac Ymgysylltu 

 Darparu stori defnyddwyr gwasanaeth yn y Bwrdd mewn perthynas â gwaith 
ecsploetiaeth 

Gwasanaethau 
Cymdeithasol, Bro 
Morgannwg 

 Cyd-gadeirydd y Bwrdd 

 Cyd-gadeirydd Grŵp Gweithredu Gweithdrefnau Diogelu Cymru 

 Arwain ar ddatblygu a lansio Gweithdrefnau Diogelu Cymru  
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 Cadeirydd Is-grŵp Polisïau, Gweithdrefnau a Phrotocolau  

 Cadeirydd Is-grŵp Adolygu Arfer Plant/Oedolion 

Bwrdd Iechyd 
Prifysgol 
Caerdydd a’r Fro 

 Cadeirydd yr Is-grŵp Archwilio Oedolion  

 Archwiliad wedi'i gwblhau ar Adrodd Wlserau Pwysau 

 Cyflwyniad i'r Bwrdd ar 'Iechyd CHAT' 

Heddlu De Cymru  Cadeirydd Grŵp Gorchwyl a Gorffen yr Wythnos Ddiogelu Genedlaethol 

 Cadeirydd y Grŵp Thematig Ecsploetiaeth 

 Cadeirydd yr Is-grŵp Hyfforddi am gyfnod byr 

Gwasanaeth 
Prawf 
Cenedlaethol 

 Is-gadeirydd yr Is-grŵp Adolygu Ymarfer Plant/Oedolion  

Ymddiriedolaeth 
Prifysgol GIG 
Felindre 

 Is-gadeirydd yr Is-grŵp Hyfforddi  

Addysg, Caerdydd  Cadeirydd yr Is-grŵp Hyfforddi ar ddiwedd y flwyddyn 

 Cadeirydd Grŵp Gorchwyl a Gorffen Ymgysylltu a Chyfranogiad 

 Cyfrannu at Addysg Ddewisol yn y Cartref ac Ymgynghoriad Cadw Dysgwyr Yn Ddiogel 
Llywodraeth Cymru 

Addysg, Bro 
Morgannwg 

 Cyfrannu at Addysg Ddewisol yn y Cartref ac Ymgynghoriad Cadw Dysgwyr Yn Ddiogel 
Llywodraeth Cymru 

Gwasanaeth 
Eiriolaeth 
Ieuenctid 
Cenedlaethol: 

 Adroddiad wedi'i gwblhau ar 'Sut i ymgorffori Cyfranogiad/Ymgysylltu â Phlant a Phobl 
Ifanc' 

 Holiadur drafft wedi'i gwblhau, i'w gwblhau gan blant yn dilyn cynadleddau 

 

Yn ogystal â'r uchod, mae aelodau’r is-grŵp yn rhoi cryn dipyn o amser ac ymdrech i gefnogi gwaith 

a chynlluniau gwaith uchod yr is-grwpiau a'r Bwrdd. Gall holl ymdrechion ac ymrwymiad 

asiantaethau sy'n aelodau fod yn anodd eu dangos mewn modd mesuradwy.   
 

Mae'r cyfraniad at broses, rheoli, cyhoeddi adolygiadau, yn enghraifft arall o'r gwaith sy'n gofyn am 

lefelau uchel o fewnbwn, gwybodaeth, arbenigedd a chryn dipyn o amser. Cofnodir cyfraniadau 

asiantaethau sy'n aelodau i adolygiadau yn 2019-2020 isod:   

 

 

 

 

 

 

 

 

Aelod-
asiantaeth 

Cyfraniad at adolygiadau 2019-2020 Cyfanswm 

Cadeirydd/cadeiryddion Adolygydd/adolygwyr Aelod(au) 
o'r panel 

Hwylusydd/hwyluswyr 
FfPA 

Mynd ar 
hyfforddiant 

Dyrannwyd    Cysgodi  

Gwasanaethau 
Cymdeithasol 
Caerdydd 

 1   2  3 6 

Gwasanaethau 
Cymdeithasol, 
Bro Morgannwg 

 2 1 1 3   7 

Bwrdd Iechyd 
Prifysgol 
Caerdydd a’r Fro 

  1  2   3 

Heddlu De 
Cymru 

1  1  2   4 

Y Gwasanaeth 
Prawf 
Cenedlaethol 

 1   2   3 

Ymddiriedolaeth 
Prifysgol GIG 
Felindre 

    1 1  2 

Addysg, 
Caerdydd 

    1  1 2 

Addysg, Bro 
Morgannwg 

     1  1 

Tai, Caerdydd     4   4 

Tai, Bro 
Morgannwg 

 1   1   2 

Cyfreithiol, 
Caerdydd 

       0 

Cyfreithiol, Bro   1     1 
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GWEITHREDU'R CYNLLUN BLYNYDDOL 

CYFLAWNI’R CANLYNIADAU  

Ar ddiwedd 2018-2019, cynhaliodd y Bwrdd y 

Diwrnod Datblygu blynyddol lle cafodd 

cyflawniadau 2018-2019 eu hadolygu gan 

ddefnyddio'r Adnodd Hunanasesu a 

ddatblygwyd gan Practice Solutions ar gyfer 

Llywodraeth Cymru a gosodwyd y 

blaenoriaethau ar gyfer 2019-2020 er mwyn 

llywio ein Cynllun Blynyddol. Er mwyn sicrhau 

mai'r Bwrdd oedd yn y sefyllfa orau i gyflawni 

ei ganlyniadau, adolygwyd strwythur, 

aelodaeth ac agenda'r Bwrdd.  

Mae gan bob Is-grŵp gynllun gwaith ar gyfer y 

flwyddyn, sy'n cyd-fynd â blaenoriaethau a 

chanlyniadau'r Bwrdd a nodir yn y Cynllun 

Blynyddol. Drwy gydol y flwyddyn, er mwyn 

sicrhau bod ein canlyniadau'n cael eu 

monitro'n effeithiol, byddai pob Is-grŵp yn 

adrodd yn ffurfiol ym mhob un o gyfarfodydd 

y Bwrdd ac adroddiad cynnydd yn amlinellu 

cyflawniadau yn erbyn y cynlluniau gwaith ac 

o ganlyniad, byddai'r Cynllun Blynyddol yn 

cael ei drafod.  

Rydym hefyd yn derbyn adroddiadau 

blynyddol asiantaethau partner, gan roi 

sicrwydd i'r Bwrdd o'r gwaith diogelu sy'n 

mynd rhagddo mewn asiantaethau partner 

unigol.  

 

BLAENORIAETHAU A NODIR 

Fel y rhestrir yng Nghynllun Blynyddol 2017-2018 nododd y Bwrdd y blaenoriaethau canlynol: 

 

Blaenoriaeth 1 Gweithlu ac Ymarfer 

Blaenoriaeth 2 Hawliau, Gwerthoedd a Llais y Person 

Blaenoriaeth 3 Sector Darparwyr Annibynnol 
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BLAENORIAETH UN:  GWEITHLU AC YMARFER 

 

 

 

 

 

Pa gamau a gymerwyd gennym? 

 Mabwysiadu Gweithdrefnau Diogelu 

Cymru a datblygu Rhoi'r Wybodaeth 

Ddiweddaraf i chi cylchlythyr i sicrhau bod 

y gweithlu'n cael y wybodaeth 

ddiweddaraf am ddatblygiadau o ran 

gweithredu Gweithdrefnau Diogelu Cymru 

mewn perthynas â hyfforddiant a pholisïau 

 Sefydlu Grŵp Gweithredu Gweithdrefnau 

Diogelu Cymru i sicrhau bod y 

gweithdrefnau yng Nghaerdydd a Bro 

Morgannwg yn cael eu gweithredu'n 

gadarn 

 Llunio strategaeth hyfforddi 

amlasiantaethol yn barod i'w lansio a'i 

gweithredu yn ystod 2020, gan sicrhau dull 

cadarn o ymdrin â hyfforddiant 

amlasiantaethol 

 Gwella'r broses o gofnodi argymhellion o 

adolygiadau a sicrhau bod y rhain yn cael 

eu grwpio o dan wahanol themâu 

 Lledaenu gwersi a ddysgwyd o Adolygiadau 

Ymarfer drwy Briffiadau 7 munud 

 Datblygu fframwaith perfformiad cadarn 

gan ddefnyddio ystod o ddata i ddeall 

cryfderau a heriau ein systemau diogelu i 

gefnogi gwelliant parhaus 

 Datblygwyd Strategaeth Ecsploetiaeth 

sydd bellach wedi'i gyhoeddi 

 Adolygwyd effeithiolrwydd arferion 

diogelu amlasiantaethol ynghylch 

digartrefedd  

 Derbyniwyd atgyfeiriad APB mewn 

perthynas â digartrefedd a chytunwyd ar 

FfPA – caiff y dysgu o hyn ei ledaenu'n 

eang yn ystod 2020 

 

Beth oedd y canlyniadau?  
 Roedd gweithwyr proffesiynol yn cael y 

wybodaeth ddiweddaraf am y cynlluniau 

gweithredu ar gyfer Gweithdrefnau 

Diogelu Cymru 

 Mae'r Bwrdd bellach mewn gwell sefyllfa i 

ddarparu (a chomisiynu darparwyr allanol i 

ddarparu) hyfforddiant amlasiantaethol yn 

y dyfodol 

 Mae argymhellion adolygiadau bellach yn 

cael eu cofnodi a'u monitro'n fwy effeithiol 

ac felly caiff dysgu ei ledaenu mewn modd 

mwy amserol (gweler tudalennau 20-25 

am wybodaeth am adolygiadau) 

 Mae themâu'n cael eu nodi (gweler 

tudalennau 20-25 am wybodaeth am 

adolygiadau) sydd wedi arwain at y gallu i 

BETH OEDD Y CANLYNIAD A FWRIADWYD? 

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

gwybodaeth i ddiogelu plant ac oedolion yn y rhanbarth yn effeithiol 

SUT Y GWNAETHOM GYNLLUNIO EI GYFLAWNI? 

Mae’r Bwrdd wedi cael sicrwydd bod ymarfer diogelu rhyng-asiantaethol effeithiol ar 

waith, a gefnogir gan bolisïau a gweithdrefnau, gyda hyfforddiant aml-asiantaeth cadarn. 

https://www.cardiffandvalersb.co.uk/adults/professionals/wales-safeguarding-procedures/
https://www.cardiffandvalersb.co.uk/adults/professionals/wales-safeguarding-procedures/
https://www.cardiffandvalersb.co.uk/wp-content/uploads/7-Minute-Briefings-Adult-Practice-Reviews-Themes-Adults.pdf
https://www.cardiffandvalersb.co.uk/wp-content/uploads/Exploitation-Strategy_ENGLISH.pdf
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rannu'r themâu hyn ar lefel genedlaethol 

ac wedi galluogi'r Is-grŵp i gynllunio 

digwyddiadau thematig ar gyfer gweithwyr 

proffesiynol. Gobeithio y bydd hyn yn 

golygu y gall gweithwyr proffesiynol 

gyfrannu a gweithredu'r gwersi sy'n cael 

eu dysgu o adolygiadau ymarfer. 

 Mae lledaenu Briffiadau 7 munud hefyd yn 

galluogi gweithwyr proffesiynol i ddysgu a 

datblygu a chael gwybodaeth yn y gwersi 

sy'n deillio o adolygiadau 

 Mae'r Bwrdd bellach mewn gwell sefyllfa i 

nodi meysydd allweddol o arfer da a 

meysydd i'w gwella o'r ystod o ddata sy'n 

cael eu coladu yn y Fframwaith 

Perfformiad 

 Gall gweithwyr proffesiynol ddefnyddio'r 

strategaeth ecsploetiaeth i nodi'n glir y 

meysydd gwaith y bydd y Bwrdd yn mynd 

i'r afael â hwy ac yn cyfrannu at unrhyw 

newid polisi neu arfer mewn perthynas ag 

ecsploetiaeth o ganlyniad 

 mae cynrychiolydd o dai bellach yn 

mynychu cyfarfodydd amlasiantaethol ar 

gyfer Mynychwyr Mynych 

 Bydd dysgu pellach ynghylch arferion 

diogelu a digartrefedd yn cael ei nodi 

drwy'r FfPA y cytunwyd arno a gellir 

defnyddio hyn i lywio arfer a pholisïau yn 

2020-2021 

 

Beth sydd angen inni ei wneud i adeiladu ymhellach ar hyn? 

 Disgwylir gweithredu'r CGC yn llawn yn 

2020-2021 gyda hyfforddiant 

amlasiantaethol yn cael ei ddarparu a 

pholisïau'n cael eu diweddaru yn unol â'r 

gofynion 

 Datblygu Fframwaith Dysgu i sicrhau bod y 

gwaith o fonitro a chofnodi argymhellion 

yn parhau a bod diwylliant dysgu cadarn o 

fewn Caerdydd a'r Fro 

 Rhannu themâu o adolygiadau yn 

rhanbarthol ac yn genedlaethol 

 Cynllunio digwyddiadau thematig i rannu 

dysgu ac arfer da gyda gweithwyr 

proffesiynol ar draws pob asiantaeth 

 Parhau i ledaenu sesiynau briffio 7 munud 

a sicrhau bod hyn yn rhan annatod o'r 

Fframwaith Dysgu 

 Adeiladu ar y Fframwaith Perfformiad i 

sicrhau adolygiad dadansoddol effeithiol 

o'r holl ddata 

 Datblygu cynllun gweithredu clir i sicrhau 

bod y Strategaeth Ecsploetiaeth yn cael ei 

gweithredu'n effeithiol 

 Parhau i ddysgu a rhannu arfer da mewn 

perthynas â digartrefedd a diogelu yn 

2020-2021 

 

 

 

 

 

https://www.cardiffandvalersb.co.uk/adults/resources/7-minute-briefings/
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BLAENORIAETH DAU:  HAWLIAU, GWERTHOEDD 

A LLAIS Y PERSON 

 

 

 

 

 
 

Pa gamau a gymerwyd gennym? 

 Datblygodd y Gwasanaeth Eiriolaeth 

Ieuenctid Cenedlaethol (NYAS) 

adroddiad ar ran y Bwrdd ar 'Sut i 

ymgorffori Cyfranogiad/Ymgysylltiad 

Plant a Phobl Ifanc' 

 Sefydlwyd y Grŵp Gorchwyl a Gorffen 

Cyfranogiad ac Ymgysylltu i ddilyn 

nifer o argymhellion o adroddiad 

NYAS 

 Sefydlwyd dau grŵp ffocws pobl ifanc 

i ymgynghori â phobl ifanc ar y dulliau 

effeithiol a phriodol o ymgysylltu â 

phlant a phobl ifanc o fewn y Bwrdd 

Diogelu Rhanbarthol, i gael barn 

ehangach ar bobl ifanc ar rôl y bwrdd 

ac i godi ymwybyddiaeth o ddiben a 

swyddogaeth y Bwrdd 

 Datblygwyd arolwg i gwmpasu 

gwybodaeth plant a phobl ifanc yng 

Nghaerdydd a Bro Morgannwg am 

fodolaeth, diben a ffrydiau gwaith y 

Bwrdd. Rhannwyd canlyniadau'r 

arolwg hwn â'r Bwrdd Diogelu 

Cenedlaethol ac fe'u defnyddir i lywio 

ein gwaith gyda phlant a phobl ifanc 

yn y dyfodol 

 Cynhaliodd yr Is-grŵp Cyfathrebu ac 

Ymgysylltu ymarfer cwmpasu. 

Defnyddiwyd yr ymarfer cwmpasu 

hwn i ddechrau datblygu proses ar 

gyfer ymgynghori â phlant ac oedolion 

sydd mewn perygl sy'n defnyddio'r 

gwasanaethau 

 Traddodwyd nifer o straeon goroeswr 

yn ystod Wythnos Ddiogelu 

Genedlaethol 

 Mae adran wedi'i chynnwys yn yr 

agenda o'r enw 'Stori Defnyddiwr 

Gwasanaeth'. Eitem agenda yw hon a 

ddefnyddir i sicrhau bod hawliau, 

gwerthoedd a llais pobl yn cael eu 

hystyried o fewn cylch gwaith y Bwrdd 

 Mae gan y Bwrdd Iechyd Fwrdd 

Iechyd Fwrdd Ieuenctid yr 

ymgynghorir ag ef ar unrhyw 

ddogfennau, polisïau, gweithdrefnau 

sy'n ymwneud â phlant, mae tîm 

diogelu'r Bwrdd Iechyd yn cyfarfod â'r 

Bwrdd Ieuenctid yn rheolaidd a 

gwahoddwyd aelodau'r Bwrdd hwn i 

gymryd rhan yn y gwaith 

amlasiantaethol wrth baratoi ar gyfer 

yr Wythnos Diogelu Genedlaethol 

(gweler y canlyniadau ar y dudalen 

nesaf) 

 

BETH OEDD Y CANLYNIAD A FWRIADWYD? 

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

clywed a’u grymuso o ran pryderon diogelu 

SUT Y GWNAETHOM GYNLLUNIO EI GYFLAWNI? 

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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Beth oedd y canlyniadau?  

 O ganlyniad i waith cyfranogiad 

cynyddol y Bwrdd, mae plant a phobl 

ifanc yn cymryd mwy o ran yn y 

gwaith o ddarparu rhai o'r ffrydiau 

gwaith. Roedd y grwpiau ffocws ar 

gyfer pobl ifanc yn rhan annatod o'r 

gwaith o gyflwyno ein 'Cynhadledd 

Wythnos Ddiogelu Genedlaethol ar 

gyfer Pobl Ifanc' a gynhaliwyd yn 

Arena Motorpoint. Rhoddodd y bobl 

ifanc gyflwyniad a fideo ar Ddiogelu i 

nifer o ddisgyblion ysgol o bob rhan o 

Gaerdydd a'r Fro gan godi proffil y 

bwrdd diogelu a diogelu'n gyffredinol 

 Symudodd y grŵp Gorchwyl a Gorffen 

Cyfranogiad ac Ymgysylltu ymlaen i 

ddatblygu fframwaith i'w gwblhau a'i 

lansio yn 2020 

 Roedd yr arolwg a ddatblygwyd yn 

gallu rhoi cipolwg ar farn plant a 

phobl ifanc ledled Caerdydd a'r Fro 

mewn perthynas â'u gwybodaeth am 

fodolaeth, diben a ffrydiau gwaith y 

bwrdd.  

 Trafodwyd canlyniad yr arolygon hyn 

yn ein Diwrnod Datblygu a'i 

ddefnyddio i lywio ein Cynllun 

Blynyddol ar gyfer 2020-2021. Roedd 

hyn yn sbardun wrth benderfynu y 

dylai'r flaenoriaeth benodol hon 

barhau ar y cynllun blynyddol wrth i'r 

gwaith fynd rhagddo. 

 Datblygwyd ffurflen adborth i blant yn 

dilyn cynadleddau gyda'r cynllun i 

ddefnyddio hyn fel sylfaen ar gyfer 

datblygu ffurflen adborth i oedolion 

yn 2020 

 O ganlyniad i'r straeon gan oroeswyr a 

gyflwynwyd yn ystod wythnos 

ddiogelu genedlaethol, cysylltodd un 

goroeswr yn uniongyrchol â'n aelod 

o'r Bwrdd ar gyfer Bwrdd Iechyd 

Prifysgol Caerdydd ar Fro Betsi 

Cadwaladr i drafod pwysigrwydd 

defnyddio Eiriolwr Annibynnol ar 

Drais domestig (IDVAs) yn y 

rhanbarth. Oherwydd hyn, trefnodd 

Tîm Diogelu VAWDASV Bwrdd Iechyd 

Prifysgol Caerdydd a’r Fro gwrdd â 

Cymorth i Fenywod Cymru  gyfarfod 

ag Is-grŵp VAWDASV Cymru i roi 

cyflwyniad ynghylch IDVA Iechyd.   

 O dan yr eitem agenda 'Stori 

Defnyddwyr Gwasanaeth', rhoddwyd 

cyflwyniad i'r Bwrdd ar gamfanteisio'n 

rhywiol ar blant a gwerthusiad pobl 

ifanc o'r gwasanaethau. Sefydlwyd 

Grŵp Llywio Camfanteisio'n Rhywiol 

ar Blant i ddysgu o brofiadau pobl 

ifanc sydd wedi cael eu hecsbloetio'n 

rhywiol. Diben y grŵp hwn oedd cael 

barn y bobl ifanc ar y cymorth y 

maent wedi'i gael i wella'r 

gwasanaethau presennol ar gyfer 

goroeswyr camfanteisio'n rhywiol ar 

blant. Datblygodd y bobl ifanc eu 

diffiniad cyfeillgar i bobl ifanc eu 

hunain, a fyddai'n ddibynadwy ac yn 

ddealladwy i eraill: "Gallai 

Camfanteisio Rhywiol ar Blant  fod yn 

fydd pan fydd rhywun yn rhoi pethau 

fel cariad, hoffter, bwyd, arian a 

rhoddion i chi, ond yna'n gwneud i chi 

wneud pethau rhywiol i'w talu'n ôl. 

Efallai byddan nhw'n gwneud i chi 

deimlo'n arbennig, neu wneud i chi 

feddwl eich bod mewn perthynas, ond 

nid yw hynny'n wir. Weithiau gallant 

fod yn dreisgar neu ddweud pethau 

cas." (Grŵp Llywio Camfanteisio'n 

Rhywiol ar Blant, Caerdydd 2019) Prif 

nod y prosiect oedd casglu'r 

wybodaeth a'r data drwy ystod o 

gyfryngau creadigol, gan arwain at 

fideo adnoddau ynghylch 

camfanteisio'n rhywiol ar blant i'w 

ddefnyddio gan weithwyr 

proffesiynol, pobl ifanc a 

https://vimeo.com/344804797
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rhieni/gofalwyr. Ysgrifennodd y bobl 

ifanc y sgript, cwblhau'r recordiadau 

llais a chyfarwyddo'r gwaith 

animeiddio. Cafwyd nifer o 

ganlyniadau cadarnhaol yr adborth 

hwn a rhai argymhellion yn dilyn y 

darn hwn o waith 
 

Cadarnhaol 

 Roedd pobl ifanc yn gwerthfawrogi 

gallu cael amser allan o'u trefn 

arferol, ac roedd hyn yn rhan 

hanfodol o'u proses wella a'u galluogi 

i ddatblygu mecanweithiau ymdopi 

 Gwnaeth rhai gwasanaethau iddynt 

deimlo'n gadarnhaol a'u hatal rhag 

meddwl am feddyliau negyddol 

 Roedd faint o gymorth a gawsant gan 

wasanaethau yn eu helpu i ddeall 

beth oedd wedi bod yn digwydd 

iddynt. Teimlai'r bobl ifanc fod y 

gwasanaethau'n cynnig lle diogel 

iddynt leisio eu pryderon eu hunain 

 Cafodd defnyddwyr gwasanaeth ar y 

cyfan brofiad cadarnhaol mewn 

lleoliad ysgol 

Argymhellion 

 Cymorth ac ôl-ofal parhaus i bobl 

ifanc 

 Cyfathrebu rhwng gweithwyr 

proffesiynol a sefydliadau 

 Cysondeb gweithwyr proffesiynol 

 Cyfathrebu rhwng gweithwyr 

proffesiynol a phobl ifanc 

Ystyriodd y bwrdd yr argymhellion a'r 

camau nesaf posibl. Mae nifer o'r 

argymhellion yn addas ar gyfer themâu 

sy'n codi mewn adolygiadau (gweler y 

dudalen) ac felly teimlwyd y gallai 

datblygu fframwaith cyfranogi ac 

amrywiaeth o ddigwyddiadau dysgu sy'n 

ymchwilio i themâu adolygiadau ac 

argymhellion eraill helpu gweithwyr 

proffesiynol ac asiantaethau i ddysgu 

gwersi o'r gwaith hwn ar sail 

amlasiantaethol.

Beth sydd angen inni ei wneud i adeiladu ymhellach ar hyn? 

 Cwblhau ac ymsefydlu'r fframwaith 

cyfranogi 

 Parhau i weithio gyda'r grwpiau 

ffocws pobl ifanc i sicrhau cysylltedd 

 Defnyddio canlyniadau'r arolwg (rhai 

enghreifftiau isod) i lywio gwaith gyda 

phobl ifanc yn y dyfodol 

 Datblygu a gweithredu ffurflen 

adborth i'w defnyddio yn ystod y 

broses ddiogelu ar gyfer yn unol â’r 

un a ddatblygwyd i blant (gan 

gynnwys cynadleddau amddiffyn) i'w 

harchwilio 6 mis ar ôl y dyddiad 

gweithredu. 

 Datblygu rhaglen ar gyfer gwaith yn y 

dyfodol gydag arbenigwyr drwy 

brofiad i sicrhau bod gwaith a llais 

goroeswyr yn parhau i gael eu clywed
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No, 23, 38%

No Response, 
15, 25%

If you were given the opportunity to be a part of 
the Cardiff & Vale Regional Safeguarding Board and 
the work that they do to keep young people safe, 

would you be interested?
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safeguarding issues to you?

Isod ceir rhai o ganlyniadau'r arolwg a roddwyd i blant a phobl ifanc yn ystod y gynhadledd ddiogelu 
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BLAENORIAETH TRI:  SECTOR DARPARWYR 

ANNIBYNNOL 

 

 

 

 
 

Pa gamau a gymerwyd gennym? 

 Mae'r Weithdrefn Uwchgyfeirio 

Pryderon bellach wedi'i chwblhau ar 

draws y rhanbarth 

 Mae offer cyffredin bellach wedi'u 

rhoi ar waith ar draws y rhanbarth ac 

yn dechrau cael eu hymgorffori, gan 

gynnwys matrics risg newydd 

 Mae un contract ar draws y rhanbarth 

gydag achosion preswyl a nyrsio 

cartrefi sy'n cael ei ddefnyddio gan 

awdurdodau lleol a Bwrdd Iechyd 

Prifysgol Caerdydd a’r Fro  

 Cynhaliwyd cyfarfodydd rhanbarthol 

rheolaidd gydag Awdurdodau Lleol a 

Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r 

Fro. Yn 2020, Sefydlwyd Grwpiau 

Achosion gyda chydweithwyr o Iechyd 

Cyhoeddus Cymru ac Iechyd yr 

Amgylchedd i fonitro digwyddiadau 

mewn cartrefi gofal. 

Beth oedd y canlyniadau?  
 

 Proses safonol ar gyfer perfformiad 

darparwyr a materion sicrhau 

ansawdd. 

 Presenoldeb cynrychiolwyr partner 

mewn cyfarfodydd Sicrhau Ansawdd a 

chyfarfodydd Uwchgyfeirio Pryderon. 

 Manyleb gwasanaeth sy'n seiliedig ar 

ganlyniadau, gyda gofyniad i ddangos 

tystiolaeth o'r effaith ar ddefnyddwyr 

gwasanaeth unigol. 

 Cafodd darparwyr gymorth amserol a 

phriodol gan weithwyr proffesiynol 

ynghylch rheoli achosion o Covid yn 

eu cartrefi.   

Beth sydd angen inni ei wneud i adeiladu ymhellach ar hyn? 

Mae'r Bwrdd yn cydnabod bod gwaith pellach 

i'w wneud o dan y flaenoriaeth hon. Ni fydd 

hyn yn parhau i fod yn flaenoriaeth yng 

Nghynllun Blynyddol 2020-2021ac mae Bwrdd 

Diogelu Rhanbarthol Caerdydd a’r Fro yn 

fodlon â'r gwaith a wnaed eisoes, fodd 

bynnag, er mwyn parhau â'r gwaith 

cadarnhaol ar y flaenoriaeth hon, bydd y 

gwaith sydd eisoes wedi'i wneud yn cael ei 

adolygu fel a ganlyn: 

 Adolygiad amserol o'r Weithdrefn 

Uwchgyfeirio Pryderon er mwyn 

sicrhau ei bod yn addas i'r diben. 

BETH OEDD Y CANLYNIAD A FWRIADWYD? 

Sicrwydd bod ansawdd y gofal gartref ac mewn cartrefi gofal o safon uchel 

SUT Y GWNAETHOM GYNLLUNIO EI GYFLAWNI? 

Sicrwydd ansawdd cyson a chadarn ledled y rhanbarth i lunio ymarfer diogelu 
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 Adolygu'r broses o weithredu'r 

contract cartrefi gofal cyffredin, gan 

gael barn darparwyr, defnyddwyr 

gwasanaeth a staff awdurdodau 

lleol/Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi 

Cadwaladr.  

GWEITHGARWCH ARALL A DATBLYGU’R BWRDD  

ADOLYGIADAU 

Gwaith Is-grwpiau y CAP/AYP 

Mae gan Fwrdd Diogelu Rhanbarthol 
Caerdydd a'r Fro Is-grŵp Adolygu Ymarfer 
Plant/Oedolion (Is-grŵp CAP/AYP). Diben yr 
Is-Grwp hwn yw gweithredu gofynion statudol 
Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant 
(Cymru) 2014, drwy ystyried a yw’r achosion a 
atgyfeirir yn bodloni meini prawf Adolygiad 
Arfer Oedolion/Plant. Bydd y grŵp hefyd yn 
monitro unrhyw gynlluniau gweithredu sy’n 
deillio o adolygiadau arfer i sicrhau eu bod yn 
cael eu datblygu.  

Yn ystod 2019-2020, gwnaeth yr Is-Grŵp 

CAP/AYP gwrdd bedair gwaith. Arhosodd y 

blaenoriaethau ar gyfer yr Is-grŵp hwn yr un 

fath ag mewn blynyddoedd blaenorol ac 

maent yn unol â gofynion canllawiau Deddf 

Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant 

(Cymru) 2014 Gweithio Gyda'n Gilydd i 

Ddiogelu Pobl, parhau i ystyried 

atgyfeiriadau'r Adolygiad o Ymarfer Plant ac 

Oedolion wrth iddynt ddod i mewn, monitro 

adolygiadau parhaus o ymarfer 

plant/oedolion, cael y wybodaeth 

ddiweddaraf mewn perthynas â PRUDiCs ac 

ADDau a monitro argymhellion a dysgu o 

safbwynt rhanbarthol a chenedlaethol. 

Yn y gorffennol, wynebodd yr Is-grŵp 

CAP/AYP yr her sylweddol o fynd i'r afael ag 

ôl-groniad wrth gwblhau nifer o adolygiadau 

ymarfer plant yn ogystal ag ymdrin ag 

atgyfeiriadau CAP ac AYP newydd. Achoswyd 

yr ôl-groniad gan afael aneffeithiol ar y broses 

CAP/AYP mewn blynyddoedd blaenorol, 

pryderon ynghylch cyrchu adolygwyr ac 

awduron CAP/AYP ynghyd ag anawsterau yn y 

broses ar gyfer dod i gytundeb y Bwrdd. 

Gwnaed cynnydd sylweddol o ran mynd i'r 

afael â'r heriau cydberthynol hyn gan arwain 

at glirio'r ôl-groniad presennol. 

Yn 2019, cyflawnodd yr Is-grŵp â rhywfaint o 

waith sicrhau ansawdd yn ymwneud â 

phrydlondeb adolygiadau o bwynt atgyfeirio i 

gyfarfod cyntaf y panel. Daeth y gwaith hwn 

i'r casgliad nad oedd atgyfeiriadau bob amser 

yn cael eu cwblhau i safon a oedd yn atal y 

cylch rhag gwneud penderfyniadau gwybodus 

ac amserol. O ganlyniad i'r gwaith hwn, 

gwnaeth yr Is-grŵp ddau argymhelliad: 

1. Byddai'r broses atgyfeirio wedi'i 

hymgorffori'n llawn yn rhaglen 

ddigwyddiadau'r Uned Fusnes a'i 

chyflwyno i'r holl staff 

2. Gwella ffurflen atgyfeirio'r Adolygiad 

Ymarfer Plant/Oedolion er mwyn 

galluogi'r rhai sy'n cyfeirio i ddarparu 

mwy o dystiolaeth ar sut yr oedd yr 

achos yn bodloni'r meini prawf. 

O hyn, datblygodd yr Uned Fusnes ffurflen 

atgyfeirio newydd, sydd wedi cael effaith 

gadarnhaol ar lefel y manylder a roddwyd i'r 

Is-grŵp CAP/AYO., Mae hyn wedi arwain at 

wneud penderfyniadau ar atgyfeiriadau mewn 

modd amserol.  

 

Data CAP/AYO. 
Nifer yr Adolygiadau Arfer Plant/Fforymau Proffesiynol Amlasiantaethol (hyd at Ebrill 2020): 
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 Caerdydd Bro Morgannwg  

Nifer yr atgyfeiriadau a 
dderbyniwyd  

6 3  

Adolygiadau Arfer Plant y cytunwyd 
arnynt 

2 2  

Adolygiadau Arfer Plant parhaus 4 4  

Adolygiadau Arfer Plant wedi’u 
Cyhoeddi 

2 0  

Canlyniadau FfPA cytûn 0 0  

FfPAau plant parhaus 1 0  

FfPAu plant a gwblhawyd 0 0  

 

Cytunwyd ar bedwar o naw atgyfeiriad CAP fel adolygiadau ymarfer plant. Argymhellwyd eraill 

fel Adolygiad Rheoli Unigol er mwyn rhannu'r dysgu gyda'r Is-grŵp ac yna'r Is-grŵp i 

benderfynu a oes unrhyw ddysgu pellach yn y dyfodol. Roedd wyth adolygiad ymarfer plant yn 

parhau yn 2019-2020; mae hyn yn cynnwys y pedwar atgyfeiriad a dderbyniwyd a phedwar a 

dderbyniwyd yn ddiweddarach yn 2018. Bu rhai heriau o ran sicrhau adolygwyr a 

chadeiryddion ar gyfer adolygiadau mwy diweddar, fodd bynnag, oherwydd cysgodi cyfleoedd 

a hyfforddiant; yr ydym mewn sefyllfa gryfach o lawer na blynyddoedd blaenorol. Mae BDRh 

Caerdydd a’r Fro yn hynod falch ein bod wedi gallu cyhoeddi dau adolygiad ymarfer plant 

eleni, sef y ddau arall o ôl-groniad hanesyddol. Mae amserlenni adolygiadau wedi gwella'n 

sylweddol ac er i drefniadau Covid 19 ddechrau 2020 arwain at ohirio ein gwaith adolygu am 

gyfnod byr, rydym yn ymwybodol mai dyma oedd y sefyllfa i bob Bwrdd Diogelu Rhanbarthol 

yng Nghymru ac fe'i derbyniwyd gan Lywodraeth Cymru. Hyd yma, yr ydym yn gwneud 

cynnydd hynod o ddymunol.  

 

Nifer yr Adolygiadau Arfer Oedolion/Fforymau Proffesiynol Amlasiantaethol (hyd at Ebrill 2020): 

 Caerdydd Bro Morgannwg 

Nifer yr atgyfeiriadau a dderbyniwyd  8 0 

Adolygiadau Arfer Oedolion y cytunwyd 
arnynt 

2 0 

Adolygiadau Arfer Oedolion parhaus 2 0 

Adolygiadau Arfer Oedolion a gyhoeddwyd 2 0 

Adolygiadau Arfer Oedolion cytûn 2 0 

FfPAau Oedolion parhaus 2 0 

FfPau Oedolion a gwblhawyd 0 0 

 

Cytunwyd ar ddau o bob wyth atgyfeiriad fel adolygiadau ymarfer oedolion. Cytunwyd ar ddau 

arall fel FfPAau a chytunwyd ar un fel Adolygiadau Rheoli Unigol ar gyfer Gwasanaethau 

Oedolion Caerdydd. Cytunwyd nad oedd tri arall yn bodloni'r meini prawf.  

Sicrhau bod ein gweithlu'n cael gwybod am y broses adolygu ymarfer 

plant/oedolion 

Yn 2018-2019, er mwyn hyrwyddo dealltwriaeth o'r broses CAP/CAO ymhellach, datblygodd yr Uned 

Fusnes raglen o gyflwyniadau i'w chyflwyno mewn cyfarfodydd rheoli ym mhob un o’r asiantaethau 

partner unigol. Yn 2019-2020, ehangodd y cyflwyniadau hyn yn rhaglen o ddigwyddiadau wedi'u 

teilwra i gynulleidfa amlasiantaethol lle rhoddodd y Rheolwr Busnes drosolwg o broses yr Adolygiad 
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o Ymarfer Plant/Oedolion a llywodraethu i staff o bob lefel ledled Caerdydd a Bro Morgannwg. 

Cafodd y rhaglen ei derbyn yn gadarnhaol ac arweiniodd at nifer o asiantaethau allweddol yn cael y 

wybodaeth angenrheidiol i ddeall adolygiadau, diben, llywodraethu a chanlyniadau. O ganlyniad i'r 

gwaith hwn, roedd yr Uned Fusnes yn gallu sefydlu rhestr o weithwyr proffesiynol a hoffai ymgymryd 

â rôl gysgodi yn ystod y broses adolygu. Yna, cyfarfu'r Rheolwr Busnes â'r gweithwyr proffesiynol hyn 

i ddarparu cyfarfod 'Cyflwyniad i Adolygiadau', gan sicrhau bod y gweithwyr proffesiynol hyn yn cael 

eu hysbysu a'u cefnogi. 

Datblygodd aelodau'r Bwrdd o Heddlu De Cymru gymorth hyfforddi (ar ffurf animeiddiad) i staff godi 

ymwybyddiaeth o Adolygiadau Ymarfer a digwyddiadau dysgu. Defnyddiwyd yr animeiddiad hwn yn 

eang ledled Caerdydd a Bro Morgannwg i godi ymwybyddiaeth a bydd yn parhau i gael ei ddefnyddio 

yn 2020-2021. 

Hyfforddiant i Adolygwyr a Chadeiryddion  

Cytunwyd y byddai BDRh Caerdydd a’r Fro yn ehangu'r gronfa o adolygwyr a chadeiryddion sydd ar 

gael i gynnal adolygiadau. Nododd yr Uned Fusnes nifer o ffyrdd y gellid cyflawni hyn fel a ganlyn: 

- Drwy gyflwyno'r rhaglen o gyflwyniadau amlasiantaethol ar broses a llywodraethu 

adolygiadau  

- Cynnig cyfleoedd cysgodi i staff 

- Adolygu cyfraniad asiantaethau unigol hyd yma a defnyddio staff o asiantaethau partner 
eraill lle y bo'n bosibl 

Roedd y systemau uchod yn rhoi cyfle i staff a chyfle i gael gwybodaeth a phrofiad o'r broses 

adolygu, fodd bynnag, yn seiliedig ar yr adborth gan y gweithlu, nodwyd nad oedd gan y staff yr 

hyder o hyd i gynnal adolygiad. Felly, penderfynodd y Bwrdd gomisiynu hyfforddiant allanol mewn 

perthynas â rolau'r adolygydd a'r cadeiryddion. Roedd Barbara Firth wedi hwyluso Diwrnod Datblygu 

CAP/CAO ar gyfer BDRh Caerdydd a’r Fro a argymhellodd yn gryf ymgymryd â hyfforddi adolygwyr a 

chadeiryddion. Comisiynodd Bwrdd Diogelu Rhanbarthol Caerdydd a’r Fro Barbara i ddarparu 

hyfforddiant adolygydd a chadeiryddion i staff ledled Caerdydd a Bro Morgannwg yn ystod mis 

Ionawr 2020. Digwyddodd yr hyfforddiant amlasiantaethol dros ddau ddiwrnod ac roedd yn cynnwys 

amrywiaeth o bynciau mewn perthynas ag adolygiadau gan gynnwys proses, rolau a chymwyseddau 

adolygwyr a chadeiryddion, cynnwys teuluoedd yn y broses, hwyluso digwyddiadau dysgu, 

dadansoddi yn ystod adolygiadau, ysgrifennu adroddiadau a lledaenu dysgu. Roedd yr adborth gan 

staff a fynychodd yr hyfforddiant hwn yn gadarnhaol dros ben gydag un gweithiwr proffesiynol yn 

datgan bod yr hyfforddiant yn "gwirioneddol fuddiol ac amhrisiadwy wrth symud ymlaen". 

Cyhoeddi adolygiadau 

Cyhoeddwyd pedwar adolygiad ymarfer yn 2019-2020; roedd dau ohonynt yn adolygiadau ymarfer 

oedolion ac roedd dau ohonynt yn adolygiadau ymarfer plant. Roedd yr adolygiadau a'r dyddiadau a 

gyhoeddwyd fel a ganlyn: 

Nodydd Adolygu Dyddiad 
Cyhoeddi 

Themâu a nodwyd  

CAP 01/2014 24/02/2020 Categoreiddio cywir, cam-drin rhywiol, gweithio gyda 
theuluoedd nad ydynt yn cydweithio, rhannu a chofnodi 
gwybodaeth, golwg gyfannol ar fywyd y plentyn, llais y plentyn 
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CAP 07/2015 05/07/2019 Llais y Plentyn/teulu, camfanteisio'n rhywiol ar blant, golwg 
gyfannol ar fywyd y plentyn, cymorth therapiwtig, rhannu 
gwybodaeth, achosion trawsffiniol, hunanladdiad a hunan-
niwed, pwysigrwydd rôl Addysg 

CAO 02/2017 11/07/2019 Capasiti, caniatâd, cydymffurfiaeth gelfydd, Codi 
Ymwybyddiaeth Diogelu/Hyfforddiant 

AAO 04/2017 06/08/2019 Rhannu a chofnodi gwybodaeth, Diogelu Codi Ymwybyddiaeth, 
Rheolaeth Orfodi, Hunan-esgeulustod, 

Gellir anfon copi o'r adroddiadau hyn ar gais. 

Anfonwyd pob adolygiad at Lywodraeth Cymru, ei rannu â byrddau rhanbarthol eraill a'i gyhoeddi ar 

y wefan. Aeth gohebiaeth at staff ym mhob asiantaeth yn rhoi gwybod iddynt am y cyhoeddiad gyda 

dolen o ble y gallant gael gafael ar yr adroddiad a'i ddarllen. Cyhoeddwyd dau o'r adroddiadau gyda 

sesiwn friffio 7 munud yn caniatáu i staff fanteisio ar themâu ac amlinellu'r adolygiadau'n hawdd ac 

yn amserol, gan gynyddu'r siawns y bydd y negeseuon yn cael eu deall a gwersi'n cael eu dysgu. 

Paratowyd y sesiynau briffio 7 munud gan yr adolygiadau a'r panel a'u cymeradwyo yn y Boar. Roedd 

y ddau adolygiad arall ychydig yn hŷn ond ymgymerodd yr Is-grŵp â gwaith i sicrhau bod y 

negeseuon a'r camau gweithredu a ddaw o'r adolygiadau hyn yn ystyrlon ac yn berthnasol. 

Argymhellion, dysgu a lledaenu  

Eleni, sicrhodd yr Is-grŵp CAP/CAO BDRh Caerdydd a’r Fro fod system reoladwy ar gyfer cofnodi a 

monitro argymhellion adolygiadau a sicrhau bod yr argymhellion yn gyraeddadwy ac yn realistig. 

Sefydlwyd system sy'n caniatáu monitro'r holl argymhellion, gweithredu/mynd i'r afael â phob 

argymhelliad hanesyddol ac i alluogi'r grŵp i dynnu themâu o'r adolygiadau. Mae'r Is-grŵp CAP/cAO 

wedi parhau i fonitro'r holl argymhellion newydd gan CAPau a FfPAau.  

Mewn adolygiad, gweithredir unrhyw angen uniongyrchol am newid gan yr asiantaeth/Bwrdd unigol. 

Caiff unrhyw ddysgu o adolygiadau ei rannu'n amserol drwy sesiynau briffio 7 munud ar ôl eu 

cyhoeddi i'r holl staff er gwybodaeth gyda dolen i ddod o hyd i'r adolygiad perthnasol. Caiff y dysgu 

ei ledaenu'n eang drwy Dimau Cyfathrebu ym mhob asiantaeth. Yn 2020-2021, mae'r Bwrdd yn 

bwriadu datblygu'r gwaith hwn ymhellach drwy lunio Fframwaith Dysgu a modelu cynlluniau 

gweithredu i asiantaethau unigol gofnodi'n gyson yr holl ddysgu a thystiolaeth yn erbyn y dysgu.  

Themâu sylfaenol o adolygiadau a gwaith arall 

Mae rhai o'r themâu sylfaenol a nodwyd gan Bwrdd Diogelu Rhanbarthol Caerdydd a’r Fro mewn 

perthynas ag adolygiadau a gwaith arall isod. Mae'r Bwrdd yn gweithio'n ddiflino i sicrhau bod y 

themâu hyn wrth wraidd gwaith y Bwrdd ac os nad ydym eisoes yn gweithio ar fynd i'r afael â 

themâu o fewn blaenoriaethau'r Bwrdd, rydym yn sicrhau eu bod yn cael eu hystyried drwy gydol 

cynlluniau gwaith yr is-grwpiau unigol. 
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THEMA: LLAIS Y PERSON  

Mae'n hanfodol gwrando ar leisiau pobl a bod pawb yn cael cyfle i rannu eu pryderon, eu meddyliau a'u 

teimladau a bod y rhain yn cael eu hystyried yn y broses asesu, gwneud penderfyniadau a chynllunio. Nodyn 

i'ch atgoffa bod ymddygiad hefyd yn ffordd o gyfathrebu. Dylai ymarferwyr ystyried ymddygiad unigolyn (yn 

enwedig mewn plant sy'n rhy ifanc i gyfathrebu mewn ffyrdd eraill) a'u cyflwyno yn y cyd-destun ehangach yn 

absenoldeb honiadau. Mae'r thema hon hefyd yn amlygu pwysigrwydd ymddygiad mewn perthynas â 

datblygiad plentyn. Datgelodd adolygiadau fod angen i ymarferwyr ddeall datblygiad plant yn well, yn enwedig 

datblygiad rhywiol (beth yw ymddygiad normadol, yr hyn sy'n ymddygiad rhywiol niweidiol a beth yw 

arwyddion cam-drin rhywiol) er mwyn gallu adnabod cam-drin rhywiol. 

BETH RYDYM WEDI’I WNEUD? 
 Cynyddu ein gwaith ymgysylltu a chyfranogi fel y nodir yn blaenoriaeth un i sicrhau bod plant ac 

oedolion yn ganolog i waith y Bwrdd Diogelu, gan yrru gwaith asiantaethau unigol yn anochel. Mae hyn 

yn sicrhau bod gan blant ac oedolion lais yn y ffordd y dylai'r gwasanaethau edrych, beth arall y maent 

am ei weld, sut y gallwn eu galluogi i allu rhannu eu llais a sicrhau y gwrandewir arnynt 

 Cymryd rhan mewn rhaglen hyfforddi amlasiantaethol (a fydd yn dechrau 2020) gyda'r Ganolfan 

Arbenigedd yn y rhaglen Hyfforddiant Cam-drin Rhywiol Plant yn sicrhau bod gennym Arweinwyr 

Ymarfer a all rannu cyfoeth o wybodaeth mewn perthynas â ADGP o fewn eu hasiantaeth 

 Datblygu holiadur i blant yn dilyn proses y gynhadledd gyda'r nod o ddyblygu hyn i oedolion yn 2020 

 

THEMA: ECSPLOETIAETH 

Thema sy'n amlwg mewn adolygiadau, atgyfeiriadau a gwaith parhaus arall yw pa mor agored i niwed yw plant i 

gamfanteisio a  

BETH RYDYM WEDI’I WNEUD? 

 Sefydlu grŵp thematig sy'n ymroddedig i weithio ar gamfanteisio i sicrhau bod gweithwyr proffesiynol yn 

trafod camfanteisio'n rheolaidd ac felly'n gwella arfer 

 Strategaeth ecsbloetio a gwblhawyd i gefnogi asiantaethau ac amlinellu safbwynt y Bwrdd  

 Cynllun gweithredu i'w ddatblygu yn 2020-2021 

 Grŵp diogelu cyd-destunol i'w sefydlu yn 2020-2021 i fynd i'r afael ag unrhyw faterion/pryderon ychwanegol 

a gwaith cynnydd o ran camfanteisio 

 Drwy'r cyflwyniad CRhB i'r Bwrdd, rydym wedi gwrando ar farn goroeswyr camfanteisio er mwyn sicrhau bod 

y gwaith a gyflawnwn yn cael ei lywio ganddynt 

 Comisiynu arbenigwyr i ddarparu sesiynau hyfforddi/codi ymwybyddiaeth amlasiantaethol am linellau 

cyffuriau 

THEMA: RHANNU GWYBODAETH A GOLWG GYFANNOL  

Amlygwyd y pwysigrwydd i asiantaethau sicrhau eu bod yn rhannu gwybodaeth yn ein hadolygiadau. Roedd angen 

hefyd i'r wybodaeth gael ei dwyn ynghyd mewn un fformat y gellir ei rheoli yn ystod y broses ddiogelu er mwyn 

galluogi gweithwyr proffesiynol i gael golwg gyfannol ar fywyd yr unigolyn tra'n ymwneud â gwasanaethau. 

BETH RYDYM WEDI’I WNEUD? 

 Datblygu templed a phroses cronoleg aml-asiantaeth 

 Adolygu'r broses o weithredu cronoleg gyda'r bwriad o wneud gwelliannau yn 2020-2021 

 Cynhyrchodd Llywodraeth Cymru ganllaw anstatudol i atgoffa ymarferwyr sy'n gweithio ar draws asiantaethau 

o'u cyfrifoldebau i rannu gwybodaeth i ddiogelu plant a'u cynorthwyo i ddeall yr amodau ar gyfer rhannu 

gwybodaeth. Rhannwyd hyn yn eang drwy asiantaethau gan ein hatgoffa o bwysigrwydd rhannu gwybodaeth 
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THEMA: TEULUOEDD SYDD (NEU SY'N YMDDANGOS FEL PETAENT) DDIM YN 

CYDWEITHREDU 

Roedd pwysigrwydd y mater cymhleth hwn yn ymddangos yn amlwg drwy gydol nifer o adolygiadau. Gall 

newidiadau cadarnhaol yn ymddygiad y teulu arwain at dynnu gwasanaethau'n ôl yn gynamserol ac mae 

angen i weithwyr proffesiynol ystyried pa mor hir y dylai newid fod ar waith cyn y gellir ystyried ei fod yn 

barhaus a thystiolaeth bod ymyriadau gyda'r teulu yn gweithio'n effeithiol. Mae colli apwyntiadau a 

gofnodwyd fel "heb fod yn bresennol" yn rhoi'r cyfrifoldeb ar y plentyn yn hytrach na'r rhiant/gofalwr.  

Ar adegau, mae'n ymddangos nad yw rhieni/gofalwyr yn cydweithredu ond roedd yn amlwg o un adolygiad y 

gallai fod rhesymau dros hyn fel bod gan rieni anghenion ychwanegol (materion yn ymwneud â phryderon 

iechyd meddwl, camddefnyddio cyffuriau a sylweddau a cham-drin domestig). Mae angen i weithwyr 

proffesiynol ymateb i riant sydd â gwendidau mewn ffordd gadarnhaol a deall, fodd bynnag, wrth ystyried eu 

potensial i rianta plentyn, dylid hefyd herio'n gadarn ac yn onest am y meysydd a'r ymddygiadau, a allai 

effeithio'n negyddol ar y plentyn. 

BETH RYDYM WEDI’I WNEUD? 

 Dechrau gweithio ar y "Protocol Aml-asiantaeth ar Weithio gyda Theuluoedd nad ydynt yn Cydweithio 

â Materion Diogelu" ar gyfer BDRh Caerdydd a’r Fro i roi'r wybodaeth sydd ei hangen ar staff wrth 

ddelio â theuluoedd o'r fath 

 Adolygu'r ddogfennaeth sy'n eiddo i'r Bwrdd er mwyn sicrhau ei bod yn hygyrch i holl aelodau'r teulu, 

gan gynnwys y rhai ag anghenion ychwanegol a lle nad ydynt, caiff y rhain eu haddasu i sicrhau eu bod 

yn  

 Comisiynu arbenigwyr i ddarparu amrywiaeth o hyfforddiant a gweithdai mewn perthynas â cham-drin 

domestig er mwyn sicrhau dealltwriaeth o'r effeithiau y gall hyn eu cael ar y teulu cyfan 

 

THEMA: HUNAN-ESGEULUSTOD  

Mae hunan-esgeulustod yn golygu nad yw person yn gofalu amdano'i hun yn iawn. Gall hunan-esgeulustod 

effeithio ar unrhyw un, ond efallai y bydd pobl ag anghenion gofal a chymorth – fel salwch meddwl, anableddau 

dysgu neu gorfforol, neu ddementia – yn llai abl i ddeall effaith eu penderfyniad i hunan-esgeulustod nag eraill. 

Mae rheoli'r cydbwysedd rhwng amddiffyn oedolion rhag hunan-esgeulustod yn erbyn eu hawl i 

hunanbenderfyniad yn her ddifrifol i wasanaethau statudol a gwirfoddol. Mae'n galw am benderfyniadau sensitif 

a ystyrir ac a gofnodwyd yn ofalus. 

 

BETH RYDYM WEDI’I WNEUD? 

 Datblygu taflen wybodaeth ar hunan-esgeulustod sydd i'w chyhoeddi yn 2020 

 Cysylltu â Llywodraeth Cymru mewn perthynas â photensial canllawiau anstatudol ar Hunan-esgeulustod 

a phrotocol enghreifftiol drafft i gefnogi ymarfer ar draws lleoliadau perthnasol. Cadarnhaodd 

Llywodraeth Cymru y bydd Llywodraeth Cymru yn bwrw ymlaen â chanllawiau ar Hunan-esgeulustod yn 

THEMA: PWYSIGRWYDD COFNODION CYWIR/MANWL  

Mae atgoffa'r staff o hyn wedi bod yn faes a amlygwyd yn adolygiadau ymarfer oedolion a phlant. Pwysigrwydd 

sicrhau bod cofnodion yn cael eu cadw'n gywir ac yn fanwl a'u bod yn y fformat priodol i alluogi cysondeb, rhannu 

gwybodaeth yn gywir a ffynonellau cofnodion dibynadwy. 

 

BETH RYDYM WEDI’I WNEUD? 

 Gweithredwyd yr Is-grŵp Polisïau, Gweithdrefnau a Phrotocolau i lunio canllaw ymarfer ar sut i gofnodi 

gwybodaeth yn gywir. Dechreuodd y gwaith ar hyn yn gynharach yn 2020 a disgwylir iddo gael ei gyhoeddi 

ym mis Medi 2020 
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      HYFFORDDIANT  

Er i'r Is-grŵp Hyfforddi brofi nifer o newidiadau i rôl Cadeirydd yr Is-grŵp, cwblhawyd nifer o 

ddarnau o waith yn 2019-2020. Cwblhaodd Is-grŵp Hyfforddi BDRh Caerdydd a’r Fro’r Strategaeth 

Hyfforddi, a lofnodwyd gan y Bwrdd yn gynnar yn 2020 i'w lansio yn ddiweddarach yn 2020.  

Bu'r Is-grŵp hefyd yn gweithio ar weithredu Gweithdrefnau Diogelu Cymru a phwysigrwydd 

darparu'r hyfforddiant ar y gweithdrefnau newydd ar gyfer yr holl staff. Er y gall asiantaethau unigol 

ddangos tystiolaeth o sut y maent wedi datblygu'r hyfforddiant i'w staff, mae hyfforddiant 

amlasiantaethol mewn perthynas â'r gweithdrefnau a diogelu yn gyffredinol yn hanfodol. Roedd y 

Bwrdd wedi cynllunio i gyflwyno'r hyfforddiant hwn i staff yn ddiweddarach yn y flwyddyn ond 

oherwydd y cyfyngiadau a blaenoriaethau Covid, aildrefnwyd hyn yn ddiweddarach yn 2020.  

Yn 2019-2020, rhoddodd Llywodraeth Cymru grant o £10,000 i bob Bwrdd Diogelu Rhanbarthol i'w 

ddefnyddio ar gyfer hyfforddiant i staff mewn meysydd blaenoriaeth. Defnyddiwyd y grant hwn i 

gomisiynu a darparu'r hyfforddiant canlynol: 

 Pecyn hyfforddi adolygu ymarfer plant ac oedolion (Adolygwyr a Chadeiryddion) 

 Gweithdy hyfforddi amlasiantaeth cam-drin domestig 

 Hyfforddiant aml-asiantaeth ar gam-drin domestig/codi ymwybyddiaeth (dau ddigwyddiad) 

 Cynhyrchu a chyflwyno fideo diogelu a gynhyrchir gan bobl ifanc - a ddefnyddir fel offeryn 

hyfforddi/gwybodaeth i weithwyr proffesiynol (a hefyd pobl ifanc)   

 Hyfforddiant a chodi ymwybyddiaeth ar linellau cyffuriau 

 
 

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 i - 

(a) y Bwrdd, neu 

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

Eleni ni fu’n rhaid i BDPRh Caerdydd a’r Fro ddefnyddio unrhyw geisiadau Adran 137.  
 

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 safle 
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 2018-2019, ni fu angen i BDORh Caerdydd a’r Fro ddefnyddio’r pwerau dan yr adran hon. 

CYFLAWNIADAU ERAILL Y BWRDD 
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Wythnos Genedlaethol Diogelu  

Ym mis Tachwedd 2019, cydlynodd a chefnogodd Uned Fusnes y Bwrdd, ar y cyd â grŵp gorffen-a-

gorchwyl Wythnos Ddiogelu Genedlaethol ac aelodau’r Bwrdd raglen ranbarthol o ddigwyddiadau i 

gefnogi Wythnos Ddiogelu Genedlaethol. Bob blwyddyn, daw Wythnos Ddiogelu Genedlaethol 

Bwrdd Diogelu Rhanbarthol Caerdydd a Bro Morgannwg yn fwyfwy llwyddiannus ac nid oedd 2019-

2020 yn wahanol. Roedd Wythnos Genedlaethol Diogelu yn 2019-2020 yn llwyddiant ysgubol gydag 

amrywiaeth o ddigwyddiadau'n mynd rhagddynt drwy gydol yr wythnos yn amrywio o gynhadledd 

Diogelu Plant yn Arena Motorpoint, Caerdydd i'r Gynhadledd Broffesiynol ar gyfer Diogelu Oedolion 

yn y Neuadd Goffa, y Barri. Roedd yr adborth gan weithwyr proffesiynol ond hefyd gan y rhai yn y 

gymuned a oedd yn gallu cymryd rhan yn gadarnhaol iawn ac yn dangos cyflawniadau'r wythnos. Y 

themâu rhanbarthol eleni oedd cam-drin domestig a diwylliannau troseddau cyllell/gang yn unol â 

rhai o'r themâu a welsom yn dod allan o'r gwaith drwy gydol y flwyddyn.  

Dechreuodd yr wythnos gyda lansiad Gweithdrefnau Diogelu Cymru a gynhaliwyd ddydd Llun 11 

Tachwedd yn y Deml Heddwch, yng Nghaerdydd ac fe'i hagorwyd gan Julie Morgan, y Dirprwy 

Weinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol. Cafwyd cyflwyniadau yn esbonio sut y 

datblygwyd y gweithdrefnau a sut y byddant yn newid arfer yng Nghymru.  Darparwyd arddangosiad 

o Ap Gweithdrefnau Diogelu Cymru hefyd.  Mae'r ap ar gael i'w lawrlwytho o'r App Store a gellir ei 

weld o www.diogelu.cymru. 

Cynhaliwyd Cynhadledd Plant a Phobl Ifanc Flynyddol ddydd Mercher 13 Tachwedd yn Motorpoint 

Arena, gyda disgyblion o flynyddoedd 7-9 o ysgolion uwchradd Caerdydd a Bro Morgannwg.  

Agorwyd y gynhadledd gan Karen Minton o'r Bwrdd Diogelu Annibynnol Cenedlaethol ac roedd yn 

canolbwyntio ar droseddau cyllyll, diwylliannau gangiau a cham-drin domestig ymysg pobl ifanc.  

Cafwyd prif gyflwyniad gan gwmni Junior Smart o St. Giles ar 'Llinellau Cyffuriau a Gangiau’  Hefyd, 

dosbarthodd y grŵp ffocws pobl ifanc ffilm (yr oeddent yn ei chyfarwyddo a'i chynhyrchu), gan 

hyrwyddo gwaith y Bwrdd Diogelu a dangos sut y maent yn cefnogi'r Bwrdd i lunio fframwaith ar sut 

i ymgorffori ymgysylltiad/cyfranogiad pobl ifanc yng ngwaith y Bwrdd Diogelu.  Cynhaliwyd nifer o 

weithdai rhyngweithiol hefyd.  Daeth sesiwn y prynhawn i ben gyda drama yn yr ystafell ddosbarth, a 

berfformiwyd gan ddau actor proffesiynol, o'r enw ‘Choice of a Lifetime’, yn canolbwyntio ar 

beryglon cario cyllell ac a ddilynwyd gan weithdy’n trafod y themâu a amlygwyd yn y ddrama. Roedd 

yn berfformiad grymus, a gafodd dderbyniad da gan y disgyblion a'r staff oedd yn bresennol.    

Cynhaliwyd Gweithdy Cam-drin Domestig ddydd Iau 14 Tachwedd, ar gyfer ymarferwyr aml-

asiantaeth yn Neuadd MEMO yn y Barri.  Cafwyd anerchiad agoriadol gan Christine Grimshaw o dîm 

VAWSDAV Llywodraeth Cymru ac roedd yn canolbwyntio ar nifer o astudiaethau achos gan edrych ar 

ymarfer myfyriol. 

Ddydd Gwener 15 Tachwedd, cynhaliwyd Cynhadledd Gweithwyr Proffesiynol yn Neuadd y MEMO 

yn y Barri.   Cafwyd nifer o gyflwyniadau gwych yn unol â thema cam-drin domestig ac roeddent yn 

cynnwys straeon grymus ac emosiynol gan oroeswyr ac ymgyrchwyr cam-drin domestig. Cafodd y 

gynhadledd hon gefnogaeth anhygoel gan ymarferwyr. 

Fel diweddglo teilwng i'r wythnos, cynhaliwyd Seremoni Gwobrau Cydnabod Diogelu yng Nghlwb 

Rygbi'r Eglwys Newydd.  Agorwyd y seremoni gan Claire Marchant, Cyd-Gadeirydd Byrddau Diogelu 

Caerdydd a Bro Morgannwg.  Cyflwynwyd gwobrau gan westeion arbennig, y Prif Uwch-arolygydd 

Steve Jones, y Cynghorwyr Graham Hinchey, a Susan Unmore o Gyngor Caerdydd a'r Cynghorydd 

Ben Gray o Fro Morgannwg.  Roedd y seremoni’n gyfle gwych i ddathlu toreth o gyfraniadau 

http://www.safeguarding.wales/
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rhagorol at ddiogelu mewn cyd-destun aml-asiantaeth ac i gydnabod y rhai sydd wedi cael effaith go 

iawn ar fywydau pobl.   

Hoffai Bwrdd Diogelu Rhanbarthol Bro Morgannwg ddiolch i bawb a helpodd i wneud 

digwyddiadau’r wythnos mor llwyddiannus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diwrnod Datblygu 
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Ar 11 Chwefror 2020, mae aelodau cymerodd aelodau Bwrdd Diogelu Rhanbarthol Caerdydd a’r Fro 
ran yn y Diwrnod Datblygu blynyddol gyda'r nod o: 

 edrych ar gyflawniadau a heriau’r Bwrdd yn 2019/2020 

 Nodi blaenoriaethau ar gyfer 2020/2021 

Rhoddodd y Diwrnod Datblygu, fel bob tro, gyfle da i aelodau’r Bwrdd adeiladu perthnasau gwaith 
effeithiol, rhannu arfer da a phenderfynu beth ddylai fod yn flaenoriaeth i’r Bwrdd. Cynlluniwyd yr 
agenda ar gyfer y diwrnod yn ofalus, gan ganiatáu i lais arbenigwyr, yn ôl profiad, fod yn sbardun i'n 
trafodaethau. Dechreuodd y diwrnod gyda chyflwyniad gan Rachel Williams, sydd wedi goroesi cam-
drin domestig. Roedd yn hynod fuddiol i'r Bwrdd ddechrau'r diwrnod gyda chyflwyniad Rachel gan 
fod hyn yn ein hatgoffa o ddiben gwaith yr holl asiantaethau yn yr ystafell. Hoffem ddiolch i Rachel 
am fynychu'r Diwrnod Datblygu ac am rannu ei stori mor agored gydag aelodau'r Bwrdd.  

Mae cyflwyniad Rachel yn arwain at drafodaeth ar gyflawniadau'r Bwrdd hyd yma a oedd yn 
cynnwys cyflwyniad gan Lee Patterson (Cadeirydd y Grŵp Gorchwyl a Gorffen Cyfranogiad ac 
Ymgysylltu) ac Elly Jones (awdur adroddiad NYAS) ar y gwaith a gyflawnwyd gan y grŵp hwn eleni. 
Unwaith eto, roedd hyn nid yn unig yn amlinellu rhai o gyflawniadau'r Bwrdd ond hefyd yn ein 
hatgoffa o lais y plant a'r bobl ifanc sy'n gyrru gwaith y Bwrdd. Roedd y cyflwyniad hwn, ac yna 
adlewyrchiad o'r gwaith a wnaed mewn perthynas ag adolygiadau, yn ffordd effeithiol o arwain at 
bennu'r blaenoriaethau ar gyfer y flwyddyn ganlynol. 

Roedd ail ran y diwrnod yn cynnwys adolygiad o swyddogaethau, llywodraethu a strwythurau'r 
Bwrdd, rhan annatod o adolygu ar gyfer y Bwrdd. Roedd hyn yn cynnwys mynd i'r afael ag unrhyw 
bryderon presennol gan aelodau a chymhariaeth â'r byrddau diogelu rhanbarthol eraill yng 
Nghymru. Dilynwyd y trafodaethau gan nifer o weithdai lle cafodd pob is-grŵp ei adolygu mewn 
perthynas â'i ddiben a'i swyddogaeth, ei lywodraethu a'i aelodaeth a chynlluniau gwaith a 
chysylltedd. Mae casgliad y gwaith adolygu hwn yn y prynhawn yn golygu bod y Bwrdd yn cytuno ar 
strwythur ychydig yn newydd ar gyfer 2020-2021 (gweler isod) a ffordd newydd o weithio i sicrhau 
cysylltedd cryfach rhwng yr is-grwpiau a'r Bwrdd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gweithdrefnau Diogelu Cymru 
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Lansiwyd Gweithdrefnau Diogelu Cymru yn ystod yr Wythnos Ddiogelu Genedlaethol ar 11 
Tachwedd 2019 ac maent wedi disodli Gweithdrefnau Amddiffyn Plant Cymru Gyfan a Pholisi a 
Gweithdrefnau Interim Cymru ar gyfer Amddiffyn Oedolion Agored i Niwed rhag Camdriniaeth. 

 Nid yw Gweithdrefnau Diogelu Cymru ar gael fel copïau print, maent ar gael ar ffurf ddigidol yn unig. 
Mae app Gweithdrefnau Diogelu Cymru ar gael i’w lawrlwytho ar gyfer dyfeisiau iPhone ac Android, 
ar yr Apple App Store a Google Play Store. Gellir eu gweld yn Gymraeg neu yn Saesneg hefyd drwy 
gael mynediad i'r dolenni canlynol: 

www.diogelu.cymru 
www.safeguarding.wales 
 
Bwrdd Diogelu Rhanbarthol Caerdydd a'r Fro sy’n arwain y gwaith o ddatblygu a lansio'r 

gweithdrefnau a'u mabwysiadu'n ffurfiol ym mis Rhagfyr 2019. Mae'r gweithdrefnau wedi cael eu 

derbyn yn eithriadol o dda gan bartneriaid gyda llawer o aelodau yn nodi bod yr ap wedi'i gyflwyno'n 

dda iawn ac yn hygyrch iawn. Wrth gytuno i fabwysiadu'r gweithdrefnau'n ffurfiol, sefydlodd y 

Bwrdd Grŵp Gweithredu Gweithdrefnau Diogelu Cymru i oruchwylio'r gwaith o weithredu'r 

gweithdrefnau yng Nghaerdydd a Bro Morgannwg. Mae'r grŵp hwn wedi datblygu cynllun 

gweithredu ar ran y bwrdd, gan nodi'r meysydd blaenoriaeth i'w gweithredu fel a ganlyn: 

Codi ymwybyddiaeth  

Canlyniad: Rhoddir y wybodaeth ddiweddaraf i bob ymarferydd o ganlyniad i Weithredu 
Gweithdrefnau Diogelu Cymru 

Hyfforddiant a Dysgu 

Canlyniad: Mae pob ymarferydd yn uwchsgilio yn unol â'r gweithdrefnau 

Polisïau, arweiniad ac adnoddau ategol 

Caiff yr holl ddogfennau gofynnol eu diweddaru neu eu datblygu yn unol â'r gweithdrefnau 

Sicrwydd Ansawdd 

Canlyniad: Mae'r broses o weithredu'r Gweithdrefnau yn gadarn ac mae'r Gweithdrefnau 
wedi'u hymgorffori'n effeithiol 

 

Caiff y gwaith a'r camau gweithredu a ymgorfforir yn y cynllun hwn eu dyrannu'n briodol i'r is-

grwpiau gyda'r grŵp hwn yn galluogi'r cysylltedd sydd ei angen.  

Mae'r Uned Fusnes wedi datblygu "Rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi" sef cylchlythyr ar gyfer 

unrhyw ddiweddariadau mewn perthynas â gweithredu'r gweithdrefnau; sicrhau bod staff yn cael y 

wybodaeth ddiweddaraf am unrhyw gynnydd. 

Addasodd RSB Business Caerdydd a’r Fro y Sesiwn friffio 7 munud a "Beth sydd wedi newid?" gan 

Fwrdd Diogelu Gwent a'u dosbarthu i'r holl staff i godi ymwybyddiaeth o ba newidiadau y gall 

ymarferwyr ddisgwyl eu gweld o fewn y gweithdrefnau. Hoffai Bwrdd Diogelu Rhanbarthol Caerdydd 

a’r Fro ddiolch i Fwrdd Diogelu Gwent am rannu'r dogfennau hyn gyda ni. Cliciwch ar y dolenni i gael 

mynediad i'r fersiwn i blant a'r fersiwn i oedolion. 

Roedd y broses o weithredu'r gweithdrefnau yn mynd rhagddi'n dda yn 2019-2020 ac mae'n parhau 

hyd at 2020. 

http://www.safeguarding.wales/
http://www.diogelu.cymru/
https://www.cardiffandvalersb.co.uk/children/professionals-and-employers/wales-safeguarding-procedures-children/
https://www.cardiffandvalersb.co.uk/wp-content/uploads/CV-RSB-Implementation-Group-7-minute-briefing-Jan-2020.pdf
https://www.cardiffandvalersb.co.uk/wp-content/uploads/WSP-Whats-Different-Quick-Guide-Children-Safeguarding.pdf
https://www.cardiffandvalersb.co.uk/wp-content/uploads/WSP-Whats-Different-Quick-Guide-Adult-Safeguarding.pdf
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Roedd cyflawniadau eraill y Bwrdd  

yn 2019-2020 yn cynnwys:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cydweithio ar Addysg 

Ddewisol yn y Cartref 
Ystyriaeth bellach o adolygiad CYSUR 

Cyfrannu at ymgynghoriad Llywodraeth Cymru 

Datblygu Chat Health – gwasanaeth a yrrir gan 

nyrsys ysgol i ymgysylltu â phlant sy'n cael eu 

haddysgu gartref 

Sefydlu grŵp gorchwyl a gorffen i fonitro a 

thrafod cynnydd Addysg Ddewisol yn y Cartref 

yng Nghaerdydd a Bro Morgannwg 

Lansio 

Pecyn Sefydlu 

BDRh Caerdydd a’r 

Fro 
Sicrhau bod aelodau newydd yn cael 

eu hysbysu a deall eu rôl ar y Bwrdd 

Diogelu Cwblhau 

strategaethau 

rhanbarthol: 
Ecsploetiaeth 

Hyfforddiant 

Cwblhau adroddiadau 

archwilio arbenigol: 
Cofnodi Difrod Wlcer Pwysau 

Fframwaith Ymholiadau Beirniadol 

Defnyddio templed cronoleg 

amlasiantaethol 

Cydweithio ar agenda 

Prevent  
Sefydlu cysylltiadau agos â thîm Prevent yng 

Nghaerdydd 

Cyflwyniad a gyflwynwyd i'r Bwrdd  

Ffurflen atgyfeirio a gwybodaeth a rennir gydag 

aelodau'r Bwrdd 

Aelod o dîm PREVENT yn eistedd ar yr Is-grŵp 

Hyfforddi i sicrhau bod cysylltiadau'n cael eu 

gwneud yn gyson 
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PYNCIAU PWYSIG  

Mae ymgorffori'r eitem agenda 'Pynciau Pwysig' yn y Bwrdd wedi galluogi aelodau i godi pryderon 

diogelu a phynciau o ddiddordeb ar lefel amlasiantaethol ac er bod y Bwrdd yn gweithio ar 

ddatblygu hyn ymhellach, mae'r eitem hon wedi arwain at nifer o drafodaethau a sicrwydd ynghylch 

darparu gwaith asiantaethau unigol. Ar adegau, gall pynciau poeth gynnwys sgyrsiau heriol ond mae 

BDRh Caerdydd a’r Fro’n fodlon yr ymdrinnir â materion yn broffesiynol ac ar adegau, yn gadarnhaol. 

Mae'r canlyniadau a gyflawnwyd eleni wedi bod yn braf ac yn dangos sut mae BDRh Caerdydd a’r Fro 

afael ar faterion diogelu yn y rhanbarth. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIFEROEDD PLANT SY’N DERBYN GOFAL 

BETH OEDD Y DRAFODAETH? 

Mewn ymateb i dargedau Llywodraeth Cymru a'r alwad am weithredu i leihau nifer y plant sy'n dod i 
ofal ledled Cymru, rhoddodd aelodau'r Bwrdd o Awdurdodau Lleol Caerdydd a Bro Morgannwg 
gyflwyniadau i'r Bwrdd yn amlinellu'r ymatebion a'r darlun rhanbarthol o blant sy'n derbyn gofal. 

BETH WNAETH Y BWRDD? 

Cododd rhai aelodau o'r Bwrdd bryderon y gallai'r effaith ar y rheini arwain at eu bod yn ddigartref os 
na chynigir derbyn gofal i bobl ifanc. Rhoddwyd sicrwydd y bydd pob penderfyniad a wneir er lles y  
plentyn ac y byddai ymdrechion yn cael eu gwneud i'w atal rhag mynd yn ddigartref. Cyfeiriwyd at 
Fframwaith Ymarfer Ailuno'r NSPCC a'r gwaith sy'n mynd rhagddo, sydd â goblygiadau i ddiogelu a 
phartneriaid.   

BETH OEDD Y CANLYNIAD?  

Cytunwyd y byddai cyflwyniad ar fframwaith yr NSPCC yn cael ei ddarparu mewn cyfarfod bwrdd yn y 
dyfodol, yn enwedig mewn perthynas â gwaith ar ddychwelyd pobl adref. Gofynnwyd i'r is-grŵp 
archwilio ystyried y gwaith sy'n mynd rhagddo ar draws y ddau faes yn y dyfodol er mwyn rhoi sicrwydd 
bod y penderfyniadau cywir yn cael eu gwneud ar gyfer pobl ifanc. Disgwylir i hyn ddigwydd yn 
ddiweddarach yn 2020. 

Datblygwyd Strategaeth Gorfforaethol yng Nghyngor Bro Morgannwg gyda'r nod o leihau'r niferoedd 
sy'n dod i ofal. Mae'r strategaeth yn amlinellu bwriad lleihau tair blynedd. Nodwyd cynnydd o ran y 
gostyngiad diogel dros y 6 mis cyntaf, a oedd yn cynnwys gweithio'n effeithiol gyda theuluoedd er 
mwyn cyflawni newid. Nodwyd hefyd y cynnydd ar y rhai a osodwyd y tu allan i'r sir a'r tu allan i Gymru. 
Amlinellwyd y camau nesaf a fyddai'n golygu gweithio'n effeithiol gydag asiantaethau partner, 
defnyddio buddsoddiad yn effeithiol a sicrhau bod lles y plentyn yn hollbwysig.   

Er mwyn mynd i'r afael â'r cynnydd yn niferoedd, mae Cyngor Caerdydd wedi adnewyddu ei Strategaeth 
Gwasanaethau Corfforaethol i gefnogi mwy o blant i aros gartref ac wedi ymchwilio i'r rhesymau posibl 
pam mae plant yn dechrau derbyn gofal. Bydd y ffocws ar effaith trawma a meithrin cydnerthedd ym 
maes plant a theuluoedd. Nodwyd y blaenoriaethau comisiynu ar gyfer 2019-2022 ynghyd â rôl y Bwrdd 
Diogelu yn y cynllun disgwyliadau pwrpasol ar gyfer lleihau a gynhyrchwyd ar y cyd. 
 

 

BETH OEDD Y CANLYNIAD?  
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YMATEB I ADOLYGIAD NEUADD WHORLTON 

BETH OEDD Y DRAFODAETH? 

Cafwyd trafodaeth ynghylch y rhaglen ddogfen a wyntyllwyd ar BBC Panorama mewn perthynas â cham-drin 

cleifion yn Neuadd Whorlton. Roedd BDRh Caerdydd a’r Fro am roi sicrwydd i bartneriaid na fyddai hyn yn 

digwydd yn y rhanbarth.  

BETH WNAETH Y BWRDD? 

Rhoddwyd sicrwydd i'r Bwrdd gan aelodau perthnasol o'r Bwrdd Iechyd a Gwasanaethau Oedolion bod 

prosesau ar waith i helpu i osgoi hyn e.e. gwaith sicrhau ansawdd ar y fframwaith y mae Bwrdd Iechyd 

Prifysgol Caerdydd a’r Fro yn ei ddefnyddio ar gyfer comisiynu ac archwilio sy'n mynd rhagddo gan sicrhau'r 

rhyngwyneb â rôl Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro.  

Cysylltodd BDRh Caerdydd a’r Fro â Llywodraeth Cymru i gael diweddariad cenedlaethol mewn perthynas â 

hyn. Y camau yr oedd Llywodraeth Cymru yn eu cymryd oedd: 

 gweithio'n agos gyda chydweithwyr yn Lloegr a oedd yn paratoi cynllun gweithredu mewn perthynas 

â'r mater hwn 

 Prif Swyddog Nyrsio Llywodraeth Cymru, ar ran y Gweinidog Iechyd & Comisiynodd y Gwasanaethau 
Cymdeithasol adolygiad cynhwysfawr o'r holl leoliadau LD0 i Oedolion yng Nghymru a Lloegr yn 
cwmpasu darpariaeth y GIG a darpariaeth annibynnol  

 

BETH OEDD Y CANLYNIAD?  

Cyhoeddwyd yr adolygiad annibynnol gan y Comisiwn Ansawdd Gofal ym mis Mawrth 2020. Oherwydd 

blaenoriaethau sy'n cystadlu drwy gydol cyfnod cloi Covid 19, nid yw hyn wedi'i drafod eto. Mae hyn, ynghyd 

ag adroddiadau Llywodraeth Cymru, ar agenda'r grŵp Sicrhau Ansawdd i'w drafod ym mis Medi 2020 gyda'r 

nod o fwrw ymlaen ag unrhyw ddysgu priodol a sicrhau bod pob mecanwaith a phroses yn effeithiol ac yn 

briodol.  

https://cqc.org.uk/news/stories/cqc-publishes-independent-review-its-regulation-whorlton-hall-between-2015-2019
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ATAL Y FRO – GWASANAETHAU TRAIS A CHAM-DRIN DOMESTIG 

BETH OEDD Y DRAFODAETH? 

Cyflwynodd Cadeirydd Atal y Fro y ffaith bod Atal y Fro wedi dod ar draws rhai anawsterau o ran rhoi sicrwydd 

llawn i un o'r cyllidwyr o ran diogelu plant. Roeddent wedi canfod bod problemau gyda: 

 Bylchau mewn prosesau cofnodi 

 Rhai achosion o arfer gwael 

 Roedd angen diweddaru gweithdrefnau gweithredu safonol   

BETH WNAETH Y BWRDD? 

 Trafododd y Bwrdd faterion a sicrwydd a roddwyd a sut nad oedd hyn yn ymwneud ag unrhyw 
ddigwyddiad penodol o niwed ond adolygiad o brosesau 
 

BETH OEDD Y CANLYNIAD?  

Roedd y Bwrdd yn fodlon yr ymdriniwyd â'r mater yn briodol a bod camau wedi'u cymryd i sicrhau bod 

gwelliannau'n cael eu gwneud yn brydlon. Rhoddwyd sicrwydd mewn perthynas â gweithredu cynllun gwella ac 

roedd y camau gweithredu canlynol ar y gweill: 

 Penodi cynghorydd practis cymwys newydd  

 Comisiynu archwiliad allanol er mwyn rhoi sicrwydd 

 Hysbysodd yr holl staff am adolygiad a gwelliannau i'w gwneud 

 Hyfforddiant oedolion/plant Lefel 2 yn orfodol i'r holl staff 
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CYDWEITHIO 
Yn ogystal ag unrhyw gydweithio a nodwyd eisoes drwy gydol yr adroddiad hwn, mae BDRh 
Caerdydd a’r Fro wedi cydweithio â nifer o bartneriaid/asiantaethau ar gyfer y gwaith canlynol: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CYDWEITHIO Â BYRDDAU 

RHANBARTHOL ERAILL YNG 

NGHYMRU 

GWEITHDREFNAU DIOGELU CYMRU  

Gweithiodd Bwrdd Diogelu Rhanbarthol Caerdydd a’r Fro 

yn agos iawn gyda Byrddau Rhanbarthol ledled Cymru i 

ddatblygu a lansio Gweithdrefnau Diogelu Cymru. Cafodd 

dechrau'r Wythnos Diogelu Genedlaethol ym mis 

Tachwedd ei nodi drwy lansio'r gweithdrefnau gyda dau 

ddigwyddiad yn cael eu cynnal yn Ne Cymru a Gogledd 

Cymru. Cyflwynodd Cyd-Gadeirydd y Bwrdd, ynghyd ag 

aelodau'r Bwrdd, y gweithdrefnau newydd i 

gynulleidfaoedd amlasiantaethol ac roedd y ddau 

ddigwyddiad yn hynod lwyddiannus. 

GWAITH CENEDLAETHOL AR BOLISÏAU, 

GWEITHDREFNAU AC ATI.  

O ganlyniad i weithredu Gweithdrefnau Diogelu Cymru, 

roedd Byrddau ledled Cymru yn adolygu ac yn diweddaru 

eu polisïau, eu protocolau, eu gweithdrefnau ac ati yn unol 

â'r gofynion. Fel rhan o hyn, cytunodd holl reolwyr Bwrdd 

Diogelu Cymru i rannu a gweithio ar y cyd ar unrhyw waith 

perthnasol. Mae hyn wedi bod yn amhrisiadwy yn y 

gorffennol a hyd yn oed yn fwy felly nawr a bydd yn arwain 

at gysondeb o ran arferion diogelu ledled Cymru. 

DYSGU O ADOLYGIADAU  

Rhennir adolygiadau gan fyrddau rhanbarthol eraill yn 

rheolaidd drwy aelodau'r Bwrdd ac aelodau'r Is-grŵp 

CAP/CAO. Mae eitem sefydlog ar yr agenda ar yr agenda 

CAP/CAO lle caiff y rhain eu trafod a rhennir dysgu. 

 

 

CYDWEITHIO Â'R BWRDD DIOGELU 

ANNIBYNNOL CENEDLAETHOL 

TREFNIADAU DIOGELU GWEITHREDOL 

AMLASIANTAETHOL YNG NGHYMRU  

Mae’r Bwrdd Diogelu Annibynnol Cenedlaethol cytuno i noddi 

adolygiad o Drefniadau Diogelu Gweithredol Amlasiantaethol 

(MAOSA) ledled Cymru. Mae aelodau'r Bwrdd ar gyfer 

Gwasanaethau Plant yng Nghaerdydd a Bro Morgannwg yn 

eistedd ar y Grŵp Rhanddeiliaid ac yn rhoi'r wybodaeth 

ddiweddaraf i'r Bwrdd yn ôl yr angen ynghyd ag aelod NISB, 

Jan Pickles (sy'n mynychu cyfarfodydd BDRh Caerdydd a’r Fro 

ar ran yr NISB).  

CYFARFODYDD Y BWRDD  

Fel y soniwyd uchod, mae Jan Pickles yn mynychu cyfarfodydd 

y Bwrdd yn rheolaidd. Mae Jan yn cynnig her adeiladol ac 

mae'n cefnogi gwaith y Byrddau.  

DEFNYDDIO CYNGOR I  WELLA ADRODDIADAU A 

GWERT HUSIADAU  

Drwy gydol y flwyddyn, mae'r NISB wedi cyhoeddi ei Gynllun 

Gwaith, ei Adroddiad Blynyddol a chanfyddiadau 

dadansoddiad thematig o Adolygiadau Ymarfer Plant yng 

Nghymru. Defnyddiwyd y tair dogfen drwy gydol gwaith y 

Bwrdd i sicrhau bod unrhyw gyngor/argymhellion yn cael eu 

hystyried. Helpodd y dadansoddiad thematig o adolygiadau i 

lunio rhywfaint o'r gwaith roedd BDRh Caerdydd a’r Fro’n ei 

wneud fel rhan o'r Diwrnod Datblygu ac roedd hyn yn hynod 

ddefnyddiol o ran cymharu themâu rhanbarthol a dysgu â'r 

rhai a oedd yn amlwg ledled y wlad (e.e. llais y plentyn a 

rhannu gwybodaeth). 

Caiff adroddiad 'Edrych yn Ôl' NISB a gyhoeddwyd ym mis 

Ionawr 2019, yn aml ei ddefnyddio hefyd ar gyfer cymorth 

wrth adrodd ar waith y Bwrdd/gwerthuso gwaith y Bwrdd. 

 

CYDWEITHIO Â BYRDDAU DIOGELU 

ERAILL YN Y DU  

DYSGU REDBRIDGE O'R ADOLYGIAD  

Cynhaliwyd adolygiad achos difrifol yn 2019 a gwahoddwyd 

cydweithwyr o Gaerdydd i gyfrannu at y digwyddiad dysgu 

oherwydd eu hymwneud â'r teulu. Mae'r Uned Fusnes 

wedi bod yn cysylltu â Rheolwr Redbridge mewn perthynas 

â lledaenu dysgu a bydd yr adroddiad yn cael ei drafod yng 

nghyfarfod nesaf y Bwrdd.  

TAFLEN HUNAN -ESGEULUSTOD GAN REDBURY  

Yn y dilyniant i thema sy'n amlwg yn ein hadolygiadau; Hunan-

esgeulustod, cysylltodd Uned Fusnes BDRh Caerdydd a’r Fro â 

Bwrdd Diogelu Rebury i ofyn am gytundeb i rannu eu taflen 

wybodaeth ar hunan-esgeulustod. Rhannwyd hyn ac roedd BDRh 

Caerdydd a’r Fro’n gobeithio cyhoeddi hyn erbyn mis Hydref 2020. 
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CYDWEITHIO Â PHARTNERIAETHAU 

ERAILL 

Yn 2019-2020, parhaodd cysylltiadau rhwng BDRh 

Caerdydd a’r Fro a grwpiau eraill i gryfhau. 

AGENDA PREVENT  

Fel y nodwyd ar dudalen 31, mae'r Bwrdd wedi gwneud 

cysylltiadau â thîm PREVENT a bydd hyn yn parhau yn y 

dyfodol. 

PARTNERIAETH DIOGELWCH CYMUNEDOL A 

PHARTNERIAETH BRO DDIOGELACH  

Er bod gwaith i'w wneud o hyd er mwyn sicrhau 

mewnbwn a diweddariadau rheolaidd mewn perthynas â 

phartneriaethau diogelwch cymunedol, dechreuwyd ar y 

gwaith yn 2019-2020 i ganfod pa grwpiau sy'n cael eu 

cynnal a pha waith sydd wedi'i gysylltu. Datblygodd y 

Bartneriaeth Diogelwch Cymunedol yng Nghaerdydd fap 

o'r holl gyfarfodydd/grwpiau ledled y ddinas a gobeithiwn 

adeiladu ar hyn yn 2020-2021 i ymgorffori gwaith ar sail 

ranbarthol ac adeiladu ar y cysylltiadau hyd yn oed yn fwy 

drwy gyfarfodydd y Cadeirydd ac ati. Mae gan yr Uned 

Fusnes gysylltiadau rheolaidd â thimau yng Nghaerdydd a'r 

Fro i sicrhau bod yr holl wybodaeth am Ddynladdiad 

Domestig yn cael ei rhannu gan alluogi unrhyw waith cyd-

lunio angenrheidiol i ddigwydd. Eleni, cychwynnodd ein 

partneriaid yn y GIG hyfforddiant Grŵp 2 y GIG. 

CYDWEITHIO Â’R COMISIYNYDD 

POBL HŶN A'R COMISIYNYDD 

PLANT  

ADOLYGIAD O GARTREFI  GOFAL OPC 

Roedd yr adolygiad hwn yn destun trafodaeth yng 

nghyfarfodydd y Bwrdd. Mae BDRh Caerdydd a’r Fro wedi 

gwahodd y comisiynydd i fynychu'r Bwrdd a thrafod yr 

adolygiad. Yn anffodus, oherwydd prysurdeb ei 

ddyddiadur, nid yw hyn wedi digwydd eto ond mae BDRh 

Caerdydd a’r Fro’n gobeithio am y cyfle hwn rywbryd yn y 

flwyddyn nesaf. 

CYFLWYNO YN AOCC  

Roedd BDRh Caerdydd a’r Fro’n falch iawn o groesawu'r 

Comisiynydd Pobl Hŷn i gyflwyno yn ein Cynhadledd 

Gweithwyr Proffesiynol Diogelu Oedolion. Roedd yn 

ddigwyddiad hynod lwyddiannus gyda rhai negeseuon clir 

iawn am gam-drin domestig. 

Mae BDRh Caerdydd a’r Fro’n cydnabod bod angen 

gwneud mwy o waith yn 2020-2021 i ddatblygu 

cysylltiadau cryfach â'r comisiynwyr ac wedi cynnwys cam 

gweithredu mewn perthynas â hyn fel rhan o Gynllun 

Blynyddol 2020-2021. 

 

CYDWEITHIO Â LLYWODRAETH 

CYMRU 

CYFARFODYDD RHEOLWYR BUSNES A 

CHADEIRYDDION  

Mae Rheolwr Busnes a Chyd-Gadeiryddion y Bwrdd yn 

mynychu cyfarfodydd chwarterol y Rheolwr 

Busnes/Cadeiryddion a gynhelir gyda Llywodraeth Cymru yn 

gyson. Mae'r rhain yn gyfle gwych i geisio arweiniad ac i 

sicrhau cysondeb â diogelu ledled Cymru. 

BWRDD CRWN Y SECTOR FFYDD  

Yn ystod y flwyddyn, cafwyd trafodaethau ynghylch diogelu yn 

y sector ffydd. Llywodraeth Cymru yn bwriadu cynnal bwrdd 

crwn y mae BDRh Caerdydd a’r Fro eisoes wedi mynegi 

diddordeb mewn bod yn rhan ohono. 

Y WYBODAETH DDIWEDDARAF AM ADOLYGIADAU  

Mae'r Uned Fusnes yn sicrhau bod Llywodraeth Cymru yn cael 

y wybodaeth ddiweddaraf am argymhellion, cynnydd a 

chyhoeddi pob adolygiad. 

UN ADOLYGIAD DIOGELU UNEDIG  

Comisiynwyd Liane James i arwain yr adolygiad o'r holl 

adolygiadau diogelu gyda'r nod o lunio un adolygiad diogelu 

unedig. Fel rhan o'r adolygiad hwn, ymunodd aelodau o BDRh 

Caerdydd a’r Fro â'r grwpiau gorchwyl ac adrodd i'r Bwrdd 

neu'r Uned Fusnes os oes unrhyw ddiweddariadau brys. Mae 

Uned Fusnes BDRh Caerdydd a’r Fro hefyd wedi cysylltu â 

Liane James ynghylch y posibilrwydd o rannu unrhyw gynnydd 

mewn perthynas â Dysgu a Gwella a wnaed gan y Bwrdd dros 

2020-2021.  

CYFRANIAD AT BOLISÏAU A CHANLLAWIAU 

CENEDLAETHOL  

Mae'r Bwrdd yn parhau i sicrhau ei fod yn cyfrannu at bob 

ymgynghoriad ar ddiogelu arweiniad Llywodraeth Cymru (e.e. 

Addysg Ddewisol yn y Cartref a Chadw Dysgwyr yn Ddiogel). 

Mae BDRh Caerdydd a’r Fro hefyd yn sicrhau bod 

cynrychiolwyr yn eistedd ar unrhyw grwpiau gorchwyl 

perthnasol ac yn edrych ymlaen at weithio gyda Llywodraeth 

Cymru ar ddatblygu canllawiau anstatudol ar hunan-

esgeulustod. Caiff yr holl ganllawiau, adnoddau a 

diweddariadau gan Lywodraeth Cymru eu rhannu'n eang 

mewn modd amserol ym mhob asiantaeth yng Nghaerdydd a 

Bro Morgannwg.  

DEFNYDDIO GRANTIAU (AOCC)  

Mae'r grantiau ar gyfer yr Wythnos Diogelu Genedlaethol ac 

ar gyfer hyfforddiant diogelu wedi bod yn amhrisiadwy i 

ddatblygu'r gwaith ar gyfer BDRh Caerdydd a’r Fro yn 2019-

2020.  
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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 2019-2020: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GWARIANT 
COSTAU STAFFIO 

Rheolwr Busnes Strategol  £32,523.95 

Cydlynwyr £64,307.43 

Gweinyddwr £9,154.54 

Ychwanegol (cwmpasu) £8,473.09 

Cyfanswm: £114,459.01  

DYSGU A DATBLYGU  

Hwyluso digwyddiadau   £10,662.58 

Hyfforddiant  £706.90 

Cyfanswm: £11,369.48 

GWEINYDDOL 

Electroneg, teithio a chynhaliaeth £694.65  

Eraill (offer swyddfa ac ati) £4,168.90  

Cyfanswm: £4,863.15 

PETHAU YCHWANEGOL  

Premiymau Yswiriant £279.00 

Ardoll Prentisiaeth £520.77 

Cyfanswm: £799.77 

Cyfanswm gwariant: £139,491.41 

Cyfanswm y cyfraniad sy'n weddill: £18,508.59 

Sefydliad 

 

Cyfraniad 

cyfuno 

 

arfaethedig 

(%) 

Dosbarthiad 

yn ôl sefydliad  

Cyfraniad 

presennol 

at BDRh 

wedi’i 

ddosbarthu 

 (%) 

Dosbarthiad 

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 

Cyfnod 

Prawf 
5% 

Y Gwasanaeth 

Prawf 

Cenedlaethol 

100% £7,500.00 

CYFANSWM 100%   £150,000 

 

60%
10%

25%

5%

Partner Contributions 

Local Authorities SWP

Health Probation
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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. 

 

 

 

 
 
 

Os oes gennych bryderon am blentyn 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 
Oriau Y Tu Allan i Swyddfa’r Tîm 
Dyletswydd Brys 029 2078 8570 

 

 
 
 
 

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

at 
 
 

Gwasanaethau Plant Caerdydd 
 
 

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

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

 
 

 
 
 
 

Os ydych chi wedi, neu yn cael eich cam-
drin, neu fod rhywun rydych yn ei nabod 

yn cael ei gam-drin neu ei esgeuluso, 
cysylltwch â: 

 
Gwasanaethau Oedolion Bro 
Morgannwg:  01446 700111 

 
Y Tu Allan i Oriau:  02920 788570 

 

 
 
 
 
 

Os ydych chi wedi, neu yn cael eich cam-
drin, neu fod rhywun rydych yn ei nabod 

yn cael ei gam-drin neu ei esgeuluso, 
cysylltwch â: 

 
Hyb Diogelu Amlasiantaeth (MASH) 

Caerdydd: 02922 330888 
 

Y Tu Allan i Oriau:  02920 788570 

https://www.valeofglamorgan.gov.uk/en/living/social_care/children_and_young_people/Child-Protection/Child-Protection.aspx
https://www.valeofglamorgan.gov.uk/en/living/social_care/children_and_young_people/Child-Protection/Child-Protection.aspx
https://www.cardiff.gov.uk/ENG/resident/Social-Services-and-Wellbeing/Children/Protecting-children/Pages/default.aspx
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AR GYFER YMHOLIADAU CYFFREDINOL:  
 

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth am waith y Bwrdd Diogelu, cysylltwch ag 
uned fusnes y Bwrdd Diogelu: 

Ffôn:   02920 871891 / 02922 330880 / 330867 

E-bost:  caerdyddabromorgannwgbdr@caerdydd.gov.uk  

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

AYO  Adolygiad Ymarfer 
Oedolion 

AYP  Adolygiad Ymarfer 
Plant 

AGC Arolygiaeth Gofal Cymru 

      

     

   

ADD  Adolygiadau 
Dynladdiad 
Domestig 

DoLS  Trefniadau Diogelu 
Rhag Colli Rhyddid 

   

ARhA  Adolygiad Rheoli 

Annibynnol 

FfPA  Fforwm 
Proffesiynol 
Amlasiantaeth 

MASH  Hyb Diogelu 

Amlasiantaeth 

NISB  Bwrdd Diogelu 
Annibynnol 
Cenedlaethol  

NSGW  Wythnos Ddiogelu 
Genedlaethol 

NYAS  Gwasanaeth 
Eiriolaeth 
Ieuenctid 
Cenedlaethol 

SGC  Swyddfa'r 
Gwarcheidwad 
Cyhoeddus 

ICC  Iechyd Cyhoeddus 
Cymru 

PRUDiC  Ymateb 
Gweithdrefnol i 
Farwolaeth 
annisgwyl yn Ystod 
Plentyndod 

SSWBA  Deddf 
Gwasanaethau 
Cymdeithasol a 
Llesiant (Cymru) 
2014 

VAWDASV  Trais yn erbyn 

Menywod, Cam-drin 

Domestig a Thrais 

Rhywiol 

 

 

 

 

 

 


