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CYFLWYNIAD 

Caiff y grŵp hwn ei adnabod fel Is-grŵp Hyfforddi BDPRh a BDORh Caerdydd a Bro 
Morgannwg (Is-grŵp Hyfforddi BDRh Caerdydd a’r Fro).  

Yn ôl Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014, mae gofyn i Fwrdd 
Diogelu  

1. asesu anghenion hyfforddi yr ymarferwyr hynny sy’n gweithio yn ardal y Bwrdd er 
mwyn adnabod gweithgareddau hyfforddi a darparu a sicrhau bod hyfforddiant yn cael 
ei ddarparu ar sail rhyngasiantaeth a sefydliadol unigol er mwyn helpu i amddiffyn ac 
atal cam-drin ac esgeuluso plant ac oedolion sydd mewn perygl o niwed yn ardal y 
Bwrdd.  

2. lledaenu gwybodaeth am arfer gorau a dysgu sy'n codi o adolygiadau, rhannu 
gwybodaeth gydag aelodau’r Bwrdd, Byrddau Diogelu eraill, y Bwrdd Diogelu 
Annibynnol Cenedlaethol a phlant ac oedolion sy’n cael eu heffeithio neu byddant o 
bosibl yn cael eu heffeithio gan arfer swyddogaethau Bwrdd Diogelu, ac adnabod, 
archwilio ac ymateb i faterion sy’n effeithio ar wireddu amcanion y Bwrdd  

3. hwyluso ymchwil ar amddiffyn rhag cam-drin ac esgeuluso plant ac oedolion sydd 
mewn perygl o niwed ac atal hynny 

Cafodd Is-grŵp Hyfforddi BDRh Caerdydd a'r Fro ei sefydlu i sicrhau y caiff y 
swyddogaethau eu gweithredu’n effeithiol. 

Caiff hyfforddi a datblygu eu targedi at asiantaethau statudol, gwirfoddol ac annibynnol y 
mae eu gweithgarwch gwaith/gwirfoddol yn dod â nhw i gysylltiad gyda phlant, oedolion 
neu eu teuluoedd yng Nghaerdydd a Bro Morgannwg. 

Diben hyfforddi yw cael deilliannau gwell ar gyfer plant ac oedolion trwy godi 
ymwybyddiaeth a gwybodaeth am ddiogelu. 
 

Agweddau allweddol hyfforddiant aml-asiantaeth yw:  

1. Datblygu dealltwriaeth a rennir o’r tasgau, egwyddorion a rolau a chyfrifoldebau a 
amlinellir mewn deddfwriaeth, rheoliadau, arweiniad a threfniadau ar gyfer diogelu 
plant ac oedolion a hyrwyddo eu lles 

2. Cyflawni gwasanaethau mwy effeithiol ac integredig ar y lefel strategol a’r lefel 
achosion unigol 

3. Gwella cyfathrebu rhwng gweithwyr proffesiynol 

4. Datblygu perthnasoedd gwaith effeithiol 

5. Sicrhau gwneud penderfyniadau cadarn 

NOD 

Bydd Is-grŵp Hyfforddi BDRh Caerdydd a’r Fro yn gweithio ar ran y BDORh a’r 
BDPRh i sicrhau argaeledd a darparu hyfforddiant o safon ar faterion diogelu. 

 

SWYDDOGAETHAU’R IS-GRŴP 

1. Rheoli adnabod anghenion hyfforddi; bwydo’r rheiny i fewn i gynllunio a chomisiynu 
hyfforddiant 

2. Arfarnu hyfforddiant ar ddiogelu er mwyn sicrhau ei fod yn bodloni anghenion lleol 

3. Sicrhau bod unrhyw wersi o adolygiadau cenedlaethol a lleol (e.e. CAP, CAO, MAPF 
ayyb.) yn cael eu deall ac y gweithredir arnynt a chyfathrebu’n glir i wasanaethau a 
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grwpiau proffesiynol unigol eu cyfrifoldeb a rennir dros amddiffyn plant ac oedolion, ac 
esbonio sut all pob un gyfrannu  

4. Datblygu a chynnal a chadw cynllun gwaith i'w lofnodi gan BDPRh a BDORh trwy 
Grwpiau Cynllunio Busnes y BDPRh a’r BDORh 

AELODAETH 

Bydd Is-grŵp Hyfforddi BDRh Caerdydd a’r Fro yn cynnwys cynrychiolwyr o bob aelod-
asiantaeth a dylai pob aelod: 

1. Fod yn wybodus a bod â phrofiad o faterion hyfforddi a diogelu  

2. Ymrwymo i ddarparu hyfforddiant aml-asiantaeth sydd wedi'i seilio ar dystiolaeth ac o 
ansawdd uchel 

3. Eu hasiantaeth yn rhoi digon o amser ac adnoddau iddynt i ymgymryd â’r gwaith y 
cytunwyd arno gan y BDPRh a’r BDORh 

4. Bod â dirprwyon sydd wedi’u briffio’n llawn wedi’u hamnewid lle byddant yn bodloni 
gofynion aelodaeth 

5. Bydd Cynrychiolwyr yn bresennol fel ymgynghorwyr yn ôl y gofyn 

6. Disgwylir y caiff aelodau cyfredol eu hadnewyddu ar y lefel honno os digwydd bod 
deiliaid swydd cyfredol yn gadael  

Gellir dod o hyd i aelodaeth isod: 

Asiantaeth  Swydd 
Diogelwch Oedolion 
Caerdydd 

Rheolwr Gweithredol, Diogelu  

Gwasanaethau Plant, Bro 
Morgannwg 

Swyddog Datblygu Staff 

Gwasanaethau Plant, 
Caerdydd 

Swyddog Hyfforddi Arweiniol 

Gwasanaethau Oedolion, 
Bro Morgannwg 

Rheolwr Tîm 

Gwasanaethau Oedolion, 
Caerdydd 

Rheolwr Gweithredol, Anabledd Dysgu, Caerdydd 

Gwasanaethau Oedolion, 
Caerdydd 

Swyddog Datblygu Hyfforddiant 

BIP Caerdydd a’r Fro Hyfforddwr Diogelu 
Ymddiriedolaeth GIG 
Felindre a Gwasanaeth 
Gwaed Cymru 

Uwch Nyrs, Diogelu ac Amddiffyn y Cyhoedd, 
Ymddiriedolaeth GIG Felindre 

Heddlu De Cymru Cydlynydd Hyfforddi, Gwasanaethau Dysgu a 
Datblygu, Heddlu De Cymru 

Tîm Diogelu Cenedlaethol Nyrs Ddynodedig ar gyfer Tîm Diogelu Cenedlaethol 
GIG Cymru, Iechyd Cyhoeddus Cymru 

Cyfnod Prawf I’w gadarnhau 
Addysg, Caerdydd Arweinydd Cyflawni, Addysg a Dysgu Gydol Oes, 

Caerdydd 
Addysg, Bro Morgannwg Swyddog Diogelu, Cyfarwyddiaeth Dysgu a Sgiliau, 

Bro Morgannwg 
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Addysg, Caerdydd Swyddog Diogelu Addysg, Diogelu, Caerdydd 
Ymddiriedolaeth 
Gwasanaeth Ambiwlans 
Cymru 

I’w gadarnhau 

Addysg Uwch, Ymchwil I’w gadarnhau 
Cynrychiolydd y Trydydd 
Sector, Plant 

Prif Swyddog Gweithredol dros dro a Rheolwr 
Ansawdd a Chyllido, Ieuenctid Cymru 

Cynrychiolydd y Trydydd 
Sector 

Swyddog Datblygu y Trydydd Sector, Cyngor Trydydd 
Sector Caerdydd 

Mae’n bosibl y bydd Is-grŵp Hyfforddi BDRh Caerdydd a’r Fro hefyd yn cyfethol aelodau o 
aelod-asiantaethau BDORh a BDPRh eraill fel sy'n angenrheidiol ar gyfer darnau o waith 
penodol. 

Er mwyn bod â chworwm mewn cyfarfod, dylai o leiaf 3 asiantaeth fod yn bresennol, er 
mwyn cynnwys y Cadeirydd neu'r Is-gadeirydd a chynrychiolydd o unrhyw grwpiau 
gorchwyl a gorffen cysylltiedig.  

ATEBOLRWYDD  

1. Mae’r Is-grŵp Hyfforddi BDRh Caerdydd a’r Fro yn atebol i’r BDPRh a’r BDORh 
trwy Grwpiau Cynllunio Busnes y BDPRh a’r BDORh    

2. Mae aelodau’r Grŵp yn gyfrifol am sicrhau'r aelodaeth gywir gan eu hasiantaethau 

3. Cyfrifoldeb aelodau'r Is-grŵp Hyfforddi BDRh Caerdydd a’r Fro er mwyn cyfathrebu 
materion perthnasol o fewn eu sefydliad eu hunain a sicrhau y gweithredir ar y rhain 

4. Bydd y grŵp yn mynd ag amcanion ymlaen ac unrhyw faterion hyfforddi perthnasol fel 
sy'n gynwysedig yng Nghynlluniau Blynyddol y BDORh a’r BDPRh 

5. Bydd y grŵp hwn yn adrodd bob chwarter i Grwpiau Cynllunio Busnes y BDPRh a’r 
BDORh 

TREFNIADAU CADEIRIO 

Caiff Cadeirydd Is-grŵp Hyfforddi BDRh Caerdydd a’r Fro ei enwebu gan Grwpiau 
Cynllunio Busnes BDPRh a BDoRh a bod yn aelod ohonynt. Caiff Is-Gadeirydd Is-
grŵp Hyfforddi BDRh Caerdydd a’r Fro  ei enwebu gan yr Is-grŵp. 

Y cyfnod ar gyfer y Cadeirydd a’r Is-gadeirydd fydd 1 flwyddyn a bydd yr Is-gadeirydd 
yn ymgymryd â rôl y Gadair ar ôl y cyfnod hwn. Bydd angen enwebu Is-gadeirydd yn 
flynyddol.  

CYFARFODYDD 

Bydd Is-grŵp Hyfforddi BDRh Caerdydd a’r Fro yn cyfarfod bob dau fis.   

Caiff grwpiau Gorchwyl a Gorffen eu sefydlu, gyda chymorth yr Uned Diogelu Busnes, 
a bydd yn cynnwys cynrychiolwyr perthnasol o asiantaethau partner yn ôl y gofyn. 

Caiff yr agenda ar gyfer pob cyfarfod ei bennu gan y Cadeirydd, gan weithio ar y cyd â 
Rheolwr Busnes yr Uned Diogelu Busnes, yn seiliedig ar raglen waith yr Is-grŵp, 
themâu/materion a ddaw i'r amlwg ac o gamau gweithredu y cytunwyd arnynt o 
gyfarfodydd blaenorol.  

Caiff cefnogaeth weinyddol ei darparu gan yr Uned Diogelu Busnes.  

Caiff yr holl bapurau eu cylchredeg 10 diwrnod gwaith cyn y cyfarfod. 


