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CYFLWYNIAD 

Caiff y grŵp hwn ei adnabod fel Is-grŵp Archwilio BRhDP Caerdydd a Bro 
Morgannwg (Is-grŵp Archwilio BRhDP Caerdydd a’r Fro).  

Yn ôl Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014, mae’n rhaid 
i Fwrdd Diogelu gynnal archwiliadau, adolygiadau ac ymchwiliadau yn ôl yr 
angen er mwyn cyflawni ei amcanion. Felly mae BRhDP Caerdydd a Bro 
Morgannwg wedi sefydlu’r is-grŵp hwn er mwyn cyflawni’r swyddogaeth hon.  

NOD 

Gwella amcanion ar gyfer plant a phobl ifanc ar draws Caerdydd a Bro 
Morgannwg trwy fonitro effeithiolrwydd y cydlynu rhwng asiantaethau wrth 
gyflawni eu cyfrifoldebau diogelu trwy ddefnyddio dull archwilio amlasiantaeth. 

SWYDDOGAETHAU 

 Cydlynu rhaglen archwilio’r BDPRh i sicrhau bod gwasanaethau lleol yn 
cydweithio i amddiffyn plant a phobl ifanc a thynnu sylw at feysydd lle mae arfer 
da a’r rhai lle mae angen gwelliant.  

 Cydlynu gwaith unrhyw grwpiau tasg a gorffen archwilio.  

 Adrodd i’r Grŵp Cynllunio Busnes gan nodi canfyddiadau archwiliadau ac 
argymell camau gweithredu. 

 Derbyn cynlluniau gweithredu a gynhelir gan y grwpiau tasg a gorffen lleol a 
nodi’r dysgu i’w rannu fel sy’n berthnasol trwy’r Grŵp Cynllunio Busnes a Phrif 
Fwrdd y BDPRh i’w cadarnhau a chytuno arnynt.  

 Sicrhau bod sawl asiantaeth yn cyfrannu at y broses archwilio a nodi unrhyw 
asiantaethau BDPRh eraill a allai gymryd rhan mewn archwiliadau penodol yn 
ôl yr angen a’u cyfethol i’r grŵp gorchwyl a gorffen lleol perthnasol. 

 Datblygu fformatau amlasiantaeth perthnasol a chadarn i greu offeryn archwilio 
a llunio adroddiadau a chynlluniau gweithredu archwilio. 

 Rhoi amserlen archwilio ar waith. Bydd hon yn cynnwys meysydd craidd i’w 
harchwilio ac yn ystyried meysydd diddordeb penodol i ardaloedd daearyddol 
Caerdydd a/neu Fro Morgannwg. 

 Monitro effeithiolrwydd asiantaethau aelod o ran eu gwaith i ddiogelu a 
hyrwyddo lles plant a phobl ifanc.  

 Ystyried themâu sy’n deillio o Adolygiadau Arfer Plant a chynnwys y rhain, fel 
sy’n briodol, yng ngwaith y grŵp. 

 Sicrhau cydymffurfio â’r polisïau a gadarnhawyd gan y BDPRh fel sy’n benodol 
ac yn briodol i anghenion y BDPRh. 

 Cadw at y rhaglen dreigl o archwiliadau a amlinellwyd yn Neddf Gwasanaethau 
Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014. 
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AELODAETH 

Asiantaeth  Rôl 

Gwasanaethau Plant Caerdydd  Rheolwr Gweithredol, Diogelu ac Adolygu 
Annibynnol 

Gwasanaethau Plant a Phobl Ifanc Bro 
Morgannwg 

Swyddog Polisi a Sicrwydd 

Gwasanaethau Plant a Phobl Ifanc Bro 
Morgannwg 

Prif Swyddog, Rheoli Busnes ac Arloesedd 
y Gwasanaethau Cymdeithasol 

Heddlu De Cymru  Ditectif Arolygydd 

Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro Gweithiwr Proffesiynol Penodol, Diogelu 
Plant  

Adran Addysg Cyngor Caerdydd  Swyddog Diogelu Addysg  

Adran Addysg Bro Morgannwg  Rheolwr Gweithredol ADY 

Gwasanaeth Troseddau Ieuenctid 
Cyngor Bro Morgannwg 

Rheolwr 

Gwasanaeth Troseddau Ieuenctid 
Caerdydd 

Rheolwr Gweithredol 

Cyfnod Prawf  Rheolwr Tîm 

NSPCC Rheolwr Tîm 

Barnardo’s Cyfarwyddwr Cynorthwyol 

Cynrychiolaeth o’r 3 ydd Sector I’w gadarnhau 
 

Mae’n bosibl y bydd Is-grŵp Archwilio BDPRhCF hefyd yn cyfethol aelodau o 
asiantaethau aelod 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, gan gynnwys y Cadeirydd neu'r Is-gadeirydd a chynrychiolydd o 
unrhyw grwpiau tasg a gorffen cysylltiedig.  

 

ATEBOLRWYDD  

1. Mae aelodau Is-grŵp Archwilio BDPRhCF yn atebol i’r BDPRh ac mae’n rhaid 
iddynt adrodd i’r bwrdd hwn trwy’r Grŵp Cynllunio Busnes.  

2. Mae aelodau’r grŵp yn gyfrifol am sicrhau'r aelodaeth gywir o’u hasiantaethau 

3. Cyfrifoldeb aelodau Is-grŵp Archwilio BDPRhCF yw cyfathrebu materion 
perthnasol o fewn eu sefydliad eu hunain a sicrhau y gweithredir ar y rhain 

4. Bydd y grŵp yn mynd ymlaen ag amcanion ac unrhyw faterion archwilio 
perthnasol fel a nodir yng Nghynllun Blynyddol y BDPRh 

5. Bydd Cadeirydd (neu Is-gadeirydd)  grŵp hwn yn adrodd bob tri mis i Grŵp 
Cynllunio Busnes y BDPRh  
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TREFNIADAU CADEIRIO 

Caiff Cadeirydd Is-grŵp Archwilio BDPRhCF ei enwebu gan aelod o Grŵp 
Cynllunio Busnes y BDPRh ac wedyn bydd yn aelod o’r grŵp hwnnw. Caiff Is-
gadeirydd Is-grŵp Archwilio BDPRhCF 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 Cadeirydd ar ôl y cyfnod hwn. Bydd angen enwebu 
Is-gadeirydd yn flynyddol.  

 

CYFARFODYDD 

Bydd Is-grŵp Archwilio BDPRhCF yn cwrdd bob tri misi gyd-fynd â’r cylch 
adrodd i’r Grŵp Cynllunio Busnes a’r BDPRh.   

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

Caiff yr agenda ar gyfer pob cyfarfod ei phennu 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 a chamau gweithredu y cytunwyd arnynt 
o gyfarfodydd blaenorol.  

Bydd yr Uned Diogelu Busnes yn darparu cymorth gweinyddol.  

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

 


