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Rydym yn falch iawn o’ch croesawu i Fyrddau Diogelu Rhanbarthol Caerdydd a Bro Morgannwg 

(BDRhCBM)  Cafodd y pecyn cynefino hwn ei gynllunio i ddarparu cyflwyniad i aelodau newydd 

y Bwrdd a’r Is-grwpiau i’w rolau a’u cyfrifoldebau ac i roi trosolwg o swyddogaethau’r Byrddau 

Diogelu.   

Mae diogelu’n ymwneud ag amddiffyn plant ac oedolion rhag cael eu cam-drin neu eu hesgeuluso 

ac mae’n addysgu’r sawl o’u cwmpas i adnabod arwyddion a pheryglon. 

Mae Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 wedi gwneud rhai newidiadau 

a chyflwyno dull partneriaeth cryfach, mwy cadarn a mwy effeithiol o ymdrin â diogelu. 

Un o egwyddorion pwysicaf diogelu yw ei fod yn gyfrifoldeb ar bawb. Rhaid i bob gweithiwr 

proffesiynol a sefydliad wneud popeth y gall i sicrhau bod plant ac oedolion sydd mewn perygl yn 

cael eu diogelu rhag cam-driniaeth. 

Mae aelodau’r bwrdd a’r is-grwpiau yn chwarae rôl hanfodol ar ran eu sefydliadau wrth ddiogelu 

plant ac oedolion. 

Rydym yn gobeithio y byddwch yn gweld y pecyn hwn yn ddefnyddiol, ac rydym yn edrych ymlaen 

at weithio gyda chi.  

 

 

 

 

Claire Marchant     Lance Carver 

Cydgadeirydd Byrddau Diogelu  Cydgadeirydd Byrddau Diogelu 

Caerdydd a’r Fro               Caerdydd a’r Fro 

      

CROESO 
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Mae Pennod 2 o’r Arweiniad a gyhoeddwyd o dan Rhan 7 Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a 
Llesiant (Cymru) 2014 yn rhoi gwybodaeth i bartneriaid y Bwrdd Diogelu am ei weithrediad 
effeithiol a’r swyddogaethau y mae’n ofynnol iddo ymgymryd â nhw.  Disgwylir i Fwrdd roi 
datganiad i benodeion newydd o’r disgwyliadau a’r ymrwymiad sy’n ofynnol gan aelod o’r Bwrdd 
a’u cyflwyno i swyddogaethau a llywodraethu’r Bwrdd. 

Mae hyn yn hanfodol er mwyn sicrhau bod aelodau’r Bwrdd Diogelu yn glir ynghylch eu 
hatebolrwydd i’w hasiantaethau ac i’r Bwrdd cyfan, gan gyflawni eu cydgyfrifoldeb.   Mae’n rhaid 
i bob partner y Bwrdd Diogelu gymryd pob cam rhesymol i sicrhau bod y Bwrdd Diogelu y caiff ei 
gynrychioli arno yn gweithredu’n effeithiol. 

Yn unol â’r gofyniad hwn, mae gan Fyrddau Diogelu Rhanbarthol Caerdydd a’r Fro y broses 
sefydlu ganlynol ar gyfer pob aelod newydd o’r Bwrdd a’r Is-grwpiau. 

 

Pecyn 
Sefydlu

• Derbyn pecyn sefydlu o'r Uned Busnes (mandadol)

Cwrdd â'r 
cydgadeiryd

dion

• Cael cynnig y cyfle i gwrdd â'r cydgadeiryddion 
(opsiynol)

System 
Bydis

• Cael cynnig y cyfle i gymryd rhan mewn system bydis 
(opsiynol)

Adolygiad 
Blynyddol 

gyda'r Rheolwr 
Busnes

• Cael cynnig y cyfle i gwrdd â'r Rheolwr Busnes i adolygu 
blwyddyn gyntaf yr aelodaeth (opsiynol)

PROSES GYNEFINO 

http://www.legislation.gov.uk/anaw/2014/4/part/7
http://www.legislation.gov.uk/anaw/2014/4/part/7
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Bydd Bwrdd Diogelu Plant Rhanbarthol Caerdydd a Bro Morgannwg yn sicrhau bod trefniadau 

effeithiol ar waith i amddiffyn y plant hynny yn y rhanbarth sydd ag anghenion gofal a chymorth, 

yn cael profiad neu sydd mewn perygl o gael eu cam-drin, eu hesgeuluso neu eu hecsbloetio.  

Bydd y Bwrdd yn darparu’r cyfrifoldeb cyffredinol dros herio asiantaethau i sicrhau bod mesurau 

effeithiol ar waith i amddiffyn ac atal.   

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 ac ar y cyd o ran diogelu’n effeithiol 

 Sicrhau bod llais y person yn cael ei glywed a’i gydnabod yn ystod trafodaethau 

 Hyrwyddo diwylliant o ddadansoddi ac adolygu’n feirniadol i sicrhau y caiff gwersi eu 

dysgu pan fo pobl yn dioddef o niwed oherwydd diffygion mewn polisïau, systemau neu 

ymarfer  

 

 

 

  

EIN DATGANIAD CENHADAETH 
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Mae diogelu’n ymwneud ag amddiffyn plant ac oedolion rhag cael eu cam-drin neu eu 

hesgeuluso ac addysgu’r sawl o’u cwmpas i adnabod arwyddion a pheryglon.  Un o 

egwyddorion pwysicaf diogelu yw ei fod yn gyfrifoldeb ar bawb.  Rhaid i bob gweithiwr 

proffesiynol a sefydliad wneud popeth y gall i sicrhau bod plant ac oedolion sydd mewn perygl 

yn cael eu hamddiffyn rhag cael eu cam-drin. 

 

Mae diogelu plant a phobl ifanc yn cynnwys: 

 

 amddiffyn plant yn ei ardal sy’n cael profiad o gam-drin, esgeuluso neu fathau eraill o 

niwed neu sydd mewn perygl o gael y profiadau hynny, ac  

 atal plant yn ei ardal rhag bod mewn perygl o gael eu cam-drin, eu hesgeuluso neu 

fathau eraill o niwed 

 

Mae diogelu oedolion yn cynnwys: 

 diogelu oedolion yn ei ardal sydd ag anghenion gofal a chymorth (p’un a yw’r awdurdod 

lleol yn diwallu unrhyw rai o’r anghenion hynny neu beidio) ac 

 sy’n profi neu mewn perygl o gael ei gam-drin neu ei esgeuluso, ac  

 atal yr oedolion hynny a nodwyd uchod sydd yn ei ardal, rhag bod mewn perygl o gael 

eu cam-drin neu eu hesgeuluso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BETH YW DIOGELU? 
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Mae Bwrdd Diogelu Rhanbarthol Caerdydd a’r Fro (BDRhCBM) yn bartneriaeth aml-asiantaeth 
sydd â’r cyfrifoldeb dros amddiffyn ac atal cam-drin plant, pobl ifanc ac oedolion sydd mewn 
perygl yng Nghaerdydd a Bro Morgannwg.   

Mae BDRhCBM yn Fwrdd cyfunedig lle mae diogelu plant ac oedolion wrth wraidd y gwaith yn 
ystod cyfarfodydd BDRhCBM. Mae’r Bwrdd yn dwyn cynrychiolwyr ynghyd o bob un o'r prif 
asiantaethau a gweithwyr proffesiynol sy’n gyfrifol am ddiogelu oedolion yn ein rhanbarth. 

Gellir cael manylion am aelodaeth y Byrddau Diogelu Plant ac Oedolion trwy’r  dolenni 

canlynol: 

https://www.cardiffandvalersb.co.uk/children/about-the-rscb/board-members-

structure/  

https://www.cardiffandvalersb.co.uk/adults/about-us/board-members/  

 

Mae gan Fwrdd Diogelu nifer o swyddogaethau y gellir dod o hyd iddynt yn Neddf 

Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 - Gweithio gyda’n Gilydd i Ddiogelu Pobl: 

Cyfrol 1 - Cyflwyniad a Throsolwg   

 

Fel y nodwyd yng nghanllawiau Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 – 

Gweithio Gyda’n Gilydd i Ddiogelu Pobl, amcanion y Bwrdd Diogelu Plant yw:  

a) amddiffyn plant yn ei ardal sy’n cael profiad o gam-drin, esgeuluso neu fathau eraill 

o niwed neu sydd mewn peryg o gael y profiadau hynny, ac  

b) atal plant yn ei ardal rhag bod mewn perygl o gael eu cam-drin, eu hesgeuluso neu 

fathau eraill o niwed. 

Fel yr amlinellwyd yng nghanllawiau Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 

2014 – Gweithio Gyda’n Gilydd i Ddiogelu Pobl, amcanion y Bwrdd Diogelu Oedolion yw:  

a) amddiffyn oedolion yn ei ardal sydd ag anghenion gofal a chymorth (p’un a yw’r 

awdurdod lleol yn diwallu unrhyw rai o’r anghenion hynny neu beidio) ac sy’n cael eu 
cam-drin neu eu hesgeuluso neu sydd mewn perygl o gael profiad o’r fath. 

b) atal yr oedolion hynny a nodwyd uchod sydd yn ei ardal, rhag bod mewn perygl o gael 

eu cam-drin neu eu hesgeuluso 

Mae pob Bwrdd Diogelu Rhanbarthol yn disgwyl llunio a cyhoeddi Cynllun 

Blynyddol erbyn 31 Mawrth. Mae disgwyl hefyd i bob Bwrdd Diogelu Rhanbarthol 

hefyd lunio a cyhoeddi Adroddiad Blynyddol erbyn 31 Mawrth. 

Gellir dod o hyd i gynllun ac adroddiadau blynyddol cyfredol yma ac yma  

CYFLWYNIAD I FWRDD DIOGELU RHANBARTHOL CAERDYDD A BRO 

MORGANNWG 

https://www.cardiffandvalersb.co.uk/children/about-the-rscb/board-members-structure/
https://www.cardiffandvalersb.co.uk/children/about-the-rscb/board-members-structure/
https://www.cardiffandvalersb.co.uk/adults/about-us/board-members/
http://gov.wales/docs/phhs/publications/160404part7guidevol1en.pdf
http://gov.wales/docs/phhs/publications/160404part7guidevol1en.pdf
https://www.cardiffandvalersb.co.uk/adults/about-us/annual-plans-reports/
https://www.cardiffandvalersb.co.uk/children/about-the-rscb/annual-plans-reports/
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STRWYTHUR BDRhCBM 

Grŵp/Grwpiau 

Thematig 

Bwrdd Diogelu Rhanbarthol 

Is-grŵp 

Polisïau, 

Gweithdrefnau 

ac Arfer 
 

Dysgu a 

Datblygu 

Is-grŵp 

 

CPR/APR  

Paneli 

CPR/APR 

(Adolygiadau 

Arfer Plant ac 

Oedolion) 

Is-grŵp 

Is-grŵp 

Sicrhau 

Ansawdd 
 

Grwpiau Gorchwyl a Gorffen (yn ôl y gofyn)  
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Mae gan bob asiantaeth, fel aelod o’r Bwrdd neu’r is-grŵp, gyfrifoldeb dros hyrwyddo gweithrediad 

effeithiol y Bwrdd. 

Felly mae’n ofynnol i bob asiantaeth wneud ymrwymiad ffurfiol i waith y Bwrdd er mwyn sicrhau y caiff 

ei flaenoriaethau eu cyflawni. 

Bydd gan bob asiantaeth a sefydliad sy’n darparu gwasanaethau ar gyfer plant/oedolion sydd ag 

anghenion gofal a chymorth y canlynol ar waith: 

- Ymrwymiad clir gan yr uwch-reolwyr o ran pwysigrwydd diogelu 

- Llinell atebolrwydd glir o fewn y sefydliad ar gyfer gwaith sy’n perthyn i ddiogelu a pherfformiad 

- Gweithdrefnau recriwtio a rheoli AD sy’n cymryd i ystyriaeth yr angen i ddiogelu, gan gynnwys 

gwiriadau priodol ar staff a gwirfoddolwyr newydd a phresennol. 

Mae gofyn i aelodau: 

 Flaenoriaethu presenoldeb mewn cyfarfodydd y Bwrdd/is-grwpiau a dim ond o dan 

amgylchiadau eithriadol y dylai dirprwy fod yn bresennol. Mae’n rhaid i’r dirprwy hwn hefyd fod 

mewn sefyllfa i wneud penderfyniad ar ran ei asiantaeth/sefydliad 

 Cyfathrebu gwaith y Bwrdd/is-grŵp o fewn eu hasiantaeth/sefydliad er mwyn hyrwyddo 

canlyniadau cadarnhaol i blant/oedolion sydd mewn perygl 

 Bod yn Arweinydd Diogelu ar gyfer eu hasiantaeth/sefydliad a gyrru’r agenda diogelu ymlaen ym 

mhob fforwm partneriaeth lleol, rhanbarthol a chenedlaethol  

 Bod yn gallu dylanwadu ar gynllunio strategol ar gyfer diogelu plant/oedolion sydd mewn perygl 

o fewn eu hasiantaeth/sefydliad eu hunain 

 Codi ymwybyddiaeth ledled y rhanbarth o’r angen i ddiogelu plant/oedolion sydd mewn perygl 

 Hyrwyddo blaenoriaethau’r Bwrdd a chanlyniadau fel y’u pennwyd yn y Cynllun Blynyddol  

 Bod yn gyfrifol am sicrhau bod pob aelod o staff yn eu hasiantaeth/sefydliad yn ymwybodol o’r 

rheidrwydd i roi gwybod am bryderon ynghylch arferion diogelu. 

 Lledaenu gwybodaeth rhwng eu hasiantaeth/sefydliad a’r Bwrdd 

 Rhoi adborth i’w hasiantaeth/sefydliad ar y gwaith sy’n cael ei wneud gan y Bwrdd. 

 Cynrychioli’r Bwrdd ar fforymau a phartneriaethau strategol eraill 

 Cymryd rhan neu adnabod unigolyn o’u hasiantaeth/sefydliad i gymryd rhan mewn is-grwpiau, 

Grwpiau Gorffen a Gorchwyl a phrosesau ymgynghori eraill  

 Sicrhau gweithredu cynlluniau gweithredu eu hasiantaethau/sefydliadau eu hunain mewn 

perthynas â CPR/APR. 

 Tynnu sylw y cadeirydd at unrhyw wrthdaro buddiannau rhwng eu rôl ar y Bwrdd a 

chyfrifoldebau eu hasiantaethau/sefydliadau 

 Tynnu sylw y cadeirydd at unrhyw bryderon sy’n codi o ymdrin ag achos neu achosion sydd 

wedi cael eu codi gan aelod o’u hasiantaeth/sefydliad 

PROFFIL RÔL - AELOD O’R BWRDD 
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 Adrodd am unrhyw faterion neu bryderon yn eu sefydliad unigol i’r Bwrdd fel mater o arfer o dan 

yr eitem pynciau llosg ar yr agenda  

 Cyfrannu at ddatblygu Cynllun Blynyddol ac Adroddiad Blynyddol y Bwrdd  

 Cydymffurfio ag unrhyw archwiliad yr ymgymerir ag ef ar effeithiolrwydd y Bwrdd neu arfer 

diogelu o fewn eu hasiantaeth/sefydliad a chefnogi’r archwiliad hwn 

 Cadw’r wybodaeth ddiweddaraf am faterion diogelu, gan ymgymryd â hyfforddiant personol yn ôl y 

gofyn 

 

 

 

Enw mewn Llythrennau Bras:  ________________________________________________ 

 

Llofnod:               ________________________________________ 

 

Dyddiad:               ________________________________________ 

 

 

 

Llofnodwch, sganiwch ac anfonwch yn ôl i BDRhcaerdyddarfro@caerdydd.gov.uk  

 

 

 

mailto:BDRhcaerdyddarfro@caerdydd.gov.uk
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IS-GRŴP SICRHAU ANSAWDD 

Mae’r grŵp yn cyfarfod bob chwarter i sicrhau ansawdd y perfformiad a’r gwaith a wneir gan 

asiantaethau partner er mwyn diogelu a hyrwyddo lles oedolion mewn perygl ledled y rhanbarth.  

Gellir dod o hyd i Gylch Gorchwyl y grŵp yma (hyperddolen) 

 

IS-GRŴP DYSGU A DATBLYGU 

Mae’r grŵp yn cyfarfod bob chwarter i sicrhau bod proses glir ar gyfer rheoli adnabod anghenion 

dysgu a datblygu a gwerthuso hyfforddiant diogelu amlasiantaeth i sicrhau ei fod yn bodloni 

anghenion rhanbarthol yn gyson. 

Gellir dod o hyd i Gylch Gorchwyl y grŵp yma (hyperddolen) 

 

IS-GRŴP POLISÏAU, GWEITHDREFNAU AC ARFER 

Mae’r grŵp yn cyfarfod bob chwarter ac mae’n gyfrifol am ddatblygu, adolygu a diweddaru 

polisïau a gweithdrefnau er mwyn llywio arfer a chydlynu’r hyn a wneir gan bob corff 

cynrychiadol i ddiogelu plant ac oedolion sydd mewn perygl. 

Gellir dod o hyd i Gylch Gorchwyl y grŵp yma (hyperddolen) 

Gellir dod o hyd i Bolisïau, Gweithdrefnau cyfredol ac adnoddau eraill yma (hyperddolen) 

 

IS-GRŴP CPR/APR 

Mae’r grŵp yn cyfarfod bob chwarter i adolygu atgyfeiriadau CPR/APR a phenderfynu a ydynt 

yn bodloni’r meini prawf ar gyfer adolygiad. Mae’r grŵp hefyd yn monitro adolygiadau parhaus 

ac yn sicrhau y caiff dysgu o adolygiadau a gwblhawyd ei rannu’n effeithiol. 

Gellir dod o hyd i Gylch Gorchwyl y grŵp yma (hyperddolen) 

 

IS-GRŴP THEMATIG 

Sefydlir grwpiau thematig mewn ymateb i faterion diogelu penodol y mae’r Bwrdd yn teimlo bod 

angen iddo fynd i’r afael â nhw 

 

 

Gellir dod o hyd i broffiliau rôl yr is-grŵp yn y dogfennau cylch gorchwyl unigol. 

 

IS-GRWPIAU BDRhCBM 
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Mae’r Uned Fusnes yn cefnogi’r Bwrdd i gyflawni ei gyfrifoldebau diogelu. Mae’r tîm yn 

ymdrin â’r busnes o ddydd i ddydd mewn perthynas â swyddogaethau craidd y Bwrdd ac 

yn rhoi cymorth gweinyddol a threfniadol ar gyfer gweithgareddau sy’n gysylltiedig ag is-

grwpiau’r Bwrdd. 

Yr Uned Fusnes yw pwynt canolog cydlynu ar gyfer gwaith y Bwrdd ac mae’n gyfrifol am 

wefan www.cardiffandvalersb.co.uk    

Manylion Cyswllt: 

Uned Fusnes RSB Caerdydd a’r Fro 

Ystafell 342 

Neuadd y Sir 

Glanfa’r Iwerydd 

Caerdydd 

CF10 4UW 

 

Ffôn: 02922 330880 

E-bost: caerdyddabromorgannwgbdr@caerdydd.gov.uk    

 

  

YR UNED FUSNES 

http://www.cardiffandvalersb.co.uk/
mailto:cardiffandvalersb@cardiff.gov.uk
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Mae’r Bwrdd yn cael ei gynnull o dan Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant 

(Cymru) 2014 a bydd yn cydymffurfio â chyfleoedd cyfartal a deddfwriaeth a 

chanllawiau gwrth-wahaniaethol. Mae’n rhaid i bawb sy’n bresennol barchu 

cyfrinachedd y materion a drafodir ac yn benodol lle y trafodir enghreifftiau o achosion –

mae’r materion hyn yn gyfrinachol ac ni ddylid eu datgelu i bobl arall heb ganiatâd 

penodol y Cadeirydd. 

 

Sylwer bod mae angen i wybodaeth a drafodir yn y Bwrdd gael ei rhannu â’r gymuned 

ehangach er mwyn dysgu ehangach ond mae’n rhaid i hyn gael ei wneud bob amser 

gan gynnal anhysbysrwydd unigolion, gwasanaethau neu asiantaethau a enwir.  Pan 

fydd aelodau’r Bwrdd yn ansicr o ran beth y gellir ei rannu, mae angen penderfynu ar 

hyn yn y Bwrdd a’i gytuno fel rhan o’r cofnodion. 

 

Yn achos materion sy’n ymwneud ag atebolrwydd clinigol a phroffesiynol, cydnabyddir 

y gallai fod angen i aelodau unigol y Bwrdd godi hyn o fewn yr asiantaeth y maent yn ei 

chynrychioli. Pan fydd y sefyllfa’n codi, disgwylir y caiff ei godi a’i gytuno gan y Bwrdd 

fel rhan o fusnes y cyfarfod hwnnw. 

DATGANIAD O GYFRINACHEDD 


