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CYFLWYNIAD 

Enw’r grŵp hwn fydd Is-grŵp Cyfathrebu ac Ymgysylltu BDPRh a BDORh 
Caerdydd a Bro Morgannwg (Is-grŵp Cyfathrebu ac Ymgysylltu BDR C&BM)  

NOD 

Bydd yr Is-grŵp Cyfathrebu ac Ymgysylltu’n gweithio ar ran y Bwrdd Diogelu Plant 
Rhanbarthol (BDPRh) a’r Bwrdd Rhanbarthol Diogelu Oedolion (BDORh) i sicrhau 
bod y cysylltiadau rhwng y Byrddau Diogelu Rhanbarthol a’r gymuned yn cael eu 
cryfhau. Bydd yr Is-grŵp yn cynllunio, comisiynu a gwerthuso gwaith asiantaethau 
partner i sicrhau bod anghenion lleol yn cael eu bodloni'n gyson. 

Bydd yr Is-grŵp Cyfathrebu ac Ymgysylltu hefyd yn sicrhau bod mecanweithiau 
effeithiol ar waith ar gyfer rhannu gwybodaeth ac arfer da. Bydd hyn yn cynnwys codi 
ymwybyddiaeth a chydlynu gweithgareddau ymgysylltu â phlant ac oedolion sydd 
mewn perygl, eu gofalwyr a gweithwyr proffesiynol yn strategol ar faterion yn 
ymwneud â diogelu. 

AMCANION  

Yn unol â Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014, bydd yr Is-
grŵp Cyfathrebu ac Ymgysylltu yn gweithio i sicrhau y gall y BDPRh a’r BDORh 
gyflawni’r swyddogaethau canlynol: 

1. Codi ymwybyddiaeth yn ardal y Bwrdd o amcanion y Bwrdd i ddiogelu plant ac 
oedolion a’u hatal rhag bod mewn perygl o gael eu cam-drin, eu hesgeuluso a 
chael eu niweidio mewn ffyrdd eraill, ac i roi gwybodaeth am sut y gellir cyflawni 
hyn 

2. Nodi proses/prosesau ar gyfer sicrhau bod plant neu oedolion sydd yn cael, neu 
sydd o bosibl yn cael, eu heffeithio gan y gwaith o gyflawni swyddogaethau Bwrdd 
Diogelu, yn cael y cyfle, o leiaf unwaith y flwyddyn, i gymryd rhan yng ngwaith y 
Bwrdd 

3. Dosbarthu gwybodaeth am arfer gorau a dysgu sy’n codi o adolygiadau, i rannu 
gwybodaeth am aelodau’r Bwrdd, Byrddau Diogelu eraill, y Bwrdd Diogelu 
Annibynnol Cenedlaethol, a phlant ac oedolion sydd yn cael, neu sydd o bosibl yn 
cael, eu heffeithio gan y gwaith o gyflawni swyddogaethau'r Bwrdd Diogelu 

SWYDDOGAETHAU’R IS-GRŴP 

Swyddogaeth yr Is-grŵp Cyfathrebu ac Ymgysylltu yw: 

1. Trefnu Digwyddiad Gwybodaeth Diogelu blynyddol i roi gwybodaeth i unigolion a 
sefydliadau sy’n gweithio gyda phlant ac oedolion sy'n agored i niwed am gadw 
plant ac oedolion sy'n agored i niwed yn ddiogel mewn gweithgareddau 
gwirfoddol, cymunedol a grwpiau ffydd  

2. Datblygu a chynnal cyfeirlyfr o sefydliadau sy’n gweithio gyda phlant ac oedolion 
sydd mewn perygl yng Nghaerdydd a Bro Morgannwg a’u cysylltiadau â’i gilydd, 
yn unol â gwaith sy’n cael ei wneud gan Gweithredu Gwirfoddol Caerdydd (GGC), 
Partneriaeth Plant a Phobl Ifanc Caerdydd (PPPIC), Gwasanaethau Gwirfoddol 
Bro Morgannwg (GGBM) a Phartneriaeth Plant a Phobl Ifanc Bro Morgannwg 
(PPPIBM)   
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3. Cyfrannu at y gwaith o lunio cylchlythyr blynyddol neu ddwywaith y flwyddyn sy’n 
rhoi’r diweddaraf sefydliadau o’r gwaith wedi’i wneud gan y BDORh a’r BDPRh 

4. Cyfrannu at y gwaith o ddatblygu gwahanol fforymau o gyfathrebu (ar-lein, 
cylchlythyr ac ati) er mwyn rhoi’r diweddaraf i’r cyhoedd am waith sydd wedi’i 
wneud gan y BDORh a’r BDPRh 

5. Ymchwilio ffyrdd o gynnwys plant, rhieni, gofalwyr ac oedolion sydd mewn perygl 
yng ngwaith y Byrddau a rhoi gwybod yn swyddogol am ganlyniadau hynny i'r 
Grŵp Cynllunio Busnes er mwyn llywio'r Adroddiad Blynyddol a'r Cynllun Busnes 

6. Gwneud unrhyw waith er mwyn bodloni’r amcanion a nodir yng Nghynlluniau 
Blynyddol y BDORh a BDPRh 

AELODAETH 

Bydd yr Is-grŵp Cyfathrebu ac Ymgysylltu yn cynnwys pobl sydd â chyfrifoldeb 
sefydliadol dros y bobl hynny sy’n cymryd rhan mewn gweithgareddau ymgysylltu, 
cyfranogi a chyfathrebu.  Dylent fod ag awdurdod digonol i wneud penderfyniadau o 
ran ymgysylltu, cyfranogi a chyfathrebu.   

Dylai hefyd gynnwys aelodau sydd â gwybodaeth ddigonol o broses ymgysylltu a 
chyfranogi i'w galluogi i wneud penderfyniadau ar sail gwybodaeth am ddatblygu a 
gwerthuso'r Strategaeth Cyfathrebu ac Ymgysylltu. 

1. Bydd Is-grŵp Cyfathrebu ac Ymgysylltu BDPRh a BDORh Caerdydd a Bro 
Morgannwg yn cynnwys cynrychiolwyr o bob asiantaeth sy’n aelod. 

2. Rhaid i asiantaethau roi digon o amser ac adnoddau i'w holl aelodau er mwyn 
gwneud y gwaith a gytunwyd gan y BDPRh a BDORh 

3. Os na all aelod fynychu, gall anfon dirprwy yn ei le ar yr amod ei fod yn bodloni'r 
gofynion i fod yn aelod  

4. Disgwylir y bydd rhywun cymryd lle aelodau cyfredol ar y lefel honno os bydd 
deiliad cyfredol y swydd yn gadael   

5. Bydd Cynrychiolwyr Cyfreithiol yn mynychu fel cynghorwyd pan fo angen 

Isod ceir rhestr o aelodau: 
Asiantaeth  Rôl 
Uned Fusnes Bwrdd Diogelu Rhanbarthol 
Cadeirydd 

Rheolwr Busnes 

Gwasanaethau Plant Caerdydd Swyddog Adolygu Annibynnol 
Gwasanaethau Plant a Phobl Ifanc Bro 
Morgannwg 

Swyddog Polisi a Sicrwydd Ansawdd 

Gwasanaethau Oedolion Caerdydd Rheolwr Gweithredol, Anabledd 
Corfforol 

Gwasanaethau Oedolion Bro Morgannwg Rheolwr Gweithredol, Canlyniadau 
Gwasanaeth a Diogelu Gwasanaethau 
Cymdeithasol 

Tîm Cyfathrebu Corfforaethol Cyngor Caerdydd Uwch Swyddog Cyfathrebu 
Tîm Cyfathrebu Corfforaethol Bro Morgannwg Rheolwr Cyfathrebu Corfforaethol 
Heddlu De Cymru Ditectif Arolygydd,  Uned Reoli 

Sylfaenol y Dwyrain 

Y Gwasanaeth Prawf Rheolwr Busnes 
BIP Caerdydd a Bro Morgannwg Uwch Nyrs 
Felindre, Ymddiriedolaeth y GIG Uwch Nyrs – diogelu ac amddiffyn y 
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Cyhoedd 
Adran Addysg Bro Morgannwg Swyddog Diogelu Addysg 
Adran Addysg Cyngor Caerdydd Swyddog Diogelu Addysg 
Barnardo’s Rheolwr Tîm 
NYAS Rheolwr Projectau 
NSPCC Rheolwr Tîm 
Cynrychiolydd y Trydydd Sector (Plant) Swyddog Buddsoddi Cymunedol, 

TYHO a Chymdeithas Tai Taf 
Cynrychiolydd y Trydydd Sector (Oedolion) I’w gadarnhau 
Gall Is-grŵp Cyfathrebu ac Ymgysylltu BDR C&BM gyd-ethol aelodau o asiantaethau 
aelod BDORh a BDPRh eraill fel bo angen ar gyfer darnau penodol o waith. 

Er mwyn i gyfarfod fod â chworwm, dylai o leiaf tair asiantaeth fod yn bresennol, i 
gynnwys y Cadeirydd neu Is-gadeirydd a chynrychiolydd o unrhyw grwpiau gorchwyl a 
gorffen cysylltiedig.  

ATEBOLRWYDD  

1. Mae aelodau’r Is-grŵp Cyfathrebu ac Ymgysylltu’n atebol i’r BDPRh a BDORh a 
rhaid iddynt adrodd iddynt trwy’r Grwpiau Cynllunio Busnes 

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

3. Cyfrifoldeb aelodau’r Is-grŵp yw cyfathrebu materion perthnasol yn eu sefydliadau 
eu hunain a sicrhau yr eir i’r afael â nhw 

4. Bydd y grŵp yn gweithredu ar amcanion ac unrhyw faterion Cyfathrebu ac 
Ymgysylltu perthnasol fel sydd wedi’u cynnwys yng Nghynlluniau Blynyddol y 
BDORh a BDPRh 

5. Bydd Cadeirydd (neu Is-gadeirydd) y grŵp hwn yn adrodd bob tri mis i Grwpiau 
Cynllunio Busnes y BDORh a BDPRh 

TREFNIADAU CADEIRIO 

Caiff Cadeirydd Is-grŵp Cyfathrebu ac Ymgysylltu BDR C&BM ei ethol gan 
Grwpiau Cynllunio Busnes y BDPRh a BDORh a bydd yn aelod ohonynt yn 
dilyn hynny. Caiff Is-gadeirydd Is-grŵp Cyfathrebu ac Ymgysylltu BDR C&BM ei 
ethol gan yr Is-grŵp. 

Bydd swyddi’r Cadeirydd a'r Is-gadeirydd yn para am flwyddyn a bydd yr Is-
gadeirydd yn ymgymryd â rôl y Cadeirydd ar ôl y cyfnod hwn. Bydd angen 
enwebu'r Is-gadeirydd bob blwyddyn.   

CYFARFODYDD 

Bydd yr Is-grŵp Cyfathrebu ac Ymgysylltu’n cyfarfod bob dau fis.    

Caiff Grwpiau Gorchwyl a Gorffen eu sefydlu, gyda chefnogaeth yr Uned Ddiogelu 
Busnes, a bydd yn cynnwys cynrychiolwyr perthnasol o asiantaethau partner yn ôl 
yr angen. 

Penderfynir ar agenda pob cyfarfod gan y Cadeirydd, gan weithio mewn 
cydweithrediad â Rheolwr Busnes Uned Ddiogelu Busnes, ar sail rhaglen waith yr 
Is-grŵp, themâu/materion sy’n codi a chamau gweithredu cyfarfodydd blaenorol.  

Bydd yr Uned Ddiogelu Busnes yn rhoi cymorth gweinyddol.   

Caiff yr holl bapurau eu cylchredeg 1 diwrnod gwaith cyn y cyfarfod. 
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