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RHAGAIR 
 

Rydym yn falch o allu cyflwyno'r Adroddiad Blynyddol Diogelu hwn ar gyfer Caerdydd a 

Bro Morgannwg.  

Mae gwaith y bwrdd wedi datblygu'n sylweddol dros y 12 mis diwethaf gyda 

chanolbwyntio pwrpasol ar sicrhau bod y busnes diogelu o ddydd i ddydd yn y rhanbarth 

yn effeithiol a bod yr ymarfer yn gyfredol gyda chanllawiau cyfredol. 

Rydym yn falch o arwain yr adolygiad o Weithdrefnau Diogelu Cymru ac i allu adrodd 

bod hyn yn datblygu ar gyflymder priodol, gyda chefnogaeth dda gan gydweithwyr 

proffesiynol ar draws yr holl asiantaethau a rhanbarthau. Disgwylir y bydd set lawn a 

chytbwys o weithdrefnau ar gyfer Cymru ar gael yn eang o fis Tachwedd 2019. 

Er y gallwn fod yn falch o'n cyflawniadau hyd yn hyn, rydym yn cydnabod bod mwy i'w 

wneud o hyd. Rydym yn hyderus bod yr Uned Busnes Diogelu yn cefnogi'r byrddau a'u 

gweithgarwch cysylltiedig. Rydym mewn sefyllfa lawer cryfach o ran darparu tystiolaeth 

o'r gwaith a gwblhawyd wrth ddilyn ein meysydd blaenoriaeth. Rydym hefyd wedi 

gwneud cynnydd sylweddol o ran ymdrin ag ôl-groniad o adolygiadau Ymarfer Plant ac 

Oedolion, ac yn bwysicach fyth, o ran sicrhau ein bod yn goruchwylio unrhyw welliannau 

cysylltiedig mewn ymarfer.  

Credwn fod gennym bellach gamau gweithredu a chynlluniau â ffocws i ddatblygu 

cymuned ddiogelu gref ac effeithiol ar draws y rhanbarth,  

 

 

 

Claire Marchant     Lance Carver 

 

 

 

Cyd-gadeirydd a Chyfarwyddwr GC CC Cyd-gadeirydd a Chyfarwyddwr GC BM 
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BETH YW DIOGELU? 

Mae diogelu yn ymwneud ag amddiffyn plant ac oedolion rhag cael eu cam-drin neu eu 
hesgeuluso. Er bod gan bawb gyfrifoldeb am ddiogelu plant ac oedolion sydd mewn 
perygl, caiff atebolrwydd ei freinio mewn cyrff ac unigolion penodol.  Mae Byrddau 
Diogelu Rhanbarthol yn atebol mewn statud am arweinyddiaeth diogelu mewn 
rhanbarth. Dylai pob plentyn ac oedolyn mewn perygl gael e i amddiffyn rhag cael ei frifo 
neu ei roi mewn perygl o niwed neu gamdriniaeth, beth bynnag fo’i oedran, rhyw, 
crefydd neu ethnigrwydd. 

Caiff plentyn ei gam-drin neu ei esgeuluso pan fo rhywun yn peri niwed, neu’n methu â 
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 y maent yn eu hadnabod neu, yn fwy 

anaml, gan ddieithryn.  

Oedolyn mewn perygl 

Mae Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 yn nodi bod oedolyn 

sydd mewn perygl yn oedolyn sy'n profi camdriniaeth neu esgeulustod, neu sydd mewn 

perygl o gael ei gam-drin neu ei esgeuluso, bod ganddo anghenion am ofal a 

chefnogaeth (p'un a yw'r awdurdod lleol yn diwallu unrhyw rai o'r anghenion hynny neu 

beidio), ac o ganlyniad i'r anghenion hynny, na all amddiffyn ei hun rhag y gamdriniaeth 

neu'r esgeulustod neu’r perygl o hynny. 

Camdriniaeth 

Ystyr “camdriniaeth” yw camdriniaeth gorfforol, rywiol, seicolegol, emosiynol neu 

ariannol (ac mae’n cynnwys camdriniaeth sy’n digwydd mewn unrhyw leoliad, boed 

mewn annedd breifat, sefydliad neu unrhyw le arall) ac mae "camdriniaeth ariannol" yn 

cynnwys:- 

 

 bod arian neu eiddo arall wedi’i ddwyn; 

 bod y person wedi’i dwyllo;  

 bod y person wedi’i roi dan bwysau mewn perthynas ag arian neu eiddo arall ; 
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CYFLWYNIAD 

i. BETH YW BYRDDAU DIOGELU RHANBARTHOL CAERDYDD 
A BRO MORGANNWG?  

Mae dau fwrdd diogelu rhanbarthol yn ardaloedd bwrdd iechyd ac awdurdodau lleol 

Caerdydd  a Bro Morgannwg; mae un yn gyfrifol am ddiogelu oedolion yn yr ardal ac un 

yn gyfrifol am ddiogelu plant. 

Sefydlwyd Bwrdd Diogelu Plant Rhanbarthol (BDPRh) Caerdydd a Bro Morgannwg ym 

mis Ebrill 2013 o ganlyniad i gyfuno’r ddau fwrdd diogelu plant a oedd yn gweithio yn 

ardaloedd Cyngor Bro Morgannwg a Chyngor Caerdydd, ac a fu yn eu lle ers 2007. 

Sefydlwyd Bwrdd Diogelu Oedolion Rhanbarthol (BDORh) Caerdydd a Bro Morgannwg 

yn 2015. Eto, ffurfiwyd y bwrdd rhanbarthol hwn yn sgil uno'r ddau fwrdd gwahanol ym 

mhob un o’r ardaloedd cyngor lleol.  

Mae Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol Cyngor Dinas Caerdydd yn cynnal yr 

Uned Busnes Diogelu sy’n cefnogi gweithrediad y ddau fwrdd.  

Sefydlwyd y Byrddau Rhanbarthol hyn er mwyn adlewyrchu’r agenda ddiogelu 

genedlaethol newydd yng Nghymru a’r blaenoriaethau sy’n deillio o ofynion Deddf 

Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 (DGCLlC). Mae gwaith y Byrddau 

yn deillio o flaenoriaethau cenedlaethol a lleol, ac yn cael ei lywio ganddynt. 

Er bod cylch gorchwyl pob bwrdd rhanbarthol yn wahanol o ran ffocysu arbenigedd, 

adnoddau a sylw ar anghenion plant ac oedolion a bod aelodaeth pob un yn 

adlewyrchu'r anghenion gwahanol hynny, mae'r ddau fwrdd yn dod â'r prif asiantaethau 

ynghyd, y rhai hynny sydd â chyfrifoldeb o ddydd i ddydd dros amddiffyn plant, pobl 

ifanc ac oedolion rhag camdriniaeth, esgeulustod a ffurfiau era ill ar niwed. Er bod gan 

bob bwrdd hunaniaeth unigryw a bod angen arbenigedd proffesiynol gwahanol ar bob 

bwrdd i weithredu'n effeithiol, mae'r ddau fwrdd hefyd yn rhannu heriau a dulliau 

cyffredin o gyflenwi cyfrifoldebau diogelu, yn enwedig mewn perthynas â phobl ifanc 

sy'n trosglwyddo o blentyndod i fod yn oedolion, yn nhermau natur amlasiantaeth 

diogelu ac amddiffyn a'r angen i weithio gydag ystod o ddarparwyr anstatudol i 

amddiffyn a chefnogi. Er mwyn sicrhau effeithlonrwydd ac ymgysylltiad, mae'r byrddau'n 

cael eu rhedeg gefn yn gefn, gydag eitemau agenda priodol yn cael eu rhannu. Dros y 

flwyddyn ddiwethaf, mae elfennau cyffredin agendâu'r bwrdd wedi tyfu a datblygu . 

Byrddau Diogelu Oedolion a Phlant – Synergedd a Phartneriaeth  

Hwylusir y ddau fwrdd trwy gynnal cyfarfodydd bwrdd yn olynol o dan gadeiryddiaeth 

'Cyd-Gadeiryddion' sy'n rhannu cyfrifoldeb am y ddau fwrdd. Mae hyn yn caniatáu 

rhywfaint o barhad ac arbenigedd cyffredin. Mae hefyd yn cydnabod ysbryd a bwriad 

Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 (DGCLlC) fel yr amlinellir 

isod: 

“Ceir un set o reoliadau ar gyfer swyddogaethau a gweithdrefnau Byrddau Diogelu 

Oedolion a Byrddau Diogelu Plant. 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 â threfniadau ar gyfer y Byrddau, a ddylai ganiatáu 

rhannu, cyfnewid a chydweithio ar faterion sy'n peri pryder i'r naill a'r llall, ac y dylid 
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cefnogi hyn lle bynnag y bo modd gan swyddogaethau a gweithdrefnau cyffredin. ”(Rhan 

7 o Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014) 

Bu'r trefniadau hyn yn eu lle ers mis Tachwedd 2017. Ers hynny, mae aelodau'r Bwrdd 

wedi adolygu'r trefniadau hyn fel rhan o'r diwrnodau datblygu unigol a chyfarfodydd 

dilynol y bwrdd. Daeth partneriaid i'r casgliad bod y trefniadau newydd nid yn unig yn 

arbed amser ac ailadrodd, ond hefyd eu bod yn rhoi cyfle i fynd i'r afael â'r ystod 

gynyddol o faterion sy'n effeithio ar oedolion a phlant, ac felly ystyriwyd yn unfrydol y 

dylai'r trefniant hwn barhau. 

Uned Busnes Diogelu 

Mae Cyfarwyddiaeth Gwasanaethau Cymdeithasol Cyngor Caerdydd yn cynnal Uned 

Busnes Diogelu ar y Cyd ar gyfer y Byrddau, sy'n cael ei hariannu yn seiliedig ar y 

fformiwla Genedlaethol. Rheolir yr Uned Fusnes gan Reolwr Gweithredol Diogelu ac 

Adolygu Caerdydd ac mae'r Rheolwr Busnes yn gyfrifol am oruchwylio ei gwaith o ddydd 

i ddydd. 

Daw’r Rheolwr Gweithredol ar gyfer Diogelu ac Adolygu yng Nghaerdydd, y Rheolwr 

Gweithredol ar gyfer Diogelu a Chanlyniadau Gwasanaeth yn y Fro, a Rheolwr Busnes y 

Byrddau ag egni, ymrwymiad a ffocws i Fusnes y Bwrdd. Mae gan y Byrddau Uned 

Busnes Diogelu sy’n gwbl weithredol, ac sy’n cynnwys Rheolwr Busnes Strategol, dau 

Gydlynydd Busnes Strategol penodedig a Gweinyddwr Busnes.  

ii. ADRODDIAD BLYNYDDOL 

Mae'r Adroddiad Blynyddol hwn yn adolygu'r blaenoriaethau strategol, y camau a'r cerrig 

milltir allweddol, am y cyfnod Ebrill 2018 i fis Mawrth 2019. Mae'n ystyried y gofynion 

cyfredol a osodir ar Fyrddau Diogelu gan Lywodraeth Cymru a'r canllawiau statudol 

mewn perthynas â Rhan 7 o Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 

2014 (DGCLlC). O dan y ddeddfwriaeth honno, mae'n ofynnol i Fyrddau Diogelu 

gynhyrchu a chyhoeddi adroddiad blynyddol bob mis Gorffennaf, gan ddangos y 

cynnydd a wnaed yn erbyn Cynllun Blynyddol y flwyddyn flaenorol. Darpara'r Ddeddf, 

ynghyd â'r rheoliadau, ar gyfer pryd a sut y bydd y cynlluniau ac adroddiadau blynyddol 

yn cael eu cyhoeddi ac mae’n rhagnodi cynnwys y cynlluniau blynyddol a'r adroddiadau 

blynyddol. Bydd cynnwys yr adroddiad hwn yn cwmpasu'r 14 pwynt a amlinellir ym 

mharagraff 209 DGCLlC, 'Gweithio gyda'n Gilydd i Ddiogelu Pobl - Cyfrol I - Cyflwyniad 

a Throsolwg'.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://gov.wales/docs/phhs/publications/160404part7guidevol1en.pdf
http://gov.wales/docs/phhs/publications/160404part7guidevol1en.pdf


8 
 

 

AELODAETH 

i. BWRDD DIOGELU PLANT RHANBARTHOL 
Mae'r aelodaeth yn cydymffurfio â’r canllawiau a gyhoeddwyd dan Ran 7 (Adran 134 (2) 
Deddf GC&Ll 2014). Gweler y rhestr o aelodau isod: 
 

Enw Safle 

Awdurdod Lleol 

Claire Marchant  
CYD-GADEIRYDD 

Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol, Caerdydd 

Lance Carver  
CYD-GADEIRYDD 

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 

Natasha James 
Rheolwr Gweithredol Canlyniadau Diogelu a Gwasanaeth, Bro 
Morgannwg 

Bwrdd Iechyd 

Jason Roberts 
Dirprwy Gyfarwyddwr Gweithredol Nyrsys, Bwrdd Iechyd 
Prifysgol Caerdydd a’r Fro 

Linda Hughes-Jones Pennaeth Diogelu, Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro 

Katina Kontos 
Meddyg Diogelu Plant a Enwir, Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd 
a’r Fro 

Ruth Walker 
Cyfarwyddwr Gweithredol Nyrsys, Bwrdd Iechyd Prifysgol 
Caerdydd a’r Fro 

Ymddiriedolaeth GIG Felindre 

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

Susan Morgan 
Cyfarwyddwyr Gweithredol Nyrsio a Gwella Gwasanaeth, 
Ymddiriedolaeth GIG Felindre 

Heddlu De Cymru 

Steve Murray 
Uwch-arolygydd ar gyfer Uned Reoli Sylfaenol y Dwyrain, Heddlu 
De Cymru 

Claire Evans 
Uwch-arolygydd, Uned Reoli Sylfaenol Ganolog, Heddlu De 
Cymru 

Beth Aynsley 
Rheolwr Annibynnol Amddiffyn Pobl sy’n Agored i Niwed, Heddlu 
De Cymru 

Gwasanaeth Prawf Cenedlaethol 

Hannah Williams Pennaeth Uned Gyflenwi Leol y Gwasanaeth Prawf Cenedlaethol 

Jane Foulner Uwch-swyddog Prawf ar gyfer y Gwasanaeth Prawf Cenedlaethol 

Cwmni Adsefydlu Cymunedol 

Victoria Harris 
Pennaeth Uned Gyflenwi Leol Cwmni Adsefydlu Cymunedol 
Cymru 

Addysg 

Jacqueline Turner Cyfarwyddwr Cynorthwyol Addysg a Dysgu Gydol Oes, Caerdydd 

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

Deborah Herald Pennaeth Dros Dro Ysgol Gynradd Riverbank, Caerdydd 
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Anna Davies Dirprwy Bennaeth Ysgol Gyfun Bryn Hafren, Bro Morgannwg 

Tîm Diogelu Cenedlaethol, Iechyd Cyhoeddus Cymru 

Debbie Pachu 
Nyrs Ddynodedig, Tîm Diogelu Cenedlaethol (GIG Cymru), 
Iechyd Cyhoeddus Cymru 

Alison Mott 
Meddyg Dynodedig, Tîm Diogelu Cenedlaethol (GIG Cymru), 
Iechyd Cyhoeddus Cymru 

Fisau a Mewnfudo 

Kala Smith 
Arbenigwr Technegol ac Arweinydd Plant Digwmni sy’n Ceisio 
Lloches i Fisau a Mewnfudo y DU 

Rhiannon Chatterton Pennaeth Lloches i Fisâu a Mewnfudo y DU 

Tai 

Pam Toms Rheolwr Gweithredol Gwasanaethau Tai, Bro Morgannwg 

Jane Thomas Rheolwr Gweithredol Gwasanaethau Tai, Caerdydd 

Gwasanaeth Troseddau Ieuenctid 

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

Kate Hustler Rheolwr GTI Gwasanaethau Plant a Phobl Ifanc, Caerdydd 

Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaeth Ambiwlans Cymru 

Nikki Harvey 
Pennaeth Diogelu, Ymddiriedolaeth Gwasanaethau 
Ambiwlans Cymru 

Trydydd Sector 

Tracy Holdsworth Rheolwr Gwasanaeth, NSPCC 

Emma Phipps Magill Rheolwr Gwasanaeth, NYAS 

Liz Baker Cyfarwyddwr Cynorthwyol, Barnardo’s 

Morgan Fackrell Prif Weithredwr Cymorth i Fenywod Caerdydd 

Ymgynghorwyr yn Bresennol 

Sheila Davies 
Rheolwr Gweithredol dros y Gwasanaethau Cyfreithiol a 
Democrataidd, Tîm Cyfreithiol Cymunedol, Caerdydd 

 

Cynrychiolwyr ychwanegol o’r Is-grwpiau canlynol: 

 Is-grŵp Adolygu Arfer Plant/Arfer Oedolion  

 Is-grŵp Hyfforddi 

 Is-grŵp Archwilio 

 Is-grŵp Cyfathrebu ac Ymgysylltu 

 Is-grŵp Polisïau, Gweithdrefnau a Phrotocolau  

 Grŵp Strategol Thematig (Cam-fanteisio’n Rhywiol ar Blant) 

 Grwpiau Gorchwyl a Gorffen (yn ôl yr angen) 
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ii. BWRDD DIOGELU OEDOLION RHANBARTHOL 
Mae'r aelodaeth yn cydymffurfio â’r canllawiau a gyhoeddwyd dan Ran 7 (Adran 134(2) 
Deddf GC&Ll 2014). Gweler y rhestr o aelodau isod: 
 

Enw Safle 

Awdurdod Lleol 

Lance Carver  
CYD-GADEIRYDD 

Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol, Bro Morgannwg 

Claire Marchant  
CYD-GADEIRYDD 

Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol, Caerdydd 

Amanda Phillips Pennaeth Adnoddau a Diogelu, Bro Morgannwg 

Suzanne Clifton Pennaeth Gwasanaeth Oedolion, Bro Morgannwg 

Louise Barry 
Cyfarwyddwr Cynorthwyol Gwasanaethau Oedolion, 
Caerdydd 

Alys Jones Rheolwr Gweithredol Diogelu ac Adolygu, Caerdydd 

Natasha James 
Rheolwr Gweithredol Canlyniadau Diogelu a Gwasanaeth, Bro 
Morgannwg 

Gwasanaeth Iechyd Gwladol 

Ruth Walker 
Cyfarwyddwr Gweithredol Nyrsys, Bwrdd Iechyd Prifysgol 
Caerdydd a’r Fro 

Jason Roberts 
Dirprwy Gyfarwyddwr Gweithredol Nyrsys, Bwrdd Iechyd 
Prifysgol Caerdydd a’r Fro 

Linda Hughes-Jones 
Pennaeth Diogelu, Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r 
Fro 

Jodie Denniss 
Dirprwy Bennaeth Diogelu Dros Dro, Bwrdd Iechyd Abertawe 
Bro Morgannwg 

Suzanne Wood 
Ymgynghorydd, Meddygaeth Iechyd Cyhoeddus Caerdydd 
a’r Fro 

Ymddiriedolaeth GIG Felindre 

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

Tîm Diogelu Cenedlaethol, Iechyd Cyhoeddus 

Debbie Pachu 
Nyrs Ddynodedig, Tîm Diogelu Cenedlaethol (GIG Cymru), 
Iechyd Cyhoeddus Cymru 

Heddlu De Cymru 

Claire Evans 
Uwch-arolygydd, Uned Reoli Sylfaenol Ganolog, Heddlu De 
Cymru 

Steve Murray 
Uwch-arolygydd, Uned Reoli Sylfaenol y Dwyrain, Heddlu De 
Cymru 

Beth Aynsley 
Rheolwr Annibynnol Amddiffyn Pobl sy’n Agored i Niwed, Heddlu 
De Cymru 

Gwasanaeth Prawf Cenedlaethol 

Hannah Williams 
Pennaeth Uned Gyflenwi Leol y Gwasanaeth Prawf 
Cenedlaethol 

Cwmni Adsefydlu Cymunedol 

Victoria Harris 
Pennaeth Uned Gyflenwi Leol Cwmni Adsefydlu Cymunedol 
Cymru 

Carchar EM Caerdydd 

Helen Ryder Llywodraethwr 

Ymddiriedolaeth Gwasanaeth Ambiwlans Cymru 
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Nikki Harvey 
Pennaeth Diogelu, Ymddiriedolaeth Gwasanaethau Ambiwlans 
Cymru 

Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru 

Shaun Moody Rheolwr Grŵp Diogelwch a Phartneriaethau Cymunedol  

Trydydd Sector 

Rachael Nicholson-Wright Action on Elder Abuse Cymru 

Darparwyr Gofal 

Brian West 
Cadeirydd Cartrefi Gofal Bro Morgannwg / Fforwm Gofal 
Cymru 

Mandy Evans Darparwyr Gofal Anabledd Dysgu a Byw â Chymorth 

Ymgynghorwyr yn Bresennol 

Carolyn Goodall 
Uwch-gyfreithiwr, Gwasanaethau Cyfreithiol, Cyngor Bro 
Morgannwg 

 

 

Cynrychiolwyr ychwanegol o’r Is-grwpiau canlynol: 

 Is-grŵp Adolygu Arfer Plant/Arfer Oedolion  

 Is-grŵp Hyfforddi 

 Is-grŵp Archwilio 

 Is-grŵp Cyfathrebu ac Ymgysylltu 

 Is-grŵp Polisïau, Gweithdrefnau a Phrotocolau  

 Grŵp Strategol Thematig (Dd/B) 

 Grwpiau Gorchwyl a Gorffen (yn ôl yr angen) 
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CYFARFODYDD A PHRESENOLDEB 

i. Cyfarfodydd Bwrdd Diogelu Plant Rhanbarthol Caerdydd a’r Fro 
Yn ystod y cyfnod fis Mawrth 2018 i fis Mawrth 2019, cynhaliwyd pedwar cyfarfod Prif 

Fwrdd y BDPRh gyda Diwrnod Datblygu ychwanegol yn cael ei gynnal i drafod 

blaenoriaethau allweddol ac i gynnal hunanasesiad. Cyfarfu'r Grŵp Cynllunio Busnes 

bum gwaith. Cafwyd presenoldeb da gan bartneriaid statudol ym mhob cyfarfod. 

 

Mae presenoldeb yn y Bwrdd a'r holl is-grwpiau yn cael ei fonitro gan yr Uned Fusnes a'i 

adrodd fel y gellir mynd i'r afael ag unrhyw fylchau mewn cynrychiolaeth mewn modd 

amserol. 

 

ii. Presenoldeb Bwrdd Diogelu Plant Rhanbarthol Caerdydd a’r Fro 

Asiantaeth Presennol Absennol 

Gwasanaethau Plant Caerdydd 4 0 

Gwasanaethau Plant Bro Morgannwg 4 0 

Heddlu De Cymru 4 0 

Gwasanaeth Prawf Cenedlaethol 4 0 

Cwmni Adsefydlu Cymunedol 3 0 

Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro  4 0 

Ymddiriedolaeth GIG Felindre 3 1 

Addysg Caerdydd 3 1 

Addysg Bro Morgannwg 4 0 

Tai Caerdydd 3 1 

Tai Bro Morgannwg 3 1 

Gwasanaeth Troseddau Ieuenctid Caerdydd 3 1 

Gwasanaeth Troseddau Ieuenctid Bro Morgannwg 4 0 

Iechyd Cyhoeddus Cymru (Tîm Diogelu Cenedlaethol) 3 1 

Tîm Ambiwlans Cymru, Ymddiriedolaeth y GIG 0 4 

Barnardo’s 2 2 

NSPCC 0 4 

Gwasanaeth Eiriolaeth Ieuenctid Cenedlaethol (NYAS) 2 2 

Fisâu a Mewnfudo y DU 2 2 

Cymorth i Fenywod Caerdydd 0 4 

Cynrychiolydd y Bwrdd Diogelu Annibynnol Cenedlaethol 1 3 
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iii. Cyfarfodydd Bwrdd Diogelu Oedolion Rhanbarthol Caerdydd a’r Fro 

Yn ystod y cyfnod o fis Mawrth 2018 i fis Mawrth 2019, cyfarfu'r BDORh ar 4 achlysur 

gan gynnwys cyfarfodydd y Prif Fwrdd a Diwrnod Datblygu i drafod blaenoriaethau 

allweddol ac i gynnal hunanasesiad. Cyfarfu'r Grŵp Cynllunio Busnes bum gwaith. 

Cafwyd presenoldeb da gan bartneriaid statudol ym mhob cyfarfod.  

Mae presenoldeb yn y Bwrdd a'r holl is-grwpiau yn cael ei fonitro gan yr Uned Fusnes a'i 

adrodd fel y gellir mynd i'r afael ag unrhyw fylchau mewn cynrychiolaeth mewn modd 

amserol. 

iv. Presenoldeb Bwrdd Diogelu Oedolion Rhanbarthol Caerdydd a’r Fro 

Asiantaeth Presennol Absennol 

Gwasanaethau Oedolion Caerdydd 4 0 

Gwasanaethau Oedolion Bro Morgannwg 4 0 

Heddlu De Cymru 4 0 

Gwasanaeth Prawf Cenedlaethol 4 0 

Cwmni Adsefydlu Cymunedol 3 1 

Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro 4 0 

Ymddiriedolaeth GIG Felindre 3 1 

Iechyd Cyhoeddus Cymru (Tîm Diogelu Cenedlaethol) 3 1 

Gwasanaeth Ambiwlans Cymru, Ymddiriedolaeth GIG 0 4 

Darparwyr Gofal 4 0 

Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru 0 4 

Bwrdd Iechyd Abertawe Bro Morgannwg 3 1 

Action for Elder Abuse Cymru 1 3 

NISB 1 3 
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DIOGELU PLANT: 

i. BLAENORIAETHAU A NODWYD 

Fel y rhestrir yng Nghynllun Blynyddol 2018 – 2019 BDPRh nododd y Bwrdd y 

blaenoriaethau canlynol: 

1. Effeithiolrwydd y System Amddiffyn Plant 

2. Plant ar gyrion y System Amddiffyn Plant 

3. Ymgysylltu â Defnyddwyr Gwasanaeth 

4. Dysgu Gwersi o Adolygiadau 

 

ii. YMDRIN Â BLAENORIAETHAU 

O dan bob un o'r blaenoriaethau hyn, nododd y BDPRh nifer o amcanion a chanlyniadau 

arfaethedig i sicrhau yr ymdrinnir â'r blaenoriaethau'n effeithiol ac yn llwyddiannus. 

Mae'r Bwrdd yn falch o allu dangos tystiolaeth o gynnydd sylweddol yn erbyn amcanion 

allweddol, er bod y Bwrdd hefyd yn cydnabod bod angen datblygu rhai meysydd 

ymhellach. Yn dilyn Diwrnod Datblygu ar 31 Ionawr 2019, mae aelodau'r BDPRh wedi 

sicrhau bod pob blaenoriaeth wedi cael ei hasesu ac unrhyw amcanion sydd angen sylw 

pellach wedi cael eu dwyn ymlaen i gynllun blynyddol 2019-20, gyda chamau gweithredu 

CAMPUS wrth symud ymlaen i’r dyfodol. 

1. Effeithiolrwydd y System Amddiffyn Plant 

Mae'r BDPRh yn ei gwneud yn ofynnol i sefydlu mecanwaith er mwyn rhoi sicrwydd 
ynghylch effeithiolrwydd ymarfer amddiffyn plant yng Nghaerdydd a Bro Morgannwg . 

Set Ddata Amlasiantaeth 

Yn 2018-2019, aeth y BDPRh ati i gynhyrchu fframwaith perfformiad amlasiantaeth a 

fyddai'n cael ei adrodd i'r Bwrdd yn chwarterol.  

Bydd y fframwaith perfformiad yn galluogi'r Bwrdd i ddadansoddi'r wybodaeth a 

dderbyniwyd er mwyn nodi meysydd i'w gwella neu feysydd o arfer da. Cytunir ar ddull 

systematig o ddarparu data i lywio'r fframwaith gyda phartneriaid. Cafodd nifer o is -

grwpiau gwahanol fewnbwn i'r fframwaith perfformiad fel ffordd o sicrhau bod y data'n 

cael ei gasglu yn ystyrlon ac yn ddefnyddiol.  

Mae swyddogaeth sicrhau ansawdd yn cael ei datblygu, a bydd y fframwaith perfformiad 

yn darparu gwybodaeth allweddol i dargedu meysydd i'w harchwilio ymhellach ac i 

hysbysu archwiliadau. Ehangwyd y set ddata i gynnwys ffigurau chwarterol gan 

asiantaethau lluosog er mwyn galluogi dadansoddiad tueddiadau effeithiol. Bydd y 

fframwaith yn parhau i esblygu i gasglu mannau problemus, olrhain gwelliannau a 

nodwyd trwy AYP, AYO ac argymhellion FfPA, a bydd yn bwydo i mewn i ffrydiau gwaith 

yr Is-grwpiau Archwilio ar gyfer Plant ac Oedolion. 

Mae'r fframwaith perfformiad hefyd yn cael ei ddefnyddio fel offeryn busnes ar gyfer 

adrodd ar gynnydd AYP, AYO a FfPA ac fel mecanwaith ar gyfer olrhain cwynion a 

phresenoldeb mewn hyfforddiant. 

Cytunwyd y byddai'r darn hwn o waith yn aros yn y Cynllun Blynyddol ar gyfer 2019-

2020, gyda'r nod o adeiladu ymhellach ar y cynnydd a wnaed o ran darparu trosolwg 

chwarterol o arferion diogelu a datblygu dadansoddiad tueddiadau. 
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Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod (PNP) 

 

O ganlyniad i argymhelliad AYP, roedd y Bwrdd yn awyddus i gael sicrwydd bod 

ymarferwyr yn deall perthnasedd PNP ac yn ymwybodol o'u heffaith hirdymor, yn ogystal 

â deall cysyniadau poly-erledigaeth ac ail-erledigaeth. Mae'n ofynnol i ymarferwyr 

gymhwyso'r wybodaeth hon a rhoi pwys priodol iddi wrth asesu'r risg i blant a gwneud 

penderfyniadau am eu dyfodol.  

  

Mewn ymateb i'r hyfforddiant amlasiantaethol hwn, defnyddiwyd cylchlythyr y Bwrdd i 

ledaenu gwybodaeth ymhellach. Er mwyn datblygu'r gwaith hwn ymhellach, mae'r is -

grŵp Cyfathrebu ac Ymgysylltu wedi ymgysylltu â hyb PNP a gynhelir gan Iechyd 

Cyhoeddus Cymru er mwyn dechrau datblygu cyfres o sesiynau briffio a fydd yn 

ymgorffori canllawiau ar PNP, a fydd ar gael i'r holl bartneriaid. 

 

2. Plant ar gyrion y System Amddiffyn Plant 

Teimlai'r Bwrdd fod y flaenoriaeth hon yn allweddol i sefydlu penderfyniadau effeithiol ac 

asesu angen am ymyriadau diogelu. 

Rheoli Trothwy 

Er mwyn deall sut mae trothwyon yn cael eu gweithredu o safbwynt asiantaethau unigol, 

nododd y BDPRh Addysg fel asiantaeth sydd yn y sefyllfa orau i fod yn destun archwiliad 

o atgyfeiriadau ar gyfer asesiadau gofal a chymorth. Bu cynrychiolwyr o'r Bwrdd mewn 

trafodaethau gydag Addysg, gyda'r bwriad o sefydlu Grŵp Gorchwyl a Gorffen i fwrw 

ymlaen â'r gwaith hwn. Nodwyd set enghreifftiol o ddata o ysgolion dros gyfnod o chwe 

mis a chytunwyd ar y set o gwestiynau i holi'r sampl. Bydd y gwaith yn cael ei ddatblygu 

drwy archwilio atgyfeiriadau oddi wrth yr asiantaeth honno er mwyn nodi meysydd sy'n 

peri pryder, arfer da a sefydlu yn glir y camau nesaf . 

Anffurfio Organau Cenhedlu Benywod 

Cafwyd digwyddiad codi ymwybyddiaeth gyda phresenoldeb ardderchog ym mis Mawrth 

2018, lle rhoddwyd cyflwyniadau llawn gwybodaeth gan Heddlu De Cymru, BIP C&F, 

BAWSO, Arweinydd Strategol FGM Rhanbarthol y De-orllewin a Gwasanaethau 

Cyfreithiol ar y Cyd Heddlu De Cymru a'r Ganolfan FGM Genedlaethol, ac mae’r Bwrdd 

yn dymuno ehangu'r gwaith hwn ymhellach. 

Er mwyn symud ymlaen â'r gwaith ar FGM, cyfunwyd dau grŵp gorchwyl a gorffen ar 

draws yr asiantaethau partner i greu Grŵp Gweithredol FGM sy’n canolbwyntio ar ddull 

amlasiantaeth o ymdrin â FGM ar draws Caerdydd a'r Fro. Mae'r grŵp wedi cyfarfod 

ddwywaith ac mae'n gobeithio datblygu ei waith yn 2019-20.  

Pobl Ifanc yn Nalfa’r Heddlu 

Mae Heddlu De Cymru a Chyngor Caerdydd yn cydweithio i gynhyrchu protocol 

rhanbarthol mewn perthynas â Phobl Ifanc yn Nalfa'r Heddlu. Yna bydd y protocol yn 

cael ei drosglwyddo i'r Is-grŵp Polisïau, Gweithdrefnau a Phrotocolau gyda'r bwriad iddo 

ddod yn brotocol amlasiantaethol rhanbarthol. 

Yr Agenda Atal 

Cynhaliodd y Bwrdd hyfforddiant amlasiantaethol a gyflwynwyd gan Uned Eithafiaeth a 

Gwrthderfysgaeth Cymru ym mis Mawrth 2019. Bwriad yr hyfforddiant oedd codi 

ymwybyddiaeth a dealltwriaeth o'r agenda atal a rhoi cyd-destun Cymreig i 
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wrthderfysgaeth. Mae'r Bwrdd hefyd wedi hyrwyddo'r ffurflen atgyfeirio Atal newydd a 

lansiwyd ym mis Mawrth i gynorthwyo gyda’i lledaenu i bob asiantaeth. 

Profiad y Plentyn/Person Ifanc 

Yn ystod 2017-2018, un thema a oedd yn dod i'r amlwg o ’r Adolygiadau Ymarfer Plant ac 

elfen o waith y cytunodd aelodau'r BDPRh a oedd yn bwysig i gadw golwg arni oedd 

cynnwys ac ystyried profiad y plentyn mewn asiantaethau partner. O ganlyniad, cytunodd 

aelodau'r Bwrdd i ymdrin â hyn trwy i bob aelod-asiantaeth ddarparu stori defnyddiwr 

gwasanaeth i'r Bwrdd. Byddai hyn yn rhoi cipolwg ar y gwaith sy'n cael ei wneud a phrofiad 

y plentyn. Daeth y stori gyntaf i gyfarfod y Bwrdd ym mis Mai 2019, yn cael ei chyflwyno 

gan dîm 13+ Cyngor Caerdydd. Bydd y gwaith hwn yn parhau i fod yn eitem sefydlog ar 

yr agenda yn y dyfodol, a bwriedir cael cyflwyniad gan wasanaethau bydwreigiaeth yn 

gynnar yn 2019. 

 

3. Ymgysylltiad Plant a Phobl Ifanc 

Mae'r flaenoriaeth hon yn parhau o 2017-18, gan adeiladu ar y gwaith da sy'n deillio o 

ail-lansio'r Is-grŵp Cyfathrebu ac Ymgysylltu, datblygu gwefan BDPRh ymhellach  a 

pharhau i gyflwyno'r cylchlythyr chwarterol yn llwyddiannus.  

Bu'r ffocws yn 2018-19 ar ddeall lefel yr ymgysylltiad sy'n digwydd ar hyn o bryd mewn 

asiantaethau unigol. Mae rhwydweithiau ymgysylltu cyfredol o fewn pob asiantaeth 

wedi'u mapio gan grŵp gorchwyl a gorffen ac mae'n adnodd sydd ar gael yn rhwydd.  

Comisiynwyd Gwasanaeth Eiriolaeth Ieuenctid Cenedlaethol Cymru (NYAS) i gynhyrchu 

adroddiad i amlygu dulliau o gynnwys plant a phobl ifanc yn gadarnhaol o fewn y bwrdd, 

ei benderfyniadau a'i ffrydiau gwaith. Yn dilyn yr adroddiad, gwneir gwaith yn 2019-20 i 

ddatblygu'r datblygiad trwy gynhyrchu fframwaith hawliau a chyfranogiad mewn 

perthynas â chyfranogiad ac ymgysylltiad.  

Gwnaed gwaith hefyd i ddatblygu ffurflen adborth ar gyfer plant a phobl ifanc sy'n rhan 

o'r broses amddiffyn plant. Cynhaliwyd peilot ar ddiwedd 2018-19 a bydd y canlyniad yn 

cael ei gyflwyno i'r Is-grŵp Cyfathrebu ac Ymgysylltu i'w ystyried yn gynnar yn 2019 -20. 

Gwnaed cynnydd o ran hyrwyddo gwaith y Bwrdd trwy ddatblygu'r wefan ymhellach, 

gydag adroddiadau dadansoddol rheolaidd yn eu lle i ddarparu gwybodaeth am ddefnydd 

gwefan a lefelau gweithgaredd. Mae'r wefan bellach yn borth sefydledig ar gyfer darparu 

gwybodaeth allweddol i'r cyhoedd yn gyffredinol ac yn hyb i wasanaethau diogelu yn y 

rhanbarth. 

Wythnos Ddiogelu Genedlaethol  

Roedd yr Wythnos Diogelu Genedlaethol yn 2018-19 yn llwyddiant ysgubol gyda nifer o 

ddigwyddiadau gwahanol ar draws y rhanbarth, gan ymgysylltu â gweithwyr proffesiynol 

yn ogystal â phlant ac oedolion. Gweler y rhaglen o ddigwyddiadau yn Atodiad I yr 

adroddiad hwn. 

Ffocws allweddol yr wythnos oedd cam-fanteisio, a chyflwynwyd digwyddiadau codi 

ymwybyddiaeth o gwmpas y thema hon, gan gynnwys cynhadledd flynyddol gyntaf plant 

a phobl ifanc ar 14eg Tachwedd, a oedd yn llwyddiant ysgubol. Gwahoddwyd disgyblion 

o ysgolion uwchradd ar draws Caerdydd a Bro Morgannwg i fod yn bresennol. 

Cynhaliwyd y gynhadledd yn Ysgol Uwchradd Sant Teilo yng Nghaerdydd ac fe'i 

hagorwyd gan Keith Towler o'r Bwrdd Diogelu Annibynnol Cenedlaethol (cyn 

Gomisiynydd Plant Cymru).  Gwahoddwyd Llysgenhadon CRhB yr ysgolion i roi 
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cyflwyniad yn y gynhadledd ac eglurwyd i'r disgyblion ynghylch eu rôl fel llysgenhadon a 

sut i adnabod arwyddion cam-fanteisio.  Yn unol â thema cam-fanteisio, cynhaliwyd nifer 

o weithdai rhyngweithiol ar: 

 Cymryd risg a chamddefnyddio alcohol a sylweddau. 

 Atal hunanladdiad. 

 Hawliau Plant 

 Perthnasau iach 

 Rhannu Diogel (‘sexting’ ayb). 

 Digartrefedd 

Siaradodd y prif siaradwyr o Ymddiriedolaeth St Giles, a oedd yn aelodau diwygiedig o gangiau, 

â'r disgyblion am eu profiadau byw a pheryglon troseddau cyllyll, gangiau ac yn arbennig Llinellau 

Cyffuriau.  Adroddodd athrawon wedyn fod y gynhadledd wedi cael effaith wirioneddol ar y rhai a’i 

mynychodd ac oherwydd ei llwyddiant, bydd trefniadau'n cael eu gwneud i gynnal cynhadledd 

plant a phobl ifanc arall yn ystod NSGW 2019. 

 

Dimitri Jordan, Jacob Riggons a Rebecca Miller, Ymddiriedolaeth St Giles yn y Gynhadledd Plant a Phobl 

Ifanc. 

4. Dysgu Gwersi o Adolygiadau 

Dewisodd y BDPRh yr amcan hwn er mwyn sicrhau bod y dysgu sy'n deillio o 

adolygiadau ymarfer plant yn cael ei ledaenu a'i weithredu'n brydlon. Roedd y Bwrdd 

eisiau gwella ei allu i ddangos tystiolaeth o sut mae gwersi yn cael eu dysgu o 

adolygiadau, ac i gryfhau ymarfer a diogelu plant. 

Cynhaliwyd Diwrnod Datblygu AYP/AYO ym mis Tachwedd 2018, wedi'i hwyluso gan 

gynghorwyr annibynnol, i drafod a darparu eglurder ynghylch rôl yr Is -grŵp AYP/AYO a'r 

broses AYP/AYO bresennol. Roedd y camau o'r diwrnod yn cynnwys cynhyrchu proffiliau 

rôl ar gyfer aelodau'r panel, cadeiryddion ac adolygwyr, a gaiff eu llofnodi er mwyn 

sicrhau bod y cyfranogwyr yn gwbl ymwybodol o'u cyfrifoldebau a'u gofynion yn y rôl. 

Mae proffiliau rôl ar gyfer aelodau is-grŵp AYP/AYO hefyd wedi cael eu hadolygu, ac 

adolygwyd cylch gorchwyl y grŵp. Un o ganlyniadau'r Diwrnod Datblygu oedd cynhyrchu 

cyflwyniad ar gyfer timau ehangach a chyflwynwyd hwn gan yr Uned Fusnes.  

Cyhoeddwyd pum AYP yn 2018-19, cyflawniad sylweddol sy’n dystiolaeth o  brosesau'r 

Bwrdd yn gweithio gydag effeithiolrwydd gwell. Mae argymhellion yr holl AYPau a 

gyhoeddwyd wedi cael eu coladu gan yr Uned Fusnes a chynullwyd cyfarfodydd arbennig 

o'r is-grŵp AYP/AYO fel ffordd o fonitro cynnydd argymhellion. Mae gwaith yn mynd 
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rhagddo i wella tryloywder o ran gweithredu argymhellion ymhellach, ac mae adolygiad 

proses ar y gweill i roi sicrwydd i'r Bwrdd bod camau gweithredu o ganlyniad i AYPau 

wedi'u cymryd mewn modd amserol. 

Ym mis Ionawr 2019, cynhaliwyd Diwrnod Datblygu’r Bwrdd Diogelu Rhanbarthol ac 

roedd rhan o'r digwyddiad hwn yn canolbwyntio ar y themâu sy'n codi o AYPau, AYOau a 

FfPAau. Roedd hyn er mwyn sicrhau bod ein camau gweithredu ar gyfer 19/20 yn 

canolbwyntio ar ddysgu o'r adolygiadau hyn. Cynhaliwyd ymarferiad i goladu unrhyw 

themâu, a bydd yr adnodd hwn yn cael ei gynnal yn y dyfodol er mwyn rhoi trosolwg i'r 

Bwrdd Gwasanaethau Rhanbarthol o unrhyw themâu rheolaidd ac i lywio dysgu yn y 

dyfodol. 

iii. GWEITHGAREDD ARALL A DATBLYGIAD Y BWRDD 

Diwrnod Datblygu 

Ar 31 Ionawr 2019, cymerodd aelodau’r BDPRh ran mewn Diwrnod Datblygu, gyda 
nodau i: 

 Ystyried y llwyddiannau a'r heriau y daeth y Bwrdd ar eu traws yn 2018-19 

 Nodi blaenoriaethau ar gyfer 2019-20 

 Sefydlu sut y gall y Bwrdd ddangos dealltwriaeth o arferion diogelu yn y 

rhanbarth. 

Roedd y diwrnod yn gyfle i aelodau'r Bwrdd drafod cwblhau Offeryn Hunanasesu 
Llywodraeth Cymru ac ystyried y cynnydd a wnaed yn ystod 2018-19. Cafwyd llawer o 
drafodaethau yn ystod y dydd ynghylch blaenoriaethau a ffocws gweithgarwch ar gyfer y 
cylch cynllunio busnes nesaf. Helpodd y trafodaethau hyn i lywio'r Cynllun Blynyddol ar 
gyfer 2019-2020.  
 
Roedd y Diwrnod Datblygu yn gyfle da i aelodau'r Bwrdd feithrin cydberthnasau gwaith 
effeithiol, rhannu arferion da a sefydlu beth oedd blaenoriaethau'r Bwrdd. Roedd hwn yn 
ddigwyddiad llwyddiannus ac yn un sydd eisoes yn llywio gweithgaredd y Bwrdd yn fwy 
effeithiol. 
 

Adran 137 – Cais am Wybodaeth 

Dan Adran 137 DGCLl, gall Bwrdd Diogelu, i ddiben galluogi 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)  berson neu gorff a nodir gan y Bwrdd. 

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

Diogelu Plant yn y Rhanbarth – Data Perfformiad 

Mae'r set ddata ganlynol yn rhoi cipolwg bach ar faes cymharol gyfyng o ymarfer a 

gweithgarwch amddiffyn plant. Bu gwaith yn mynd rhagddo yn 2018-19 i sefydlu set 

ddata amlasiantaeth glir a chydlynol sy'n caniatáu dadansoddiad mwy pwrpasol y gellir 

ei archwilio er mwyn galluogi'r Bwrdd i roi sicrwydd iddo'i hun a'r cyhoedd bod arferion 

diogelu wedi'u ffocysu'n briodol, gydag adnoddau digonol, ac yn effeithiol.  

 

Ar hyn o bryd, mae'r fframwaith data perfformiad yn galluogi monitro ystod o 

ddangosyddion gan gynnwys: nifer y plant ar y gofrestr amddiffyn plant ers dros ddwy 

flynedd, ail-atgyfeiriadau a dadgofrestriadau, yn ogystal â data perfformiad tîm o 
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amgylch prydlondeb cyfarfodydd amddiffyn plant cychwynnol ac adolygu cyfarfodydd 

amddiffyn plant. Mae datblygu'r set ddata hon ymhellach yn flaenoriaeth ar gyfer 

2019/2020. 

 

Nifer y Cofrestriadau yn ôl Categori ar ddiwedd pob chwarter: 

Categori 
camdriniaeth 

Caerdydd Bro Morgannwg 

C1 C2 C3 C4 C1 C2 C3 C4 
Cam-drin 
emosiynol 

101 105 96 82 31 35 33 41 

Esgeulustod 114 96 71 57 51 35 25 20 
Esgeulustod a 
cham-drin 
emosiynol 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Cam-drin corfforol 24 20 28 39 6 4 4 1 
Cam-drin 
corfforol ac 
Esgeulustod 

8 3 0 0 4 5 2 0 

Cam-drin Corfforol 
ac Emosiynol 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Cam-drin rhywiol 5 10 11 6 1 1 0 0 
Cam-drin Rhywiol a 
Chorfforol 

1 1 0 0 0 0 1 0 

Cam-drin ac 
Esgeulustod 
Rhywiol 

4 1 0 0 3 4 3 2 

Cyfanswm 257 236 206 184 96 84 68 64 
 

Nifer y cyhuddiadau proffesiynol (o fis Ebrill 2017-Mawrth 2018): 

 Caerdydd Bro 
Morgannwg 

Nifer y cyhuddiadau a wnaed 154 49 

Nifer a gwblhawyd 55 47 

Nifer y cyfarfodydd strategol cychwynnol 49 49 
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DIOGELU OEDOLION: 

Dros y flwyddyn ddiwethaf, bu gwaith yn mynd rhagddo ar ddatblygu bwrdd Oedolion 

cadarn a chydlynol i’r rhanbarth tra'n ymdrin â'r ddwy flaenoriaeth yn y Cynllun Blynyddol 

ynghyd â Busnes Craidd y Bwrdd. 

i. BLAENORIAETHAU A NODWYD 

Fel y nodwyd yng Nghynllun Blynyddol 2018 - 2019 y BDORh, nododd y Bwrdd y 

blaenoriaethau canlynol: 

1. Y Sector Gofal Cartref a Chartrefi Gofal  

2. Gweithlu   

ii. YMDRIN Â BLAENORIAETHAU 

1. Y Sector Gofal Cartref a Chartrefi Gofal  
Yn y Cynllun Blynyddol, cydnabu'r BDORh yr angen i gael sicrwydd bod ansawdd y gofal 

a gyflenwir gan ddarparwyr o safon uchel, a chytunwyd ar nifer o gamau gweithredu. 

Fforymau'r Sector Gofal Cartref a Chartrefi Gofal  

Yng Nghaerdydd a Bro Morgannwg, cafodd diogelu ei sefydlu fel eitem sefydlog ar yr 

agenda mewn fforymau darparwyr a chytunwyd ar gynrychiolaeth ar y bwrdd, gyda 

gwahoddiad i Reolwyr Gweithredol priodol ar gyfer diogelu i bob fforwm. 

Protocolau Darparwyr Gofal 

Datblygwyd y gwaith o alinio protocolau darparwyr gofal y ddau awdurdod lleol gyda'r 

bwriad o fabwysiadu protocol perfformiad darparwyr unigol ar draws y BDORh. Bydd y 

gwaith hwn yn sicrhau dull Sicrhau Ansawdd cyson a chadarn a fydd yn arwain at 

weithredu trefn Uwchgyfeirio Pryderon. Mae'r gwaith yn ymwneud â’r weithdrefn hon yn 

symud ymlaen yn dda, a bydd yn cael ei gweithredu a'i gwreiddio ar draws y rhanbarth 

yn 2019-20. 

Adroddiadau Arolygu AGC 

Mae dysgu o arolygiadau perthnasol Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) yn y rhanbarth ar 

gael i'r BDORh gan fod adroddiadau bellach yn cael eu cyflwyno i gyfarfodydd y Bwrdd 

ar sail eithriadau. Unwaith y bydd yn ofynnol i gartrefi gofal gwblhau adroddiadau 

blynyddol fel rhan o'r gofynion newydd o dan Ddeddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal 

Cymdeithasol (Cymru) (RISCA), bydd yr adroddiadau hyn yn allweddol i fonitro 

contractau awdurdodau lleol, ac adroddir ar eithriadau i'r Bwrdd o fis Ebrill 2020. Mae 

gwaith yn parhau ar y fframwaith perfformiad ac wrth i hyn ehangu, bydd dangosyddion 

perfformiad mewn perthynas â gwytnwch y farchnad gofal  cartref yn datblygu ar draws y 

rhanbarth; bydd y gwaith hwn yn parhau yn 2019-20. 

Ymgysylltu a Chynnwys Pobl Gydag Anghenion Gofal a Chefnogaeth gan y 

sector Gofal Cartref a Chartrefi Gofal 

Er mwyn adnabod llais yr oedolyn a'u gofalwyr ac i gasglu adborth gan oedolion am 

ansawdd y gofal a brofant, dechreuodd gwaith yn yr Is-grŵp Cyfathrebu ac Ymgysylltu. 

Mae rhwydweithiau cyfredol o fewn asiantaethau partner yn cael eu mapio er mwyn 

llywio blaenoriaethau yn 2019-20 a sut orau i ddatblygu'r gwaith hwn. 
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Eiriolaeth 

Nododd y BDORh yr amcan o adolygu a deall y gwersi o drefniadau eiriolaeth cartrefi 

gofal cyfredol, gan archwilio arfer gorau ledled Cymru gyda'r bwriad o ddatblygu offeryn 

sy'n cyfleu barn preswylwyr, ac sy’n bwydo i drefniadau monitro contractau yn 2020. 

Gwnaed cynnydd o ran cwmpasu gwybodaeth am wasanaethau eiriolaeth, gan arwain at 

hyrwyddo Porth Eiriolaeth Caerdydd a'r Fro trwy gyflwyniad ac erthygl mewn cylchlythyr. 

Mae gwaith yn parhau o fewn yr Is-grŵp Cyfathrebu ac Ymgysylltu i ddatblygu trefniadau 

eiriolaeth ymhellach ac offeryn fel rhan o gynllun blynyddol 2019-20. 

2. Gweithlu 

Mae’r BDORh yn ei gwneud yn ofynnol cael sicrwydd bod arferion diogelu 

rhyngasiantaethol effeithiol yn bodoli, ac yn cael eu cefnogi gan bolisïau, gweithdrefnau 

a hyfforddiant amlasiantaeth cadarn mewn perthynas â rheoli honiadau proffesiynol . 

Datblygu Polisïau a Gweithdrefnau Datblygwyd gweithdrefnau ar draws rhanbarth 

BDORh gan yr Is-grŵp Polisi, Gweithdrefnau a Phrotocolau. Mae'r grŵp wedi gweithio i 

sicrhau bod ein gweithlu'n cael eu cefnogi i fod yn ymwybodol o ddyletswyddau diogelu, 

bod ganddynt bolisïau, gweithdrefnau a phrosesau i adlewyrchu'r dyletswyddau hyn, a 

bod gan asiantaethau lwybrau a mecanweithiau i sicrhau ymatebion priodol a rheoli 

atgyfeiriadau diogelu oedolion. Bydd y gwaith hwn yn parhau yn 2019-20 wrth i 

Weithdrefnau Diogelu Cymru gael eu cyflwyno, eu gweithredu a'u gwreiddio ym mhob 

asiantaeth bartner. 

Hyfforddiant Amlasiantaeth Mae hyfforddiant amlasiantaeth yn allweddol i ddatblygu 

sgiliau, gwydnwch a hyder ymhlith y gweithlu. Sefydlodd yr Is-grŵp Hyfforddi gofrestr o'r 

holl hyfforddiant cyfredol ac mae wedi gwneud hyn yn hygyrch ar wefan BDORh. 

Hwyluswyd hyfforddiant amlasiantaeth yn llwyddiannus gan y BDORh yn 2018-19 gan 

gynnwys hyfforddiant Atal, gweithdai Llinellau Cyffuriau ac ACE a fynychwyd gan staff 

o'r holl bartneriaid. Rhoddodd yr hyfforddiant gyfle i rwydweithio a gwella gweithio 

amlasiantaeth. 

Cynhadledd Diogelu Gweithwyr Proffesiynol 
Fel prif ddigwyddiad yn ystod yr Wythnos Ddiogelu Genedlaethol, cynhaliwyd y 

Gynhadledd Gweithwyr Proffesiynol ar 14eg Tachwedd 2018 ac roedd staff o bob 

asiantaeth yn bresennol. Cyflwynodd nifer o siaradwyr rhagorol gyflwyniadau ar 

'Seiberdrosedd ac Ymwybyddiaeth Twyll', 'Camfanteisio Dynol yn yr 21ain ganrif', 

'Diogelu Plant mewn Chwaraeon', 'Ymchwiliad Annibynnol i Gam-drin Plant yn Rhywiol' 

a 'Bechgyn a Dynion Ifanc sydd mewn Perygl o Gamfanteisio Rhywiol'. Clywyd lleisiau'r 

dynion ifanc a gymerodd ran yn y cyflwyniad olaf hwn yn seiliedig ar ymchwil gan 

Barnardos ynghyd â phrofiadau goroeswr cam-drin plant yn rhywiol. 

   

 

 

 

 

 

Cynhadledd Gweithwyr 

Proffesiynol a 

gynhaliwyd ar 14eg 

Tachwedd 2018 
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iii. GWEITHGAREDD ARALL A DATBLYGIAD Y BWRDD 

 
Diwrnod Datblygu 
Ar 31 Ionawr 2019, cymerodd aelodau’r BDORh ran mewn Diwrnod Datblygu, gyda 
nodau: 

 Ystyried y cynnydd a wnaed gan BDO C&F  

 Archwilio unrhyw faterion diogelu sy'n dod i'r amlwg  

 Egluro blaenoriaethau ar gyfer 2019-2020. 

 Sefydlu sut y gall y Bwrdd ddangos dealltwriaeth o arferion diogelu yn y 

rhanbarth. 

Roedd y diwrnod yn gyfle i aelodau'r Bwrdd drafod cwblhau Offeryn Hunanasesu 

Llywodraeth Cymru ac ystyried y cynnydd a wnaed yn ystod 2018-19. 

Cafwyd llawer o drafodaeth yn ystod y dydd ynghylch blaenoriaethau a ffocws y 
gweithgarwch ar gyfer y cylch cynllunio busnes nesaf. Helpodd y trafodaethau hyn i 
lywio'r Cynllun Blynyddol ar gyfer 2019-2020.  

Roedd y Diwrnod Datblygu yn gyfle da i aelodau'r Bwrdd feithrin cydberthnasau gwaith 
effeithiol, rhannu arferion da a sefydlu beth oedd blaenoriaethau'r Bwrdd. Roedd hwn yn 
ddigwyddiad llwyddiannus ac yn un sydd eisoes yn llywio gweithgaredd y Bwrdd yn fwy 
effeithiol. 

Adran 137 – Cais am Wybodaeth 

Dan Adran 137 DGCLl, gall Bwrdd Diogelu, i ddiben galluogi 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) berson neu gorff a nodir gan y Bwrdd. 
Eleni ni fu’n rhaid i BDORh Caerdydd a’r Fro ddefnyddio unrhyw geisiadau Adran 137 . 
  

Gorchmynion Diogelu a Chefnogi Oedolion (GSChO) 

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 2017-2018, ni fu angen i BDORh Caerdydd a’r Fro ddefnyddio’r pwerau dan yr 
adran hon. 

 

Diogelu Oedolion yn y Rhanbarth – Data Perfformiad 
Mae'r set ddata ganlynol yn rhoi cipolwg bach ar faes cymharol gyfyng o ymarfer a 

gweithgarwch amddiffyn oedolion. Bu gwaith yn mynd rhagddo yn 2018-19 i sefydlu set 

ddata amlasiantaeth glir a chydlynol sy'n caniatáu dadansoddiad mwy pwrpasol y gellir 

ei archwilio er mwyn galluogi'r Bwrdd i roi sicrwydd iddo'i hun a'r cyhoedd bod arferion 
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diogelu wedi'u ffocysu'n briodol, gydag adnoddau digonol, ac yn effeithiol.  Ar hyn o 

bryd, mae'r fframwaith data perfformiad yn galluogi monitro ystod o ddangosyddion gan  

gynnwys: ffynonellau adroddiadau diogelu, lle mae cam-drin yn digwydd, pobl a honnir 

fel rhai sy’n gyfrifol amdano, yn ogystal â nifer yr ymchwiliadau ac ail -atgyfeiriadau, 

ynghyd â data thematig arall.  Mae datblygiad pellach y set ddata hon yn mynd rhagddo 

(gweler tudalen 12). 

 

Nifer yr atgyfeiriadau i Ddiogelu Oedolion a dderbyniwyd bob chwarter 

 Caerdydd Bro Morgannwg 

 C1 C2 C3 C4 C1 C2 C3 C4 

Nifer yr 
adroddiadau am 
oedolyn yr 
amheuir ei fod 
mewn perygl 

369 352 276 238 133 160 144 186 

Categori o gam-drin neu esgeulustod a adroddir bob chwarter i oedolion 18-64 oed 

 Caerdydd Bro Morgannwg 

Categori C1 C2 C3 C4 C1 C2 C3 C4 
Corfforol 54 41 42 20 9 27 24 26 
Rhywiol 15 14 18 8 7 6 4 11 
Emosiynol / 
Seicolegol 

41 49 35 23 11 21 12 23 

Ariannol 21 26 39 21 12 16 10 17 
Esgeulustod 40 45 42 34 11 16 11 13 
Cyfanswm 171 175 176 106 50 86 61 90 
O'r rhain:  
Domestig 37 47 53 29 5 23 16 13 
Domestig a hiliol 0 3 0 0 0 0 0 0 

         

Categori o gam-drin neu esgeulustod a adroddir bob chwarter i oedolion 65+ oed 

 Caerdydd Bro Morgannwg 

 C1 C2 C3 C4 C1 C2 C3 C4 
Corfforol 59 59 33 45 34 20 9 9 
Rhywiol 10 7 3 4 0 3 4 0 
Emosiynol / 
Seicolegol 

34 46 27 36 5 9 12 24 

Ariannol 37 46 36 38 9 7 14 23 
Esgeulustod 146 138 115 90 35 35 44 40 
Cyfanswm 286 296 214 213 83 74 83 96 
O'r rhain:  
Domestig 37 82 35 55 3 11 5 11 
Hiliol 0 2 0 0 0 0 0 0 
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GWAITH AR Y CYD: 

i. ENGHREIFFTIAU O WEITHIO AR Y CYD  

Ynghyd ag agendâu unigol i ddiogelu oedolion a phlant, mae Byrddau Diogelu Caerdydd 
a’r Fro wedi sicrhau bod eu cyfarfodydd yn caniatáu unrhyw orgyffwrdd rhwng materion 
ac eitemau agenda.  Dyma rai o’r eitemau agenda a drafodwyd ar  y cyd:   

Adolygiad o Weithdrefnau Diogelu Plant ac Oedolion Cymru Gyfan 
Rydym yn parhau i arwain yr  adolygiad o Weithdrefnau Amddiffyn Oedolion a  Phlant 

Cymru Gyfan a gallwn adrodd ei fod yn datblygu’n dda, gyda chefnogaeth dda gan 

gydweithwyr proffesiynol ar draws pob asiantaeth a rhanbarth. Rydym ar y trywydd cywir 

i gael lansiad cenedlaethol o’r gweithdrefnau yn ystod yr Wythnos Ddiogelu ym mis 

Tachwedd 2019. 

Strategaeth VAWDASV 

Roedd Deddf Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru) 

2015 yn nodi bod angen i awdurdodau lleol a byrddau iechyd baratoi strategaethau 

rhanbarthol i ymdrin â'r mater hwn. O ganlyniad, datblygwyd Strategaeth VAWDASV 

Caerdydd a Bro Morgannwg 2018-2023 ac ymgynghorwyd yn eang arni. Mae'r Bwrdd 

wedi derbyn diweddariadau rheolaidd mewn cyfarfodydd ynglŷn â'r cynllun gweithredu er 

mwyn rhoi goruchwyliaeth a sicrwydd.  

Y Swyddfa Gwarcheidwaeth Gyhoeddus Rhoddwyd cyflwyniad i'r Bwrdd Diogelu Oedolion 
ar ganlyniadau ymchwil ddiweddar i ddealltwriaeth gweithwyr proffesiynol o Swyddfa'r 
Gwarcheidwad Cyhoeddus (OPG). Gan mai nifer isel gafwyd o bobl yn manteisio ar Atwrneiaeth 
Arhosol (LPA) mewn rhannau helaeth o Gymru, mae angen penodol i godi ymwybyddiaeth o 
swyddogaethau'r OPG a'r gofrestr chwiliadwy. Yn 2019-20, bydd y Bwrdd yn hyrwyddo ymgyrch 
arfaethedig yr OPG i wella nifer yr awdurdodau cynllunio lleol sy'n manteisio ar y ddarpariaeth er 

mwyn sicrhau bod gweithwyr proffesiynol yn cael gwell gwybodaeth am yr OPG. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gwobrau Diogelu 
Daeth yr Wythnos Genedlaethol Diogelu i ben gyda seremoni Gwobrau Diogelu fel ffordd o ddathlu 

cyflawniadau diogelu unigol a chydweithredol yn rhanbarth Caerdydd a Bro Morgannwg.  

Agorodd y Prif Gwnstabl Cynorthwyol 

Jon Drake y seremoni, a chyflwynwyd 

gwobrau gan y Prif Uwcharolygydd 

Steve Jones, y Cynghorydd Graham 

Hinchey a’r Cynghorydd Susan 

Elsmore. Cyflwynwyd cyfanswm o 18 

gwobr yn cydnabod y rhai a oedd wedi 

gwneud cyfraniadau rhagorol i ddiogelu 

trwy gydol y flwyddyn i staff o 

Awdurdodau Lleol Caerdydd a Bro 

Morgannwg, Caerdydd a Bwrdd Iechyd 

y Fro, Heddlu De Cymru a'r trydydd 

sector. 

Rhannwyd llwyddiant y digwyddiad gyda Byrddau eraill yng Nghymru, ac mae llawer ohonynt 

yn gobeithio efelychu’r digwyddiad yn eu rhanbarthau eu hunain yn 2019-20. 
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THEMÂU ERAILL SY’N DOD I’R AMLWG A GWAITH PARHAUS  

Datblygu gweithdrefnau cwynion 

Comisiynwyd gwaith gan yr Is-grŵp Polisïau, Gweithdrefnau a Phrotocolau i ddatblygu 

dogfen gyfunol. Mae'r polisi ar ffurf drafft terfynol ac yn disgwyl am sylwadau pellach 

gan yr adran Gyfreithiol; ar ôl derbyn y rhain, bydd yn mynd i'r Bwrdd i'w gadarnhau. 

Gwnaed gwaith ar weithdrefn a phroses Cefnogi Busnes ategol i baratoi ar gyfer ei 

weithredu.  

Sioeau Teithiol Atal Troseddau ac Ymwybyddiaeth Diogelwch  

Fel rhan o'r Wythnos Ddiogelu Genedlaethol, cynhaliodd y Bwrdd, mewn cydweithrediad 

â Chymdeithas Gwarchod Cymdogaeth Gorllewin Caerdydd, ddwy Sioe Deithiol Atal 

Troseddau ac Ymwybyddiaeth Diogelwch. Nod y digwyddiadau oedd cynghori pobl i fod 

yn ymwybodol o sgamiau, twyll, galwyr digroeso, diogelwch cartref, diogelwch personol, 

diogelu pobl ifanc a dwyn ceir. 

Cynhaliwyd y digwyddiadau mewn dau leoliad yng Nghaerdydd ac roeddent yn cynnwys 

stondinau gan Heddlu De Cymru, Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru, Heddlu 

Trafnidiaeth Prydain, Gwasanaeth Fan Handi Age Cymru, Dŵr Cymru, Cymorth i 

Ddioddefwyr, Safonau Masnach, Teleofal Caerdydd a Pryd ar Glud.  

Rhoddodd yr Wythnos Ddiogelu Genedlaethol gyfle hefyd i Gwarchod Cymdogaeth  

gydweithredu ar draws y Fro, gyda digwyddiad yn cael ei drefnu ar y cyd gan 

Gymdeithas Gwarchod Cymdogaeth Bro Morgannwg a Phartneriaeth Bro 

Ddiogelach.  Roedd y digwyddiad yn seiliedig ar thema Caethwasiaeth yr Oes Hon. 
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Cymdeithas Gwarchod Cymdogaeth Bro Morgannwg, Wythnos Ddiogelu Genedlaethol 2018 

Adroddiadau Arolygu 

Mae aelodau'r Bwrdd yn ymdrin ag argymhellion gan y Bwrdd Diogelu Annibynnol 

Cenedlaethol a'u pryderon eu hunain ynglŷn â pha mor agored yw asiantaethau unigol, 

a’u gallu i fonitro unrhyw faterion sy'n codi. Felly, mae pob asiantaeth bartner bellach yn 

rhannu unrhyw adroddiadau arolygu perthnasol yn rheolaidd gyda chrynodebau, gan 

dynnu sylw'r Bwrdd at unrhyw faterion neu eitemau i'w trafod mewn cyfarfodydd, a 

sicrhau y gellir symud ymlaen â'r rhain a'u gweithredu yn ôl yr angen.  

 

Adolygiadau/Timau eraill 

i. Tîm Adolygu Marwolaethau Plant 

ii. Adolygiadau Dynladdiad Domestig 

iii. Ymateb Gweithdrefnol i Farwolaethau Annisgwyl ymysg Plant 

(PRUDiC) 

Mae gan y Bwrdd gysylltiadau penodol gyda Thimau Partneriaethau Cymunedol yn  y 

ddau ranbarth, y Crwner, y Tîm Adolygu Marwolaethau Plant a chydweithwyr sy’n 

gweithio yn y broses PRUDiC i sicrhau bod yr holl wybodaeth briodol yn cael ei rhannu 

ac y datblygir prosesau cadarn i alluogi’r Bwrdd i gael trosolwg o ddata a gwybodaeth 

berthnasol. Mae'r Bwrdd yn monitro prosesau PRUDiC a DHR a gychwynnwyd yn ei 

ranbarth ei hun ac yn sicrhau eu bod yn cael eu dilyn drwodd i’w cwblhau. 
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ii. GWAITH YR IS-GRWPIAU: 

Trwy gydol 2018-2019, gwnaed llawer o waith ar weithrediad a chanlyniadau’r is -
grwpiau unigol. Mae gan bob is-grŵp gynllun gwaith sy'n cynnwys blaenoriaethau ar 
gyfer y flwyddyn, gan gysylltu â Chynlluniau Blynyddol y Byrddau ac unrhyw themâu ac 
argymhellion sy'n dod i'r amlwg o ganlyniad i adolygiadau parhaus. 

Cyfeirier at y diagram ar y dudalen ganlynol sy'n dangos ein strwythur is-grŵp 
presennol. 



 
 

 

 

 

Byrddau Diogelu Oedolion/Plant Rhanbarthol 
Cyd-Gadeiryddion Lance Carver & Claire Marchant 

Grŵp Cynllunio Busnes Diogelu Oedolion 

Is-grŵp 

Polisïau, 
Gweithdref
nau a 
Phrotocolau 
ar y Cyd 

 

Is-Grŵp 

Cyfathrebu ac 

Ymgysylltu ar y 

Cyd 

Is-Grŵp 

Hyfforddiant 

ar y Cyd 

Is-Grŵp 

Archwilio 

Plant 

Is-Grŵp 

Archwilio 

Oedolion 

Paneli 
AYP/AYO  

 

Grŵp Cynllunio Busnes Diogelu Plant 

Grwpiau Gorchwyl a Gorffen (fel bo’r angen) 

Is-Grŵp  

AYP/AYO 

ar y Cyd 

Grŵp 

Thema 

Plant 

Grŵp 

Thema 

Oedolion 



 

Grwpiau Cynllunio Busnes  

Mae’r Grŵp Cynllunio Busnes yn allweddol i effeithiolrwydd cyffredinol y Bwrdd 
Diogelu o ran cyflawni ei amcanion. Bydd y grŵp yn sicrhau bod blaenoriaethau’r 
Bwrdd a gwaith yr Is-Grwpiau yn cael eu dwyn ymlaen. 

Mae dau Grŵp Cynllunio Busnes yn bodoli o fewn Strwythur y BDRh i sicrhau y gellir 

ymdrin ag unrhyw faterion gweithredol ac y gellid anfon unrhyw benderfyniadau ac 

amcanion strategol ymlaen at y BDPRh a BDORh am benderfyniadau. Yn ystod y 

flwyddyn, cyfarfu pob Grŵp Cynllunio Busnes ar 4 achlysur lle cafodd cynnydd yr Is-

grwpiau ei fonitro ac yr ymdriniwyd ag unrhyw her yn briodol . Gwnaeth y grwpiau hyn 

hefyd fonitro a chyfrannu at ddatblygiad Cynlluniau Blynyddol y BDPRh a’r BDORh wrth 

fonitro cynnydd yn erbyn blaenoriaethau’r flwyddyn flaenorol, gan roi diweddariadau i’r 

BDPRh a’r BDORh pan fo angen. 

Is-Grŵp Hyfforddiant 

Mae’r grŵp hwn yn gweithio ar ran y Byrddau Diogelu i sicrhau argaeledd a 
chyflenwad hyfforddiant o safon uchel ar faterion diogelu plant ac oedolion i 
asiantaethau statudol, gwirfoddol ac annibynnol. 

Yn ystod y cyfnod, parhaodd yr is-grŵp hwn i weithio fel swyddogaeth gyffredin ar draws 

y ddau fwrdd er mwyn gwella effeithlonrwydd a darpariaeth gydlynol.  Trwy gydol 2018-

2019, cyfarfu'r Is-grŵp Hyfforddi 6 gwaith a gwnaeth waith helaeth i sicrhau 

llywodraethu'r rhaglen hyfforddi ar draws y rhanbarth.  

Mae'r gofrestr hyfforddi a luniwyd yn 2017-18 ar gael i bob partner ac mae wedi'i 

mewnbynnu i wefan y BDRh. Ar hyn o bryd, asiantaeth sengl yw'r rhan fwyaf o'r 

hyfforddiant, ond gyda'r opsiwn i asiantaethau eraill gael mynediad fel ffordd o ddarparu 

cyfleoedd rhwydwaith. 

Mae adnodd o'r Uned Fusnes ac un o gynrychiolwyr y Bwrdd ar gael i weithgor Gofal 

Cymdeithasol Cymru ddatblygu Dull Cenedlaethol o Hyfforddiant Diogelu. 

Darparodd Rheolwyr Gweithredol Diogelu Caerdydd a'r Fro hyfforddiant ymwybyddiaeth 
ar ran y Bwrdd gyda gwirfoddolwyr Project Ailsefydlu Syriaidd yn y ddau ranbarth . 

Arian hyfforddiant gan Lywodraeth Cymru 

Defnyddiodd BDRh Caerdydd a'r Fro y dyfarniad arian hyfforddiant o £10,000 gan 
Lywodraeth Cymru i ddarparu hyfforddiant ar gyfer gweithredu polisi a deddfwriaeth 
Llywodraeth Cymru yn ystod 2018-19 mewn amrywiaeth o ffyrdd. Mae'r grant wedi 
ariannu lleoliadau a gweithgareddau gan gynnwys hyfforddiant AYP/AYO, gweithdy ar 
Brofiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod, ynghyd â digwyddiadau hyfforddi Atal a 
Llinellau Cyffuriau. 

Strategaeth Hyfforddi a Datblygu  

Dechreuodd y gwaith yn ystod 2018-19 ar ddrafftio Strategaeth Hyfforddi a Datblygu ar 
gyfer BDRh Caerdydd a'r Fro. Mae blaengynllunio wedi arwain at gyflwyno papur cynnig 
cychwynnol i'r BDRh er mwyn cytuno ar ddefnyddio arian grant yn y dyfodol a pha 
hyfforddiant y dylai'r BDRh ei gomisiynu'n uniongyrchol yn y dyfodol. 

O ganlyniad i waith yr Is-grŵp Hyfforddi yn 2018-19, mae darlun cliriach o anghenion 
hyfforddi a gweithredu bellach yn datblygu ar draws partneriaid. 
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Is-grŵp Archwilio BDPRh 

Nod y grŵp yw gwella canlyniadau i blant ar draws Caerdydd a Bro Morgannwg, 
drwy fonitro effeithiolrwydd y cydlynu rhwng asiantaethau wrth gyflenwi eu 
cyfrifoldebau diogelu drwy weithredu dull archwilio amlasiantaethol . 

Yn ystod y flwyddyn 2018-2019, cyfarfu'r Is-grŵp Archwilio Plant 6 gwaith. Datblygodd y 

grŵp y cynllun gwaith gan ystyried yr archwiliadau a amlinellwyd yn yr DGCLl a materion 

a oedd yn codi o adolygiadau ymarfer plant a gwblhawyd. Cytunodd yr Is-grŵp Archwilio 

Plant ar y blaenoriaethau canlynol: 

Blaenoriaeth 1 – Archwilio hap sampl o bob ICPCC am fis (Ionawr 2018) i 

benderfynu a gollwyd cyfleoedd i gofrestru risg cam-drin rhywiol yn gywir. 

Roedd yr archwiliad hwn mewn ymateb i gynllun gweithredu'r Adolygiad Ymarfer Plant 

lle y teimlwyd fod CPRh yn amlwg ond nad oedd tystiolaeth ohono yn y broses 

Amddiffyn Plant. Cwblhawyd yr archwiliad yn Haf 2018 a chyflwynwyd ei ganfyddiadau 

a'i gynllun gweithredu i'r Bwrdd ym mis Tachwedd 2018. Mae'r cynllun gweithredu yn 

cael ei roi ar waith, gydag effeithiolrwydd yr argymhellion yn cael eu monitro gan yr Is -

grŵp. 

Blaenoriaeth 2 – Archwilio plant y tynnodd eu rhieni/ gwarcheidwaid eu cydsyniad 

yn ôl ar gyfer asesiad llesiant, ar ôl rhoi cydsynad yn  gynharach yn y broses 

atgyfeirio, a gwirio p’un a wnaed atgyfeiriad wedyn i'r Gwasanaethau Plant ar ôl 

tynnu'r cydsyniad yn ôl. 

Paratowyd offeryn archwilio ar gyfer yr archwiliad hwn; fodd bynnag, mewn trafodaethau 

gyda phartneriaid, sefydlwyd bod problem o ran argaeledd data critigol oherwydd 

newidiadau i'r system. Ers hynny, mae'r partner dan sylw wedi cywiro'r mater, felly bydd 

yr archwiliad yn cael ei aildrefnu unwaith y bydd digon o ddata wedi’u casglu er mwyn i'r 

canfyddiadau fod yn ystyrlon a’r sampl data yn ddibynadwy a chymesur i roi pwys ar 

unrhyw gasgliadau. 

Blaenoriaeth 3 - Cynnal archwiliad CEF o achosion CRhB.  

Daeth y flaenoriaeth hon o argymhelliad yn dilyn Fforwm Proffesiynol Amlasiantaeth , a 

gofynnodd y BDPRh i'r is-grŵp benderfynu a oedd fframwaith a gynhyrchwyd fel rhan o'r 

adolygiad FfPA annibynnol yn offeryn buddiol i asiantaethau partner ei ddefnyddio mewn 

achosion lle mae risg CRhB.  

Cynhaliwyd yr archwiliad yng Ngwanwyn 2019 gyda'r canfyddiadau a'r cynllun 

gweithredu i fynd i'r Bwrdd yn gynnar yn 2019-20. 

Blaenoriaeth 4 – Monitro archwiliadau a gwaith sy'n cael ei wneud o ran ansawdd 

gan asiantaethau unigol. 

Cytunwyd ar y flaenoriaeth hon i sicrhau bod gan y grŵp oruchwyliaeth ar unrhyw waith 

sicrhau ansawdd parhaus gan asiantaethau unigol, i sicrhau y gellid bwydo gwybodaeth 

i'r Bwrdd pan fo angen ac nad oedd gwaith yn cael ei ddyblygu ar unrhyw adeg. Bydd y 

flaenoriaeth hon yn cael ei dwyn ymlaen i 2019-20, ar ôl i gynllun gwaith yr Is-grŵp gael 

ei adnewyddu a'i gytuno gyda'r Grŵp Cynllunio Busnes . 
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Is-grŵp Archwilio BDORh 

Nod y grŵp yw gwella canlyniadau i oedolion ar draws Caerdydd a Bro 
Morgannwg, drwy fonitro effeithiolrwydd y cydlynu rhwng asiantaethau wrth 
gyflawni eu cyfrifoldebau diogelu drwy weithredu dull archwilio amlasiantaethol . 

Yn ystod y flwyddyn 2018-2019, cyfarfu'r Is-grŵp Archwilio Oedolion chwe gwaith. 

Adolygwyd y cylch gorchwyl a'i fireinio i gynnwys rôl sicrhau ansawdd, trwy ymgynghori 

â'r Grŵp Cynllunio Busnes. Cwblhawyd cynllun gwaith yr Is -grŵp ac roedd yn cynnwys y 

blaenoriaethau canlynol: 

Blaenoriaeth 1 – Ailadrodd atgyfeiriadau VA1 

Cwblhawyd yr archwiliad cyntaf gan yr Is-grŵp yn Haf 2018, ond yn anffodus roedd y 

canlyniadau yn aneglur. Ni allai’r archwiliad ddarparu sicrwydd o brosesau cadarn ar 

draws y ddau Awdurdod Lleol ac Iechyd oherwydd nad yw’r ddogfennaeth a ddarparwyd 

gan asiantaethau yn gymaradwy. Tynnodd yr archwiliad sylw at y modd y mae angen 

gwella cofnodi gwasanaethau eiriolaeth. Rhannwyd canlyniad yr archwiliad gan 

asiantaethau, ac argymhellir archwiliad pellach mewn deuddeng mis i gymharu 

cyflawniadau. 

Blaenoriaeth 2 – Nifer yr atgyfeiriadau a dderbyniwyd gan Gartrefi Gofal sy'n 

darparu gofal i bobl â Dementia mewn lleoliad gofal a'r canlyniadau (thematig ) 

Cynhaliwyd adolygiad pen desg o hyd at chwe deg o atgyfeiriadau a dderbyniwyd gan y 

ddau awdurdod lleol ac ystyriodd yr archwiliad a oedd yr atgyfeiriad yn nodi bod gan yr 

oedolyn mewn perygl ddementia ac a oedd mesurau diogelu priodol ar waith. 

Cyflwynwyd canfyddiadau'r archwiliad a'r cynllun gweithredu i'r Grŵp Cynllunio Busnes 

a'r Bwrdd yn gynnar yng Ngwanwyn 2019. 

Blaenoriaeth 3 – Niwed Briw Pwysedd Osgoadwy Gradd 3 a 4 

Mae hwn yn newid i'r flaenoriaeth wreiddiol yng nghynllun gwaith 2018-19 gan iddo gael 

ei ddisodli gan gynllun peilot Iechyd i reoli briwiau pwysedd. Bydd yr Is -grŵp yn awr yn 

canolbwyntio ar achosion o niwed briwiau pwysedd 3 a 4 na ellir eu hosgoi, nad ydynt  

yn cael eu hadrodd i'r Bwrdd Diogelu Rhanbarthol (BDRh). Bydd yr archwiliad yn cael ei 

gynnal ar 25 Gorffennaf 2019 gyda'r nod o ddarparu sicrwydd i'r BDRh bod dulliau 

diogelu mewnol ar waith ar gyfer unigolion sy'n cyflwyno gyda niwed briw pwysedd na 

ellir ei osgoi o fewn Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro. Datblygwyd offeryn 

archwilio yn seiliedig ar Offeryn Asesu Risg Cymru Gyfan a bydd yn ystyried nifer yr 

atgyfeiriadau na chawsant eu hadrodd rhwng y cyfnod peilot o fis Rhagfyr 2018 hyd at 

ddiwedd mis Mehefin 2019.  Cyflwynir croestoriad o achosion o Gaerdydd/ y Fro, 

cymunedol/aciwt, ar gyfer yr archwiliad. 

Blaenoriaeth 4 – Ystyried dysgu o Adolygiadau Ymarfer Oedolion a FfPAau i wella 

ymarfer yn y dyfodol 

Disgwylir cyhoeddiad dau Adolygiad Ymarfer Oedolion (AYO) ar ddechrau 2019-

20. Bydd yr Is-grŵp Archwilio Oedolion yn ystyried y dysgu sy'n deillio o'r AYOau hyn ac 

yn ystyried archwiliad priodol er mwyn darparu sicrwydd ansawdd o ran gweithredu'r 

argymhellion. 

Adolygiad Proses a Hunanwerthuso  

Tua diwedd 2018-19, roedd yr Is-grŵp yn dymuno adolygu ei brosesau a myfyrio ar y 

llwyddiannau a'r heriau a wynebwyd yn ystod y flwyddyn.  O ganlyniad, lluniwyd map 

proses sy'n diffinio'r broses archwilio yn glir a chysylltiadau â'r Grŵp Cynllunio Busnes 
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a'r Bwrdd gan yr Uned Fusnes ar gais y ddau grŵp archwilio. Mae hyn wedi helpu i  

ddiffinio'n glir rolau a rhyngweithiad yr Is-grwpiau, y Grŵp Cynllunio Busnes a'r Bwrdd.  

Gorffennodd yr Is-grŵp 2018-19 gyda chwblhau offeryn hunanwerthuso i helpu i lywio'r 

cynllun gwaith ar gyfer 2019-20 a nodi gwelliannau. Bydd y cynllun gwaith yn 2019  -20 

hefyd yn cynnwys monitro unrhyw argymhellion perthnasol o'r ddwy AYO sydd i gael eu 

cyhoeddi yn gynnar yn y flwyddyn. 
 

Is-Grŵp Cyfathrebu ac Ymgysylltu 

Sefydlwyd y grŵp hwn i sicrhau bod y cysylltiadau rhwng Byrddau Diogelu Rhanbarthol 
a’r gymuned yn cael eu hatgyfnerthu. Bydd hyn yn cynnwys codi ymwybyddiaeth a 
chydlynu gweithgareddau cynnwys y cyhoedd wrth ymgynghori â phlant, oedolion mewn 
perygl, eu gofalwyr a gweithwyr proffesiynol ar faterion sy’n ymwneud â diogelu.  

Yn ystod 2018-2019, cyfarfu’r Is-Grŵp Cyfathrebu ac Ymgysylltu chwe gwaith. Y blaenoriaethau 

ar gyfer yr Is-grŵp hwn yn 2017-2018 oedd sicrhau dull effeithiol o ymdrin â’r Wythnos Ddiogelu 

Genedlaethol, datblygu gwefan y BDORh a BDPRh ymhellach, parhau i gyhoeddi cylchlythyrau 

yn rheolaidd, a datblygu rhybudd BDRh fel ffordd newydd o gyfathrebu gyda gweithwyr 

proffesiynol ac i godi proffil y Bwrdd. 

Wythnos Ddiogelu Genedlaethol  

Cynhaliwyd yr Wythnos Ddiogelu Genedlaethol o 12-16 Tachwedd 2018. Roedd yr wythnos yn 

llwyddiant ysgubol o ganlyniad i grŵp gorchwyl a gorffen effeithiol a drefnodd raglen o 

ddigwyddiadau ar thema camfanteisio. Darparwyd ystod eang o weithgareddau a digwyddiadau 

codi ymwybyddiaeth ar draws y rhanbarthau, gan gynnwys Cynhadledd Plant a Phobl Ifanc, 

Sioeau Teithiol Atal ac Ymwybyddiaeth Diogelwch, Cynhadledd Gweithwyr Proffesiynol, 

sesiynau codi ymwybyddiaeth diogelu i’r cyhoedd, seremoni gwobrau diogelu a llawer o bethau 

eraill. Roedd yr Is-grŵp a'r grwpiau gorchwyl a gorffen yn allweddol o ran llunio'r wythnos gyfan 

ac roeddent yn arbennig o lwyddiannus o ran ymgysylltu ag ystod eang o asiantaethau i 

gyflwyno'r digwyddiadau i gynulleidfa bellgyrhaeddol o blant, pobl ifanc, gweithw yr proffesiynol, 

rhieni a gofalwyr, ac yn ogystal â grwpiau eraill yn y cyhoedd. Yn ogystal â chodi 

ymwybyddiaeth o faterion yn ymwneud â chamfanteisio, defnyddiodd yr is -grŵp yr Wythnos 

Ddiogelu Genedlaethol yn llwyddiannus fel cyfle i godi ymwybyddiaeth o'r Bwrdd Rhanbarthol. 

 

Un o’r nifer o stondinau ar draws Caerdydd a Bro Morgannwg 
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Cynhaliwyd grŵp ffocws fel rhan o Gynhadledd Gweithwyr Proffesiynol a drefnwyd gan yr Is-

Grŵp Cyfathrebu ac Ymgysylltu  

Sesiynau Briffio Saith Munud 

Elfen allweddol o ddatblygiad gwefan BDRh yw ei ehangu i gynnwys sesiynau briffio 

saith munud. Datblygwyd cyfres o sesiynau briffio er mwyn ymdrin ag amrywiaeth o 

feysydd diogelu gan ystyried argymhellion o adolygiadau ymarfer plant cyhoeddedig. 

Mae materion pwnc yn cynnwys esgeuluso pobl ifanc, camfanteisio ar blant, llinellau 

cyffuriau, cam-drin ariannol, a mwy. Parheir i ychwanegu at y sesiynau briffio saith 

munud yn rheolaidd. 

Y ‘Rhybudd Diogelu’ 

Datblygwyd offeryn i weithredu fel 'Rhybudd Diogelu' er mwyn amlygu unrhyw 

weithdrefnau, polisïau neu brotocolau newydd neu wedi'u diweddaru, neu nodiadau 

atgoffa diogelu i weithwyr proffesiynol. Cytunwyd ar y templed gan y Grŵp Cynllunio 

Busnes a chaiff ei lansio ar ddechrau 2019-20. 

Cylchlythyrau 

Bu’r Is-Grŵp Cyfathrebu ac Ymgysylltu a’r Uned Fusnes yn gyfrifol am gyhoeddi 

cylchlythyrau chwarterol drwy gydol 2018-19. Bu'r cylchlythyr yn gyfrwng i ledaenu 

dysgu o’r AYPau, hyrwyddo'r Bwrdd, cyfeirio at y wefan, hysbysebu cyfleoedd hyfforddi 

amlasiantaeth. 

Strategaeth Gyfathrebu ac Ymgysylltu  

Cafodd strategaeth gyfathrebu ac ymgysylltu ar y cyd i Blant ac Oedolion ei hysgrifennu 

ac mae bellach yn disgwyl cwblhad Asesiad Effaith Cydraddoldeb ac ymarfer 

ymgynghori. Unwaith y bydd y rhain wedi’u cwblhau, bydd y strategaeth yn cael ei 

hanfon at y Bwrdd i'w chadarnhau ac yna ei dosbarthu oddi mewn i bob asiantaeth 

bartner. 

Ymgysylltu â Phlant, Pobl Ifanc a Theuluoedd  

Mae'r Is-grŵp wedi cyfrannu at amcan hwn y Bwrdd hwn trwy gwblhau ymarfer cwmpasu 

i ddeall lefel yr ymgysylltiad sy'n digwydd ar hyn o bryd mewn asiantaethau unigol. 

Datblygwyd ffurflen adborth i gasglu profiadau pobl ifanc o'r system Amddiffyn Plant ac 

mae'n cael ei threialu yng Nghaerdydd a Bro Morgannwg. 
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Ymgysylltiad Oedolion, Gofalwyr ac Ymarferwyr  

Cynullwyd grŵp gorchwyl a gorffen i fapio proses ar sut i ymgysylltu â phobl a grwpiau 

lleol a ffrydiau gwaith perthnasol. Bydd y gwaith hwn yn parhau i 2019-20. 
 

Is-Grŵp Adolygu Arfer Plant ac Oedolion (AYP/AYO) 

Diben yr Is-Grŵp 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. Caiff dysgu sy’n deillio o’r adolygiadau ei ddosbarthu. 

Yn ystod 2018-2019, cyfarfu'r Is-grŵp AYP/AYO saith gwaith. Roedd dau o’r cyfarfodydd 

hyn yn gyfarfodydd arbennig, yn canolbwyntio ar drafod argymhellion cyhoeddedig yr 

Adolygiad Ymarfer Plant. Y blaenoriaethau ar gyfer yr Is-grŵp hwn yn 2018-2019 oedd 

parhau i ystyried atgyfeiriadau Adolygiad Ymarfer Plant ac Oedolion wrth iddynt ddod i 

mewn, monitro adolygiadau parhaus, datblygu canllawiau AYP/AYO clir i weithwyr 

proffesiynol a datblygu rhaglen dreigl o weithdai gan sicrhau fod themâu a dysgu o 

Adolygiadau Ymarfer yn cael eu monitro a'u gweithredu. 

Eleni, roedd yr Is-grŵp AYP/AYO yn wynebu'r her sylweddol o ymdrin ag ôl-groniad o 

safbwynt cau nifer o adolygiadau ymarfer plant, yn ogystal â delio â chyfeiriadau AYP ac 

AYO newydd. Achoswyd yr ôl-groniad gan afael aneffeithiol ar y broses AYP/AYO mewn 

blynyddoedd blaenorol, pryderon ynghylch cael gafael ar adolygwyr ac awduron 

AYP/AYO ynghyd ag anawsterau yn y broses i gyrraedd cytundeb y Bwrdd. Gwnaed 

cynnydd sylweddol wrth ymdrin â'r heriau rhyng-gysylltiedig hyn, gan arwain at gamau 

breision tuag at glirio'r ôl-groniad. 

Roedd yr Uned Fusnes yn effeithiol o ran gyrru'r broses AYP/AYO ymlaen. Yn 2018-19, 

cwblhawyd pum Adolygiad Ymarfer Plant, gan gynnwys achos proffil uchel iawn a 

gymerodd lawer o gynllunio ac adnoddau i'w cyhoeddi. Mae prydlondeb y broses 

adolygu wedi gwella'n sylweddol, fel y gwelir yn y ddau adolygiad cyfredol o arferion 

oedolion sydd ar y gweill, ac y bwriedir eu cyhoeddi ar ddechrau Haf 2019, o fewn 

blwyddyn galendr i’r atgyfeiriad. 

Nifer yr Adolygiadau Arfer Plant/Fforymau Proffesiynol Amlasiantaeth 

(Ebrill 2018-Mawrth 2019): 

 Caerdydd Bro Morgannwg 

Nifer yr atgyfeiriadau a 
dderbyniwyd 

6 2 

Adolygiadau Arfer Plant y 
cytunwyd arnynt 

2 1 

Adolygiadau Arfer Plant parhaus 2 1 

Adolygiadau Arfer Plant a 
gwblhawyd 

4 1 

Fforymau Proffesiynol 
Amlasiantaeth y cytunwyd arnynt 

2 0 

Fforymau Proffesiynol 
Amlasiantaeth parhaus 

1 0 

Fforymau Proffesiynol 
Amlasiantaeth a gwblhawyd 

0 0 
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Nifer yr Adolygiadau Arfer Oedolion/Fforymau Proffesiynol Amlasiantaeth 

(Ebrill 2018-Mawrth 2019): 

 Caerdydd Bro Morgannwg 

Nifer yr atgyfeiriadau a 
dderbyniwyd 

3 1 

Adolygiadau Arfer Oedolion y 
cytunwyd arnynt 

0 0 

Adolygiadau Arfer Oedolion 
parhaus 

2 0 

Adolygiadau Arfer Oedolion a 
gwblhawyd 

0 0 

Fforymau Proffesiynol 
Amlasiantaeth y cytunwyd arnynt 

0 1 

Fforymau Proffesiynol 
Amlasiantaeth parhaus 

0 1 

Fforymau Proffesiynol 
Amlasiantaeth a gwblhawyd 

0 1 

 

Argymhellion o adolygiadau  

Mae'r Is-grŵp AYP/AYO wedi sefydlu rhaglen dreigl o gyfarfodydd arbennig i 

ganolbwyntio ar fonitro argymhellion presennol gan AYPau a FfPAau, yn ogystal â'r rhai 

o adolygiadau a gyhoeddwyd drwy gydol 2018-19. Er mwyn hwyluso'r cyfarfodydd hyn a 

chefnogi'r broses monitro argymhellion ymhellach, mae'r Uned Fusnes wedi creu a 

chynnal taenlen o argymhellion er mwyn sicrhau bod y camau gweithredu yn cael eu 

hanfon ymlaen at yr is-grŵp priodol neu'r gweithiwr proffesiynol ac y cedwir 

diweddariadau dilynol. Bu'r offeryn hwn yn allweddol o ran caniatáu nodi themâu o fewn 

argymhellion AYP, ac wrth ddarparu trosolwg o unrhyw faterion rheolaidd. 

Cydgrynhoi proses CPRAPR 

Er mwyn hyrwyddo dealltwriaeth o'r broses CPRAPR ymhellach, mynychodd yr Uned 

Fusnes nifer o gyfarfodydd rheolwyr ledled y rhanbarth i roi cyflwyniad sy’n darparu 

arweiniad ar broses a llywodraethu CPRAPR. Mae'r rhaglen o gyflwyniadau'n parhau ar 

sail dreigl. 

Gweithdai dysgu 

Cyflwynwyd rhaglen o weithdai dysgu i roi cyfle i fyfyrio ar themâu sy'n codi o 

Adolygiadau Ymarfer Plant ac Oedolion. Bydd y gwaith hwn yn parhau i 2019-20.  

Is-grŵp Polisïau, Gweithdrefnau a Phrotocolau 

Bydd y grŵp yn cyfrannu at lunio ac adolygu polisïau a gweithdrefnau i gydlynu’r 
hyn a wna partneriaid ac aelodau’r Bwrdd, at ddibenion diogelu oedolion a  phlant 
ac atal cam-drin, esgeuluso a ffurfiau eraill ar niwed i oedolion a phlant yn ardal y 
Bwrdd. Bydd y grŵp hefyd yn sicrhau bod  y BDPRh a’r BDORh yn ymgysylltu’n 
llawn â’r gwaith ar y polisïau a gweithdrefnau cenedlaethol  

Yn ystod 2018-19, cyfarfu'r grŵp hwn bedair gwaith. Dyma'r blaenoriaethau ar gyfer y 

grŵp hwn: 

 Polisïau, Gweithdrefnau, Protocolau Cyfredol (i gynnwys cwmpasu 

polisïau, gweithdrefnau a phrotocolau sydd eisoes ar gael yng Nghaerdydd, 

Bro Morgannwg a Chymru Gyfan ac adolygu a diweddaru polisïau, 
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gweithdrefnau a phrotocolau cyfredol i sicrhau eu bod yn gyfredol ac yn 

berthnasol) 

 Adolygu polisïau, gweithdrefnau a phrotocolau o ranbarthau eraill a'u 

mabwysiadu yn ôl yr angen (i gynnwys adolygu unrhyw bolisïau newydd/ 

wedi'u diweddaru o ranbarthau eraill a ’u dosbarthu i'r Is-grŵp i'w trafod ac 

argymhellion i'r BDPRh a BDORh) 

 Argymhellion yr Adolygiad (i gynnwys unrhyw waith a gomisiynwyd gan y 

Bwrdd ar gyfer yr Is-grŵp yn deillio o AYPau, AYOau, FfPAau ac unrhyw 

adolygiadau perthnasol eraill) 

Mae'r Is-grŵp wedi adolygu nifer o bolisïau i'w cadarnhau gan y Bwrdd. Mae’r rhain yn 

cynnwys Datrys Anghytundebau Proffesiynol a Pholisi Hunan Esgeulustod. Datblygwyd 

offeryn a chanllawiau cronoleg i hwyluso dadansoddiad amlasiantaeth, yn amodol ar 

gadarnhad y Bwrdd.  

Sefydlwyd grwpiau gorchwyl a gorffen i weithio ar y Polisi Hunan Esgeulustod a'r polisi 

ar Weithio gyda Rhieni Gelyniaethus ac Anghydweithredol.  

Wrth i fwy o AYPau ac AYOau gael eu cyhoeddi, bydd yr Is-grŵp yn datblygu ac yn 

adolygu protocolau a gweithdrefnau yn dilyn argymhellion y cytunwyd arnynt gan y 

Bwrdd. Mae'r rhain yn eitemau agenda sefydlog ar gyfer cyfarfodydd yr Is -grwpiau i 

sicrhau bod cynnydd yn cael ei fonitro. 

Canllawiau Gweithdrefnau ac Ymarfer Diogelu Cymru  

Defnyddir yr Is-grŵp i ymgynghori ar yr adolygiad o weithdrefnau cyfredol, gyda'r 

cyfrifoldeb o gydlynu ymatebion o’r BDRh i'r Tîm Project. Yn yr un modd, bydd yr Is -

grŵp yn cydlynu ymatebion BDRh i Ganllawiau Gweithdrefnau ac Ymarfer Diogelu 

Cymru ar blant mewn amgylchiadau diogelu penodol.  

 
Grŵp Thematig Cam-fanteisio’n Rhywiol ar Blant (CRhB) 

Yn dilyn y gwaith a gwblhawyd gan Grŵp Strategol CRhB y Bwrdd yn 2017-18, 

cytunwyd bod gwaith CRhB bellach yn fusnes craidd o fewn asiantaethau. O 

ganlyniad, cytunodd y Bwrdd y byddai'r Grŵp hwn yn cael ei ddisodli gan Grŵp 

Thematig Camfanteisio’n Rhywiol ar Blant sy'n cwmpasu camfanteisio a’r perygl o 

gamfanteisio ar blant ac oedolion sydd mewn perygl. 

Yn ystod 2018-19, cyfarfu'r grŵp thematig bedair gwaith ac mae wedi bod yn 

canolbwyntio ar y flaenoriaeth o ysgrifennu strategaeth camfanteisio ranbarthol.  

Cafodd grŵp gorchwyl a gorffen y dasg o ddrafftio'r strategaeth gydag aelodau o 

asiantaethau lluosog i gyd yn cyfrannu. Cynhaliwyd ymarfer cwmpasu i nodi’r holl ddata 

cam-fanteisio a gesglir ar draws asiantaethau. Casglodd y grŵp enghreifftiau o arfer da 

ar draws Caerdydd a Bro Morgannwg gan ganolbwyntio ar y ffordd orau o greu 

strategaeth sy'n adlewyrchu pob maes cam-fanteisio, tra’i bod yn ddogfen ymarferol sy'n  

gosod blaenoriaethau rhanbarthol clir.  

Mae'r grŵp bellach wedi ailymgynnull i ystyried y strategaeth  ac i ddechrau datblygu 

cynllun gweithredu. Disgwylir i'r strategaeth gael ei chyflwyno i'r Bwrdd yn Hydref 2019. 
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iii. GWAITH AR Y CYD Â BYRDDAU DIOGELU ERAILL A 

LLYWODRAETH CYMRU 

Mae’r BDORh a’r BDPRh yn gweithio’n agos gyda nifer o ardaloedd gwahanol er mwyn 

sicrhau gweithredu effeithiol a rhannu arfer gorau .  

Byrddau Diogelu Rhanbarthol eraill 

Mae'r cysylltiadau â Byrddau Diogelu Rhanbarthol eraill yn  parhau i gryfhau. Mae pob 

Rheolwr Bwrdd Diogelu Rhanbarthol yn cyfarfod yn rheolaidd i rannu arfer da, i drafod 

meysydd datblygu ac i nodi tueddiadau diogelu cenedlaethol sy'n dod i'r amlwg. Mae 

Cydlynwyr Busnes BDRh Caerdydd a'r Fro wedi cydweithio â'u cymheiriaid ledled Cymru 

i gynllunio Wythnos Ddiogelu Genedlaethol, datblygu themâu rhanbarthol a rhannu arfer 

da. 

Rhennir Adolygiadau Ymarfer Plant ac Oedolion yn rheolaidd i sicrhau bod dysgu'n cael 

ei ledaenu ar draws y rhanbarthau. Mae'r Rheolwyr Busnes yn gweithio ar hyn o bryd i 

sicrhau bod cysondeb ar draws y Byrddau Diogelu Rhanbarthol o ran fformat yr holl 

ddogfennau cyhoeddedig (e.e. Cynlluniau Blynyddol, Adroddiadau Blynyddol a Pholisïau 

a Gweithdrefnau).  

Bwrdd Diogelu Annibynnol Cenedlaethol 

Mynychodd Simon Burch, cynrychiolydd o'r Bwrdd Diogelu Annibynnol Cenedlaethol 

gyfarfodydd y Bwrdd yn chwarterol ac roedd yn bwynt cyswllt i’r BDORh a'r BDPRh. 

Daeth hyn i ben tua diwedd 2018-19, oherwydd bod y NISB presennol yn cyrraedd 

diwedd ei ddeiliadaeth. Mae'r Bwrdd yn edrych ymlaen at feithrin perthynas waith gref 

gyda'r aelodau NISB sydd newydd eu penodi yn 2019-20. 

Llywodraeth Cymru 

Mae'r Uned Fusnes wedi parhau i weithio'n agos gyda Llywodraeth Cymru yn ystod y 

flwyddyn ddiwethaf trwy fynychu cyfarfodydd briffio rheolaidd. Cysylltir â Llywodraeth 

Cymru yn rheolaidd i sicrhau ei bod yn cael ei diweddaru ar Adolygiadau Ymarfer Plant 

ac Oedolion fel yr amlinellir yn DGCLl (2014). Gwneir cysylltiadau hefyd yn ystod y 

cyfarfodydd deufisol â Llywodraeth Cymru a Rheolwyr Busnes Bwrdd Rhanbarthol eraill . 
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RHEOLI ADNODDAU 

i. CYLLIDEB Y BWRDD  
Mae Bwrdd Diogelu Rhanbarthol Caerdydd a'r Fro yn defnyddio'r fformiwla ariannu 

cenedlaethol i asesu a nodi cyfraniadau ariannol blynyddol gan asiantaethau partner 

statudol. Dengys y graff a'r siart isod sut y cytunodd y Bwrdd ar gyllid gan yr holl 

asiantaethau yn 2018-19: 

 

 
 

 

 

 

Sefydliad 

Cyfraniad 

Arfaethedig wedi’i 

Gyfuno 

(%) 

Rhaniad Sefydliadol 

Rhaniad 

Presennol o’r 

Cyfraniad at 

BRhDP 

(%) 

Rhaniad o’r 

Cyfraniad 

Arfaethedig 

(£) 

Awdurdodau 

Lleol 
60% 

Cyngor Caerdydd 67% £60,000.00 

Cyngor Bro Morgannwg 
33% £30,000.00 

HDC 10% Heddlu De Cymru 100% £15,000.00 

Iechyd 25% 
BIP Caerdydd a’r Fro 81.25% £30,468.75 

GIG Felindre 18.75% £7,031.25 

Prawf 5% 

Cwmni Adsefydlu 50% £3,750.00 

Gwasanaeth 

Cenedlaethol Rheoli 

Troseddwyr 

50% £3,750.00 

CYFANSWM 100%     £150,000 

     

Cyfraniadau partner

Awdurdodau Lleol Heddlu De Cymru Iechyd Prawf
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ii. GWARIANT Y BWRDD  
 

Defnyddiwyd yr uchod i reoli busnes y Bwrdd, gan gynnwys y canlynol : 

 
Gwariant Cost wirioneddol 

COSTAU STAFFIO 

Rheolwr Busnes Strategol £24,826.40 

Cydlynwyr Busnes £41,482.30 

Gweinyddwr £14,857.70 

Ychwanegol £433.51 

Cyfanswm:  £81,166.40 
  

ADOLYGIADAU ARFER PLANT AC OEDOLION 

Adolygwyr allanol £44,803.84 

Digwyddiadau Dysgu £529.16 

Deunyddiau gweinyddu (cronolegydd ac argraffu)  £2,913.60 

Cyfanswm:  £48,246.60 
  

DATBLYGU 

Llogi ystafell/lleoliad £3,597.02 

Lluniaeth i Staff a Chyfarfodydd £592.00 

Deunyddiau gweinyddu £400.00 

Cyfanswm:  £4,589.02 
  

GWEINYDDU 

Electroneg £1,238.74 

Teithio £53.22 

Cynhaliaeth £74.37 

Arall £2,675.45 

Cyfanswm: £4,041.78 
  

YCHWANEGOL 

Premiymau Yswiriant Atebolrwydd Cyflogwyr £33.31 

Rhaniad Incwm Sefydliadol

Cyngor Caerdydd Cyngor Bro Morgannwg

Heddlu De Cymru BIP Caerdydd a’r Fro

GIG Felindre Cwmni Adsefydlu Cymunedol Cymru

Gwasanaeth Cenedlaethol Rheoli Troseddwyr
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Ardoll Prentisiaeth £472.58 

Premiymau Yswiriant Atebolrwydd Cyhoeddus £141.83 

Premiymau Yswiriant Amrywiol £73.28 

Arall (gwiriadau Swyddfa Cofnodion Troseddol, 
gwasanaethau diogelwch) £433.51 

Cyfanswm: £1,154.51 

Cyfanswm gwariant: £139,198.31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gwariant 2018-19

Uned Busnes Staffio Costau AYP/AYO Costau Datblygu Costau Swyddfa, Gweinyddu & TG
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CYSYLLTWCH Â NI 

Cysylltwch â’r Uned Busnes Diogelu am unrhyw wybodaeth/arweiniad 
ychwanegol trwy unrhyw rai o’r ffyrdd canlynol: 

Cyfeiriad: 

Uned Fusnes Byrddau Diogelu Rhanbarthol Caerdydd a’r Fro 

Ystafell 342 

Neuadd y Sir 

Caerdydd 

CF10 4UW 

 (02920) 871891 

E-bost: CardiffandValeRSB@caerdydd.gov.uk 

 

mailto:CardiffandValeRSB@caerdydd.gov.uk


 

GEIRFA 

AYO - Adolygiad Ymarfer Oedolion 

AYP - Adolygiad Ymarfer Plant 

AGC - Arolygiaeth Gofal Cymru 

BDORh - Bwrdd Diogelu Oedolion Rhanbarthol 

BDPRh - Bwrdd Diogelu Plant Rhanbarthol 

CPRh - Cam-drin Plant yn Rhywiol  

CRhB - Cam-fanteisio’n Rhywiol ar Blant 

DGCLl - Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 

DHR – Adolygiad Lladdiad Domestig 

DoLS – Trefniadau diogelu wrth amddifadu o ryddid 

FGM – Anffurfio organau cenhedlu benywod 

FfPA – Fforwm Proffesiynol Amlasiantaeth 

ICC - Iechyd Cyhoeddus Cymru 

IMR – Adolygiad Rheolaeth Annibynnol 

LPA – Atwrneiaeth arhosol 

MASH – Hyb Diogelu Amlasiantaeth 

NISB – Bwrdd Diogelu Annibynnol Cenedlaethol 

NSGW – Wythnos Ddiogelu Genedlaethol 

NYAS - Gwasanaeth Eiriolaeth Ieuenctid Cenedlaethol 

OPG - Swyddfa'r Gwarcheidwad Cyhoeddus 

PNP – Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod 

PRUDiC - Ymateb Gweithdrefnol i Farwolaeth Annisgwyl mewn Plentyndod 

RISCA - Deddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016 

VAWDASV - Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais yn y Cartref 
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ATODIAD I 

 

 

 

 

 

 

Dydd Llun 12fed Tachwedd 2018 

Amser Enw a Disgrifiad o’r 
Digwyddiad 

Cynulleidfa darged Lleoliad 

09:00 – 
12:00 

Stondinau 
Ymddiriedolaeth GIG 
Felindre  

Y Cyhoedd Stondin Symudol 
Rhoi Gwaed Stadiwm 
Dinas Caerdydd 

09:00 – 
16:30 

Tai Caerdydd – 
Stondinau gwybodaeth 

Tenantiaid a’r rhai sydd mewn 
perygl o gymryd rhan mewn 
Llinellau Cyffuriau 

Hyb Seren 

09:00 – 
17:00 

Tai y Fro – stondinau 
gwybodaeth  

 Timau 
Cymdogaeth 

 Gwasanaeth 
Cyngor Ariannol 

Tenantiaid a’r rhai sydd mewn 
perygl o gymryd rhan mewn 
Llinellau Cyffuriau 

Y Ganolfan Ddinesig 
Heol Holton Y Barri 

09:00 – 
17:00 

Stondinau gwybodaeth – 
Bwrdd Iechyd Prifysgol 
Caerdydd a’r Fro 

Y Cyhoedd Ysbyty Brenhinol 
Caerdydd a Chlinigau 
Pobl Ifanc Penarth a'r 
Barri 

09:00 – 
13:00 

Gweithdy CPRh wedi'i 
hwyluso gan Lucy 
Faithful Foundation - yn 
darparu sesiynau 
ymwybyddiaeth ac atal 
CPRh i weithwyr 
proffesiynol a gweithwyr 
rheng flaen 

Gweithwyr Proffesiynol 
Amlasiantaeth 

I’w gadarnhau 

13:00 – 
14:00 

Byd Ar-lein Eich Plentyn Y Cyhoedd – yn benodol rhieni 
plant 9+ oed 

Llyfrgell Ganolog 
Caerdydd 

13:00 – 
15:00 

Cam-drin Domestig Pobl 
Hŷn: Problem Cudd 

Staff Felindre I’w gadarnhau 

09:30 – 
16:30 

Stondinau Ymgyrch y 
Rhuban Gwyn 

Y Cyhoedd a Gweithwyr 
Proffesiynol 

Ysbyty Llandochau 

10:00 – 
12:00 

Digwyddiadau 
Ymwybyddiaeth Diogelu 
Cartref y Fro 

Tenantiaid a’r rhai sydd mewn 
perygl o gymryd rhan mewn 
Llinellau Cyffuriau 

Pontalun Close, Y 
Barri 

13:00 – 
15:00 

Digwyddiadau 
Ymwybyddiaeth Diogelu 
Cartref y Fro 

Tenantiaid a’r rhai sydd mewn 
perygl o gymryd rhan mewn 
Llinellau Cyffuriau 

Pendine Close Y 
Barri 
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Dydd Mawrth 13eg Tachwedd 2018 

Amser Enw a Disgrifiad o’r 
Digwyddiad 

Cynulleidfa darged Lleoliad 

09:00 – 
16:30 

Tai Caerdydd – 
Stondinau gwybodaeth 

Tenantiaid a’r rhai sydd mewn 
perygl o gymryd rhan mewn 
Llinellau Cyffuriau 

Hyb Powerhouse 

09:00 – 
17:00 

Tai y Fro – stondinau 
gwybodaeth  

 Timau 
Cymdogaeth 

 Gwasanaeth 
Cyngor 
Ariannol  

Tenantiaid a’r rhai sydd mewn 
perygl o gymryd rhan mewn 
Llinellau Cyffuriau 

Y Ganolfan Ddinesig 
Heol Holton Y Barri 

08:30 – 
12:30 

Digwyddiadau 
Ymwybyddiaeth 
Diogelu Cartref y Fro 

Tenantiaid a’r rhai sydd mewn 
perygl o gymryd rhan mewn 
Llinellau Cyffuriau 

St Luke’s Avenue, 
Penarth 

09:30 – 
16:30 

Stondinau Ymgyrch y 
Rhuban Gwyn 

Y Cyhoedd a Gweithwyr 
Proffesiynol 

Ysbyty Athrofaol Cymru 

14:00 – 
16:00 

Twyll a Cham-drin 
Ariannol - beth ydyw a 
sut i helpu 
  

Fforymau pobl hŷn a grwpiau 
lleol 

Llyfrgell Ganolog 
Caerdydd 

16:00 – 
17:00 

Byd Ar-lein Eich 
Plentyn 

Y Cyhoedd – yn benodol rhieni 
plant 9+ oed 

Ysgol Gynradd Albert 
Road Penarth 
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Dydd Mercher 14eg Tachwedd 2018 

Amser Enw a Disgrifiad o’r 
Digwyddiad 

Cynulleidfa darged Lleoliad 

09:00 – 
12:00 

Stondinau Ymddiriedolaeth 
GIG Felindre 

Y Cyhoedd Canolfan Ganser 
Felindre 

09:00 – 
16:30 

Tai Caerdydd – Stondinau 
gwybodaeth 

Tenantiaid a’r rhai sydd mewn 
perygl o gymryd rhan mewn 
Llinellau Cyffuriau 

Canolfan Llanisien 

09:00 – 
17:00 

Tai y Fro – stondinau 
gwybodaeth  

 Timau Cymdogaeth 

 Gwasanaeth 
Cyngor Ariannol  

Tenantiaid a’r rhai sydd mewn 
perygl o gymryd rhan mewn 
Llinellau Cyffuriau 

Y Ganolfan Ddinesig 
Heol Holton Y Barri 

10:00 – 
14:00 

Cynhadledd Pobl Ifanc 
 Hafan Cymru - 

Gweithdy Project 
Sbectrwm - 
gweithdy i bobl ifanc 
ar CRhB 

 Demitri Jordan a 
Jacob Riggans - 
Ymddiriedolaeth St 
Giles 

 Llysgenhadon 
CRhB 

  

Blynyddoedd Ysgol 7, 8 a 9 Ysgol Teilo Sant 

10:00 -13:00 Diogelu Codi 
Ymwybyddiaeth 

Rhieni ac Aelodau Cymuned y 
Mosg 

Canolfan Addysgol a 
Chymunedol 
Moslemaidd Dar ul Isra 

10:00 – 
13:00 

Digwyddiadau 
Ymwybyddiaeth Diogelu 
Cartref y Fro 

Tenantiaid a’r rhai sydd mewn 
perygl o gymryd rhan mewn 
Llinellau Cyffuriau 

Williams Crescent Y 
Barri 

11:00 – 
14:00 

Sioe Deithiol Atal 
Troseddau ac 
Ymwybyddiaeth Diogelwch 

Y Cyhoedd – bob oed  Neuadd yr Eglwys 
Christchurch Lake 
Road North Lakeside 
Caerdydd 

14:00 – 
17:00 

Digwyddiadau 
Ymwybyddiaeth Diogelu 
Cartref y Fro 

Tenantiaid a’r rhai sydd mewn 
perygl o gymryd rhan mewn 
Llinellau Cyffuriau 

Buttrills Road Y Barri 

18:00 – 
20:00 

Noson Goffi a Chyflwyniad 
ar y gwahanol fathau o 
Gam-fanteisio  

Grwpiau Cymunedol (gan 
gynnwys: Gwarchod 
Cymdogaeth, Gwarchod 
Gwledig, Gwylio Maes Awyr, 
Paws on Patrol) 

Gorsaf 20 (Ystafell 
Gymunedol) Gorsaf 
Heddlu Bae Caerdydd 

18:00 – 
20:00 

Tîm Bro Ddiogelach - 
Noson Ymwybyddiaeth 
Diogelu 

Y Cyhoedd 18+ Gorsaf Dân y Barri 

19:00 – 
20:30 

Hyrwyddo Diogelwch y 
Cyhoedd a Diogelwch trwy 
Gydlynu Gwylio Lleol 

 Pob Cydlynydd Gwylio 
Lleol 

 Heddlu De Cymru 

Adeilad Gwasanaethau 
Brys Port Road West Y 
Barri 
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Dydd Iau 15fed Tachwedd 2018 

Amser Enw a Disgrifiad o’r 
Digwyddiad 

Cynulleidfa darged Lleoliad 

09:00 – 
16:30 

Tai Caerdydd – Stondinau 
gwybodaeth 

Tenantiaid a’r rhai sydd 
mewn perygl o gymryd rhan 
mewn Llinellau Cyffuriau 

Hyb Canolog 

09:00 – 
17:00 

Tai y Fro – stondinau 
gwybodaeth  

 Timau Cymdogaeth 

 Gwasanaeth Cyngor 
Ariannol 

 

Tenantiaid a’r rhai sydd 
mewn perygl o gymryd rhan 
mewn Llinellau Cyffuriau 

Y Ganolfan Ddinesig 
Heol Holton Y Barri 

08:30 – 
12:30 

Digwyddiadau 
Ymwybyddiaeth Diogelu 
Cartref y Fro 

Tenantiaid a’r rhai sydd 
mewn perygl o gymryd rhan 
mewn Llinellau Cyffuriau 

Canolfan Gymunedol y 
Rhws 

09:00 – 
13:00 

Cynhadledd Gweithwyr 
Proffesiynol 
 NSPCC - Diogelu 

Plant mewn 
Chwaraeon 

 Barnardos - Bechgyn 
2 Negeseuon o 
ymchwil 

 Sue James - 
Ymchwiliad 
Annibynnol i Gam-
drin Plant yn Rhywiol 

 Caethwasiaeth 
Fodern  

 Twyll a Sgamiau 
 

Gweithwyr proffesiynol Ystafelloedd Pwyllgor 1 
a 2 Neuadd y Sir 
Caerdydd CF10 4UW 

10:00 – 
11:00 

Byd Ar-lein Eich Plentyn Y Cyhoedd – yn benodol 
rhieni plant 9+ oed 

Llyfrgell Ganolog y 
Barri 

11:00 – 
14:00 

Sioe Deithiol Atal Troseddau 
ac Ymwybyddiaeth 
Diogelwch 

Y Cyhoedd – bob oed Prif Neuadd  Eglwys 
Ararat, Comin yr 
Eglwys Newydd, 
Caerdydd  

14:00 – 
16:00 

Twyll a Cham-drin Ariannol - 
beth ydyw a sut i helpu 
 

Fforymau pobl hŷn a grwpiau 
lleol 

Siambr y Cyngor Y 
Swyddfeydd Dinesig 
Heol Holton Y Barri 
CF63 4RU 

16:00 – 
19:30 

Stondinau Ymddiriedolaeth 
GIG Felindre  

Y Cyhoedd Gwasanaeth Gwaed 
Cymru Llantrisant 
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Dydd Gwener 16eg Tachwedd 2018 

Amser Enw a Disgrifiad o’r 
Digwyddiad 

Cynulleidfa darged Lleoliad 

09:00 – 16:30 Tai Caerdydd – Stondinau 
gwybodaeth 

Tenantiaid a’r rhai sydd mewn 
perygl o gymryd rhan mewn 
Llinellau Cyffuriau 

Hyb Canolog 

09:00 – 17:00 Tai y Fro – stondinau 
gwybodaeth  

 Timau Cymdogaeth 

 Gwasanaeth 
Cyngor Ariannol 

 

Tenantiaid a’r rhai sydd mewn 
perygl o gymryd rhan mewn 
Llinellau Cyffuriau 

Y Ganolfan Ddinesig 
Heol Holton Y Barri 

10:00 – 12:00 Twyll a Cham-drin Ariannol 
- beth ydyw a sut i helpu 
 

Gweithwyr proffesiynol, staff a 
phartneriaid 

Ystafell Bwyllgor 1 
Neuadd y Sir Caerdydd 
CF10 4UW 

10:00 – 11:00 Byd Ar-lein Eich Plentyn Y Cyhoedd – yn benodol rhieni 
plant 9+ oed 

Canolfan Llanrhymni 
Caerdydd 

18:00   Noson Gwobrau Diogelu 
  

Pobl broffesiynol, Gweithwyr 
3ydd Sector, Gwirfoddolwyr ac 
aelodau o'r Gymuned h.y. 
Gofalwr Maeth, Ymgyrchydd 
ayb. 

4ydd Llawr Lolfa Gorsaf 
Heddlu Canol 
Caerdydd 



 

A ydych chi’n pryderu am rywun?  

Os ydych chi'n amau bod plentyn neu berson ifanc yn cael ei 
niweidio neu mewn perygl o gael ei niweidio, yna mae'n 
ddyletswydd arnoch i roi gwybod amdano ar unwaith. Mae pob 
galwad am bryderon am blant yn cael eu trin o ddifrif. 
Cysylltwch â'ch Tîm Diogelu lleol ar y rhifau isod: 

 

 

 

 
 

 

Os ydych chi'n amau bod oedolyn yn cael ei niweidio neu 
mewn perygl o gael ei niweidio yna mae gennych ddyletswydd i 
roi gwybod amdano ar unwaith. Mae pob galwad am bryderon 
am oedolion agored i niwed sydd mewn perygl yn cael eu trin o 
ddifrif. Cysylltwch â'ch Tîm Diogelu lleol ar y rhi fau isod:  

 

 

 

 

 

 

 

I gysylltu â Gwasanaethau Plant neu Oedolion y tu allan i oriau swyddfa, ar benwythnosau a gwyliau banc, ffoniwch :  

Tîm Dyletswydd Brys ar 02920 788570 

Os ydych chi'n amau bod plentyn, person ifanc neu oedolyn mewn perygl uniongyrchol o niwed, ffoniwch 
999 a siaradwch â'r Heddlu.  

Os hoffech roi gwybod am ddigwyddiad nad yw'n fater brys, neu os oes gennych broblem neu ymholiad cyffredinol, gallwch ffonio  
101, y rhif di-argyfwng 24 awr ar gyfer yr Heddlu. Defnyddiwch 101 pan fo'r digwyddiad â llai o frys na 999. 

 

COFIWCH - Mae diogelu yn fusnes i bawb!  
 

Am fwy o wybodaeth a chyngor, ewch i: www.cardiffandvalersb.co.uk   

Bro Morgannwg: 01446 725202 

Hyb Diogelu Amlasiantaeth 

Caerdydd (MASH): 029 2053 6490  

Oriau Agor:  

Llun - Iau 08:30 – 17:00 

Gwener – 08:30 – 16:30 

Bro Morgannwg: 01446 700111 

Hyb Diogelu Amlasiantaeth Caerdydd 

(MASH): 029 2053 6490  

Oriau Agor:  

Llun - Iau 08:30 – 17:00 

Gwener – 08:30 – 16:30 

http://www.cardiffandvalersb.co.uk/

