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CYFLWYNIAD 
Enw’r grŵp fydd Is-grŵp Archwilio Bwrdd Diogelu Oedolion Rhanbarthol 
Caerdydd a’r Fro (Is-grŵp Archwilio BDORhCaF).  
 
Yn ôl Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014, mae’n rhaid 
i Fwrdd Diogelu gynnal archwiliadau, adolygiadau ac ymchwiliadau fel sy’n 
ofynnol er mwyn cyflawni ei amcanion. Felly, mae BDORh Caerdydd a’r Fro 
wedi sefydlu’r Is-grŵp hwn i gyflawni’r swyddogaeth hon.  
 

NOD 
Nod y grŵp yw gwella canlyniadau i oedolion ledled Caerdydd a Bro 
Morgannwg, drwy fonitro effeithiolrwydd y gwaith cydlynu rhwng asiantaethau 
wrth iddynt gyflawni eu cyfrifoldebau diogelu drwy roi dull archwilio 
amlasiantaeth ar waith. 
 

SWYDDOGAETHAU 
1. Cydlynu rhaglen archwilio BDORhCaF er mwyn sicrhau bod gwasanaethau lleol 

yn cydweithio i amddiffyn oedolion ac yn amlygu meysydd lle ceir arfer da a 
meysydd i'w gwella. 
 

2. Cydlynu gwaith unrhyw grwpiau archwilio gorchwyl a gorffen 
 

3. Adrodd i’r Grŵp Cynllunio Busnes, nodi canlyniadau archwilio a gwneud 
argymhellion o ran gweithredu. 
 

4. Derbyn cynlluniau gweithredu yn dilyn archwiliadau a gynhelir gan grwpiau 
gorchwyl a gorffen lleol a nodi’r dysgu sydd i'w rannu fel y bo'n berthnasol 
drwy’r Grŵp Cynllunio Busnes a Phrif Fwrdd BDORhCaF a fydd yn ei 
gadarnhau ac yn cytuno arno. 
 

5. Sicrhau cynrychiolaeth ar lefel amlasiantaeth yn y broses archwilio a nodi 
asiantaethau BDORhau eraill i gymryd rhan mewn archwiliadau penodol yn ôl 
yr angen a'u cyfethol i'r grŵp gorchwyl a gorffen perthnasol lleol. 
 

6. Llunio fformatau pecyn cymorth archwilio, adroddiad a chynllun gweithredu 
amlasiantaeth perthnasol a chadarn. 
 

7. Rhoi amserlen archwilio ar waith, bydd hyn yn cynnwys y meysydd craidd o ran 
archwilio ac yn rhoi ystyriaeth i feysydd o ddiddordeb penodol i ardaloedd 
daearyddol Caerdydd a/neu Fro Morgannwg 
 

8. Monitro effeithiolrwydd yr aelod-asiantaethau o ran eu gwaith i ddiogelu a hybu 
llesiant oedolion 
 

9. Rhoi ystyriaeth i themâu sy’n codi o Adolygiadau Arfer Oedolion a chynnwys y 
rhain yng ngwaith y grŵp fel y bo'n briodol 
 

10. Sicrhau cydymffurfiaeth â pholisïau a gadarnheir gan y BDORh sy’n benodol ac 
yn briodol i anghenion y BDORh. 
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11. Cydymffurfio â'r rhaglen dreigl o archwiliadau fel y nodwyd yn Neddf 
Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 
 

AELODAETH  
Manylion aelodaeth: 

Asiantaeth  Rôl 

Diogelu Oedolion Caerdydd Rheolwr Gwasanaeth, Diogelu  

Gwasanaethau Oedolion 
Caerdydd 

Rheolwr Gweithredol, Iechyd Meddwl 

Diogelu Oedolion Bro Morgannwg Polisi a Sicrwydd Ansawdd 

Gwasanaethau Oedolion Bro 
Morgannwg 

Rheolwr Gweithredol, Anableddau Dysgu ac 
Iechyd Meddwl   

Gwasanaethau Oedolion Bro 
Morgannwg 

Swyddog Diogelu Oedolion  

Heddlu De Cymru  Uned Reoli Sylfaenol, Uned Reoli Sylfaenol y 
Dwyrain  

Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd 
a'r Fro 

Gweithiwr Proffesiynol Penodol, Diogelu  

Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd 
a'r Fro 

Nyrs Diogelu 

Cyfnod Prawf  Uwch Swyddog Cyfnod Prawf 

Cynrychiolydd o’r Trydydd Sector I’w gadarnhau 

Cynrychiolydd o’r Sector 
Annibynnol 

Cadeirydd Cartrefi Gofal Bro Morgannwg / 
Fforwm Gofal Cymru 

 
Caiff Is-grŵp Archwilio BDORhCaF hefyd gyfethol aelodau o aelod-asiantaethau 
BDORhau eraill fel y bo’n berthnasol ar gyfer gwaith penodol. 
 
Er mwyn sicrhau cworwm, bydd rhaid i o leiaf 3 asiantaeth fod yn bresennol, gan 
gynnwys Cadeirydd neu Is-gadeirydd a chynrychiolydd o unrhyw grwpiau gorchwyl 
a gorffen.  

 
ATEBOLRWYDD  
 
Disgwylir i aelodau Is-grŵp Archwilio BDORhCaF gyflawni’r canlynol: 

 
1. Mae Is-grŵp Bwrdd Rhanbarthol Diogelu Oedolion Caerdydd yn atebol i Grŵp 

Cynllunio Busnes BDORhCaF a BDORhCaF ei hun. 
 

2. Mae aelodau’r grŵp yn gyfrifol am sicrhau mai’r aelodau priodol o’u  
hasiantaethau sy'n bresennol mewn unrhyw grŵp gorchwyl a gorffen. 
 

3. Cyfrifoldeb aelodau Is-grŵp Archwilio BDORhCaF yw lledaenu gwybodaeth am faterion 

perthnasol yn eu sefydliadau eu hunain a sicrhau y gweithredir ar y rhain. Pan nad yw 
asiantaeth yn aelod o Is-grŵp Archwilio BDORhCaF yna bydd y Cadeirydd yn 
cymryd cyfrifoldeb am y broses dan sylw. 
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4. Cynrychioli eu sefydliad ar Is-grŵp BDORhCaF a chyfrannu at waith cynllun y BDORh 

fel y cytunwyd. 

5. Neilltuo amser yn y gwaith i gynnal gweithgareddau sicrwydd ansawdd ac archwilio y 

tu allan i'r cyfarfodydd chwarterol er mwyn bwrw ymlaen â’r cynllun 

6. Bod yn gyfrifol am dderbyn, lledaenu a chydgrynhoi gwybodaeth sy'n deillio o 

archwiliadau diogelu oedolion a gynhelir ar ran Fwrdd Diogelu Oedolion Caerdydd a’r 

Fro.  

TREFNIADAU CADEIRIO  
 
Caiff Cadeirydd Is-grŵp Archwilio BDORhCaF ei enwebu gan Grŵp Cynllunio 
Busnes y BDORh.  Bydd hefyd yn aelod o’r grŵp.  Caiff Is-gadeirydd Archwilio 
BDORhCaF ei enwebu gan yr Is-grŵp. 
 
Bydd tymor y Cadeirydd a’r Is-gadeirydd yn para blwyddyn a bydd yr Is-gadeirydd 
yn camu i rôl y Cadeirydd ar ôl y tymor hwn. Bydd rhaid enwebu Is-gadeirydd 
newydd bob blwyddyn.  
 
 

CYFARFODYDD 
 
Bydd Is-grŵp Archwilio BDORhCaF yn cyfarfod bob chwarter i gyd-daro â 
chylch adrodd y Grŵp Cynllunio Busnes a’r BDORh.   
 
Caiff tasgau eu pennu ar gyfer grwpiau Gorchwyl a Gorffen yr ardaloedd unigol 
yn ystod a rhwng y cyfarfodydd hyn.  

 

Caiff yr agenda ar gyfer pob cyfarfod ei baratoi gan y Cadeirydd yn seiliedig ar y 
cynllun gwaith a chamau neu archwiliadau y cytunwyd arnynt mewn cyfarfodydd 
blaenorol.  
 
 
 


