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CYFLWYNIAD 

Mae CYSUR: Bwrdd Diogelu Canolbarth a Gorllewin Cymru, a CWMPAS: Bwrdd Diogelu Oedolion 

Canolbarth a Gorllewin Cymru yn falch o gyhoeddi a chyflwyno ei chweched cynllun strategol 

blynyddol ar y cyd ar gyfer 2022-23. Wrth inni symud ymlaen i gyhoeddi, ddwy flynedd ar ôl dechrau 

pandemig byd-eang COVID-19, rydym ni fel cydweithfa aml-asiantaeth wedi dysgu llawer am ein 

cryfder a'n gwydnwch yn ein hymateb i'r argyfwng iechyd cyhoeddus mwyaf a brofwyd mewn 

cenhedlaeth. Mae'r meysydd a nodwyd ar gyfer gwelliant parhaus yn sail i gynllun uchelgeisiol a 

rhaglen waith ar gyfer y flwyddyn i ddod, sy'n ceisio parhau i atgyfnerthu'r hyn rydym wedi'i ddysgu 

o heriau'r pandemig a pharhau i ddysgu gwersi o'n profiadau i wella arferion diogelu wrth symud 

ymlaen.  

Fodd bynnag, prif nodau a phrif amcanion y Bwrdd, waeth beth fo'r pandemig byd-eang a 

digwyddiadau annisgwyl eraill, yw cefnogi asiantaethau i gyflawni eu cyfrifoldebau statudol gyda'i 

gilydd fel yr amlinellir yn Rhan 7 o Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014, 

ac  amddiffyn ac atal plant ac oedolion sydd mewn perygl yn y rhanbarth rhag cael eu cam-drin a'u 

hesgeuluso a mathau eraill o niwed. Felly, rydym yn falch iawn o gyflwyno cyfres o nodau ac 

amcanion strategol sy'n amlinellu sut y byddwn yn parhau i gyflawni yn erbyn ein swyddogaethau 

statudol craidd fel yr amlinellir mewn deddfwriaeth. Bydd y dull busnes fel arfer a ddefnyddiwyd 

gennym drwy gydol y pandemig yn sicrhau na fydd yr heriau rydym i gyd wedi'u hwynebu wrth 

sicrhau bod y plant a'r oedolion mwyaf agored i niwed yn ein cymunedau yn parhau i gael eu diogelu, 

yn tynnu ein sylw rhag cyflawni yn erbyn ein swyddogaethau statudol craidd a'n busnes. Fel yr 

amlinellwyd, mae hyn yn cynnwys cefnogi a gweithredu nifer o brosiectau a mentrau cenedlaethol 

sydd i'w cwblhau eleni, gan gynnwys y model Adolygiad Diogelu Unedig Sengl i ddysgu gwersi o 

ymarfer y bwriedir eu cynllunio i gwmpasu dynladdiad domestig ac adolygiadau eraill o strwythur 

llywodraethu Byrddau Diogelu Rhanbarthol.                                                                                                                                             

Bydd adnoddau a staff newydd yn yr Uned Fusnes ranbarthol yn cefnogi ailstrwythuro ein His-

grwpiau Adolygu Ymarfer Plant ac Oedolion rhanbarthol yn un grŵp oedran cyfun. Bydd gweithredu'r 

safonau a'r fframwaith cenedlaethol newydd ar gyfer darparu hyfforddiant diogelu yn ategu ac yn 

ychwanegu gwerth at systemau a strwythurau sydd eisoes ar waith i gefnogi a darparu hyfforddiant 

diogelu amlasiantaethol pwrpasol o ansawdd da i ymarferwyr a rheolwyr rheng flaen. Yn unol â 

themâu rhanbarthol a chenedlaethol adolygiadau ymarfer plant ac oedolion, bydd chwilfrydedd 

proffesiynol yn flaenoriaeth ar gyfer hyfforddiant amlasiantaethol yn y flwyddyn i ddod. Bydd treialu 

a gweithredu model ymateb cyflym i hunanladdiad yn ychwanegu gwerth pellach a bydd yn helpu 

ac yn cefnogi gwell ymatebion amlasiantaethol i gymunedau, cyfoedion a theuluoedd pan fydd 

marwolaethau annisgwyl yn digwydd.  

Nid oes amheuaeth gennym y bydd yr ethos hirsefydlog o gydweithio a gweithio mewn partneriaeth 

gref ar draws asiantaethau yn ein rhanbarth yn ffynhonnell barhaus o gryfder wrth symud ymlaen a 

chyflawni yn erbyn ein hamcanion gyda'n gilydd. 
 

 

 

 

          Jake Morgan (Cadeirydd CYSUR) 

Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol 

Cyngor Sir Caerfyrddin 

 

 

 

Jonathan Griffiths (Cadeirydd CWMPAS) 

Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol a 

Thai Cyngor Sir Penfro 

 

 

 

 



 

Tudalen  3  o  20  
Cynllun Blynyddol Bwrdd Diogelu Canolabarth a Gorllewin Cymru 2022-23 

 

 

EIN GWELEDIGAETH 

 

Gweledigaeth Bwrdd Diogelu Canolbarth a Gorllewin Cymru yw bod pawb yn y rhanbarth yn byw 

eu bywydau heb drais, camdriniaeth, esgeulustod a chamfanteisio a bod eu hawliau'n cael eu 

diogelu. Mae'r holl waith diogelu yn sensitif ac wedi'i wreiddio'n gadarn mewn perthynas â 

gwahaniaethau mewn hil, ethnigrwydd, diwylliant, gallu, ffydd a chyfeiriadedd rhywiol. Mae 

ymgysylltu â'r holl randdeiliaid, gan gynnwys plant, pobl ifanc, oedolion sydd mewn perygl, eu 

teuluoedd, gofalwyr, darparwyr gwasanaethau a'r gymuned ehangach, a bod yn ymatebol iddynt, 

yn hanfodol er mwyn hyrwyddo gweledigaeth y Bwrdd. 
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Aelodaeth Bwrdd Gweithredol Diogelu Canolbarth a Gorllewin Cymru 

 
CWMPAS 
(Bwrdd Gweithredol Diogelu 
Oedolion) 

 
CYSUR 
(Bwrdd Gweithredol Diogelu 
Plant) 

Jonathan Griffiths (Cadeirydd) 
Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol a 

Thai, 
Cyngor Sir Penfro 

Jake Morgan (Cadeirydd) 
Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol, 

Cyngor Sir Caerfyrddin 

Jayne Butler (Is-gadeirydd) 
Ditectif Uwch-arolygydd, 

Heddlu Dyfed Powys 

Sian Passey (Is-gadeirydd) 
Cyfarwyddwr Cynorthwyol Sicrwydd Nyrsio a 

Diogelu Nyrsio Corfforaethol, 
Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda 

Jake Morgan 
Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol, 

Cyngor Sir Caerfyrddin 

Jonathan Griffiths  
Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol a 

Thai, 
Cyngor Sir Penfro 

Sian Howys 
Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol, 

Cyngor Sir Ceredigion 

Sian Howys 
Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol, 

Cyngor Sir Ceredigion 

Alison Bulman 
Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol, 

Cyngor Sir Powys 

Alison Bulman 
Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol, 

Cyngor Sir Powys 

Sian Passey 
Cyfarwyddwr Cynorthwyol Sicrwydd Nyrsio a 

Diogelu Nyrsio Corfforaethol, 
Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda 

Jayne Butler 
Ditectif Uwch-arolygydd, 

Heddlu Dyfed Powys 

Avril Bracey 
Pennaeth Iechyd Meddwl, Anableddau Dysgu 

a Diogelu Oedolion, 
Cyngor Sir Caerfyrddin 

Stefan Smith 
Pennaeth Gwasanaethau Plant, 

Cyngor Sir Caerfyrddin 

Donna Pritchard 
Dirprwy Gyfarwyddwr Gwasanaethau 
Cymdeithasol a Swyddog Arweiniol 

Corfforaethol, Porth Gofal, 
Cyngor Sir Ceredigion 

Donna Pritchard 
Dirprwy Gyfarwyddwr Gwasanaethau 
Cymdeithasol a Swyddog Arweiniol 

Corfforaethol, Porth Gofal, 
Cyngor Sir Ceredigion 

Jason Bennett 
Pennaeth Gwasanaethau i Oedolion, 

Cyngor Sir Penfro 

Darren Mutter 
Pennaeth Gwasanaethau Plant, 

Cyngor Sir Penfro 

Michael Gray 
Pennaeth Gwasanaethau i Oedolion, 

Cyngor Sir Powys  

Jan Coles 
Pennaeth Gwasanaethau Plant 

Cyngor Sir Powys 

  Christine Harley 
Prif Weithredwr Cynorthwyol, 

Y Gwasanaeth Prawf Cenedlaethol 

Christine Harley 
Prif Weithredwr Cynorthwyol, 

Y Gwasanaeth Prawf Cenedlaethol 

Mandy Rayani 
Cyfarwyddwr Nyrsio, Ansawdd a Phrofiad y 

Claf, 

Mandy Rayani 
Cyfarwyddwr Nyrsio, Ansawdd a Phrofiad y 

Claf, 
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Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda 

Mandy Nichols-Davies 
Pennaeth Diogelu Oedolion a Phlant (Nyrs a 

Enwir), 
Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda 

Mandy Nichols-Davies 
Pennaeth Diogelu Oedolion a Phlant (Nyrs a 

Enwir), 
Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda 

Jayne Wheeler-Sexton 
Cyfarwyddwr Cynorthwyol Diogelu  

(Nyrs a Enwir), 
Bwrdd Iechyd Addysgu Powys 

Jayne Wheeler-Sexton 
Cyfarwyddwr Cynorthwyol Diogelu 

 (Nyrs a Enwir), 
Bwrdd Iechyd Addysgu Powys 

Claire Roche 
Cyfarwyddwr Nyrsio a Bydwreigiaeth,  

Bwrdd Iechyd Addysgu Powys 

Claire Roche 
Cyfarwyddwr Nyrsio a Bydwreigiaeth,  

Bwrdd Iechyd Addysgu Powys 

Linda Davies 
Nyrs Ddynodedig, Tîm Diogelu Cenedlaethol 

(GIG Cymru), 
Iechyd Cyhoeddus Cymru  

Linda Davies 
Nyrs Ddynodedig, Tîm Diogelu Cenedlaethol 

(GIG Cymru), 
Iechyd Cyhoeddus Cymru  

Nikki Harvey 
Pennaeth Diogelu, 

Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaeth Ambiwlans 
Cymru 

Nikki Harvey 
Pennaeth Diogelu, 

Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaeth Ambiwlans 
Cymru  

Hazel Lloyd-Lubran 
Cynrychiolydd Rhanbarthol y Trydydd Sector, 
Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Ceredigion 

(CAVO) 

Hazel Lloyd-Lubran 
Cynrychiolydd Rhanbarthol y Trydydd Sector, 
Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Ceredigion 

(CAVO) 

Chris Harrison 
Cynrychiolydd rhanbarthol ar gyfer 

Penaethiaid Comisiynu 

Steve Davis 
Cynrychiolydd rhanbarthol Rheolwyr Cyfiawnder 

Ieuenctid 

 Cyfarwyddwyr Addysg Rhanbarthol 
Cylchdroi aelodaeth o Sir Benfro, Sir 
Gaerfyrddin, Ceredigion a Phowys 

 Dr Ingrid Prosser 
Meddyg a Enwir, Amddiffyn Plant,  

Bwrdd Iechyd Addysgu Powys 

 Dr Damitha Ratnasinghe 
Meddyg a Enwir, Amddiffyn Plant,  
Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda 

   Uned Fusnes Bwrdd Diogelu Rhanbarthol Canolbarth a Gorllewin Cymru 

Julie Breckon 
Rheolwr Bwrdd Diogelu Rhanbarthol 

Rebecca Reynolds 
Rheolwr Busnes Adolygu Ymarfer 

Stuart Hicks 
Cydlynydd Busnes 
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CANLYNIADAU BLAENORIAETH STRATEGOL A NODWYD AR GYFER 2022-23 

 

1. Ymgysylltu a chyfathrebu effeithiol: Gwella ymgysylltiad ac ymgynghori â phlant, oedolion 

mewn perygl, grwpiau agored i niwed, gweithwyr proffesiynol a phartneriaethau. 

2. Dysgu thematig a datblygu arfer gorau: Sicrhau dull thematig o ddysgu a gwerthuso effaith 

barhaus gwaith y Bwrdd dros amser, gan ganiatáu i themâu allweddol gael eu nodi i lywio 

blaenoriaethau strategol. Parhau i ddatblygu a rhannu arfer gorau. 

3. Cryfhau'r gweithlu a rheoli risg: Datblygu a gweithredu mentrau strategol a fydd yn galluogi 

mwy o gadw a recriwtio i'r gweithlu gofal cymdeithasol, a nodi ac ymateb i risgiau arwyddocaol 

eraill yn y maes diogelu. 

4. Arweinyddiaeth, gwelededd a her: Parhau i ddarparu arweinyddiaeth weladwy a dylanwadu 

ar yr agenda cenedlaethol mewn perthynas â Blaenoriaethau Diogelu Canolbarth a Gorllewin 

Cymru, a galluogi her adeiladol ac ymgysylltiad gweithredol gan bob asiantaeth yn ein 

partneriaeth. 

5. Ymateb ac adferiad COVID-19: Monitro effaith pandemig COVID-19, ymateb i unrhyw faterion 

sy'n codi a chydlynu dull amlasiantaethol rhanbarthol o adfer. 

Rhestrir sut rydym yn bwriadu cyflawni'r canlyniadau hyn a'r crynodeb o'r gwelliannau rydym yn 

bwriadu eu gwneud i'n galluogi i gyflawni ein hamcanion yn ein Cynllun Busnes isod. 
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Cynllun Busnes Bwrdd Diogelu Canolbarth a Gorllewin Cymru 2022-23 

 

1 Ymgysylltu a Chyfathrebu Effeithiol: gwella ymgysylltiad ac ymgynghori â phlant, oedolion mewn perygl, 
grwpiau agored i niwed, gweithwyr proffesiynol a phartneriaethau. 
Maes 
Blaenoriaeth 

Beth rydym am ei gyflawni? Beth yw'r dangosyddion canlyniadau? 

1.1 Ymgysylltu 
ac Ymgynghori 
ag Oedolion 
mewn Perygl. 

Cyflwyno Strategaeth Gyfathrebu ac Ymgysylltu 
Rhanbarthol ar gyfer Oedolion mewn Perygl, sy'n 
cwmpasu'r ddau fforwm allweddol sydd eisoes yn 
bodoli a strategaethau clir ar gyfer ymgysylltu â 
grwpiau anoddach eu cyrraedd. 

Caiff astudiaethau achos a phrofiadau byw eu caffael a'u 
defnyddio gan y Bwrdd i lywio ei arfer. 

1.2 Grŵp Iau 
CADW a 
Byrddau Iau 
Diogelu Plant 
lleol.  

Cefnogi CADW i lunio a gweithredu cynllun 
gwaith sy'n cyd-fynd â blaenoriaethau pobl ifanc 
ac sy'n cyfrannu at agenda ehangach y Bwrdd. 

Mae gan y Bwrdd Iau gynllun gwaith clir ar waith y gellir 
monitro a dangos tystiolaeth o gynnydd yn ei erbyn. 

Ymgysylltu'r Bwrdd Iau gyda'r Bwrdd mewn 
ffordd sy'n ystyrlon ac sy'n galluogi llais plant a 
phobl ifanc i gyfoethogi gwaith y Bwrdd. 

Mae profiad a llais pobl ifanc yn cael eu clywed yn barhaus gan 
y Bwrdd, ac mae'n llywio ei arferion a'i amcanion. 

Sicrhau bod Byrddau Lleol Diogelu Plant a 
Phartneriaethau Plant lleol yn elfennau 
gweithredol o'r Bwrdd Iau yn ei gyfanrwydd. 

Mae cynlluniau gwaith a chyflawniadau'r Bwrdd Iau 
Rhanbarthol yn dangos mewnbwn gan bob un o'r pedwar grŵp 
lleol. 

Adolygu brandio a blaenoriaethau presennol y 
Bwrdd Iau a sicrhau eu bod yn parhau i fod yn 
adlewyrchiad cywir o flaenoriaethau a 
safbwyntiau plant a phobl ifanc yng nghanolbarth 
a gorllewin Cymru. 

Caiff brandio a blaenoriaethau'r Bwrdd Iau eu llywio gan farn a 
blaenoriaethau cyfredol ei aelodau. 

1.3 Cyfathrebu 
ag Ymarferwyr 

Nodi a gweithredu dulliau newydd, arloesol o 
ymgysylltu ag ymarferwyr ar draws pob 
rhwydwaith a llwyfan, e.e. rhwydweithiau 
asiantaeth a Mewnrwydi, cyhoeddi a lledaenu 
bwletinau llawn gwybodaeth, a sianeli cyfryngau 
cymdeithasol fel YouTube a LinkedIn. 

Bydd llinellau cyfathrebu ag ymarferwyr yn glir ac yn cael eu 
defnyddio'n aml i rannu diweddariadau ar waith y Bwrdd. 

Bydd gan ymarferwyr fwy o ymwybyddiaeth o'r Bwrdd a chael 
gwell gwybodaeth am arferion a datblygiadau diogelu 
rhanbarthol. 
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1.4 Cyfathrebu 
â'r Cyhoedd 

Hybu nifer o ymgyrchoedd wedi'u targedu drwy 
gydol y flwyddyn sy'n cyd-fynd â blaenoriaethau'r 
Bwrdd a chydag ymgyrchoedd perthnasol 
ehangach a rhaglenni codi ymwybyddiaeth. 

Bydd nifer o ymgyrchoedd penodol ar y cyfryngau 
cymdeithasol yn cael eu lansio ar draws nifer o lwyfannau 
cyfryngau cymdeithasol, gan gronni cyfraddau ymgysylltu 
uwch. 

Datblygu strategaethau cyfathrebu'r Bwrdd 
ymhellach, gan weithio tuag at gynhyrchu mwy o 
gynnwys gwreiddiol sy'n benodol i'n rhanbarth a 
blaenoriaethau a ffrydiau gwaith ein Bwrdd. 

Bydd tudalennau cyfryngau cymdeithasol y Bwrdd yn cynnwys 
mwy o gynnwys gwreiddiol sy'n cyd-fynd â blaenoriaethau'r 
Bwrdd a'r ffrydiau gwaith presennol. 

 

2 Dysgu Thematig a Datblygu Arfer Gorau: sicrhau dull thematig o ddysgu a gwerthuso effaith barhaus 
gwaith y bwrdd dros amser, gan ganiatáu themâu allweddol a nodwyd i lywio blaenoriaethau strategol. 
Parhau i ddatblygu a rhannu arfer gorau. 
Maes 
Blaenoriaeth 

Beth rydym am ei gyflawni? Beth yw'r dangosyddion canlyniadau? 

2.1 Adolygiadau 
Ymarfer Plant 
ac Oedolion a 
Fforymau 
Proffesiynol 
Amlasiantaethol 

Cynllunio a gweithredu mecanweithiau atgyfeirio 
clir wedi'u mireinio ar gyfer Adolygiadau Ymarfer 
Plant ac Oedolion a Fforymau Proffesiynol Aml-
asiantaeth (MAPFs), gan flaenoriaethu 
effeithlonrwydd, eglurder ac ansawdd atgyfeirio. 

Bydd atgyfeiriadau o ansawdd uchel yn gyson a chânt eu 
derbyn, eu hystyried a'u cytuno'n gyson mewn modd 
amserol ac effeithlon. 

Uno'r Is-grwpiau Adolygu Ymarfer Plant ac 
Oedolion presennol i gynnull Is-grŵp Adolygu 
Ymarfer unigol drwy oedran. 

Bydd yr hyn sydd wedi’i ddysgu o Adolygiadau Ymarfer 
Plant ac Oedolion, yn ogystal â Fforymau Proffesiynol Aml-
asiantaeth Plant ac Oedolion, yn cael ei rannu'n ehangach 
ar draws strwythur y Bwrdd. 

Bydd monitro a chefnogi prosesau adolygu rhanbarthol yn 
gwella o ganlyniad i gael eu cynnal mewn un grŵp canolog. 

Datblygu a sefydlu dull rhanbarthol clir a chyson o 
ymgymryd â Fforymau Proffesiynol Aml–
asiantaeth plant ac oedolion. 

Bydd nifer y Fforymau Proffesiynol Aml-asiantaeth sy'n cael 
eu datblygu a'u cwblhau yn cynyddu ar draws y rhanbarth, 
gyda Fforymau Proffesiynol Aml-asiantaeth sydd wedi’u 
cwblhau yn dangos cysondeb o ran proses, dull gweithredu 
ac ansawdd. 
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Ehangu'r defnydd o ddysgu a gafwyd o 
adolygiadau rhanbarthol. 

Bydd meysydd gwaith y Bwrdd megis dysgu thematig, 
archwiliadau, hyfforddiant, datblygu polisi, yn cyd-fynd â 
dysgu a gafwyd drwy adolygiadau ymarfer ac yn deillio 
ohono. 

2.2 Adolygiad 
Diogelu Unedig 
Sengl  

Cefnogi a gweithredu'r gwaith parhaus o ddatblygu 
un model adolygu unedig i ddysgu gwersi o 
ymarfer drwy aelodaeth o'r grwpiau a fforymau 
strategol cenedlaethol. 

Bydd llai o ddyblygu cynnal adolygiadau lluosog mewn 
ymateb i un digwyddiad neu farwolaeth. 

Bydd y Bwrdd Diogelu Rhanbarthol o Bartneriaethau 
Diogelwch Cymunedol a fforymau ac asiantaethau 
perthnasol eraill yn cymryd llywodraethu ac atebolrwydd am 
gynnal Adolygiadau Dynladdiad Domestig ac adolygiadau 
amlasiantaethol eraill. 

2.3 Fframwaith 
Sicrhau 
Ansawdd a 
Pherfformiad 

Adolygu a datblygu'r fframwaith sicrhau ansawdd 
a pherfformiad rhanbarthol i gyd-fynd â 
dangosyddion canlyniadau cenedlaethol newydd. 

Bydd y Bwrdd yn craffu ar wahaniaethau rhanbarthol, yn 
rhannu arfer da ac yn hwyluso hunanadolygu o fewn 
asiantaethau. Bydd y Bwrdd yn parhau i oruchwylio diogelu 
amlasiantaethol yn gadarn, gan alluogi nodi themâu a 
thueddiadau. 

Ailsefydlu rhaglen archwilio thematig ranbarthol a 
lleol. 

Bydd rhaglenni sicrhau ansawdd y Bwrdd, gan gynnwys 
archwiliadau ac adolygiadau data, yn dilyn cynllun y 
cytunwyd arno'n rhanbarthol sy'n cyd-fynd â blaenoriaethau 
a ffrydiau gwaith cyfredol. 

2.4 Hyfforddiant 
Amlasiantaethol  

Adolygu ac asesu'r camau gweithredu sy'n weddill 
ar y Strategaeth Hyfforddiant Rhanbarthol 3 
Blynedd. 

Bydd ffrydiau gwaith a nodwyd ar flwyddyn olaf y 
Strategaeth Hyfforddiant Rhanbarthol yn cael eu hadolygu 
a'u cwblhau lle bo hynny'n briodol. 

Parhau i gefnogi gwaith cenedlaethol dan 
arweiniad Gofal Cymdeithasol Cymru ar 
ddatblygu'r safonau a'r fframwaith hyfforddi 
cenedlaethol. 

Bydd blaenoriaethau ac amcanion y dyfodol ar gyfer 
hyfforddiant diogelu amlasiantaethol rhanbarthol yn glir ar 
draws strwythur y Bwrdd, gan arwain at gynllun clir a 
gweithredol sy'n cyd-fynd â pholisi a chanllawiau 
cenedlaethol. 

Defnyddio'r llwyfannau rhithwir sydd ar gael i 
gynyddu'r llwyfannau hyfforddi a'r adnoddau sydd 
ar gael i ymarferwyr. 

Bydd y gyfres o hyfforddiant diogelu sydd ar gael i 
ymarferwyr yng nghanolbarth a gorllewin Cymru yn ehangu, 
gan ddiwallu nifer cynyddol o anghenion hyfforddi yn y 
rhanbarth ac yn cyd-fynd â'r agenda a'r blaenoriaethau 
cenedlaethol. 



 

Tudalen  10  o  20  
Cynllun Blynyddol Bwrdd Diogelu Canolabarth a Gorllewin Cymru 2022-23 

Bydd nifer cynyddol o ymarferwyr yn y rhanbarth yn gallu 
manteisio ar hyfforddiant diogelu amlasiantaethol sy'n 
cwmpasu amrywiaeth o faterion diogelu cyfredol sy'n 
berthnasol i ganolbarth a gorllewin Cymru. 

Datblygu a gweithredu rhaglen hyfforddi ac 
adnoddau rhanbarthol amlasiantaethol i gefnogi 
chwilfrydedd proffesiynol. 

Bydd asesiadau ymarferwyr amlasiantaethol ac ymatebion i 
blant ac oedolion sydd mewn perygl yn gwella drwy 
ddatblygiad proffesiynol â chymorth a gwell sgiliau a sylfaen 
wybodaeth. 

Bydd plant ac oedolion sydd mewn perygl yn fwy diogel o 
ganlyniad i well dealltwriaeth ac ymatebion. 

2.5 Datblygu ac 
Adolygu Polisi 
Rhanbarthol 

Sicrhau bod prosesau cadarn ac effeithlon ar 
waith ar gyfer datblygu polisïau newydd ac 
adolygu'r polisïau presennol.  

Bydd polisïau presennol yn destun prosesau adolygu 
rheolaidd a chyson ar adegau y cytunwyd arnynt. 

Bydd ymarferwyr yn cael eu harwain gan ganllawiau 
rhanbarthol clir i gadw plant ac oedolion mewn perygl yn 
ddiogel. 

Blaenoriaethu datblygiad                                       
·      Canllawiau rhanbarthol i gefnogi adran 5 o 
Weithdrefnau Diogelu Cymru                                                                      
·      rheoli pryderon proffesiynol                                            
·      strategaeth ecsbloetio ranbarthol                                            
·      ffurflen atgyfeirio aml-asiantaeth ranbarthol 
wedi'i diweddaru 

Bydd polisïau newydd yn parhau i gael eu gweithredu a 
bydd y prosesau ar gyfer gwneud hynny yn gryno ac yn 
effeithiol. 

Cefnogi'r gwaith o weithredu'r Protocol 
Ymddygiadau Risg Uchel (gan gynnwys 
Hunanesgeuluso a Chelcio) drwy gynnull panel i 
ymateb i achosion rhanbarthol o hunan-
esgeulustod a chelcio. 

Bydd unigolion yng nghanolbarth a gorllewin Cymru sydd 
mewn perygl o niwed o ganlyniad i hunanesgeulustod neu 
gelcio yn cael eu hadnabod a chael mathau mwy effeithiol a 
rhagweithiol o gymorth. 

Bydd dealltwriaeth ymarferwyr o hunanesgeulustod a 
chelcio yn gwella. 

Treialu'r ffurflen Atgyfeirio Unwaith i Gymru ar 
gyfer plant ac oedolion sydd mewn perygl mewn 
cydweithrediad ag Iechyd Cyhoeddus Cymru a 
phartneriaid iechyd lleol. 

Bydd dysgu o'r peilot yn llywio'r broses o weithredu'r ffurflen 
ymhellach. 

2.6 
Hunanladdiad a 
Hunan-niwed 

Cefnogi ffrydiau gwaith pwrpasol sy'n 
canolbwyntio ar atal hunanladdiad a hunan-niwed, 
ac ymateb iddynt. 

Bydd gan y Bwrdd ymwybyddiaeth o dueddiadau 
rhanbarthol cyfredol ym maes hunanladdiad a hunan-niwed, 
a fydd yn llywio ymarfer. 
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Gweithredu model Ymateb Cyflym ledled 
canolbarth a gorllewin Cymru. 

Bydd unigolion yr effeithir arnynt gan hunanladdiad a 
hunan-niwed, ac a allai fod mewn mwy o berygl o hynny, yn 
cael mwy o gymorth yn gynharach. 
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3 Cryfhau'r Gweithlu a Rheoli Risg: gatblygu a gweithredu mentrau strategol a fydd yn galluogi mwy o 
gadw a recriwtio i'r gweithlu gofal cymdeithasol, a nodi ac ymateb i risgiau arwyddocaol eraill yn y 
Maes Diogelu.  
Maes 
Blaenoriaeth 

Beth rydym am ei gyflawni? Beth yw'r dangosyddion canlyniadau? 

3.1 Datblygu, 
Recriwtio a 
Chadw'r 
Gweithlu 

Cydweithio â'r Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol i 
gynnal adolygiad o'r gweithlu o themâu a 
thueddiadau cyfredol o ran recriwtio a chadw staff 
ar draws y gweithlu gofal cymdeithasol rhanbarthol 
ar gyfer plant ac oedolion sydd mewn perygl. 

Bydd y risg sy'n gysylltiedig â diffygion yn y gweithlu ac 
sy'n gysylltiedig â'r diffygion yn cael ei nodi'n gynnar, a 
chaiff ei monitro a bydd yn ymateb iddo'n rhagweithiol. 

Cydweithio â'r Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol i 
ddatblygu a gweithredu strategaeth gweithlu 
integredig sy'n cwmpasu recriwtio, datblygu a 
chadw staff.  

Bydd y rhanbarth yn elwa o weithlu cynaliadwy i ateb y 
galw presennol ac yn y dyfodol i ddiogelu oedolion a 
phlant sydd mewn perygl. 

Bydd strategaethau rhanbarthol clir ar waith sy'n 
mabwysiadu dull cyfannol a chydweithredol o ymdrin â 
heriau'r gweithlu. 

Bydd ffyrdd newydd o recriwtio ym maes diogelu yn cael 
eu harchwilio, a fydd yn cefnogi'r ymateb i ddiffygion 
rhanbarthol yn y gweithlu. 

Bydd plant ac oedolion sydd mewn perygl yn fwy diogel 
ac yn cael eu hamddiffyn yn well rhag gweithlu gwydn a 
medrus. 

Cael dealltwriaeth o anghenion, blaenoriaethau a 
bwriadau gweithlu ôl-COVID, a sicrhau bod hyn yn 
llywio arferion rhanbarthol. 

Mae ymarferwyr yn teimlo eu bod yn cael eu cefnogi a'u 
gwerthfawrogi'n well drwy arferion sydd wedi'u cynllunio 
o amgylch eu hanghenion a'u blaenoriaethau. 

Caiff risgiau posibl i'r gweithlu sy'n gysylltiedig â 
blaenoriaethau newidiol gweithlu ôl-COVID eu nodi a'u 
hymateb yn rhagweithiol ar draws gweithlu'r Bwrdd. 

Dylunio cynnwys ar gyfer sianeli cyfathrebu sy'n 
hyrwyddo gyrfaoedd diogelu ac sy'n rhoi cipolwg ar 
brofiad byw ymarferwyr. 

Defnyddir sianeli cyfathrebu ychwanegol yn yr ymdrech 
ranbarthol i gynyddu recriwtio i'r gweithlu diogelu. 

3.2 Cartrefi 
Nyrsio, Cartrefi 
Gofal a 

Sicrhau bod risg yn cael ei nodi'n brydlon mewn 
perthynas â lefelau staffio ar lefel leol a 
rhanbarthol. 

Bydd mecanweithiau ar waith i alluogi nodi risg, y gellir 
ei dwysáu'n briodol drwy strwythur y Bwrdd. 
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Darpariaeth 
Gofal Cartref 

3.3 
Cydnabyddiaeth 
ar gyfer Ymarfer 
Rhagorol 

Cynnal y Seremoni Wobrwyo Diogelu Rhanbarthol 
gyntaf. 

Bydd ymarferwyr yn teimlo eu bod yn cael eu 
gwerthfawrogi a'u cydnabod yn well am eu heffaith 
gadarnhaol ar blant ac oedolion sydd mewn perygl yng 
nghanolbarth a gorllewin Cymru. 

 

4 Arweinyddiaeth, Gwelededd a Her: Parhau i ddarparu arweinyddiaeth a dylanwad gweladwy ar yr 
agenda cenedlaethol mewn perthynas â blaenoriaethau Diogelu Canolbarth a Gorllewin Cymru, a 
galluogi her adeiladol ac ymgysylltiad gweithredol gan bob asiantaeth yn ein partneriaeth. 
Maes 
Blaenoriaeth 

Beth rydym am ei gyflawni? Beth yw'r dangosyddion canlyniadau? 

4.1 Trais yn 
erbyn 
Menywod, 
Cam-drin 
Domestig a 
Thrais 
Rhywiol 
(VAWDASV) 

Adolygu'r asesiad o anghenion rhanbarthol gyda 
chanlyniadau i lywio strategaeth ranbarthol newydd.  

Bydd gan y rhanbarth amcanion a chamau gweithredu 
newydd, clir, sy'n gysylltiedig â strategaeth a fframwaith 
rhanbarthol ehangach.   

Bydd dioddefwyr cam-drin domestig yn cael ymateb 
gwell gan weithwyr proffesiynol. 

Datblygu a chyhoeddi strategaeth ranbarthol 
newydd gyda chynllun gweithredu ategol yn cyd-
fynd â pholisi a chanllawiau cenedlaethol. 

Bydd nifer yr achosion o gam-drin domestig yn gostwng 
dros amser o ganlyniad i well gwasanaethau ataliol a 
gwell ymatebion amlasiantaethol. 

4.2 Ymgysylltu 
ag Aelodau yn 
y Bwrdd 

Sefydlu aelodau newydd yn y Bwrdd a darparu 
gwybodaeth mewn perthynas â'u rôl drwy becyn 
sefydlu newydd i aelodau. 

Bydd aelodau newydd yn teimlo eu bod mewn sefyllfa well 
yn eu rolau yn y Bwrdd. 

Bydd cyfraniadau gan aelodau'r Bwrdd Gweithredol i 
fusnes y Bwrdd yn cael eu cryfhau. 

Datblygu model cyfarfod Bwrdd Gweithredol hybrid 
gan ddefnyddio llwyfannau rhithwir, gyda 
disgwyliadau clir o ran presenoldeb. 

Bydd ymgysylltiad cryf gan holl asiantaethau ac 
aelodau'r Bwrdd yn parhau. 

Bydd Byrddau Gweithredol yn gweithredu'n effeithiol fel 
model hybrid lle mae aelodau'n ymgysylltu'n rhithwir ac 
yn bersonol. 

Datblygu cofrestr risg ranbarthol i gynyddu risg aml-
asiantaeth lefel uchel i'r Bwrdd Gweithredol.    

Bydd safbwynt y Bwrdd ar ddiogelu risg amlasiantaethol 
lefel uchel yn gwella.  



 

Tudalen  14  o  20  
Cynllun Blynyddol Bwrdd Diogelu Canolabarth a Gorllewin Cymru 2022-23 

4.3 Grwpiau 
Gweithredol 
Lleol  

Adolygu'r broses o lunio'r agenda er mwyn sicrhau 
bod amser ac eitemau'n gytbwys, er mwyn 
cwmpasu oedolion sydd mewn perygl yn ogystal â 
phlant. 

Bydd agendâu'r Grwpiau Gweithredol Lleol yn 
adlewyrchu ffocws cyfartal ar ddiogelu plant ac oedolion 
sydd mewn perygl. 

4.4 Cefnogi ac 
Ymgysylltu â 
Gwasanaethau 
Addysg 

Cryfhau cyfathrebu ac ymgysylltu â'r Gwasanaethau 
Addysg sy'n cwmpasu cysylltiadau strategol a 
mewnwelediad o lefelau gweithredol, e.e. 
Penaethiaid. 

Bydd safbwyntiau'r Gwasanaethau Addysg yn cael eu 
cynnwys yn gryfach yn y broses o wneud 
penderfyniadau gan y Bwrdd. 

Caiff materion sy'n berthnasol i Addysg eu nodi ac 
ymatebir iddynt yn uniongyrchol ac yn effeithiol. 

Ystyried goblygiadau a chanlyniadau Adolygiad 
cenedlaethol Estyn ac AGC o aflonyddu rhywiol ac 
ymddygiad rhywiol niweidiol mewn ysgolion, ac 
ymateb iddo. 

Bydd gan gam-drin plant yn rhywiol, ymddygiad rhywiol 
niweidiol, aflonyddu a materion cysylltiedig ddulliau 
rhanbarthol clir o nodi ac ymateb. 

Bydd proffesiynau addysg mewn sefyllfa well i gefnogi 
plant ac ymateb i ymddygiad rhywiol niweidiol ac 
amhriodol. 

4.5 Dylanwadu 
ar yr Agenda 
Cenedlaethol 

Parhau i weithio a chydweithio â Llywodraeth 
Cymru, y Bwrdd Diogelu Annibynnol Cenedlaethol a 
fforymau eraill ar faterion o bwys cenedlaethol. 

Bydd y Bwrdd Gweithredol yn parhau i yrru a 
dylanwadu'n uniongyrchol ar yr agenda cenedlaethol. 

Parhau i ddwysáu materion ar lefel genedlaethol lle 
mae angen ymateb i Gymru gyfan, gan 
ganolbwyntio ar                                       
·         Addysg Ddewisol yn y Cartref                                              
·         Ymatebion Trefniadol i Farwolaethau 
Annisgwyl mewn Plentyndod (PRUDiC) sy'n 
gysylltiedig â chysgu’n ddiogel                                             
·         Heriau'r Gweithlu 

Bydd y Bwrdd Gweithredol yn dangos arweiniad wrth 
ymateb i bryderon sy'n eistedd ar lefel genedlaethol. 

Bydd y Bwrdd yn cyfrannu'n uniongyrchol at ddatblygu 
deddfwriaeth, canllawiau statudol a pholisi ar lefel 
genedlaethol. 

4.6 Cefnogi'r 
gwaith o 
Ddatblygu 
Polisi, 
Deddfwriaeth 
a Chanllawiau 
Cenedlaethol  

Cwblhau'r gwaith rhanbarthol o weithredu Cynllun 
Gweithredu Cam-drin Rhywiol Plant Cenedlaethol. 

Bydd ymarferwyr mewn sefyllfa well i ymateb i 
ddatgeliadau o gam-drin plant yn rhywiol. 

Mae adnoddau ar gael i gefnogi dioddefwyr a'u 
teuluoedd o gam-drin plant yn rhywiol yn well. 

Hyrwyddo ymwybyddiaeth o Ddeddf Plant (Cymru) 
a'i heffaith ar ymarferwyr a'r cyhoedd. 

Bydd dealltwriaeth fanwl o effaith deddfwriaeth newydd 
ar arfer ar draws y rhanbarth. 
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Bydd gan rieni wybodaeth ac arweiniad ar rianta, a 
ddatblygwyd i gefnogi gweithredu'r Ddeddf. 

Bydd nifer y plant sy'n cael eu taro gan eu rhieni a'u 
gofalwyr yn gostwng drwy ymwybyddiaeth o'r newid yn y 
gyfraith. 

Sefydlu'r Trefniadau Diogelu Rhag Rhyddid newydd 
ar waith unwaith y bydd mewn grym, a chefnogi 
asiantaethau partner yn y cyfnod pontio hwn i ffwrdd 
o'r Trefniadau Diogelu rhag Colli Rhyddid. 

Bydd arferion a pholisi asiantaethau rhanbarthol a lleol 
yn cydymffurfio'n llawn â'r ddeddfwriaeth newydd. 

4.7 Gwelededd 
y Bwrdd 

Darparu cyfleoedd rheolaidd i ymarferwyr 
rhanbarthol, rheolwyr a thimau arsylwi cyfarfodydd y 
Bwrdd Gweithredol. 

Bydd tryloywder y Bwrdd, ei strwythur busnes a'i 
swyddogaethau yn cynyddu. 

Bydd rhwystrau sefydliadol yn cael eu dileu, gan alluogi 
a chefnogi cyfranogiad a dealltwriaeth ehangach 
ymarferwyr o fusnes y Bwrdd. 

Datblygu mecanwaith adborth ar gyfer arsylwyr y 
Bwrdd. 

Bydd y Bwrdd yn elwa o ymgysylltu ag ymarferwyr, 
rheolwyr a thimau rhanbarthol ac adborth arnynt. 

Adolygu brand CYSUR a CWMPAS o ran 
canfyddiad proffesiynol a'r cyhoedd, er mwyn 
sicrhau ei fod yn gytbwys yn gymesur yn ei ffocws ar 
anghenion oedolion sydd mewn perygl yn ogystal â 
phlant. 

Bydd dealltwriaeth ac ymwybyddiaeth ymarferwyr o'r 
Bwrdd a'i swyddogaethau yn cael eu gwella. 

Bydd y Bwrdd yn elwa o well gwelededd a thryloywder, 
gyda sicrwydd bod ei ethos yn adlewyrchu ei amcan o 
gadw plant ac oedolion mewn perygl ledled canolbarth a 
gorllewin Cymru yn ddiogel. 

Adolygu sut mae'r Bwrdd yn gosod nodau tymor byr 
a thymor hir. 

Bydd Cynlluniau Gwaith y Bwrdd yn gosod amcanion 
uchelgeisiol a chyraeddadwy a fydd yn arwain at 
eglurder o ran blaenoriaethau'r Bwrdd yn y tymor byr a'r 
tymor hwy. 
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5 Ymateb ac Adferiad COVID-19: Monitro effaith pandemig COVID-19, ymateb i unrhyw faterion sy'n 
codi a chydlynu dull amlasiantaeth rhanbarthol o adfer. 
Maes 
Blaenoriaeth 

Beth rydym am ei gyflawni? Beth yw'r dangosyddion canlyniadau? 

5.1 
Adolygiad o 
Ymateb 
COVID-19 

Adolygu'r ymateb rhanbarthol i COVID-19 ar y cyd â'r 
Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol.  

Bydd yr arferion gorau a'r gwersi a ddysgwyd yn deillio o 
ganfyddiadau'r adolygiad. 

Adolygu ac ystyried pa wersi cadarnhaol y gellir eu 
dysgu a'u gweithredu o arferion gwaith cloi i gefnogi 
modelau gweithle mwy effeithlon yn y dyfodol.  

Bydd allbwn a pherfformiad staff yn gwella drwy 
ddefnyddio'r dechnoleg sydd ar gael yn effeithiol a rheoli 
amser yn well. 

5.2 Llywio 
Arferion 
Gwaith yn y 
Dyfodol 

Defnyddio dysgu o arferion gwaith yn ystod y 
pandemig i lywio canllawiau arfer gorau rhanbarthol. 

Mae asiantaethau'n dilyn arferion rhanbarthol clir ar gyfer 
cyfarfodydd proffesiynol a rhai sy'n wynebu'r cyhoedd, 
digwyddiadau a chyfathrebu â defnyddwyr gwasanaeth, 
gan ddefnyddio model hybrid sy'n tynnu manteision 
dulliau corfforol a rhithwir fel y bo'n briodol. 

5.3 Asesu a 
Rheoli 
Effaith 

Parhau i fonitro newidiadau tymor byr yn y galw ar ôl 
codi'r cyfyngiadau ymhellach ar ôl y pandemig.  

Bydd y galw'n parhau i gael ei fodloni er gwaethaf 
amrywiadau posibl. 

Ystyried ac ymateb i effaith y pandemig ar y gweithlu. Bydd ymarferwyr yn cael eu cefnogi drwy'r heriau 
cymhleth sy'n codi o ganlyniad i'r pandemig a'i effaith 
barhaol. 

Gwerthuso effaith tymor hwy ar blant ac oedolion 
sydd mewn perygl o gael y cyfnod hir o unigedd a llai 
o ymgysylltu â gwasanaethau a oedd yn amrywio 
drwy'r pandemig, ac ystyried sut i baratoi ar gyfer 
anghenion unigolion sydd mewn perygl yn y dyfodol. 

Bydd gan y Bwrdd gof hirdymor o effaith COVID-19 yn y 
tymor hwy, a bydd yn barod i gefnogi carfan bosibl o 
unigolion sydd mewn perygl yr effeithir arnynt mewn 
ffyrdd cymhleth drwy'r pandemig. 
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GWARIANT ARFAETHEDIG Y BWRDD I GYFLAWNI EIN HAMCANION 

 

Awdurdodau Lleol: 

 Ceredigion 15% 

 Powys 25% 

 Sir Gaerfyrddin 35% 

 Sir Benfro 25% 

60% 

Iechyd: 

 Bwrdd Iechyd 
Prifysgol Hywel Dda 
75% 

 HB Addysgu Powys 
25% 

25% 

Cyfanswm:  
100% 

Heddlu 

 Heddlu Dyfed Powys 10% 

Prawf: 

 Y Gwasanaeth 
Prawf Cenedlaethol 

5% 

 

Cyllideb Arfaethedig 2022-23  Cyfraniadau Arfaethedig yr Asiantaeth 

2022-23 

Costau a Chyflogau Staff 136,050 

 

Cyngor Sir Ceredigion 15,443 

Cyngor Sir Powys 25,663 

Offer TG a meddalwedd 1,020 Cyngor Sir Caerfyrddin 35,837 

Swyddfa, gweinyddwr a chostau 
recriwtio 

10,608 Cyngor Sir Penfro 25,663 

Teithio, lleoliadau a chyfathrebu 5,834 Heddlu Dyfed Powys 17,093 

Cyhoeddusrwydd, hyrwyddo 
cyfieithiadau 

7,140 Gwasanaethau Prawf Cymru 4,288 

Gwasanaeth Adsefydlu 

Cymunedol 

      4,288 

Comisiynu ymchwil, prosiectau a 
gomisiynwyd yn annibynnol a 
darparu hyfforddiant rhanbarthol 
pwrpasol yn allanol 

10,302 
Bwrdd Iechyd Hywel Dda 

32,011 

Bwrdd Iechyd Addysgu Powys 10,670 

CYFANSWM 170,954 CYFANSWM 170,954 

 

SUT RYDYM YN BWRIADU CYDWEITHIO Â PHERSONAU NEU GYRFF ERAILL 

Bydd Bwrdd Diogelu Canolbarth a Gorllewin Cymru yn parhau i weithio ar y cyd ac mewn 

partneriaeth â phob Bwrdd Diogelu arall yng Nghymru drwy fynychu cyfarfodydd rheolaidd y 

Rheolwr Busnes a'r Cydlynydd Busnes a hwylusir gan Lywodraeth Cymru. Mae hyn yn cynnwys 

rhannu gwybodaeth ac arferion da yn rheolaidd o ran adolygiadau ymarfer, cydgysylltu themâu a 

chyfathrebu'r Wythnos Genedlaethol Diogelu, a digwyddiadau ad hoc/pwrpasol eraill a drefnir yn 

allanol.  

Bydd parhau i gefnogi plant, eu teuluoedd ac ymarferwyr i roi gwell cefnogaeth ac ymatebion i 

ddatgelwyr cam-drin rhywiol pan fyddant yn digwydd yn flaenoriaeth pan ddaw'r camau gweithredu 

cenedlaethol mewn ymateb i gam-drin plant yn rhywiol i ben yn ffurfiol ym mis Gorffennaf 2022. 

Rydym wedi ymrwymo i barhau i lunio'r agenda a'r sgwrs ddiogelu genedlaethol, a byddwn yn 

parhau i weithio gyda'r Bwrdd Diogelu Annibynnol Cenedlaethol a Llywodraeth Cymru ac yn dadlau 

dros fframwaith cyfreithiol cryfach yng Nghymru ar gyfer plant sy'n cael eu haddysgu yn y cartref yn 
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ddewisol, yn ogystal â'r angen am ymateb ar y cyd, cenedlaethol a chyfannol i'r heriau o ran y 

gweithlu diogelu a brofir gan bob asiantaeth yng Nghymru. 
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SUT RYDYM YN RHOI CYFLE I BOBL SY’N CAEL EU HEFFEITHIO GAN WAITH Y BWRDD I  

GYMRYD RHAN 

Mae Bwrdd CYSUR yn parhau i gomisiynu’r Gwasanaeth Eiriolaeth Annibynnol TGP i hwyluso 

Bwrdd Diogelu Iau Rhanbarthol CADW. Mae aelodau'r grŵp yn mynychu'r Bwrdd Gweithredol yn 

rheolaidd i drafod eu gwaith gydag aelodau. Mae'r grŵp yn cyfarfod bedair gwaith y f lwyddyn, sy'n 

cynnwys digwyddiad preswyl blynyddol. Bydd y grŵp yn parhau i roi cyngor a gwybodaeth i'r Bwrdd 

Gweithredol yn ystod y flwyddyn i ddod ar amrywiaeth o faterion diogelu sy'n bwysig ac yn 

berthnasol i bobl ifanc.  

Mae defnydd creadigol o dechnoleg a llwyfannau digidol wedi galluogi'r Bwrdd Iau i barhau i 

weithredu, gweithio gyda'i gilydd a mynychu'r Byrddau Gweithredol Rhanbarthol eleni a bydd y dull 

hwn o weithio yn parhau yn y flwyddyn i ddod. Ar hyn o bryd, mae'r Bwrdd Iau yn gweithio ar brosiect 

cyffrous i ddatblygu adnodd ar gyfer ymarferwyr a all gefnogi hyfforddiant diogelu amlasiantaethol. 

Y nod yw sicrhau bod ymarferwyr yn clywed ac yn ystyried llais y plentyn yn uniongyrchol yn eu 

hymyriad. Bydd modd cynnwys yr adnodd pan fydd wedi'i gwblhau yn y modiwlau hyfforddi 

presennol. Bydd cwblhau a lansio hyn yn ffurfiol yn y flwyddyn i ddod yn flaenoriaeth.  

Yn ogystal â Bwrdd rhanbarthol CADW, mae gan bob un o'r pedair sir leol, Sir Benfro, Sir 

Gaerfyrddin, Ceredigion a Phowys, eu Grwpiau Diogelu Iau Lleol eu hunain a phartneriaethau. Mae'r 

rhain wedi'u halinio'n agos â thri o bob pedwar o'r Grwpiau Gweithredol Lleol lle mae aelodau iau 

yn mynychu ac yn darparu gwybodaeth i gyfarfodydd y Grwpiau Gweithredol Lleol ar faterion diogelu 

lleol i bobl ifanc. Bydd hyn yn parhau yn y flwyddyn i ddod.  

Bydd gwaith pellach yn cael ei wneud i sicrhau bod y grŵp iau rhanbarthol presennol a'r aelodaeth 

yn cysylltu'n agosach â grwpiau a fforymau diogelu lleol fel yr amlinellir uchod, a bod eu barn yn 

cynrychioli'r rhanbarth cyfan, a bydd hyn yn cael ei ddatblygu yn y flwyddyn i ddod. 

Mae angen gwaith pellach i ymgysylltu'n well ag oedolion sydd mewn perygl yng ngwaith y Bwrdd, 

a bydd hyn yn cael ei ddatblygu yn y flwyddyn i ddod. Bydd clywed lleisiau dioddefwyr cam-drin 

domestig hefyd yn nodwedd o'r gwaith i ddiweddaru strategaeth waith ranbarthol Trais yn erbyn 

Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol yn y flwyddyn i ddod. 

Am fwy o wybodaeth am y Bwrdd Diogelu Canolbarth a Gorllewin Cymru, ewch i'n gwefan: 

www.cysur.cymru   
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SUT I ROI GWYBOD AM BRYDER 

Os ydych chi'n amau bod plentyn, person ifanc neu oedolyn mewn risg 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 rhif 24 awr yr Heddlu ar 101. 

Os ydych yn pryderu am ddiogelwch neu lesiant plentyn, mae dyletswydd arnoch i roi gwybod 

amdano ar unwaith – cysylltwch â: 

SIR GAERFYRDDIN: 
Yn ystod oriau swyddfa: 
Tîm Cyfeirio Canolog – Ffôn: 01554 742322 
E-bost:CRTChildren@carmarthenshire.gov.uk 
Y tu allan i Oriau Swyddfa: Ffôn: 0300 333 2222 

CEREDIGION: 
Yn ystod oriau swyddfa: Canolfan Gyswllt – Ffôn: 01545 574000, Ffacs: 01545 574002 
E-bost:contact-socservs@ceredigion.gov.uk 
Y tu allan i Oriau Swyddfa: Tîm Dyletswydd Brys – Ffôn: 0300 456 3554 

SIR BENFRO: 
Yn ystod oriau swyddfa: Tîm Asesu – Ffôn: 01437 776444 
E-bost: ccat@pembrokeshire.gov.uk 
Y tu allan i Oriau Swyddfa: Tîm Dyletswydd Brys – Ffôn: 0300 333 2222 

POWYS: 
Drws Ffrynt Powys: 
Ffôn: 01597 827666  
E-bost:csfrontdoor@powys.gov.uk 

 

Os ydych yn pryderu am ddiogelwch neu lesiant oedolyn, mae dyletswydd arnoch i roi gwybod 
amdano ar unwaith – cysylltwch â: 
 

SIR GAERFYRDDIN: 
Gwasanaeth Gwybodaeth, Cyngor a Chymorth ar 0300 333 222 neu gwnewch atgyfeiriad drwy 
ein gwefan www.carmarthenshire.gov.uk   
E-bost: iaa@deltawellbeing.org.uk 

CEREDIGION: 
Yn ystod oriau swyddfa: Canolfan Gyswllt – Ffôn: 01545 574000, Ffacs: 01545 574002 
E-bost:contact-socservs@ceredigion.gov.uk 
Y tu allan i Oriau Swyddfa: Tîm Dyletswydd Brys – Ffôn: 0300 456 3554 

SIR BENFRO: 
Yn ystod oriau swyddfa: Tîm Dyletswydd – Ffôn: 01437 776056 
E-bost: adult.protection.team@pembrokeshire.gov.uk  
Y tu allan i Oriau Swyddfa: Tîm Dyletswydd Brys – Ffôn: 0300 333 2222 

POWYS: 
Cynorthwyo: 
ffôn: 03456027050 
E-bost: assist@powys.gov.uk 
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