Adolygiad Diogelu Unedig Unigol
Taflu goleuni ar y gorffennol i wneud y dyfodol yn fwy
diogel

BRIFF 7 MUNUD
DYSGU A HYFFORDDIANT

Nodi’r prif themâu dysgu sy'n
codi o'r ystorfa a'r gyfres o
offer hyfforddi sydd eu hangen
i ledaenu'r hyn a ddysgir

Nodi anghenion hyfforddi’r
Cadeirydd i alluogi i restr o
gadeiryddion sydd wedi
cymhwyso’n addas i gael eu
nodi

Nodi’r gofynion ariannol sy’n
gysylltiedig â’r rhaglen
hyfforddi

Nodi’r prif themâu y gellir eu chwilio
ar ddechrau adolygiad
a sut y dylid codio’r rhain

Cwblhau holiadur i
benderfynu pa hyfforddiant sy’n
bodoli eisoes a sut y gellir
ehangu hyn ymhellach
YSTORFA

Nodi gofynion ariannu ar gyfer y
dyfodol i’w hymgorffori o fewn y
Cynllun Busnes

Cymhwyso perchnogaeth o’r Ystorfa yn
nhermau egwyddorion ac unrhyw
hawliau cytundeb trwyddedu/eiddo
deallusol

Datblygu is-gontract gyda DPP
mewn perthynas â grant LlC.

Penderfynu sut i fynd ymlaen â gofynion
cynnal yn y dyfodol
fel rhan o berchnogaeth ehangach

Gweithredu cam 1
yn nhermau data
mewnbwn ac
adroddiadau







Cynnydd hyd yma


CEFNDIR
I ddarparu'r wybodaeth
ddiweddaraf ar broses yr
Adolygiad Diogelu Unedig
Unigol, gan amlygu cynnydd
hyd yma a materion sydd
angen mynd i’r afael â hwy o
hyd. Mae’r prif gamau
gweithredu wedi eu hamlygu
o dan y pedwar grŵp tasg a
gorffen.
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BRIFF AR YR
ADOLYGIAD
DIOGELU UNEDIG
UNIGOL
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Y GYFRAITH A LLYWODRAETHU
Ymchwilio i’r camau sydd eu hangen i
gyfreithloni proses yr Adolygiad
Diogelu Unedig Unigol
Adolygu cyfreithlondeb yn ymwneud â
pherchnogaeth yr Hwb Cydlynu ac
Ystorfa Ddiogelu Cymru
Cwblhau'r Protocol Rhannu
Gwybodaeth gyda’r adran Iechyd
Nodi gofynion ariannu parhaus i
sicrhau dyfodol proses yr Adolygiad
Diogelu Unedig Unigol a’i ymgorffori o
fewn Cynllun Busnes
Parhau i gydgysylltu gyda’r Swyddfa
Gartref ar DHR

4









Cyllid ar gyfer ystorfa wedi ei
ddiogelu ar gyfer 2021/22,
personél allweddol mewn grym ym
Mehefin 2021
Cynhyrchu matrics hyfforddiant a
lledaenu yn dangos cysylltiadau
â’r ystorfa
Cyngor cyfreithiol ar yr Adolygiad
Diogelu Unedig Unigol yn cael ei
sicrhau.
Cyfarfod y Swyddfa Gartref yn
cael ei gynnal i sicrhau parhad
mewn cefnogaeth.
Protocol rhannu gwybodaeth yn
cael ei ddrafftio gan yr adran
Iechyd.
Cynlluniau peilot yn parhau i gael
eu cynnal. Gofynion ariannu ar
gyfer yr Unedau Busnes
Rhanbarthol yn cael eu nodi ac i'w
hymgorffori yng Nghynllun Busnes
yr Adolygiad Diogelu Unedig

Unigol
Cylch Gorchwyl ar gyfer y
Bwrdd Gweinidogol yn cael ei
gymeradwyo gan Weinidogion

MATERION SY’N WEDDILL
Sicrhau statws cyfreithiol proses
yr Adolygiad Diogelu Unedig
3
Unigol

Nodi prif berchnogion ar gyfer yr
Ystorfa a'r Hwb Cydlynu

Gofynion ariannu yn y dyfodol a
sut y bydd y rhain yn cael eu
bodloni

Gwerthuso’r cynlluniau peilot

Datblygu rhaglenni hyfforddiant
ar gyfer y Cadeiryddion a buddddeiliaid allweddol, a nodi’r prif
POLISI A PHROSES themâu


Parhau gyda chynlluniau peilot a defnyddio dysgu i
ddatblygu canllawiau yn ymwneud â’r Adolygiad
Diogelu Unedig Unigol
Llunio proffiliau rôl a chyfrifoldebau ar gyfer
Cadeiryddion, Adolygwyr ac Aelodau Panel yr
Adolygiad Diogelu Unedig Unigol
Darparu iaith a chodio ar gyfer cyflwyno i’r ystorfa;
Gweithio ar MHHR a SIR a sut y gellir eu
symleiddio gyda phroses yr Adolygiad Diogelu
Unedig Unigol
Safoni Templedi Cynlluniau Gweithredu
Archwilio Cyfiawnder Troseddol a phrosesau yn
ymwneud â’r crwner ac ymgorffori’r rhain o fewn y
canllawiau;
Gweithio gyda holl Reolwyr Busnes y Byrddau
Diogelwch Rhanbarthol i ddatblygu proses yn lleol
ar gyfer yr Adolygiad Diogelu Unedig Unigol ac
ymchwilio i gyllid a gofynion o ran adnoddau

