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CYFEIRNOD ACHOS: 
 

 

       ECPR SIR DDINBYCH 2 

Adolygiad Byr                  


Adolygiad Estynedig                                                         
 

MAPF                         

 

Proses Adolygu  

  Cyd-destun Cyfreithiol    
 
Comisiynwyd Adolygiad Ymarfer Plant Estynedig gan Gadeirydd Bwrdd Diogelu Plant 
Gogledd Cymru ar argymhelliad y Grŵp Adolygu Ymarfer Plant Rhanbarthol yn unol â 
Gweithdrefnau Amddiffyn Plant Cymru Gyfan 2006, sydd wedi'u mabwysiadu gan Fwrdd 
Diogelu Plant Rhanbarthol Gogledd Cymru; hefyd yn unol â'r Canllawiau ar gyfer 
Adolygiadau Ymarfer Plant Aml-asiantaeth.  Diwallwyd y meini prawf ar gyfer yr adolygiad 
hwn o dan adran 6.1 o'r canllaw uchod, sef:   
 
Rhaid i Fwrdd gynnal adolygiad ymarfer plant estynedig yn unrhyw un o'r achosion canlynol 
o fewn ardal y Bwrdd, lle mae’n hysbys neu lle bo amheuaeth ynghylch cam-drin neu 
esgeuluso plentyn a bod y plentyn wedi: -  
 

 Marw; neu 

 Ddioddef anaf a all beryglu ei fywyd;   

 neu ddioddef nam difrifol a pharhaol i'w iechyd neu ddatblygiad;  
 

  a  
 
Bod y plentyn ar y gofrestr amddiffyn plant ac/neu’n blentyn sy'n derbyn gofal (gan 
gynnwys rhywun sydd wedi gadael gofal sy'n iau na 18 oed) ar unrhyw ddyddiad yn ystod 
y 6 mis cyn-   
 

 Dyddiad y digwyddiad y cyfeiriwyd ato uchod; neu  

  y dyddiad y mae'r awdurdod lleol neu'r asiantaethau partner perthnasol yn nodi 
bod plentyn wedi dioddef nam difrifol a pharhaol i'w iechyd a datblygiad   
 

Mae'r meini prawf ar gyfer Adolygiadau Ymarfer Plant Estynedig wedi'u nodi yn y 
rheoliadau diwygiedig, Rheoliadau Byrddau Diogelu Plant Lleol (Cymru) 2006 fel y'i 
diwygiwyd 2012. Diben yr adolygiad oedd:  
 

 Sefydlu a oedd gwersi i'w dysgu ynglŷn â sut y mae gweithwyr proffesiynol ac 
asiantaethau lleol yn gweithio gyda'i gilydd i ddiogelu plant.  

 Nodi'n glir beth yw'r gwersi hynny, sut y gellir gweithredu arnynt a beth y disgwylir 
ei newid o ganlyniad i hynny.  

  O ganlyniad byddai'n gwella gwaith rhyngasiantaethol a diogelu plant yn well.  

 Nodi meysydd o arfer da.  
 
Mae Cylch Gorchwyl yr adolygiad yn Atodiad 1.     

 

 
 
 

x 
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Methodoleg: 
 

 Galwyd panel adolygu gyda chadeirydd:  

 Penodwyd 2 Adolygydd  

 Datblygwyd llinellau amser ar gyfer pob asiantaeth a nodwyd  

 Cynhyrchwyd crynodeb/dadansoddiad o gyfranogiad pob gwasanaeth  

 Cynhaliwyd Digwyddiad Dysgu ar gyfer ymarferwyr  

 Cyfarfu'r panel adolygu a chyfrannu at yr adroddiad  

 Cynhyrchwyd Adroddiad Adolygu gyda phwyntiau dysgu / arfer da a'i gyflwyno i'r panel  

 Cyfarfu'r Panel Adolygu i gadarnhau'r adroddiad  

 Datblygwyd cynllun gweithredu o'r argymhellion  

  Cyflwynwyd Adroddiad Adolygu gan yr adolygwyr a chadeirydd y Panel Adolygu i Is-Grŵp 
Rhanbarthol Adolygiad Ymarfer Plant a Bwrdd Diogelu Plant Gogledd Cymru  

 Cyflwyno i Lywodraeth Cymru  

 Adborth i'r teulu  

 Cyhoeddi adroddiad ar NWCSB  
 

Amgylchiadau sydd wedi arwain at yr Adolygiad  
 
Cynhaliwyd yr adolygiad hwn yn dilyn marwolaeth drasig plentyn 11 oed yn dilyn pwl difrifol o 
asthma.  Ar 12/06/15 derbyniwyd y plentyn i Ysbyty Cyffredinol Dosbarth mewn ambiwlans 
gydag ataliad ar y galon oherwydd gwaethygiad difrifol ei asthma.  Roedd pryderon y bu oedi 
cyn cysylltu i gael cymorth meddygol ac nad oedd y plentyn wedi derbyn meddyginiaeth briodol 
yn y diwrnodau cyn y digwyddiad.  Cododd yr ysgol bryderon ar fore 12/06/15 fod gan y plentyn 
beswch ar y frest.  Anogwyd y plentyn i ddefnyddio'r pwmp asthma yn ystod y bore, ond gan na 
wellodd peswch y plentyn, cysylltodd yr ysgol â'r rhieni i gasglu'r plentyn.  Daeth llys-dad y 
plentyn i'w gasglu ac aeth adref am 12:15. Yna aethpwyd â'r plentyn i feddygfa'r Meddyg Teulu 
am 17:00, yn flinedig ac yn methu gorffen brawddegau.  Galwyd ambiwlans ac fe beidiodd calon 
y plentyn rhag curo ar y ffordd i'r ysbyty.  Trosglwyddwyd y plentyn i ysbyty trydyddol ac fe 
ofalwyd amdano mewn uned gofal dwys.   Yn drist, tynnwyd y peiriant anadlu ar 21/06/15 a bu 
farw'r plentyn.  Cofnodwyd achos y farwolaeth fel anaf i'r ymennydd oherwydd diffyg ocsigen yn 
dilyn pwl difrifol o asthma gan arwain at ataliad y galon.  
 
Roedd enw'r plentyn a'i frodyr/chwiorydd ar y gofrestr amddiffyn plant o 15 Mai 2014 i  4 Mehefin 
2015 o dan gategori esgeulustod.  Rhan o'r pryderon esgeulustod, oedd methiant parhaus y 
rhieni i ddiwallu anghenion iechyd y plentyn, yn enwedig mewn perthynas â'r plentyn mynegai 
a rheolaeth ei asthma.   
 
O ystyried cymhlethdod yr achos a'r cysylltiad proffesiynol parhaus gyda'r teulu, cytunodd y 
Panel Adolygiad Ymarfer Plant ar linell amser o dair blynedd cyn marwolaeth y plentyn.  
Cytunwyd hefyd y byddai digwyddiadau hanesyddol yn cael eu cynnwys at ddibenion cyd-
destunol.   Mae'r llinell amser a ystyriwyd ar gyfer yr adolygiad yn canolbwyntio ar 
ddigwyddiadau a chysylltiad asiantaeth rhwng 16.05.12 (y cyfeiriad cyntaf at atgyfeiriad at 
wasanaethau plant) hyd at farwolaeth y plentyn ar 21/06/15.   
 
Gwybodaeth Gefndirol: 

  
Roedd y plentyn mynegai yn blentyn hynaf o bump o blant.  Roedd y rhieni wedi gwahanu ond 
roedd y fam yn byw gyda phartner newydd a oedd yn dad i'r pumed plentyn.   
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Ynghyd â'i frodyr a'i chwiorydd, roedd y plentyn ar y Gofrestr Amddiffyn Plant ar ddau achlysur 
gwahanol, yn ystod 2012-13 a 2014-15. Roedd y cyfnod diweddarach o 15 Mai 2014 tan 4 
Mehefin 2015 o dan gategori esgeulustod, oherwydd camddefnydd alcohol y fam a'i methiant i 
ofalu am anghenion iechyd y plentyn.  Roedd y cyfnod cychwynnol yn ymestyn o 28 Mehefin 
2012 tan 6 Mehefin 2013 o dan gategori niwed emosiynol, lle y nodwyd cam-drin domestig fel 
ffactor risg sylweddol.   

 
Ar ôl derbyn y plentyn i'r Ysbyty Cyffredinol Dosbarth ar 12/06/15, darparwyd cyfrifon anghyson 
gan fam y plentyn ac roedd yn rhaid i'r staff meddygol ddibynnu ar y brodyr a'r chwiorydd iau i 
ddarparu cyfrif o gyflwr y plentyn.  Roedd tri aelod o staff yn pryderu fod y fam yn edrych yn flêr 
a bod arogl alcohol arni.  Gwnaed atgyfeiriad amddiffyn plant i ofal cymdeithasol yr awdurdod 
lleol.  Codwyd pryderon hefyd gan staff mewn perthynas ag edrychiad blêr y plentyn.  
Cwblhaodd yr ysbyty trydyddol atgyfeiriad amddiffyn plant hefyd oherwydd pryderon bod y fam 
yn flêr ac arogl alcohol arni ac yn ansad ar ei thraed.   Nodwyd bod y plentyn yn flêr gyda baw 
yng nghrychau'r croen ac ewinedd ac fe roddwyd triniaeth ar gyfer llau pen.   Roedd y plentyn 
wedi bod yn sâl am y chwe diwrnod blaenorol, ond ni cheisiwyd cyngor meddygol.   
 
Cyn y derbyniad hwn, roedd y plentyn wedi'i dderbyn i'r uned dibyniaeth fawr yr ysbyty 
cyffredinol dosbarth lleol ar ddau achlysur oherwydd pwl o asthma – Rhagfyr 2010 a Chwefror 
2014. Gwnaed atgyfeiriad i'r gwasanaethau cymdeithasol ym mis Chwefror 2014 oherwydd 
pryderon ynglŷn â chydymffurfiaeth wael â meddyginiaeth ac oedi cyn cysylltu â'r gwasanaethau 
meddygol.  Ar ôl y derbyniad hwn i'r Uned Dibyniaeth Fawr, ni ddaethpwyd â'r plentyn i dri 
apwyntiad adolygu mewn clinig anadlu ac fe'i atgyfeiriwyd yn ôl i'r Meddyg Teulu ar gyfer camau 
dilynol.  Ar 8 Ebrill 2015 derbyniwyd y plentyn i'r Ysbyty Cyffredinol Dosbarth Lleol oherwydd 
pwl o asthma.   
 
Drwy gydol eu bywyd byr, roedd y plentyn wedi gweld trais domestig, rhianta anghyson ac 
esgeulus a diffyg magwraeth a gofal priodol.  Roedd y rhieni yn aml yn anfodlon cynorthwyo a 
chefnogi ac roedd hanes nodedig o fethiant y rhiant rhag sicrhau bod eu plentyn yn mynychu'r 
ysgol yn rheolaidd neu'n mynychu apwyntiadau iechyd fel y bo'n briodol.  Roedd camddefnydd 
alcohol y fam yn ffactor amlwg hefyd.  Roedd hyn fwyaf amlwg yn niffyg rheolaeth asthma y 
plentyn, lle bo pryder parhaus fod y rhieni wedi methu â rheoli'r cyflwr yn briodol, er y cafwyd 
cyngor parhaus gan weithwyr proffesiynol i wneud hynny.  Drwy gydol y cyfnod a ystyriwyd yn 
yr adolygiad hwn, mae cyfnodau nodedig o bryder uchel, gan achosi proses PLO ac ystyried 
achosion llys, wedi'u dilyn gan gyfnodau lle y gwnaed cynnydd, lle bo'r rhieni wedi ymgysylltu a 
gofal y plant wedi gwella.  Roedd anghenion iechyd yn cael eu diwallu'n well, ac roedd 
presenoldeb yn yr ysgol a chyflwr y cartref wedi gwella.  Fodd bynnag, ni chynhaliwyd y 
gwelliannau hyn gan arwain at gylched ailadroddus o bryder, gwella a chau achos.  
 
 
 

Safbwynt y teulu  

 

Er y gwrthododd y teulu gyfarfod yn y dechrau, llwyddodd y ddau adolygydd i gyfarfod â'r teulu 
ar 13 Mehefin 2016. Roedd y fam, llys-dad y plentyn mynegai a'r brawd/chwaer ieuengaf yn 
bresennol yn y cyfarfod.  Roedd tad y plentyn wedi gwrthod y cyfle i gyfarfod â'r adolygwyr.   
 
Fel y gellir disgwyl, roedd y fam yn emosiynol ar adegau ond yn ymgysylltu'n dda.  Eglurodd yr 
adolygwyr broses yr adolygiad ymarfer plant a hysbysu'r teulu y byddai digwyddiad dysgu yn 
cael ei gynnal ac y byddai adroddiad terfynol yn cael ei ysgrifennu a'i rannu gyda nhw cyn ei 
ddosbarthu'n ehangach.   



CYMERADWYWYD GAN Y BWRDD – IONAWR 2017 

4 

SS/TG  28/06/2016 
 

Wrth drafod ymgysylltiad gydag asiantaethau roedd y fam yn gadarnhaol iawn ac fe nododd yn 
glir nad oedd ganddi unrhyw sylwadau negyddol mewn perthynas â hyn.  Eglurodd ei bod yn 
teimlo bod gweithwyr proffesiynol wedi gwrando arni a'i bod yn teimlo ei bod wedi derbyn 
cefnogaeth.  Fe nododd fodd bynnag ei bod yn teimlo 'bod y Gwasanaethau Cymdeithasol wedi'i 
thrin fel plentyn ar adegau'.  Nododd nad oedd yn deall pam fod gan bobl gymaint o bryderon 
am ei phlant.   

Mewn perthynas ag asthma'r plentyn, cydnabu'r fam ei bod yn deall y gallai'r cyflwr fod yn 
angheuol.  Dywedodd wrth yr adolygwyr eu bod yn mynychu'r rhan fwyaf o apwyntiadau asthma 
ond yn aml roedd pethau'n codi oherwydd bywyd teuluol prysur.  Nododd y fam fod y plentyn 
yn derbyn meddyginiaeth briodol bob amser ac yn teimlo bod y plentyn yn gallu rheoli ei 
feddyginiaeth ei hun.  

Yn ystod y cyfarfod roedd yn amlwg i'r adolygwyr bod diffyg dealltwriaeth o safbwynt y fam a'r 
llys-dad mewn perthynas â'r pryderon a fynegwyd gan weithwyr proffesiynol ynglŷn â rheolaeth 
asthma'r plentyn a'r materion ehangach yn ymwneud ag esgeulustod.    

Dywedodd y fam sawl gwaith ei bod yn falch iawn o'i phlentyn.  Disgrifiodd y plentyn fel un o fil, 
galluog, gwych ac artistig.  Siaradodd am y blynyddoedd a rannodd gyda'i phlentyn fel yr 11 
mlynedd gorau o'i bywyd a nododd ei bod yn falch ei bod yn fam i'r plentyn.   

 Y Digwyddiad Dysgu 

 

 
Cynhaliwyd y digwyddiad dysgu ar 16 Mehefin 2016. Cafwyd presenoldeb da yn y digwyddiad 
ac roedd cynrychiolaeth gan yr holl ymarferwyr ac asiantaethau perthnasol.   Yn ystod rhan 
gyntaf y bore, roedd gan ymarferwyr gyfle i adolygu cronoleg gyfunol pob asiantaeth, a 
gyflwynwyd fel llinell amser y 'system gyfan'.   Yna cyflwynodd pob asiantaeth eu hymgysylltiad 
â'r plentyn a'r teulu.  Gofynnwyd cwestiynau a gwnaed sylwadau ac adlewyrchiadau gan 
gyfranogwyr eraill.  Hysbysodd canlyniadau'r ymarfer a oedd yn seiliedig ar gronoleg ail ran y 
digwyddiad Dysgu a oedd yn canolbwyntio ar nodi rhai themâu allweddol a chanlyniadau dysgu 
ar gyfer asiantaethau allweddol sy'n gweithio gyda'i gilydd i ddiogelu plant.  Rhannwyd y 
sylwadau a gafwyd gan y teulu yn ystod yr ymweliad i'r cartref gyda'r ymarferwyr a oedd yn 
bresennol.  
 
Roedd yn amlwg iawn bod yr amgylchiadau a arweiniodd at farwolaeth y plentyn yn peri gofid 
i'r ymarferwyr cysylltiedig.  Roedd yn ddiwrnod anodd a hynod emosiynol ar gyfer yr 
ymarferwyr.  Er y cydnabuwyd bod sawl maes o arfer da ar draws yr asiantaethau, nodwyd 
rhai pwyntiau dysgu allweddol.  Mynegwyd tristwch ac ediferwch dwys drwy gydol y diwrnod 
oherwydd colled trasig bywyd ifanc.  
 
 

Materion Arferion a Sefydliadol a Nodwyd  

 
 

Naratif: 
 
Roedd yr adolygiad yn canolbwyntio ar bwyntiau dysgu allweddol a meysydd o arfer effeithiol 
ar gyfer pob asiantaeth.  
 
Arferion a dysgu sefydliadol a nodwyd o dan y themâu canlynol:  
 
 
Esgeulustod Meddygol  
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Mae asthma yn gyflwr hirdymor cyffredin sy'n gallu achosi peswch, brest dynn a diffyg anadl.  

Mae difrifoldeb y symptomau hyn yn amrywio o un unigolyn i un arall.   Gellir rheoli asthma yn 

dda yn y mwyafrif o unigolion y rhan fwyaf o'r amser, er efallai y bydd gan rai broblemau 

parhaus.  Yn achlysurol, gall symptomau asthma waethygu'n raddol neu'n gyflym, a elwir yn bwl 

o asthma neu 'waethygiad'.  Efallai y bydd angen triniaeth yn yr ysbyty ar gyfer pyliau difrifol a 

gallant beryglu bywydau mewn rhai amgylchiadau.  Fe gydnabyddir yn eang bod modd atal 

marwolaethau plant oherwydd asthma yn gyffredinol ac yn y mwyafrif o achosion mae rheolaeth 

asthma is na'r disgwyl a diffyg cydymffurfiaeth â meddyginiaeth asthma a chynlluniau 

gweithredu asthma a argymhellir wedi'u nodi fel yr achos.  

  

Roedd yn hysbys fod gan y plentyn 'asthma bregus'.  Mae'r termau hyn yn awgrymu y gall yr 
asthma newid yn gyflym o fod wedi'i reoli'n dda i fod wedi'i reoli'n wael ac mewn cyfnod byr o 
amser.  O ganlyniad roedd y plentyn yn dueddol o ddirywio'n gyflym o deimlo'n eithaf da i gael 
anhawster eithaf difrifol gydag anadlu.  Roedd yr asthma hefyd yn cael ei ystyried yn ddifrifol o 
ran yr effaith yr oedd yn ei gael ar addysg y plentyn ac dangosyddion ansawdd bywyd eraill.  
 
Mewn perthynas ag asthma'r plentyn, mae tystiolaeth o arfer da gan staff iechyd a gofal 
cymdeithasol drwy gydol eu hymgysylltiad, gan ddangos eu bod wedi gweithio'n ddiflino gyda'r 
rhieni mewn ymdrech i'w hannog i ymgysylltu â rheolaeth asthma eu plentyn.   Mae tystiolaeth 
sylweddol yn enwedig o gofnod iechyd y plentyn y darparwyd cyngor a gwybodaeth briodol i 
rieni ac y gwnaed ymdrechion i ymgysylltu â'r plentyn i reoli'r cyflwr.  Roedd nyrs yr ysgol a'r 
ymwelydd iechyd yn atgoffa'r teulu yn gyson ynglŷn ag apwyntiadau iechyd.  Pan nad oedd y 
plentyn yn mynychu apwyntiadau iechyd, roedd y nyrs ysgol yn ymateb yn rheolaidd i hyn, drwy 
gysylltu â'r teulu, aildrefnu apwyntiadau ac ail-atgyfeirio lle bo'n briodol.  Mae tystiolaeth hefyd 
bod y Meddyg Teulu yn rhagweithiol yn cysylltu ar ôl iddynt fethu apwyntiadau.  
 
Er gwaethaf hyn, nid yw'r dystiolaeth a nodwyd yn yr adroddiadau a'r asesiadau risg yn nodi'r 
risgiau i iechyd a bywyd y plentyn o bwl asthma sylweddol yn glir a digonol, er gwaethaf eu 
derbyn i'r ysbyty ar ddau achlysur sylweddol.  Nid yw'n amlwg o unrhyw gofnodion, bod 
cytundeb cyffredin amlwg ymysg y gweithwyr proffesiynol o'r difrifoldeb pe na bai'r plentyn yn 
cydymffurfio â'r apwyntiadau iechyd neu'n defnyddio eu meddyginiaeth ataliol.  Roedd y 
cyfarfod strategaeth a alwyd yn dilyn derbyniad terfynol y plentyn i'r ysbyty ar 15/06/15 yn 
arddangos y diffyg hwn:  

 
i) Hysbysodd yr ymgynghorydd o'r Ysbyty Cyffredinol Dosbarth y cyfarfod efallai nad oedd 

y plentyn wedi defnyddio ei bwmp asthma ers mis Rhagfyr 2014 pan y'i rhoddwyd ar 
bresgripsiwn gan y Meddyg Teulu. Nododd yr ymgynghorydd y dylid defnyddio'r pwmp 2 
waith y dydd a disgwylir iddo bara 2 fis. Rhannwyd pryderon fod y plentyn wedi methu 3 
apwyntiad yn y clinig anadlu. 

 
ii) Yn ystod derbyniad y plentyn i'r Ysbyty Cyffredin Dosbarth ym mis Ebrill 2015, codwyd 

pryderon nad oedd gan y plentyn ddyfais gwahanu gartref a bod pwmp asthma y plentyn 
yn wag.  

 
iii) Cofnodwyd yng nghofnod y Meddyg Teulu ym mis Mai 2015 fod y Meddyg Teulu yn 

pryderu nad oedd asthma y plentyn dan reolaeth ac roedd yn teimlo nad oedd y plentyn 
yn cymryd eu meddyginiaeth ataliol yn ddigon aml.  (Rhannwyd yr wybodaeth hon gyda'r 
gynhadledd adolygiad achos terfynol mewn adroddiad gan y Meddyg Teulu).  

 
Ni rannwyd pryderon (i) a (ii) yn y gynhadledd adolygiad terfynol ar 04/06/15, materion sy'n 
amlwg yn gwbl allweddol i ddeall y darlun cyflawn mewn perthynas ag anghenion meddygol y 
plentyn.  Nododd cynrychiolydd iechyd yn y gynhadledd adolygiad terfynol nad oedd rheolaeth 
asthma'r plentyn yn ddigonol ac roedd angen addasu rhywbeth mewn perthynas â'r 
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feddyginiaeth.  Ni chafwyd awgrym na chydnabyddiaeth gan unrhyw weithiwr proffesiynol yn y 
gynhadledd, bod iechyd gwael parhaus y plentyn o ganlyniad uniongyrchol i ddiffyg cydymffurfio 
i gymryd y feddyginiaeth yn unol â'r presgripsiwn.   

 
Mae hyn yn dangos thema ailadroddus lle bo goblygiadau peidio â rheoli asthma'r plentyn yn 
briodol yn cael ei ddiystyru. Ymddengys bod y cynlluniau amddiffyn plant a'r dadansoddiad risg 
yr oeddent yn seiliedig arnynt yn ddiffygiol mewn perthynas â deall a hyrwyddo anghenion 
iechyd sylweddol y plentyn.   Nid yw'n amlwg o unrhyw gofnod bod cytundeb cyffredin o ran 
difrifoldeb peidio â chymryd meddyginiaeth ataliol yn unol â'r presgripsiwn, ac nid oedd 
tystiolaeth y gwiriwyd hyn yn gyfundrefnol neu ei rannu gyda gweithwyr proffesiynol eraill.  
Treuliwyd cryn dipyn o amser yn y digwyddiad dysgu yn trafod y penderfyniadau a wnaed yn y 
gynhadledd adolygiad achos terfynol ar 4 Mehefin 2015 ac a oedd y penderfyniad i dynnu'r 
plentyn o'r gofrestr yn benderfyniad cywir.   Codwyd pryder ynglŷn ag iechyd y plentyn ac er 
bod y gynhadledd wedi cytuno'n unfrydol y gellir rheoli'r pryderon hyn y tu allan i amgylchedd 
cynhadledd amddiffyn plant, roedd yr adolygwyr o'r farn fod pwysigrwydd cyflwr meddygol y 
plentyn wedi'i golli ymysg y gymysgedd o faterion eraill a oedd yn peri pryder yn y teulu.   
 
Yn ogystal â hyn, mae meddygon, gwyddonwyr a dioddefwyr asthma wedi pwysleisio bod 
straen yn cyfrannu at byliau o asthma.  Fodd bynnag, dim ond y ddau ddegawd diwethaf y 
casglwyd tystiolaeth wyddonol i gadarnhau'r ddamcaniaeth hon.  Er enghraifft, mewn 
astudiaeth 18 mis o blant gydag asthma, roedd profiad  bywyd negyddol dwys (e.e. 
marwolaeth aelod agos o'r teulu) yn cynyddu'r risg o bwl dilynol o asthma bron ddwywaith 
(Sandberg et al., 2000). Roedd effaith digwyddiad negyddol dwys yn dwysau pan fo'n digwydd 
yng nghyd-destun straen cronig.  Roedd plant a oedd yn wynebu lefelau uchel o straen dwys 
a chronig yn dangos cynnydd o deirgwaith yn y risg o bwl o asthma yn y pythefnos ar ôl y 
digwyddiad hwnnw.   
 
Nid oes unrhyw amheuaeth bod y plentyn a'i frodyr/chwiorydd yn dioddef trallod emosiynol 
sylweddol yn amgylchedd eu cartref.  Roedd cam-drin domestig yn nodwedd sylweddol ac 
mae'n hynod debygol ei bod yn straen iddynt fod o amgylch eu mam pan yr oedd dan ddylanwad 
alcohol.  Mae'n debyg fod asthma'r plentyn wedi'i ddwysau oherwydd straen; fodd bynnag nid 
oedd arwydd bod straen wedi'i ystyried fel achos posibl pwl o asthma.   
 

 
Methiannau yn y broses ddiogelu mewn perthynas â rheolaeth asthma  

Nid oedd cynrychiolaeth feddygol yn y gynhadledd amddiffyn plant derfynol, a oedd hefyd yn 
nodwedd yn y cynadleddau blaenorol.  Er y darparwyd adroddiad i'r gynhadledd gan y meddyg 
teulu, ymddengys nad oedd y pryderon a godwyd mewn perthynas â meddyginiaeth asthma ar 
bresgripsiwn wedi derbyn yr ystyriaeth ofynnol.  Roedd yr adroddiad yn gryno o ran cynnwys ac 
nid oedd yn ymhelaethu ar y pryderon a godwyd.  Cydnabu'r Meddyg Teulu y byddai'n 
ddefnyddiol pe bai copi o'r meddyginiaethau wedi'i atodi i'r adroddiad, a fyddai wedi dangos nad 
oedd y plentyn yn derbyn y feddyginiaeth briodol.   Pe bai ymarferydd meddygol wedi bod yn 
bresennol yn y gynhadledd, gyda chanolbwynt penodol ar gydymffurfiaeth a chanlyniadau 
asthma, yna efallai y byddai'r wybodaeth hon wedi annog canolbwyntio'n fanwl ar y risgiau sy'n 
gysylltiedig â diffyg cydymffurfiaeth feddygol.  Dylid nodi hefyd, nad oedd yr wybodaeth a 
ddarparwyd gan y meddyg teulu wedi'i restru yn y dadansoddiad risg yng nghrynodeb y 
cadeirydd o'r gynhadledd.  
Mewn perthynas â'r sefyllfa ddifrifol a rôl yr Ysbyty Cyffredinol Dosbarth, mae rhai diffygion 
wedi'u nodi yn y broses.  Ar ôl derbyn y plentyn i'r Uned Dibyniaeth Fawr ar 8 Ebrill 2015, 
gofynnwyd am apwyntiad dilynol yn y clinig anadlu o fewn 2-4 wythnos. Fodd bynnag, yr 
apwyntiad a gafwyd oedd 28 Gorffennaf 2015, h.y. tua 3 mis yn ddiweddarach.  Mae angen 
archwilio'r rheswm dros hyn ymhellach.  Mae rhyw awgrym efallai y bydd hyn yn fater adnoddau 
pwysig sydd angen ei ddatrys.   
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Ystyriwyd ei bod yn bwysig archwilio rôl yr Ysbyty Cyffredinol Dosbarth mewn perthynas â'u 
sefyllfa pan fydd plentyn yn methu apwyntiad meddygol.   Mae'r Ysbyty Cyffredinol Dosbarth yn 
defnyddio system archebu rannol lle bo rhiant/gofalwr yn derbyn llythyr pan gynigir apwyntiad 
cychwynnol neu pan fo angen apwyntiad dilynol.  Gofynnir i'r rhiant ffonio a gwneud apwyntiad 
ar gyfer eu plentyn.  Bydd methu â gwneud hyn yn golygu yr anfonir ail gais.  Os na cheir 
ymateb, yna mae'r plentyn yn cael ei ryddhau o ofal yr ysbyty gyda llythyr yn hysbysu'r Meddyg 
Teulu. Yna mae angen ail-atgyfeirio'r plentyn yn ôl i'r system, cyn y gellir cynnig apwyntiad arall.  
Digwyddodd y patrwm hwn o ddigwyddiadau ar sawl achlysur mewn perthynas â'r plentyn ac 
felly roedd hyn yn rhoi'r cyfrifoldeb am reoli'r asthma i'r meddyg teulu.  Dylai fod gan yr ysbyty 
rôl weithredol i olrhain yr apwyntiadau a fethwyd.  Mewn amgylchiadau lle bo enw plentyn ar 
gofrestr amddiffyn plant neu wedi bod arno, dylai unrhyw fethiant i wneud apwyntiad fel y 
gofynnwyd neu fethu â mynychu apwyntiad dderbyn lefel uwch o graffu.    Mae 'Gweithdrefn 
Weithredu Safonol ar gyfer monitro plant sydd heb eu cyflwyno ar gyfer apwyntiadau neu 
oruchwyliaeth mewn lleoliad dwys a chymunedol' BIPBC yn nodi pan wrthodir ymgysylltu â 
gwasanaethau a'u bod yn hysbys oherwydd pryderon diogelu, yna dylai'r gweithiwr gofal iechyd 
cyfrifol drafod eu pryderon gyda'r tîm diogelu a gweithredu gweithdrefnau amddiffyn plant drwy 
atgyfeiriad amddiffyn plant.  Ni ddilynwyd y broses hon, gan arwain at batrwm ailadroddus o 
atgyfeirio, rhyddhau ac ail-atgyfeirio heb unrhyw ymarferydd unigol yn derbyn cyfrifoldeb 
gyffredinol i fonitro lles y plentyn.  
    
Hyd yn oed yn y ddau gyfnod pan fo enw'r plentyn ar y gofrestr amddiffyn plant, pan ddylid 
goruchwylio, monitro a chefnogi ar y lefel uchaf, roedd cofnodion yn y cofnod meddygol yn 
dangos diffyg cydymffurfiaeth â thriniaeth a methu apwyntiadau, ac ni heriwyd na chodwyd y 
rhain fel pryder sylweddol unigol.   

 
Llais y Plentyn   

Mae llais y plentyn yn ymadrodd a ddefnyddir i ddisgrifio gwir ymgysylltiad plant a phobl ifanc.  
Mae'n golygu mwy na cheisio eu safbwyntiau, a allai olygu bod y plentyn yn dweud beth y maent 
ei eisiau yn unig, yn hytrach na chymryd rhan yn yr hyn sy'n mynd i ddigwydd.  Dywedodd yr 
Arglwydd Laming wrth drafod Victoria Climbié na allai unrhyw un ddisgrifio diwrnod yn ei bywyd.  
Dylai plant a phobl ifanc gael cyfle i ddisgrifio pethau o'u safbwynt hwy.  Dylent gyfranogi'n 
barhaus, a derbyn gwybodaeth yn ôl mewn modd y gallant ei ddeall.  Dylid tystiolaethu bob 
amser bod eu llais wedi dylanwadu ar y penderfyniadau y mae gweithwyr proffesiynol wedi'u 
gwneud.  Mae sawl adolygiad blaenorol wedi tynnu sylw at y ffaith bod angen gweld plant ar eu 
pennau eu hunain gyda'r ymarferwyr heb y rhieni a'r gofalwyr mewn amgylchedd y maent yn 
teimlo'n ddiogel ynddo, er mwyn iddynt allu siarad yn agored a gonest am unrhyw bryderon 
sydd ganddynt.   
 
Yn yr achos hwn, mae llais y plentyn a'i frodyr/chwiorydd yn cael ei gynrychioli yng nghofnodion 
y gweithwyr cymdeithasol ac ym mhroses y gynhadledd, ond mae'n anodd gweld hyn yn llawn 
a sut y defnyddiwyd eu safbwyntiau mewn perthynas â chynllunio gofal.  Roedd y plentyn yn 
siarad yn eglur ac yn trafod y profiadau yn y cartref, ond nid oes cofnod yn y ffeiliau gwaith 
cymdeithasol o unrhyw gamau dilynol i unrhyw bryderon a fynegwyd gan y plentyn ac nid oes 
unrhyw dystiolaeth a oedd pethau wedi newid ar gyfer y plentyn a'i frodyr/chwiorydd.   

 
Nid oedd gwir gyfarwyddyd yn y maes hwn yn argymhelliad y gynhadledd ac ychydig iawn o 
dystiolaeth sydd i awgrymu bod yr argymhellion mewn perthynas â safbwynt y plentyn wedi'u 
gweithredu a'u cwblhau.  Oherwydd oedran y plant, byddai defnyddio 'cyfaill cynhadledd' wedi 
sicrhau y ceisiwyd safbwyntiau'r plant a'u rhannu yn y gynhadledd.  Dylid nodi ym mis Mawrth 
2015, gofynnwyd i'r plentyn gwblhau 'ymarfer wynebau' (teclyn gweledol a ddefnyddir gyda 
phlant i nodi sut y maent yn teimlo).  Ticiodd y plentyn y blwch 'Rwy'n teimlo'n sâl'.  Nid oes 
unrhyw arwydd yng nghofnodion gwaith cymdeithasol a oedd hyn yn deimlad cyffredinol a 
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fynegwyd gan y plentyn neu'n ymateb penodol am ei fod yn teimlo'n sâl yn gyffredinol.  Nid oes 
unrhyw dystiolaeth o naratif na chamau dilynol ar gyfer yr ymgynghoriad hwn.  Roedd hwn yn 
gyfle a gollwyd o bosib i ymchwilio teimladau'r plentyn ac i fynd i'r afael â materion o ran 
cydymffurfiaeth â meddyginiaeth.    
 
Rhannu Gwybodaeth 

 
Mae wedi'i hen sefydlu bod arfer effeithiol diogelu wedi'i seilio ar wybodaeth effeithlon ac 
effeithiol yn fewnol rhwng asiantaethau a'r amgylchedd aml-asiantaeth ehangach.  Mae 
gwerthusiad Ofsted o adolygiadau achos difrifol o 1 Ebrill 2009 i 31 Mawrth 2010 yn nodi bod 
problemau cenedlaethol o ran sut mae gwybodaeth yn cael ei cheisio a'i rhannu.  Mewn 
perthynas â'r achos hwn, tynnodd yr adolygiad sylw at dystiolaeth o gyfathrebu gwych yn fewnol 
rhwng asiantaethau unigol ac yn allanol rhwng iechyd, gwasanaethau cymdeithasol yr 
awdurdod lleol ac addysg: er enghraifft, mae tystiolaeth o gyswllt da rhwng y Meddyg Teulu a'r 
nyrs asthma a chyfathrebu rheolaidd dros e-bost rhwng yr Ymwelydd Iechyd a'r Gwasanaethau 
Cymdeithasol, gan ddarparu diweddariadau ar yr achos a rhannu gwybodaeth newydd.  Mae 
tystiolaeth dda bod atgyfeiriadau amddiffyn plant wedi'u cwblhau'n briodol a bod gwybodaeth 
yn cael ei rhannu rhwng asiantaethau yn brydlon. Roedd amgylchiadau fodd bynnag, pan fo 
bylchau o ran rhannu gwybodaeth berthnasol yn golygu nad oedd rhai gweithwyr proffesiynol 
yn derbyn darlun llawn a phan fo digwyddiadau episodaidd yn digwydd, nid oeddent yn cael eu 
hystyried fel arwydd o batrymau hanesyddol hir dymor.  
 
Amlygodd y digwyddiad dysgu bod diffyg cyfathrebu rhwng yr Ysbyty Cyffredinol Dosbarth a'r 
staff iechyd cymunedol.  Daeth yn amlwg yn ystod y digwyddiad nad oedd pryderon a godwyd 
gan staff yn yr Ysbyty Cyffredinol Dosbarth yn ystod cyfnod y plentyn yn yr ysbyty ym mis Ebrill 
2015, mewn perthynas â phwmp asthma gwag y plentyn a dim dyfais gwahanu, wedi'i rannu 
gyda'r tîm iechyd ehangach na'r gwasanaethau cymdeithasol, er bod y plentyn ar y gofrestr 
amddiffyn plant. Pe bai'r wybodaeth hon wedi'i rhannu, yna byddai'r pryderon sylweddol hyn yn 
achos pryder yn y gynhadledd adolygu ym mis Mehefin pan dynnwyd y plant oddi ar y gofrestr.  
Mae llinell amser yr asiantaeth iechyd unwaith eto yn tynnu sylw at y problemau gan nad oes 
gan weithwyr iechyd proffesiynol systemau rhannu data cyffredin ar gyfer cofnodion cleifion; 
mae hon yn broblem genedlaethol.  Nid oedd ymdeimlad o safbwynt a rennir a allai nodi 
patrymau o fethu apwyntiadau, anghysondebau a risg.   
 
Asesu a Rheoli Risg  

 
Mae cofnodion sawl cynhadledd achos, grŵp craidd a chofnodion eraill awdurdod lleol yn 
cyfeirio at y defnydd o offer asesu safonol gan gynnwys y Proffil Gofal Graddedig, Asesu Risg 
Bruce Thornton ac asesiad risg 2.   O fewn cofnodion y gynhadledd adolygu derfynol ar 4 
Mehefin cofnodwyd bod Proffil Gofal Graddedig ac Asesiad Amcanion 2 wedi'i gwblhau gyda'r 
teulu, fodd bynnag nid yw cofnodion y gwaith cymdeithasol yn arddangos y cwblhawyd neu y 
diweddarwyd y dogfennau hyn.  Roedd cynadleddau blaenorol wedi nodi'r angen i gwblhau'r 
dogfennau hyn fel blaenoriaeth, ond roedd y broses wedi methu â chwestiynu pam nad oedd y 
dogfennau hyn wedi'u cwblhau'n gwbl briodol.   Er bod y digwyddiad dysgu yn nodi bod staff yn 
ymwybodol o beth y mae proffil gofal graddedig / asesiad risg Bruce Thornton yn ei fesur, 
nododd y panel adolygu nad oedd yr asesiadau hyn wedi'u cwblhau er y derbyniwyd 
argymhellion penodol gan y gynhadledd achos.    

 
Mewn perthynas â'r diffygion hyn, dylid nodi bod y plentyn wedi'i dynnu o'r gofrestr ar 4 Mehefin 
2015- fodd bynnag, pan aeth i'r ysbyty wyth niwrnod yn ddiweddarach ar 12 Mehefin 2015, 
disgrifiwyd ei gyflwr fel gwael iawn, gyda llau pen a baw ar ei groen, gan awgrymu bod 
esgeulustod yn parhau i fod yn broblem sylweddol.  Er y bu ymweliad i'r cartref heb rybudd ar 
11 Mehefin gan ofalwyr cymdeithasol oherwydd pryderon a godwyd gan yr ysgol ynglŷn ag yfed 
y fam, nid oedd y plentyn gartref gan ei fod yn yr ysgol, felly ni welodd y gweithiwr ar ddyletswydd 
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y plentyn.   Yn y digwyddiad dysgu, nododd yr ysgol nad oedd unrhyw bryderon gormodol am 
ei gyflwr pan fynychodd y plentyn yr ysgol ar 11 a 12 Mehefin, felly mae anghysondeb am safon 
y glendid a adroddwyd gan weithwyr iechyd proffesiynol ac asiantaethau eraill.  Mae'n anodd 
deall sut y gallai cyflwr y plentyn ddirywio mor gyflym rhwng y dyddiadau hyn.  Credai'r 
adolygwyr, pe bai'r proffiliau gofal graddedig wedi'u cwblhau'n briodol yn unol â'r cyfarwyddyd, 
yna byddai asesiad ystyrlon o'r materion esgeulustod wedi'i bennu yn y gynhadledd achos 
derfynol.  
  
           Amlinelliad Cyfraith Gyhoeddus 
 
Nodwyd nad oedd proses Amlinelliad Cyfraith Gyhoeddus wedi'i rheoli'n briodol ar y pryd.  
Ychydig o eglurder sydd o ran proses Amlinelliad Cyfraith Gyhoeddus a'i berthynas â 
gweithgarwch amddiffyn plant, gan gynnwys cynadleddau.   Roedd hyn wedi arwain at osod y 
broses ar ymylon y broses amddiffyn plant, pan ddylai gynhyrchu cyfres benodol o ofynion.   Prif 
ddiben y broses yw trafod beth y gellir ei wneud i gynorthwyo'r teulu i ofalu am eu plant a beth 
y gall yr Awdurdod Lleol ei ddarparu cyn ystyried achosion cyfreithiol.   Derbyniodd adolygiad 
mewnol nad oedd y broses wedi'i chyflawni'n briodol ar unrhyw adeg, roedd diffyg gafael arni 
ac roedd yn darfod.  Terfynwyd cyfarfod pwysig ac fe ohiriwyd cyfarfod arall ac mae'n debyg 
bod casgliad y broses yn seiliedig ar benderfyniad un gweithiwr cymdeithasol, a gyfathrebwyd 
dros e-bost.   Roedd tystiolaeth o ddiffyg ymgysylltiad sylweddol gan y rhieni drwy gydol y llinell 
amser, gan gynnwys peidio â mynychu'r gynhadledd achos a'r grŵp craidd, gyda chyfnodau byr 
o gydymffurfiaeth yn dilyn hynny.   Dylai bod y diffyg cydymffurfio yn destun her drylwyr ac yn 
sbardun ar gyfer camau cyfreithiol pellach.   Er mwyn diogelu plant yn briodol, dylai bod 
canlyniadau oherwydd diffyg cydweithrediad gyda grwpiau craidd / cynhadledd 
achos.  Ymddengys bod pryderon cychwynnol ynglŷn â'r materion hyn wedi'u cyfathrebu drwy'r 
broses, ond ymddengys eu bod wedi colli momentwm.  Nid oes unrhyw dystiolaeth i awgrymu 
y darparwyd gohebiaeth glir i'r teulu i nodi bod yr awdurdod lleol yn ystyried camau cyfreithiol.   
 

Cydymffurfiaeth Cudd  
 

Drwy gydol y llinell amser mae tystiolaeth o ymgysylltiad achlysurol gan y rhieni gyda chyfnodau 
o wrthwynebu ac amharodrwydd i ddelio ag asiantaethau partner i ddilyn.  Mae Cydymffurfiaeth 
Cudd yn cael ei gydnabod fel dull o liniaru ymyrraeth broffesiynol lle bo'r rhiant yn ymddangos 
fel eu bod yn cydweithio gyda'r asiantaethau lles plant i liniaru pryderon proffesiynol ac yna'n 
dychwelyd i'r arferol.   Gall hyn ei gwneud yn anodd iawn ar gyfer yr holl weithwyr proffesiynol 
sy'n gysylltiedig â theulu i gynnal safbwynt gwrthrychol o gynnydd o ran diogelu lles y 
plentyn.  Yn ymchwiliad Victoria Climbie, awgrymodd yr Arglwydd Laming (2003) bod angen i 
weithwyr cymdeithasol arfer 'ansicrwydd parchus' wrth gymhwyso gwerthusiad beirniadol i 
unrhyw wybodaeth yr oeddent yn ei derbyn a chadw meddwl agored.   
Drwy gydol yr adolygiad hwn, mae enghreifftiau clir lle bo'r teulu wedi ymgysylltu'n dda, wedi 
mynychu cyfres o apwyntiadau iechyd ac ymgysylltu â phrosesau cynhadledd plant gyda 
chyfnod o beidio â chysylltu wedi hynny.   Mae Gwasanaethau Cymdeithasol yr Awdurdod 
Lleol wedi cydnabod bod trafodaethau ynglŷn â'r teulu ar adegau wedi golygu bod y staff yn 
'rhy optimistaidd ynglŷn â newidiadau yn y teulu hwn'.  

 

Roedd yn amlwg o'r dogfennau a gasglwyd, bod y staff allweddol a oedd yn gysylltiedig â'r 

teulu yn parhau i fod yn optimistaidd o ran ymgysylltiad parhaus y teulu, er gwaethaf tair 

blynedd sylweddol o ddiffyg ymgysylltiad ac ymgysylltiad achlysurol ar y gorau.  Wrth edrych 

yn ôl o bwynt breintiedig ac annibynnol, mae rhai pryderon bod gweithwyr proffesiynol yn rhy 

optimistaidd ynglŷn â mân welliannau a nodwyd yn y teulu, pan fo'r fam yn ymgysylltu'n 

rhannol â'r gwasanaethau.  Roedd angen i ymarferwyr chwilio am dystiolaeth i ddangos bod y 

newid yn un gwirioneddol a hirdymor.   
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Ansawdd goruchwyliaeth yw un o'r ffactorau sylfaenol i annog ymarferwyr i ddatblygu 

safbwynt beirniadol.   Nododd y digwyddiad dysgu bod gan arweinwyr tîm lwyth gwaith 

sylweddol eu hunain ac yn cael anhawster darparu goruchwyliaeth gyson i'w staff – nododd y 

Cadeirydd nad oedd hyn yn arfer da, ac yn fater a oedd angen adolygiad pellach gan yr uwch 

dîm rheoli yn yr adran gofal cymdeithasol i sicrhau fod gan reolwyr ddigon o amser i 

oruchwylio'r achosion mwy cymhleth yr oedd eu tîm yn ymdrin â nhw.  

Materion Arfer Da a Nodwyd  

 
 

Gwasanaethau Cymdeithasol yr Awdurdod Lleol 
 

O ran yr Adran Gwasanaethau Cymdeithasol, roedd tystiolaeth o rywfaint o arfer da o'r 
wybodaeth a'r dogfennau a ddarparwyd a'r ymdrechion parhaus a wnaed i annog rhieni i 
gydymffurfio ag apwyntiadau iechyd ac i ddiwallu anghenion y plentyn a'u brodyr/chwiorydd.   
Mae'r dogfennau yn dangos cofnod clir o gydymffurfiaeth gydag   
ymweliadau statudol a grwpiau craidd rheolaidd. Roedd cofnodion da o gynadleddau achos ac 
roedd y trafodaethau wedi'u strwythuro'n briodol.   Roedd cynlluniau amddiffyn plant yn cael eu 
hadolygu'n rheolaidd gan dynnu sylw at feysydd o gynnydd ac yn darparu arwydd clir o'r 
meysydd gwella yr oedd angen mynd i'r afael â nhw.   
 
BIPBC 
 
Mae tystiolaeth gref yn y llinell amser ac o'r trafodaethau a gynhaliwyd yn y digwyddiad dysgu 
o arfer da yn rheolaeth asthma'r plentyn o safbwynt iechyd.  Mae tystiolaeth gref o gyfathrebu 
achos rhwng yr holl weithwyr iechyd proffesiynol dan sylw gan gynnwys y Meddyg Teulu, nyrs 
arbenigol asthma, nyrs yr ysgol ac ymwelydd iechyd.  Yn ogystal â hyn, mae tystiolaeth o 
gyfathrebu rhagorol rhwng staff iechyd ac asiantaethau allanol.  Roedd nyrs yr ysgol a'r meddyg 
teulu yn rhagweithiol mewn perthynas â threfnu ac aildrefnu apwyntiadau a fethwyd ar gyfer y 
plentyn.  Roedd cynllun rheoli asthma ar waith yn yr ysgol ac roedd hyfforddiant wedi'i ddarparu 
gan nyrs yr ysgol mewn perthynas â staff allweddol, y plentyn a'i rieni.  Mae tystiolaeth yng 
nghofnod iechyd y plentyn bod y nyrs ysgol wedi parhau i geisio pwysleisio pwysigrwydd 
cydymffurfio â meddyginiaeth asthma i'r plentyn a'r rhieni ac wedi ceisio annog y plentyn i reoli 
ei asthma ei hunan.  
 
Mae tystiolaeth o ddogfennau cyfoes iawn yng nghofnod iechyd y plentyn yn unol â chod NMC 
ar gadw cofnodion a llywodraethu gwybodaeth BIPBC.  Darparwyd goruchwyliaeth Diogelu 
Clinigol yn unol â pholisi goruchwylio BIPBC.  Roedd pryderon ynglŷn â diffyg ymgysylltiad ag 
apwyntiadau iechyd yn cael eu rhannu'n briodol gyda chydweithwyr aml-asiantaeth drwy 
alwadau ffôn, adroddiadau iechyd ar gyfer cynadleddau achos a grwpiau craidd a chyfarfodydd.  
 
Mae cofnodion y meddyg teulu hefyd yn nodi trafodaethau priodol ac atgyfeiriadau a wnaed i'r 
gwasanaethau cymdeithasol yn sgil edrychiad gwael a diffyg cydymffurfiaeth ag apwyntiadau 
iechyd.   
 
Mae'r cofnodion hefyd yn awgrymu bod apwyntiadau asthma a fethwyd yn cael eu holrhain a 
gwnaed apwyntiadau ychwanegol ar gyfer y plentyn.     
 
           Addysg 
 
Nodwyd bod y plentyn yn unigolyn galluog a thalentog a oedd yn mwynhau'r ysgol.   Roedd 
presenoldeb yn yr ysgol yn isel yn gyson oherwydd trefn wael yn y cartref.  Roedd yr ysgol yn 
cael trafferthion ymgysylltu â'r fam, a nodwyd y llys-dad fel y prif bwynt cyswllt mewn perthynas 
â'r plant.  Roedd addysg yn gweithio'n dda gyda'u cydweithwyr aml-asiantaeth, yn arddangos 
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presenoldeb da mewn cyfarfodydd amddiffyn plant ac yn gwneud atgyfeiriadau priodol i 
wasanaethau cymdeithasol yr awdurdod lleol pan y nodwyd pryderon.  Cydnabu addysg yr 
anawsterau o ran ymgysylltu â'r rhieni, ond cadarnhawyd eu bod yn canolbwyntio ar sicrhau 
bod y plant yn derbyn addysg yn rheolaidd drwy drafodaethau rheolaidd gyda Gweithiwr 
Cymdeithasol Addysg a sicrhau bod cefnogaeth briodol yn ei le ar gyfer y plant tra yn yr ysgol.  
 
 

Casgliad: 
 
Mae hon yn sicr yn farwolaeth drasig a chynnar plentyn ifanc a oedd yn destun esgeulustod a 
niwed emosiynol drwy gydol ei fywyd ifanc.  Roedd gan y plentyn nifer o anghenion iechyd ac 
yn dibynnu ar ei rieni i sicrhau ei fod yn mynychu apwyntiadau gydag ystod o ymarferwyr iechyd.  
Roedd tystiolaeth glir wedi'i nodi drwy gydol y broses adolygu nad oedd hyn yn cael ei reoli'n 
ddigonol gan ei rieni am amrywiaeth o resymau, yn bennaf oherwydd anghenion iechyd ac 
emosiynol y fam, er gwaethaf ymdrechion diflino a wnaed gan nifer o weithwyr proffesiynol 
allweddol.  
 
Mae gwersi i'w dysgu er mwyn gwella arferion.  Achoswyd marwolaeth y plentyn oherwydd pwl 

difrifol o asthma.  Mae'n amlwg yn y dogfennau, bod y risgiau a oedd yn gysylltiedig â chyflwr y 

plentyn yn hysbys i bawb dan sylw o'r gynhadledd gyntaf yn 2012. O'r ymgysylltiad cychwynnol 

hwn, pwysleisiwyd yn glir mai prif gyfrifoldeb y rhieni oedd sicrhau bod meddyginiaeth ataliol yn 

cael ei chymryd yn unol â'r presgripsiwn a bod unrhyw broblemau anadlu yn cael eu cyflwyno 

ar gyfer ymyrraeth feddygol ar unwaith.  Fodd bynnag, er gwaethaf y pryderon a godwyd mewn 

perthynas ag oedi cyn cysylltu â gwasanaethau meddygol, diffyg cydymffurfiaeth gyda 

meddyginiaeth ac apwyntiadau meddygol, nid oedd y graddau yr oedd yn cymryd ei 

feddyginiaeth asthma neu ddim yn ei gymryd erioed wedi'i gadarnhau, ei herio'n briodol na'i 

fonitro'n ddigon llym.  Nid oedd unrhyw fonitro systematig i nodi a gasglwyd y  presgripsiwn, a 

oedd y pympiau asthma yn cael eu defnyddio a beth oedd gwir amlder y defnydd.  Roedd y 

plentyn yn cael ei ddisgrifio'n gyson gan y rhai oedd yn ei adnabod, fel plentyn galluog a 

thalentog gyda photensial gwych; roedd yr adran yn gwybod hynny.  Ein safbwynt ni yw dylai 

bod ymateb a oedd yn fwy rhagweithiol gan yr holl weithwyr proffesiynol i annog y plentyn i 

gofnodi'r defnydd ac i ymgysylltu'n weithgar i reoli'r cyflwr ei hunan.  

 

Roedd y cyfuniad o esgeulustod, trais domestig hanesyddol, rhieni gwrthwynebol ac anghenion 

iechyd cymhleth y plentyn yn golygu bod rheoli risgiau'r teulu hwn yn hynod o heriol.  Daeth yr 

adolygwyr i'r casgliad oherwydd cymhlethdod yr achos a'r ystod o bryderon a nodwyd yn y teulu, 

collwyd difrifoldeb cyflwr meddygol y plentyn yn y broses ddiogelu ac ni roddwyd digon o 

bwyslais ar ganlyniadau posibl esgeulustod meddygol.    

 

Rydym yn ddiolchgar iawn bod y fam a'r llys-dad wedi cytuno i gyfarfod â ni fel yr adolygwyr yn 

y diwedd, gan ei fod wedi'n galluogi i dderbyn gwir ymdeimlad o'r plentyn a beth yr oedd yn ei 

olygu i'r rhai yr oedd yn ei garu a'i golli'n fawr.  Ymgysylltodd y fam yn dda gyda'r adolygwyr ac 

ein dealltwriaeth ni oedd nad oedd hi'n beio unrhyw unigolyn neu asiantaethau a ymgysylltodd â'r 

teulu, ond i'r gwrthwyneb, roedd yn ddiolchgar am y gefnogaeth yr oeddent wedi'i darparu iddi hi a'i 

theulu.   

 
Mae'n rhaid cydnabod y bu hyn yn broses anodd ac emosiynol ar gyfer ein cydweithwyr 
proffesiynol sydd wedi cefnogi a chynorthwyo gydag adolygiad anodd iawn.   Rydym wir yn 
gwerthfawrogi eu hymgysylltiad a'u cydweithrediad.  
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Gwella Systemau ac Arferion  

 
 

Er mwyn hyrwyddo dysgu o'r achos hwn, nododd yr adolygiad y camau gweithredu 
canlynol ar gyfer Bwrdd Diogelu Plant Gogledd Cymru a'r asiantaethau sy'n aelodau o'r 
Bwrdd:  
 
Cydnabu'r adolygwyr bod asiantaethau unigol eisoes wedi adlewyrchu ar eu harferion a 
nodwyd yn yr adroddiad ac wedi cyflwyno newidiadau sylweddol mewn perthynas â'r 
broses a'r arferion er mwyn mynd i'r afael â rhai o'r pryderon a godwyd yn yr adroddiad.     

 
 

1) Rydym yn argymell y dylai'r holl asiantaethau adolygu arferion presennol er mwyn sicrhau 
bod dymuniadau a theimladau'r plant yn derbyn sylw.  Pan fo'n briodol dylai plant a phobl 
ifanc gael cyfle i gyfrannu'n uniongyrchol at wneud y penderfyniadau ac at yr asesiadau o 
anghenion a risg a dylid dogfennu hyn.  

 
 
2) Rydym yn argymell bod yr awdurdod lleol yn cymryd rheolaeth glir o'r gweithgarwch 

Amlinelliad Cyfraith Gyhoeddus gyda'r safonau a gytunwyd ar gyfer llythyrau a 
phenderfyniadau.  Mae'n rhaid dilyn a gweithredu ar yr holl ddatganiadau ysgrifenedig o 
ganlyniadau ar gyfer rhieni.  

 
 
3) Rydym yn argymell bod Protocol Amlinelliad Cyfraith Gyhoeddus aml-asiantaeth yn cael ei 

ddatblygu gan gynnwys rhaglen hyfforddiant.   Rydym yn argymell er mwyn sicrhau bod 
ymgynghoriad â phlant yn rhan blaenllaw o weithredoedd yr holl ymarferwyr, bod 
ymagwedd arwyddion diogelwch yn cael ei mabwysiadu gan Wasanaethau Cymdeithasol 
yr Awdurdod Lleol i sicrhau bod llais y plentyn wrth wraidd holl achosion plant.    

 
 
 
4) Rydym yn argymell bod yr holl gynadleddau yn dilyn ymagwedd Arwyddion Diogelwch i 

nodi risg, manylu ar ffactorau amddiffyn ac egluro ffactorau sy'n cymhlethu a meysydd 
aneglur.  Dylid datblygu cynllun hyfforddi mewn perthynas â hyn.  

 
 
5) Rydym yn argymell bod BIPBC yn sicrhau bod eu staff yn cymhwyso eu polisïau'n gywir yn 

enwedig o ran y polisi methu apwyntiadau.  
 

6) Rydym yn argymell pan fydd plentyn ar y gofrestr amddiffyn plant a'i bod yn hysbys fod 
ganddynt salwch cronig penodol neu anghenion iechyd cymhleth, dylent dderbyn cynllun 
iechyd unigol sydd wedi'i integreiddio i'r asesiadau gwaith cymdeithasol a chynllun 
amddiffyn plant.  Dylai'r cynllun gofnodi pob gwasanaeth / ymarferydd sy'n gysylltiedig â 
gofal y plentyn.  Dylai bod y cynllun iechyd yn eitem sefydlog ar y rhaglen ar gyfer 
cynadleddau achos a grwpiau craidd.  

 

7) Rydym yn argymell pan fo'n hysbys fod gan blentyn ar y gofrestr amddiffyn plant salwch 
cronig penodol neu anghenion iechyd cymhleth, mae'n rhaid i ymarferydd meddygol 
fynychu'r holl gynadleddau achos ac adolygiadau cychwynnol.  Rydym yn argymell y dylid 
rhoi rhywfaint o ystyriaeth i gynrychiolaeth meddygol ar y grŵp craidd, ond yn cydnabod 
efallai y byddai'n anodd i BIPBC ddarparu'r adnodd hwn.  
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8) Rydym yn argymell pan fo gan blentyn ar y gofrestr amddiffyn plant salwch cronig penodol 
neu anghenion iechyd cymhleth, dylid nodi gweithiwr iechyd proffesiynol ar y cam cynharaf 
posibl i dderbyn cyfrifoldeb gyffredinol am sicrhau bod anghenion iechyd y plentyn yn cael 
eu diwallu.   

 

9) Rydym yn argymell bod yr holl asiantaethau yn ailystyried eu sefyllfa bod aelod sefydlog yn 
mynychu'r cynadleddau achos cychwynnol yn unig.   

 

 
10) Rydym yn argymell y dylid gweithredu cyrsiau hyfforddi aml-asiantaeth i sicrhau bod 

pwysigrwydd cydymffurfiaeth gadarn gyda chyfarwyddebau cynhadledd yn cael eu deall a'u 
monitro'n llawn – mae hwn ar y gweill.  

 

11) Rydym yn argymell bod yr arfer da diweddar a gyflwynwyd gan feddygfa'r plentyn, lle bo'r 
holl blant ar y gofrestr amddiffyn plant yn cael eu hadolygu'n electronig yn fisol gan eu 
Meddyg Teulu i sicrhau cydymffurfiaeth gyda meddyginiaeth, yn cael ei weithredu ar draws 
Gogledd Cymru.  

 

12) Rydym yn argymell bod yr holl asiantaethau yn adolygu eu system cefnogi staff i sicrhau 
bod yr holl staff yn cael eu cefnogi a'u briffio'n llawn ynglŷn â'r broses, pan fyddant yn 
cyfranogi at Adolygiad Ymarfer Plant.   

 

13) Rydym yn argymell adolygiad cynhwysfawr o lwyth gwaith yr holl arweinwyr tîm yn y 
Gwasanaethau Cymdeithasol i sicrhau fod ganddynt ddigon o amser o'r neilltu i ddarparu 
goruchwyliaeth gyson o'u staff wrth ddelio ag achosion cymhleth.  
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Datganiad gan yr Adolygydd  

 

ADOLYGYDD 

Datganiad o annibyniaeth o'r achos  
Datganiad sicrwydd ansawdd cymhwyster  
Rwy'n gwneud y datganiad canlynol cyn cyfrannu at yr adolygiad dysgu hwn:-  

 
Nid wyf wedi bod yn gysylltiedig â'r plentyn na'r teulu'n uniongyrchol, nac wedi darparu cyngor 

proffesiynol ynglŷn â'r achos.  

   Nid wyf wedi bod yn rheolwr atebol uniongyrchol ar gyfer unrhyw un o'r ymarferwyr dan sylw. 

Mae gennyf y cymwysterau cydnabyddedig priodol, yr wybodaeth, profiad a'r hyfforddiant i ymgymryd 

â'r adolygiad.  

   Cynhaliwyd yr adolygiad yn briodol ac roedd ei ddadansoddiad a'i werthusiad o'r materion yn 

drylwyr fel y nodwyd yn y Cylch Gorchwyl.  

 

Adolygydd 
1 (Llofnod)  

 

 

 

Adolygydd 
2 (Llofnod)  

 
 

 

 

Enw 
(Printiwch) 

 

 

Sara Scott 

 

Enw 
(Printiwch) 

 

 

Tim Green 

 

Dyddiad: 
 

                           /2016 
 

Dyddiad 
 

                           /2016 

 

 

Cadeirydd y Panel 
Adolygu 
(Llofnod) 

 

 

Enw 
(Printiwch) 

 Marian Parry Hughes 

 
Dyddiad 

 
                            /2016 
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Atodiad 1: Cylch Gorchwyl 
 

 
 
 
 

CYLCH GORCHWYL 

ADOLYGIAD YMARFER PLANT ESTYNEDIG 

SIR DDINBYCH 2 / 2015  

CYFLWYNIAD 

 Mae'r Adolygiad Ymarfer Plant Estynedig hwn wedi'i gomisiynu gan Gadeirydd Bwrdd Diogelu Plant 

Gogledd Cymru ar argymhelliad y  Grŵp Adolygu Ymarfer Plant ar 4 Medi 2015. Yn unol â Chanllawiau 

Diogelu Plant:  Gweithio gyda'n Gilydd o dan Ddeddf Plant 2004' ac AWCPP 2008 sydd wedi'u mabwysiadu 

gan Fwrdd Diogelu Plant Gogledd Cymru.   

 Mae Panel Adolygu Aml-asiantaeth a chadeirydd panel adolygu wedi'u nodi gan y Grŵp Adolygu Ymarfer 

Plant Rhanbarthol ac mae adolygwyr annibynnol wedi'u henwebu i ymgymryd â'r adolygiad; Sara Scott, 

Nyrs Glinigol Arbenigol Diogelu Plant BIPBC a DI Tim Green o Heddlu Gogledd Cymru.   Penodwyd Marian 

Parry Hughes, Pennaeth Gwasanaethau Plant a Theuluoedd, Cyngor Gwynedd, BIPBC fel Cadeirydd y Panel 

Adolygu.  Bydd y tîm adolygu yn adrodd cynnydd yn rheolaidd i'r Grŵp Adolygu Ymarfer Plant Rhanbarthol.  

 Bydd y Rheolwr Busnes yn gyfrifol am drefniadau llywodraethu ar gyfer cadw dogfennau.  

PANEL 

Marian Parry Hughes (Cadeirydd)  Pennaeth Gwasanaethau Plant a Theuluoedd, Cyngor Gwynedd   

Sara Scott, (Adolygydd)  Nyrs Glinigol Arbenigol Diogelu Plant, BIPBC  

Tim Green (Adolygydd)  Ditectif Arolygydd, Heddlu Gogledd Cymru   

Eryl Roberts Heddlu Gogledd Cymru 

Colin Tucker Uwch Reolwr ar gyfer y Gwasanaethau Plant   

Wayne Wheatley Addysg 

Lynda Collier Nyrs Glinigol Arbenigol Diogelu Plant BIPBC  

Dr Lindsay Groves Meddyg Enwebedig Diogelu Plant, BIPBC  

Yvonne Harding Pennaeth Nyrsio, Rhanbarth Plant BIPBC  
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PWRPAS  

 

 Sefydlu a oes gwersi i'w dysgu ynglŷn â sut y mae gweithwyr proffesiynol ac asiantaethau lleol yn gweithio 

gyda'i gilydd i ddiogelu plant.  

 Nodi'n glir beth yw'r gwersi hynny, sut y gellir gweithredu arnynt a beth y disgwylir ei newid o ganlyniad i 

hynny.  

  O ganlyniad byddai'n gwella gwaith rhyngasiantaethol a diogelu plant yn well.  

 Nodi esiamplau o arfer da. 

 

CYLCH GORCHWYL 

Y cylch gorchwyl a gytunwyd ar gyfer yr adolygiad hwn yw:-  

 

1. Bydd yr asiantaethau canlynol yn darparu llinell amser o'r camau gweithredu a 

gymerwyd gan bob asiantaeth yn y 36 mis cyn y digwyddiad (20/6/12 – 20/6/2015)   

 Gwasanaethau Plant Sir Ddinbych  

  Nyrs Ysgol 

 Pediatreg (Dwys - BIPBC)  

 Pediatreg ( Alder Hey)  

 Addysg 

 Yr Heddlu  

 Meddyg Teulu 
 

2. Bydd crynodeb/dadansoddiad o ymgysylltiad pob asiantaeth hefyd yn cael ei gynhyrchu 

gan y gwasanaethau uchod.  Bydd hyn yn cynnwys gwybodaeth gefndir ychwanegol o du 

allan i'r terfyn amser ar gyfer yr adolygiad ynghyd â dadansoddiad cychwynnol o'r 

materion allweddol dan sylw, mynegiant o faterion pellach i'w hystyried gan yr 

Adolygydd ac unrhyw argymhelliad os yn briodol.  

3. Efallai y gofynnir i wasanaethau eraill ddarparu llinell amser ar ôl adolygu'r wybodaeth a 

ddarperir.  

4. Penderfynu a yw'r penderfyniadau a'r camau a gymerwyd yn yr achos yn cydymffurfio â 

pholisïau a gweithdrefnau lleol a chenedlaethol.  

5. Archwilio gwaith rhyngasiantaethol a darpariaeth gwasanaeth ar gyfer y plentyn.  

6. Penderfynu i ba raddau yr oedd penderfyniadau a chamau gweithredu yn canolbwyntio 

ar y plentyn  

7. Ystyried a oedd gwybodaeth berthnasol neu hanes blaenorol am y plant ac /neu 

aelodau'r teulu yn hysbys ac wedi'u hystyried yn asesiadau'r gweithwyr proffesiynol, 
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wrth gynllunio a gwneud penderfyniadau mewn perthynas â'r plentyn, y teulu a'r 

amgylchiadau.  Sut gyfrannodd y wybodaeth hon at y canlyniad ar gyfer y plant?  

8. Ystyried a oedd y Cynllun Amddiffyn Plant a chynllun plentyn sy'n derbyn gofal yn 

gadarn ac yn briodol ar gyfer y  plentyn, y teulu a'r amgylchiadau.  

9. Ystyried a oedd y cynllun wedi'i weithredu'n effeithiol, ei  fonitro a'i adolygu ac a oedd yr 

holl asiantaethau wedi cyfrannu'n briodol at ddatblygiad cynllun aml-asiantaeth.  

10. Nodi pa agweddau o'r cynllun oedd wedi gweithio'n dda a'r rhai nad oeddent yn 

llwyddiannus a pham?  

11. Nodi i ba raddau yr oedd yr asiantaethau yn herio ei gilydd o ran effeithiolrwydd y 

cynllun, gan gynnwys cynnydd yn erbyn canlyniadau a gytunwyd ar gyfer y plentyn  

12. Penderfynu a oedd dyletswyddau statudol perthnasol yr asiantaethau oedd yn gweithio 

gyda'r plentyn wedi'u diwallu?  

13. Nodi unrhyw rwystrau neu anawsterau yn yr achos a rwystrodd asiantaethau rhag 

cyflawni eu dyletswyddau (materion trefniadol a materion cyd-destunol eraill)  

14. Bod yr Adolygydd yn ystyried cyswllt gyda'r teulu, i'w hysbysu ynglŷn â'r adolygiad, 

penderfynu ar faint eu cyfranogiad yn yr adolygiad a'u hysbysu ynglŷn ag agweddau 

allweddol o gynnydd.  

15. Os oes unrhyw nodweddion o'r achos, yn nodi y dylai unrhyw ran o'r broses adolygu 

gynnwys neu gael ei gynnal gan barti annibynnol dylid ei atgyfeirio at Gadeirydd yr 

Adolygiad a Chadeirydd Adolygu Ymarfer Plant Rhanbarthol ar unwaith.  

16. Nodi unrhyw archwiliadau cyfochrog ( er enghraifft, archwiliadau disgyblu, arolygiaeth) 

o arfer a phenderfynu a fyddai dull cydlynol yn mynd i'r afael â'r holl gwestiynau 

perthnasol.  

17. Cynnal digwyddiad dysgu ar gyfer yr ymarferwyr a gweithio'n agos gyda Heddlu Gogledd 

Cymru a Gwasanaeth Erlyn y Goron mewn perthynas â chynnal y digwyddiadau dysgu a 

phwyntiau trafod yn y digwyddiad.  

18. Bydd yr Adolygydd yn cynhyrchu Adroddiad Adolygiad cryno gyda phwyntiau dysgu a 

materion yn unol ag 'Amddiffyn Plant yng Nghymru 2012'.  

19. Bydd yr Adolygydd yn rhannu canfyddiadau'r adolygiad gyda'r teulu.  

20. Bydd y Panel Adolygu yn nodi'r pwyntiau dysgu a'r materion ac yn ystyried yr holl gamau 

os bo'r angen.  

21. Bydd yr adolygydd a chadeirydd y Panel Adolygu yn cyflwyno'r adroddiad adolygu i Is-

Grŵp Rhanbarthol Adolygu Ymarfer Plant a Bwrdd Diogelu Plant Gogledd Cymru  

22. Bydd Cadeirydd Bwrdd Diogelu Plant Gogledd Cymru yn gyfrifol am wneud yr holl 

sylwadau ac ymateb cyhoeddus pe bai unrhyw ddiddordeb gan y cyfryngau ynglŷn â'r 
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adolygiad nes bo'r broses wedi'i chwblhau.  Hefyd i ystyried a oes angen datgeliad 

cyhoeddus o wybodaeth.  

23. Bydd y Grŵp Adolygu Ymarfer Plant Rhanbarthol a'r Panel Adolygu yn ceisio cyngor 

cyfreithiol ar yr holl faterion sy'n ymwneud â'r adolygiad fel y bo'n briodol.  Yn benodol 

bydd hyn yn cynnwys cyngor am:-  

CYLCH GORCHWYL 

DATGELIAD  

TERFYNAU AMSER  

RHEOLI DATA  

Ceri Williams fydd ymgynghorydd cyfreithiol y Panel  

24. Bydd Aelodau'r Panel yn dinistrio'r holl nodiadau/gwaith papur sy'n ymwneud â'r 

adolygiad ar ôl gorffen y broses.  Bydd yr holl wybodaeth sy'n ymwneud â'r adolygiad yn 

cael ei storio gan yr Uned Fusnes.  Bydd gwybodaeth yn cael ei storio'n ddiogel ac yn 

unol â'u polisïau cadw a diogelu data.  

25. Bydd yr holl ohebiaeth yn cael ei hanfon dros e-bost ac yn cael ei diogelu gan gyfrinair 

neu ei hanfon drwy system e-bost ddiogel.  Ni fydd y defnydd o lythrennau enwau neu 

unrhyw wybodaeth bersonol arall sy'n groes i ganllawiau diogelu data yn cael eu 

defnyddio i adnabod y plentyn na'r teulu y tu allan i sianeli cyfathrebu diogel.  

26. Ni fydd aelodau'r panel yn rhannu unrhyw wybodaeth gydag unrhyw drydydd parti heb 

ganiatâd y Cadeirydd.  

27 A oes tystiolaeth i gefnogi gwneud y penderfyniad?...  Adolygu a oedd dulliau gwneud 

penderfyniadau yr holl asiantaethau yn gadarn a bod tystiolaeth ar gael i gefnogi 

gwneud y penderfyniadau hyn.  

 

 

 

 


