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Protocol ar y Cyd ar gyfer ystyried anghenion plant wrth weithio gydag 
oedolion â salwch meddwl difrifol a/neu broblemau camddefnyddio sylweddau  
 
1. Cyflwyniad 
 
Diffinnir “plentyn” yma fel person o dan 18 oed.  Mae hyn yn cynnwys plant heb eu 
geni. 
 
Er eglurder, mae’r term “rhiant” yn cyfeirio at y personau hynny â chyfrifoldebau gofal 
plant arwyddocaol, os mai hwy yw’r rhiant biolegol ai peidio.  Diffinnir y term “rhiant” 
yn fwy gan rôl a chyfrifoldeb rhieni na bondiau genetig teuluol. 
 
Defnyddir y term “salwch meddwl” yng ngweddill y ddogfen hon am resymau crynoder, 
er ei gyswllt â’r model meddygol.  Mae’n cynnwys dibyniaeth fel y’i disgrifir yn adran 
dau. 
 
1.1 Nod cyffredinol y Protocol hwn yw sicrhau bod plant rhiant/rhieni â salwch 

meddwl difrifol neu broblemau camddefnyddio sylweddau yn derbyn cymorth, 
diogelu ac amddiffyn. 

 
1.2 Mae gan asiantaethau gyfrifoldeb ar y cyd i ddiogelu plant.  Mae hyn yn gofyn 

am gyfathrebu effeithiol a chydlynu gwasanaethau yn effeithiol ar lefelau 
strategol a gweithredol. 

 
1.3 Mae’n hollbwysig bod cydweithrediad a chydweithio agos gan yr holl 

Asiantaethau sy’n gysylltiedig â’r teulu.  Gallai hyn gynnwys Gofal 
Cymdeithasol Plant, Iechyd, Addysg, yr Heddlu, Prawf a’r Sector Gwirfoddol.  
Mae’r Protocol hwn yn darparu’r fframwaith ar gyfer cydweithio er mwyn sicrhau 
bod plant sy’n byw gydag oedolion â salwch meddwl difrifol a/neu broblemau 
camddefnyddio sylweddau yn cael eu diogelu yng ngogledd Cymru. 

 
1.4 Mae angen i bob asiantaeth gydweithio mewn partneriaeth â’r rhieni pryd 

bynnag y bo hynny’n bosibl. 
 
1.5 Cydnabyddir y gallai fod achos o wrthdaro buddiannau ymddangosiadol rhwng 

anghenion y plentyn(plant) ac anghenion rhieni â salwch meddwl difrifol a/neu 
broblemau camddefnyddio sylweddau. 

 
1.6 Os bydd plentyn mewn perygl o niwed arwyddocaol, yna lles y plentyn sy’n 

hollbwysig a dylid dilyn Gweithdrefnau Amddiffyn Plant Cymru Gyfan (2008). 
 
Cyflwynodd Deddf Plant 1989 y cysyniad o niwed arwyddocaol fel y trothwy sy’n 
cyfiawnhau ymyriad gorfodol i fywyd teulu er mwyn amddiffyn plant.  Diffinnir niwed 
arwyddocaol yn y ddeddfwriaeth fel triniaeth wael neu amharu ar iechyd a datblygiad.  
Mae’n disgrifio effeithiau cam-drin rhywiol, corfforol, emosiynol neu esgeulustod, neu 
gyfuniad o wahanol fathau. 
 
Mae gan awdurdodau ddyletswydd statudol o dan adran 47 (1) (b) Deddf Plant 1989 i 
wneud ymholiadau, neu i ysgogi ymholiadau, pan fydd ganddynt achos rhesymol i 
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amau bod plentyn sy’n byw, neu y canfyddir eu bod yn byw yn eu hardal hwy sy’n 
dioddef, neu’n debygol o ddioddef, niwed arwyddocaol. 
 
1.7 Nid yw gallu pob rhiant sydd â salwch meddwl difrifol neu sy’n camddefnyddio 

sylweddau yn cael ei gyfaddawdu i ddarparu gofal priodol i’w plant.  Mae angen 
cynnal asesiadau parhaus i sicrhau sefydlogrwydd a diogelwch i blant sy’n byw 
yn yr amgylchiadau hyn. 

 
1.8 Mae’r ddogfen hon wedi’i hategu gan fframwaith deddfwriaethol: 
 

 Deddf Plant (1989 a 2004)  
 Deddf Iechyd Meddwl (2007) 
 Deddf Hawliau Dynol (1998) 
 Mesur Iechyd Meddwl (Cymru) 2010  
 Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014  

 
Mae’n rhaid i bob gweithiwr proffesiynol sy’n gweithio gydag oedolion ystyried yr effaith 
y gallai cyflwyniad/cyflwr yr oedolyn ei chael ar y plant yn eu gofal.  Mae’n rhaid 
cynnwys amddiffyn anghenion plant mewn asesiadau o anghenion oedolion.  Mae’n 
rhaid cyfeirio unrhyw bryderon i’r awdurdod lleol perthnasol yn unol â Gweithdrefnau 
Amddiffyn Plant Cymru Gyfan (2008). 
 
1.9 Mae angen ystyried y protocol hwn hefyd yng nghyd-destun Dogfennau 

Canllaw Llywodraeth Cymru: Gweithio Gyda’n Gilydd i Ddiogelu Plant (2004); 
Diogelu Plant: Cydweithio er mwyn Sicrhau Canlyniadau Cadarnhaol (2004) a 
Gweithdrefnau Amddiffyn Plant Cymru Gyfan (2008). 

 
1.10 Dylid darllen y protocol hwn ochr yn ochr â dogfen y Cyngor Cynghorol ar 

Gamddefnyddio Cyffuriau “Hidden Harm: Responding to the needs of children 
of problem drug users” (2003); diweddarwyd yn 2007.  
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2. Cwmpas y Protocol hwn 
 
At ddiben y protocol hwn, mae oedolyn â salwch /anhwylder meddwl difrifol yn cael ei 
ddiffinio fel oedolyn sydd, yn dilyn asesiad, yn derbyn diagnosis o un (neu fwy) o’r 
canlynol: 
 

 Sgitsoffrenia neu seicosis arall (parhaol neu dros dro) 
 Anhwylder deubegynol  
 Anhwylder affeithiol difrifol (e.e. iselder difrifol, OCD, pryder neu ffobia) 
 Anhwylder bwyta difrifol 
 Dementia, neu gyflwr/gyflyrau organig cysylltiedig 
 Anhwylder personoliaeth (e.e. gwrthgymdeithasol neu anhwylder 

personoliaeth ffiniol) 
 
At ddiben y protocol hwn, mae oedolyn â phroblem camddefnyddio sylweddau yn cael 
ei ddiffinio fel: 
 

 Oedolyn sydd, yn dilyn asesiad, yn cael ei ystyried yn oedolyn sydd â dibyniaeth 
ac o ganlyniad i’r uchod, mae’n profi anabledd sylweddol sy’n effeithio’n 
sylweddol ar eu gallu i fyw’n ddiogel yn y gymuned heb gymorth. 

 
(Yn seiliedig ar 10 categori diagnostig ICD) 
 
 
3. Diben y Protocol hwn 
 
3.1 Diogelu ac amddiffyn plant. 
 
3.2 Galluogi ymatebion cydlynus gan bob gwasanaeth sy’n gysylltiedig â’r plentyn 

a’u teulu. 
 
3.3  Gwella’r broses gyfathrebu rhwng ? a’r holl wasanaethau sy’n gysylltiedig â’r 

plentyn a’u teulu. 
 
3.4  Sicrhau eu bod yn cael eu nodi’n gynnar drwy asesiad ar y cyd gan y 

Gwasanaethau Iechyd Meddwl oedolion a Chamddefnyddio Sylweddau, o’r 
plant hynny a phlant heb eu geni a allai fod mewn perygl o niwed. 

 
3.5  Sicrhau bod effaith salwch meddwl a / neu gamddefnyddio sylweddau’r rhieni 

ar eu gallu i fagu plant yn cael ei hystyried gyda phwyslais penodol ar yr effaith 
ar ddatblygiad y plentyn. 

 
3.6 Helpu i gyflenwi gwasanaeth effeithiol sydd wedi’i gydlynu’n dda i’r teuluoedd  

hyn. 
 
4.   Dangosyddion Risg 
Cyfuniad o ffactorau unigol, perthynol, cymunedol a chymdeithasol sy’n cyfrannu at y 
risg o gam-drin ac esgeuluso plentyn.  Er nad yw’r plant yn gyfrifol am y niwed a 
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achosir iddynt, canfuwyd bod rhai rhinweddau yn cynyddu eu risg o gael eu cam-drin.  
Ffactorau risg yw’r rhinweddau hynny sy’n gysylltiedig â cham-drin ac esgeuluso plant 
– efallai y byddant neu ni fyddant yn achosion uniongyrchol.  Mae’n bosibl ystyried 
nifer o ffactorau fel dangosyddion risg. (Bromfield et al 2010, Bellis et al 2014).  
 
Mae dangosyddion risg yn cynnwys: 
 
4.1 Allgáu cymdeithasol 

Mae allgau cymdeithasol yn cynnwys diffyg neu wadu adnoddau, hawliau neu 
nwyddau a gwasanaethau, sy’n arwain at ostyngiad yng ngallu person i 
gyfranogi yn y cydberthnasau a gweithgareddau normal sydd ar gael i’r 
mwyafrif o bobl mewn cymdeithas, p’un a ydynt yn feysydd economaidd, 
cymdeithasol, diwylliannol neu wleidyddol.  Mae cysylltiad agos rhwng hyn â 
thlodi a gwahaniaethu (Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod) (Iechyd 
Cyhoeddus Cymru 2015). 

 
4.2 Cam-drin Domestig 

Yw’r gamdriniaeth emosiynol, corfforol, rhywiol, seicolegol neu economaidd o 
bŵer ac arfer pŵer gan unigolyn neu unigolion aelod o deulu, partner neu 
gynbartner, waeth beth yw eu rhyw, oedran neu gyfeiriadedd rhywiol. (Radford 
et al 2011). 

 
4.3 Salwch meddwl rhiant/rhieni 

Amcangyfrifir y bydd salwch meddwl yn effeithio ar 1 o bob 4 ohonom rywbryd 
yn ystod ein bywydau.  Bydd nifer o blant yn tyfu i fyny gyda rhiant a fydd, ar 
ryw bwynt, yn profi salwch meddwl.  Bydd gan y rhan fwyaf o’r rhieni hyn salwch 
ysgafn neu am gyfnod byr, a fydd fel arfer yn cael ei drin gan eu Meddyg Teulu. 
 
Mae ychydig o blant yn byw gyda rhiant â salwch meddwl difrifol. 
 
Mae llawer mwy o blant yn byw gyda rhiant sydd â phroblem hirdymor, er 
enghraifft dibyniaeth ar alcohol neu gyffuriau, anhwylder personoliaeth neu 
iselder (Coleg Brenhinol y Seiciatryddion 2012).  Mae problemau’n fwy tebygol 
o godi os bydd plant: 

 
 Yn cael eu gwahanu’n aml oddi wrth riant sy’n gorfod mynd i’r ysbyty. 
 Yn teimlo’n ansicr ynglŷn â’u perthynas gyda’r rhiant sydd â salwch 

meddwl. 
 Mae anghenion sylfaenol yn cael eu hesgeuluso. 
 Maent yn cael eu cam-drin yn gorfforol. 
 Maent yn Ofalwr Ifanc. 
 Maent yn cael eu bwlio neu eu herian gan eraill. 
 Maent yn clywed pethau angharedig yn cael eu dweud am eu 

rhiant/rhieni. 
 Maent yn byw mewn tlodi, tai gwael neu maent wedi newid eu cyfeiriad 

cartref sawl gwaith. 
 Maent yn tystio llawer o ddadleuon neu drais rhwng eu rhieni. 
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 Maent yn byw gyda gofalwyr sydd â hanes o beidio cydymffurfio â 
thriniaeth/meddyginiaeth. 

 
Mae ymchwil sy’n archwilio’r cysylltiadau rhwng gofal plant a salwch meddwl 
wedi dangos bod salwch meddwl yn ffactor arwyddocaol wrth ystyried 
diogelwch a lles y plentyn.  Bydd hyn yn effeithio ar ansawdd y rhyngweithio 
rhwng y plentyn a’r oedolyn o leiaf. 
 
Mae angen ystyried cefnogi gallu’r oedolyn i fagu plant er mwyn cyflawni 
anghenion eu plentyn/plant (Manning a Gregoire 2009). 
 

4.4 Camddefnyddio sylweddau 
Ychydig iawn o faterion cymdeithasol sy’n cael effaith mor gynhwysfawr ar 
gymdeithas ag y mae camddefnyddio sylweddau.  Mae llawer o blant a phobl 
ifanc sy’n byw gyda rhieni a gofalwyr sy’n camddefnyddio sylweddau yn dioddef 
effeithiau gwael hyn.  Maent yn aml yn cael eu hesgeuluso, maent yn dioddef 
trais domestig ac maent yn wynebu risg uwch o gamddefnyddio alcohol a 
chyffuriau anghyfreithlon eu hunain. 
 
Mae ymchwil yn dangos y gallai plant sy’n byw gyda rhieni sy’n camddefnyddio 
sylweddau wynebu risg uwch o gael problemau iechyd meddwl eu hunain, mae 
cyfradd uwch o ddefnyddio cyffuriau ac alcohol yn eu harddegau, maent yn 
dioddef nam ar weithgarwch deallusol ac academaidd, mae ganddynt lefelau 
uwch o bryder ac iselder ac mae ganddynt lai o hunanhyder na’r arfer. 
 
Gall y plant hyn deimlo’n wahanol i’w cyfoedion a’u bod yn poeni y gallai eu 
ffrindiau ganfod bod eu rhiant/rhieni yn camddefnyddio cyffuriau.  Felly, efallai 
y byddant yn methu allan ar agweddau o blentyndod y gallai nifer o blant eu 
cymryd yn ganiataol, er enghraifft, ffrindiau yn ymweld â hwy yn eu cartref a 
chyfranogi mewn arferion dymunol megis pen-blwyddi a’r Nadolig. 
 
Fodd bynnag, cydnabyddir nad oes gan bob camddefnyddiwr sylweddau 
broblemau yn magu plant (Llywodraeth Cynulliad Cymru (2008) Gweithio 
Gyda’n Gilydd i Leihau Niwed: Strategaeth Camddefnyddio Sylweddau Cymru 
2008-2018 Caerdydd: Llywodraeth Cymru).   
 
Mewn nifer o achosion bydd angen gwneud asesiad, sy’n cynnwys y 
sylwedd/sylweddau sy’n cael eu defnyddio ac ymddygiad y rhieni, ac unrhyw 
effaith y mae hyn yn ei chael ar eu gallu i fagu plant, cyn penderfynu pa 
gymorth, os o gwbl, sydd ei angen ac a ddylid defnyddio Gweithdrefnau 
Amddiffyn Plant Cymru Gyfan (2008). 
 
Mae Adolygiadau Ymarfer Plant ac Adolygiadau o Achosion Difrifol diweddar 
wedi amlygu’r sefyllfa beryglus, ond prin, lle bydd rhieni yn rhoi sylweddau i 
blentyn.  Dylai ymarferwyr fod yn ymwybodol o’r posibilrwydd hwn mewn cartref 
lle mae sylweddau’n cael eu camddefnyddio. 

 
Os bydd plentyn yn arddangos unrhyw symptomau anarferol, dylid ceisio sylw 
meddygol brys, symptomau yn cynnwys: 
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 teimlo’n gysglyd 
 newid yn lefel eu hymwybyddiaeth 
 cerddediad ansad 
 siarad yn aneglur 
 aflonyddwch 

(Nid yw’r rhestr hon yn gyflawn) 
 
4.6 Mewn nifer o achosion bydd angen gwneud asesiad, sy’n cynnwys y 

sylwedd(au) a ddefnyddir ac ymddygiad y rhieni, ac unrhyw effaith y mae hyn 
yn ei chael ar eu gallu i fagu plant, cyn penderfynu pa gymorth, os o gwbl, sydd 
ei angen ac a ddylid defnyddio Gweithdrefnau Amddiffyn Plant Cymru Gyfan 
(2008). 

 
5   Dangosyddion trallod 
 
5.1 Mae llawer o blant yn ofni neu’n poeni am salwch neu ymddygiad eu rhiant.  

Mae rhai plant yn ymgilio i’w hunain, yn dod yn bryderus ac yn cael anhawster 
i ganolbwyntio ar eu gwaith ysgol.  Efallai y bydd yn anodd iddynt drafod salwch 
eu rhiant neu eu problemau adref, a allai eu hatal rhag cael help. 
 
Mae plant weithiau yn teimlo cywilydd oherwydd salwch eu rhiant ac yn poeni 
am ddod yn sâl eu hunain.  Gall rhai plant efelychu’r ymddygiad ymosodol 
maent yn ei brofi adref, a allai greu gwrthdaro gyda phlant eraill, athrawon neu 
ffigurau o awdurdod eraill (Cleaver et al 2011). 

 
6 Dangosyddion gweladwy cyffredin rhianta wedi’i gyfaddawdu 
 

 Nid yw anghenion corfforol sylfaenol y plentyn yn cael eu cyflawni’n 
ddigonol 

 Nid yw anghenion emosiynol y plentyn yn cael eu cyflawni gan riant nad 
yw ar gael yn emosiynol 

 Rhianta anghyson neu anrhagweladwy oherwydd hwyliau ansad y rhiant 
 Mae’r plentyn yn derbyn goruchwyliaeth annigonol neu ormod o 

oruchwyliaeth ar gyfer eu hoedran 
 Mae’r plentyn yn ‘gofalu’ am y rhiant mewn capasiti gofalu amhriodol 

(plant sy’n gorfod bod yn ‘rhiant’) 
 Nid yw apwyntiadau iechyd ar gyfer y plentyn yn cael eu cyflawni neu ni 

cheisir cyngor priodol am unrhyw broblemau iechyd y gallai’r plentyn eu 
profi 

 Amhariad i addysg y plentyn neu bresenoldeb gwael yn yr ysgol 
 Nid yw anghenion y plentyn ei hun yn cael eu cydnabod neu mae’r sawl 

sy’n gofalu amdanynt yn anwybyddu’r anghenion hyn 
 Disgwyliadau afrealistig o alluoedd y plentyn 
 Ffiniau aneglur rhwng rolau’r teulu, gyda’r plentyn yn cyflawni’r rôl rhiant 
 Diffyg ffiniau a threfn arferol i’r plentyn 
 Oedi yn eu datblygiad 
Nid yw’r rhestr hon yn gyflawn.  Gall plant gyflwyno mewn nifer o ffyrdd 
gwahanol.  Gall hyn gynnwys newid yn eu cyflwyniad arferol. 
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7  Canlyniadau emosiynol cyffredin rhianta wedi’i gyfaddawdu 
 

 Gofid emosiynol sy’n arwain at ymddygiad afreolaidd 
 Problemau iechyd emosiynol neu feddyliol 
 Ofn y byddant yn cael eu gadael 
 Ofni y gallai eu rhiant/rhieni farw 
 Ofni nad yw eu rhiant/rhieni yn eu caru 
 Teimlo ofn neu gywilydd y gallai pobl ddod i wybod am salwch eu rhieni 
 Teimlo cyfrifoldeb am les eu rhiant/rhieni 
 Aeddfedrwydd cynnar 

 
Nid yw’r rhestr hon yn gyflawn.  Gall plant gyflwyno mewn nifer o ffyrdd 
gwahanol.  Gall hyn gynnwys newid yn eu cyflwyniad arferol. 

 
Gallai goddefolrwydd oherwydd salwch, dim swildod neu feddwdod oherwydd 
camddefnyddio sylweddau arwain at ymddygiad camdriniol, neu gallai plentyn 
gael ei amlygu i ddieithriaid yn y cartref a allai gyflwyno risg bellach iddynt. 
 

8.          Asesiad o’r gallu i fagu plant 
 
8.1  Mae’n rhaid i bob aelod o staff sy’n gweithio gydag oedolion â salwch meddwl 

difrifol neu broblemau camddefnyddio sylweddau ystyried anghenion y 
plentyn/plant y maent yn dod i gysylltiad â hwy. 

 
8.2 Mae’n rhaid ymgorffori hyn yn y broses asesu a’r cofnodion.  Mae’r asesiad 

arferol hwn o’r gallu i fagu plant yn ceisio penderfynu a yw’r plant mewn perygl. 
Dylid defnyddio’r fformat asesu yn Atodiad 2 gan y gwasanaethau oedolion wrth 
gynnal asesiad o’r gallu i fagu plant.  Mae’n gorffen gyda phenderfyniad ynglŷn 
â lefel y pryderon sydd gan y gweithiwr oedolion ynglŷn â lles y plant. 

 
8.3. Pan fydd pryderon ynglŷn â niwed arwyddocaol, mae’n rhaid gwneud 

atgyfeiriad fel rhan o’r Gweithdrefnau Amddiffyn Plant.  Nid oes rhagofyniad 
bod y rhiant a’r plentyn wedi cydsynio i’r atgyfeiriad o dan y Gweithdrefnau 
Amddiffyn Plant.  Gall gweithwyr iechyd proffesiynol sydd angen cyngor a 
chymorth gysylltu â Thîm Amddiffyn Corfforaethol BCUHB a/neu eu rheolwr 
llinell.  Dylai rheolwyr llinell fod yn ymwybodol o unrhyw atgyfeiriadau a wneir.  
Mae Gofal Cymdeithasol Plant hefyd ar gael i drafod pryderon a chynnig 
cyngor. 

 
Ar ôl derbyn atgyfeiriad lle mae pryderon y gallai plentyn fod mewn perygl o 
niwed arwyddocaol, bydd Gofal Cymdeithasol Plant yn cynnull Cyfarfod 
Strategaeth. 

 
Pan gyflwynir atgyfeiriad o dan Ran 3, Adrannau 19-29 Deddf Gwasanaethau 
Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) (2014), bydd atgyfeiriad priodol sydd wedi 
sicrhau cydsyniad yn cael ei ddyrannu fel arfer ar gyfer Asesiad Cymesur.  Bydd 
y gweithiwr cymdeithasol sy’n cynnal yr Asesiad Cymesur yn cysylltu ag 
asiantaethau eraill a fydd yn cyfrannu i’r asesiad.  Yn dilyn yr Asesiad Cymesur, 
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a gynhelir o fewn 42 diwrnod gwaith, efallai y bydd angen cynnal asesiad 
pellach. 
Byddai asesiad pellach yn canolbwyntio ar allu’r rhieni i fagu plant a’r effaith ar 
y plentyn/plant.  Dylai nifer o asiantaethau gyfrannu i’r asesiad hwn. 

 
8.4  Wrth gynllunio’r asesiad ar y cyd gan y gwasanaethau Gofal Cymdeithasol 

Plant ac Iechyd, dylid cadarnhau’r asiantaeth arweiniol a hwy fydd yn cydlynu’r 
broses asesu.  Wrth gynllunio ar gyfer yr asesiad dylent ystyried y materion 
canlynol: 

 
 Pwy fydd yn cyfrannu yn yr asesiad, gan gynnwys aelodau’r teulu? 
 Pwy fydd yn cynnal pa rannau o’r asesiad? 
 A oes unrhyw anawsterau cyfathrebu, a chynllunio ar gyfer sut i’w 

goresgyn? 
 Pa offer asesu a ddefnyddir, a chan bwy? 
 Pa agweddau o’r asesiad sydd eisoes wedi’u cynnal? 
 A oes unrhyw ffynonellau gwybodaeth am y plentyn/plant neu eu teulu 

na chysylltwyd â hwy’n flaenorol? 
 Lle bydd yr asesiad yn cael ei gynnal? 
 Sut fydd gwybodaeth yn cael ei chofnodi? 
 Pwy fydd yn gysylltiedig â’r dadansoddiad a sut y bydd yn cael ei gynnal? 
 Beth yw’r amserlenni ar gyfer pob cam? 
 A oes angen unrhyw asesiadau arbenigol? 
 Pwy fydd yn gwneud gwaith uniongyrchol gyda’r plentyn/plant? 
 Sut y bydd aelodau’r teulu a phlant yn cyfranogi yn yr asesiad? 
 A oes angen i’r asesiad ‘gyfethol’ unrhyw aelodau sydd â meysydd 

gwybodaeth a gallu penodol, e.e. iechyd meddwl, problemau cyffuriau 
ac alcohol? 

 

8.5 Bydd yr asiantaeth asesu arweiniol yn cydlynu’r broses asesu gyffredinol.  Mae 
hyn yn golygu cynllunio, paratoi a chydweithio gyda’r asiantaethau eraill, fel y 
bo’n briodol.  Bydd angen cynnal trafodaethau o ran pwy fydd yr asiantaeth 
arweiniol, ond pan fydd pryderon ynglŷn â lles y plant, y gwasanaeth Gofal 
Cymdeithasol Plant fydd hyn fel arfer, gyda gweithwyr proffesiynol Iechyd 
Meddwl Oedolion/Camddefnyddio Sylweddau yn cyfrannu i’r asesiad. 

 
9   Asesiad o’r gallu i fagu plant – cwestiynau ac ystyriaethau cyffredin ar 

gyfer asesiad ar y cyd 
 
9.1   Gall yr asesiad o allu rhieni i fagu plant helpu i ddarparu trosolwg o allu’r 

rhiant/rhieni i sicrhau diogelwch y plentyn/plant, darparu cynhesrwydd 
emosiynol priodol, ysgogiad, arweiniad, ffiniau a sefydlogrwydd parhaus. 

 
9.2 Mae’r Fframwaith ar gyfer Asesu Plant mewn Angen a’u teuluoedd yn darparu’r 

sail i’r asesiad systematig o blant a theuluoedd.  Mae’r Fframwaith yn ymgorffori 
tri maes allweddol: anghenion datblygiadol y plentyn; gallu’r rhieni i fagu plant 
a ffactorau ehangach yn ymwneud â’r teulu a’r amgylched (gweler y Fframwaith 
ar gyfer Asesu Plant mewn Angen a’u teuluoedd, 2001). 
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Ystyrir bod plentyn (h.y. unigolyn dan 18 oed’ “mewn angen” os ydynt yn annhebygol 
o gyflawni neu gynnal, neu gael cyfle i gyflawni neu gynnal safon resymol o iechyd a 
datblygiad heb i wasanaethau gael eu darparu gan awdurdod lleol. 
 

Ffigur 1 

 
 

9.3  Dylid casglu, coladu a chofnodi gwybodaeth mewn ffordd sy’n cefnogi proses 
ddadansoddi, gan roi ystyriaeth i’r 20 maes yn y fframwaith asesu (gweler Ffigur 
1 uchod) gan ddefnyddio’r Offer Asesu Cynhwysfawr ar gyfer rhieni a gofalwyr 
(Atodiad 2). 

 
9.4  Dylai’r Asesiad gynnwys crynodebau clir lle mae cryfderau ac anawsterau yn 

cael eu nodi ym mhob un o’r tri maes (‘teulu a ffactorau amgylcheddol’, ‘y gallu 
i fagu plant’ ac ‘anghenion datblygiadol y plentyn’). 

 
9.5   Nid yw’r protocol hwn yn awgrymu y dylai gweithwyr iechyd 

meddwl/camddefnyddio sylweddau gynnal asesiadau llawn o blant gan 
ddefnyddio’r tri maes (isod); yn hytrach mae’r meysydd hyn yn darparu sail 
ddefnyddiol ar gyfer asesu anghenion y plant; a dylid eu hystyried yn arferol yn 
yr asesiadau o oedolion â phroblemau iechyd meddwl.  Bydd gweithwyr 
proffesiynol iechyd meddwl oedolion yn arbennig o ddefnyddiol wrth asesu 
effaith iechyd meddwl y rhiant yn y maes ‘y gallu i fagu plant’.  Mae’r asesiad 
yn broses barhaus a dylid ei diweddaru wrth i wybodaeth newydd ddod i law.  
Er hynny, dylid cynnal adolygiad blynyddol fel isafswm. 
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10.      Cynllunio Gofal a Chymorth a’r broses o wneud penderfyniadau 
 
10.1 Yn y cyd-destun hwn, y Gofal Gwasanaethau Iechyd Meddwl Oedolion a’r 

Cynllun Cymorth / Cynllun Gofal a Thriniaeth yw’r ‘cynllun y cytunwyd arno ar 
y cyd’, sy’n deillio o’r ystyriaeth o’r asesiad holistaidd o anghenion y teulu, 
gydag anghenion y plentyn o’r pwys mwyaf. 

 
10.2 Yn dilyn y Cyfarfod Cynllunio ar y Cyd, bydd pob Cynllun Gofal  Chymorth / 

Cynllun Gofal a Thriniaeth yn nodi amcanion, cyfrifoldebau a dyddiadau 
adolygu clir. 

 
10.3  Mae’n hollbwysig sicrhau proses gyfathrebu dda a chynllunio ar y cyd effeithiol 

er mwyn cefnogi ymatebion priodol ac integredig gan y gwasanaethau.  Dylai’r 
ymgynghoriad gael ei gynnal bob amser rhwng teuluoedd a thimau ar 
newidiadau arwyddocaol i’r Cynlluniau Gofal a Chymorth / Cynllun Gofal a 
Thriniaeth ac ar y bwriad i gau achos.  Dylid hysbysu’r gwasanaethau Plant bob 
amser os bydd unrhyw newidiadau arwyddocaol mewn teulu a allai effeithio ar 
allu rhiant i fagu plant, er enghraifft, os bydd rhiant neu ofalwr yn gadael y 
cartref, gan adael y rhiant arall sy’n dioddef salwch meddwl yn bennaf gyfrifol 
am ofalu am y plant.  Yn yr un modd, mae’n rhaid hysbysu’r gwasanaethau 
Plant bob amser os bydd bwriad i ryddhau rhiant / gofalwr o ofal seiciatryddol 
aciwt. 

 
10.4  Mewn achosion lle nad oes Gweithiwr Cymdeithasol neu Gydlynydd Gofal 

wedi’i ddyrannu ar gyfer y rhiant, bydd y Rheolwr Tîm perthnasol o’r 
Gwasanaeth Iechyd Meddwl/Gwasanaeth Camddefnyddio Sylweddau yn 
sicrhau cyngor ac ymgynghoriad i’r Gwasanaethau Plant yn ogystal ag arfer y 
swyddogaeth gysylltu. 

 
10.5  Fel arall, os nad oes Gweithiwr Cymdeithasol wedi’i ddyrannu ar gyfer y 

plentyn/plant, bydd Rheolwr Tîm perthnasol o’r Gwasanaethau Plant yn sicrhau 
bod y tîm yn darparu cyngor ac ymgynghoriad i’r Tîm Iechyd 
Meddwl/Gwasanaeth Camddefnyddio Sylweddau.  Dylai pob awdurdod 
ystyried cynnal cyfarfodydd rheolaidd rhwng y Rheolwyr Tîm perthnasol er 
mwyn hwyluso’r broses hon. 

 
10.6 Os bydd gan unrhyw unigolyn wybodaeth, pryderon neu amheuon bod plentyn 

yn dioddef, wedi dioddef neu’n debygol o fod mewn perygl o niwed, eu 
cyfrifoldeb hwy yw sicrhau bod y pryderon hyn cael eu hatgyfeirio i’r awdurdod 
lleol perthnasol a / neu’r heddlu. (Gweithdrefnau Amddiffyn Plant Cymru Gyfan 
2008). 

 
10.7  Mae’n rhaid i unrhyw Gynllun Gofal a Chymorth / Cynllun Gofal a Thriniaeth 

sy’n cael eu datblygu o dan y protocol hwn gael ei gyfeirio at, a’i gynnwys ym  
mhroses Gynllunio’r Mesur Iechyd Meddwl (Mesur Iechyd Meddwl (Cymru) 
2010). 
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11.      Gwneud atgyfeiriad i’r gwasanaeth Gofal Cymdeithasol Plant gan y  
Gwasanaethau Iechyd Meddwl Oedolion (IMO)/Camddefnyddio 
Sylweddau (CS) 

 
11.1    Os bydd gweithiwr IMO/CS yn poeni am les plentyn, dylid gwneud atgyfeiriad  

prydlon i’r Gwasanaethau Plant a Theuluoedd.  Os bydd yr ymarferydd yn 
ansicr, yna dylid gofyn am gyngor gan Dîm Diogelu Corfforaethol BCUHB. 

 
Mae’n bosibl gwneud atgyfeiriadau dros y ffôn i’r Gweithiwr Cymdeithasol 
sydd ar ddyletswydd ac mae’n rhaid anfon ffurflen atgyfeirio ysgrifenedig o 
fewn 24 awr ar ôl yr alwad ffôn. 

 
11.2    Dylid darparu cymaint o wybodaeth â phosibl yn yr atgyfeiriad, a dylid cwblhau 

pob adran pan fydd hynny’n bosibl. 
 Rhesymau am atgyfeirio/pryderon 
 Manylion y teulu, brodyr/chwiorydd, cysylltiadau teuluol arwyddocaol eraill 
 Yr ysgol a fynychir 
 Meddyg teulu 
 Diagnosis y rhieni, difrifoldeb, risg, hanes, cydymffurfiaeth â therapi a 

meddyginiaethau 
 Darlun o anghenion y plentyn 
 Yr effaith ar y gallu i fagu plant 
 A yw’r plentyn neu’r teulu wedi cydsynio i gael eu hatgyfeirio, nodwch a yw’n 

atgyfeiriad amddiffyn plant neu’n atgyfeiriad gofal a chymorth. 
 
11.3 Pan fydd yn briodol, bydd y gwasanaeth Gofal Cymdeithasol Plant yn cynnal 

Asesiad Cymesur o fewn 42 diwrnod gwaith ac yn cynnal ymchwiliad Adran 27, 
lle canfyddir y gallai salwch/camddefnydd sylweddau’r rhiant/rhieni achosi i’r 
plentyn fod mewn perygl o niwed arwyddocaol.  Gallai hyn fod yn blentyn sydd: 

 
 Yn cael eu cynnwys yn rhithdybiau’r rhieni 
 Yn rhan o ymddygiad cymhellol obsesiynol ei rieni/rhieni 
 Yn dod yn darged i ymddygiad ymosodol neu gael eu gwrthod gan y rhieni 
 Â chyfrifoldebau gofalu sy’n amhriodol i’w oedran/hoedran 
 Yn tystio ymddygiad annymunol sy’n deillio o’r salwch meddwl (e.e. hunan-

niweidio, ceisio lladd eu hunain, ymddygiad diymatal, trais) 
 Yn cael ei esgeuluso yn gorfforol a/neu’n emosiynol gan riant sydd â salwch 
 Mewn perygl o anaf corfforol neu esgeulustod cronig 

 
11.4 Dylai’r gwasanaeth Gofal Cymdeithasol Plant gynnal asesiad cynhwysfawr cyn-

genedigaeth ym mhob achos o atgyfeirio menywod beichiog neu ddefnyddwyr 
gwasanaeth gwrywaidd â phartner beichiog, pan fydd graddau salwch 
meddwl/nam meddyliol neu gamddefnydd o sylweddau’r rhiant yn debygol o 
gael effaith arwyddocaol ar ddiogelwch neu ddatblygiad y babi.  Dylid sicrhau 
cyfraniad aml-asiantaeth i’r asesiadau gan gynnwys offer asesu cynhwysfawr i 
rieni a gofalwyr ac asesiad cynhwysfawr o iechyd cyn-geni. 
 
Llwybr Aml-Asiantaeth Cyn-genediaeth(2016) 
 http://www.northwalessafeguardingboard.wales/policies-and-procedures-children/ 

http://www.northwalessafeguardingboard.wales/policies-and-procedures-children/
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12. Ymateb y gwasanaeth Gofal Cymdeithasol Plant i atgyfeiriad gan y 
Gwasanaethau Iechyd Meddwl Oedolion/Camddefnyddio Sylweddau 

 
12.1 Ar ôl derbyn atgyfeiriad, bydd y gwasanaeth Gofal Cymdeithasol Plant yn 

cadarnhau a oes gan y plentyn/plant Weithiwr Cymdeithasol penodedig eisoes.  
Os bydd y plentyn eisoes yn achos agored i’r gwasanaeth Gofal Cymdeithasol 
Plant, bydd y gweithiwr penodedig yn cael ei hysbysu ynglŷn â’r atgyfeiriad ar 
unwaith. 
Yna bydd y gweithiwr penodedig yn cysylltu’n uniongyrchol â’r atgyfeiriwr. 

 
12.2 Os nad yw’r plentyn yn achos agored ar y pryd, cynhelir gwiriadau pellach a 

gwneir penderfyniad ynglŷn â pha gamau pellach sydd eu hangen o fewn 1 
diwrnod gwaith. 

 
12.3 Os bydd angen dilyn gweithdrefnau amddiffyn plant: 
 

 Bydd y gwasanaeth Gofal Cymdeithasol Plant yn cynnal Cyfarfod 
Strategaeth er mwyn penderfynu a oes angen cynnal ymchwiliad Adran 
47.  Bydd y Cyfarfod Strategaeth yn cael ei gynnal o fewn 24 awr. 

 Dylai gweithiwr IMO/CS fynychu’r cyfarfod strategaeth er mwyn sicrhau 
bod gwaith cynllunio ac asesu ar y cyd yn cael ei wneud. 

 Gallai fod yn briodol i ymweliad cartref ar y cyd gael ei gynnal fel rhan o 
Ymchwiliadau A47. 

 Dylai’r gwasanaeth Gofal Cymdeithasol Plant hysbysu’r gweithiwr 
IMO/CS o ganlyniad yr ymchwiliad Adran 47 

 Bydd y gwasanaeth Gofal Cymdeithasol Plant yn gwahodd 
cynrychiolwyr perthnasol o’r gwasanaeth Iechyd Meddwl Oedolion neu’r 
gwasanaethau Camddefnyddio Sylweddau i’r Gynhadledd Achos 
Amddiffyn Plant Cychwynnol 

 
12.4 Os bydd ymateb ‘Plentyn sydd Angen Gofal a Chymorth’ yn briodol, bydd y 

gwasanaeth Gofal Cymdeithasol Plant yn: 
 

 Cynnal Asesiad Cymesur 
 Gwahodd y gweithiwr IMO/CS i gyfrannu i’r asesiad a mynychu unrhyw 

gyfarfodydd cynllunio er mwyn sicrhau bod gwaith cynllunio ac asesu ar 
y cyd yn cael ei wneud 

 Cynnal ymweliad cartref gyda’r gweithiwr IMO/CS neu weithiwr 
proffesiynol arall cysylltiedig 

 Ei gwneud yn ofynnol i bob asiantaeth gyfrannu i’r asesiad, y gwaith o 
ddatblygu cynllun Plentyn sydd Angen Gofal a Chymorth ac adolygiadau 
dilynol 

 Hysbysu’r gweithiwr IMO/CS bob amser os bydd achos yn cael ei gau. 
 
12.5 Gall statws achosion amddiffyn plant neu blant sydd angen gofal a chymorth 

newid dros amser ar ôl i wybodaeth newydd ddod i law neu ar ôl i 
benderfyniadau gael eu gwneud. 
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 13 Atgyfeiriadau Gofal Cymdeithasol Plant i’r Gwasanaethau Iechyd 
Meddwl Oedolion/Camddefnyddio Sylweddau 

 
13.1 Dylai staff Gofal Cymdeithasol Plant sydd â phryderon ynglŷn ag iechyd 

meddwl/camddefnydd o sylweddau rhiant/gofalwr sefydlu a ydynt yn derbyn 
neu wedi derbyn unrhyw wasanaethau gan eu meddyg teulu neu’r 
gwasanaethau Iechyd Meddwl Oedolion/Camddefnyddio Sylweddau.  Mae’n 
rhaid ystyried atgyfeiriad i’r gwasanaethau Iechyd Meddwl Oedolion bob amser 
pan fydd diagnosis presennol neu flaenorol o seicosis. 

 
13.2 Dylai’r staff Gofal Cymdeithasol Plant fynegi eu pryderon yn benodol, a darparu 

disgrifiad cywir o gyflwyniad, ymddygiad a’r effaith ar y gallu i fagu plant.  Dylid 
cofnodi manylion cyfansoddiad y teulu hefyd. 

 
13.3 Asesiadau Iechyd Meddwl Brys ar gyfer atgyfeiriadau newydd 
 
 Bydd y gweithiwr Iechyd Meddwl Oedolion yn: 

 Derbyn yr atgyfeiriad drwy’r meddyg teulu ac yn dyrannu’r achos i’r unigolyn ar 
ddyletswydd yn SPOAA.  Bydd yr unigolyn ar ddyletswydd yn ymchwilio ac yn 
casglu’r holl wybodaeth sydd ar gael gan y gwasanaethau a bydd y wybodaeth 
hon yn cael ei chyflwyno yn y cyfarfod pwynt mynediad iechyd meddwl unigol 
i’w drafod a gwneir penderfyniad rheoli achos y diwrnod canlynol.  Rhan o’r 
cynllun rheoli hwn fydd cydnabod bod yr atgyfeiriad wedi’i dderbyn o fewn 24 
awr gyda’r meddyg teulu ac unrhyw staff perthnasol y gwasanaethau 
cymdeithasol plant a nodi’r camau a gymerwyd mewn ymateb i hyn. 
 

 Defnyddio dogfennaeth y Mesur Iechyd Meddwl, Rhannau A, B ac C.  Bydd y 
gweithiwr IMO yn asesu anghenion iechyd meddwl, y risg ac yn llunio cynllun 
rheoli risg priodol o fewn 10 diwrnod gwaith. 
 

 Os bydd risg uniongyrchol i’w hunan neu i eraill, mae’n rhaid ystyried asesiad 
ffurfiol y Ddeddf Iechyd Meddwl. 
 

 Hysbysu’r gwasanaeth Gofal Cymdeithasol Plant o ganlyniad yr asesiad o fewn 
24 awr. 
 

 Os bydd canlyniad yr asesiad yn arwain at asesiad o dan y Ddeddf Iechyd 
Meddwl, dylid hysbysu’r gwasanaeth Gofal Cymdeithasol Plant ar unwaith er 
mwyn gallu cydlynu asesiad i sicrhau gofal priodol ar gyfer y plant. 
 

 Bydd gweithiwr IMO yn cytuno ar gynllun gofal ar y cyd gyda’r gwasanaeth 
Gofal Cymdeithasol Plant os bydd y gofalwyr/rhieni yn aros yn y cartref.  Dylid 
trefnu ymweliad a / neu gyfarfodydd ar y cyd rhwng y gwasanaeth Gofal 
Cymdeithasol Plant a’r cydlynydd gofal.  Mae’n rhaid rhoi gwybod am unrhyw 
newidiadau gan y naill wasanaeth neu’r llall o fewn 48 awr neu ar unwaith os 
bydd risg. 
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 Dylid hysbysu’r gwasanaeth Gofal Cymdeithasol Plant ar unwaith os bydd y 
gofalwr/rhiant yn cael eu derbyn fel claf ffurfiol neu anffurfiol, er mwyn gallu 
gwneud trefniadau gofal plant eraill mewn ffordd gynlluniedig ac amserol. 

 
14.       Gweithio gydag Asiantaethau eraill 
 
14.1 Gallai nifer o weithwyr proffesiynol o asiantaethau amrywiol fod yn rhan o achos 

e.e. Gwasanaethau Iechyd / Gofal Sylfaenol, Addysg, yr Heddlu, Prawf a’r 
Sector Gwirfoddol.  Mae’n rhaid rhoi ystyriaeth i sicrhau cynrychiolaeth aml-
asiantaeth mewn Cyfarfodydd Cynllunio ar y Cyd. 
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15 Cefnogi penderfyniadau: Rhieni mewn argyfwng 
 
 

Decision Support for Mental Health/ Substance Misuse Practitioners:
Safeguarding the Children of Parents with Severe Mental illness or Substance Misuse – 

Assessment 

Does the service user meet the normal 
vigilance and criteria described in this 

protocol? 

Normal vigilance and responsibilities 
apply

NO

During assessment, consider the following:
 Who is in the family?  Include age, general and full names of any dependent 

children, including unborn children 
 Do any child(ren) have special needs? 
 Does the adult mental health service user have parental responsibility? 
 Is any parent misusing alcohol or any illicit or prescribed drugs? 
 What symptoms and behaviours does the adult exhibit and what might be the impact of 

these on the child(ren) when acute and when longer term?
 What other adults are involved in parenting? 
 Is the service user pregnant? 
 Is the family known to Family Services (‘Social Services’) or CAMHS? 
 Are there any previous or current concerns about the family? 
 Does the service user have the insight and willingness to accept support or services? 
 Discuss with the service user the availability of support for their parenting role from 

family, friends or other services e.g. health visitor, CAMHS, Family Services, Parental 
Mental Health Service (PMHS).

 Discuss with the service user the benefits of inviting key staff from other services to CPA 
meetings e.g. CAMHS, PMHS, Health Visitors, Family Services.  Discuss with the service 
user setting up liaison or communication with the above professionals outside the CPA 
process.

Do  you have any concerns for the children?

I have no 
concerns for the 
welfare or safety 
of the child(ren) 
(including any 
unborn children) 
(1) Record all 
assessments and 
decisions made
(2) Include parental 
issues in the care 
plan at every review 

I have minor concerns for the child(ren) 
(including any unborn children) which may 
either be shared, or not shared, by the 
service user 
(1) Discuss with a senior colleague or your 
line manager and agree a plan ASAP.
 (2) Informally discuss with the Health Board 
Named Doctor or Clinical Nurse Specialist 
Safeguarding Children to decide whether a 
referral is indicated and the level of urgency. 
(3) If appropriate, discuss again with the 
service user and repeat offer of support eg  
PMHS.
(4) In most instances, the service user should 
be informed of the referral even if it has been 
made without their consent, unless by doing so 
places the child(ren) at further risk.

I have major 
concerns for the 
welfare and safety 
of the child(ren) 
(including any 
unborn children)  
(1)Discuss the issue 
with your manager 
or supervisor 
immediately (2) 
Seek advice from 
the Health 
Board Named 
Doctor or Nurse 
Specialist 
Safeguarding 
Children if you are 
not sure what to 
do (3) Refer to the 
Social Services 
Department  as a 
‘Child in Need of 
Protection’  

YES

NO YES

YES
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Decision Support for Mental Health/ Substance Misuse Practitioners:

Safeguarding the Children of Parents with Severe Mental Illness or Substance Misuse
Parents in Crisis 

Is the service user to be admitted to hospital?

 If parent is hospitalised and there is no 
other adult at home, arrangements may 
be made by the parent to find suitable 
alternative care through family/friends. If 
no suitable alternative care is available a 
referral will need to be made to  
Children’s Social Care.

 Consider how the impact on the child(ren) 
can be minimised e.g. agree how contact 
can be maintained, what support and 
information the other carer and children 
need; who will explain the admission to 
the children, and how 

 Discuss the issue with Family Services 
and the Health Visitor as soon as 
possible once the need for admission has 
been identified 

 Ensure written information on the children 
and arrangements for their care is passed 
to ward staff and that there is ongoing 
communication between all professionals 
and services involved 

 Refer to the Health Board policy on 
children visiting inpatient areas, if relevant 

 As part of discharge and Care and 
Treatment Planning (CTP), ensure 
support for the parenting role is included 
and that child safety is considered 

 Ensure the CTP Care Plan contains a 
support Plan for children in the ‘Crisis and 
Contingency Planning’ section

 If the child remains at home it must be 
remembered that the welfare of the child 
is paramount. Consideration should be 
given to involving specialist child care 
services if you have concerns about the 
welfare of the child.

 Ensure there is ongoing communication 
between all professionals and services 
involved.

 As part of discharge planning, ensure 
support for the parenting role is included.

 The safety and welfare of the child should 
be kept under constant review.

NB Children whose parents have severe mental health or addiction problems will usually be ‘children in need of care 
and support’ in their own right.

As part of the assessment of an adult with mental health problems practitioners need to consider how the service 
user’s presentation impacts on their children or on those children with whom they have regular contact.

In all cases where there is a conflict between the welfare of the child and the rights of a parent or carer, the welfare 
of the child is paramount and takes precedence.
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Atodiad 1 – Adroddiad Cynhadledd Cychwynnol/Adolygu 
 
 
 
 
 

CYFRINACHOL 
 

ADRODDIAD AR GYFER CYNHADLEDD AMDDIFFYN PLANT *Cychwynnol/Adolygu  
(*dileer fel y bo’n briodol)  

 
Paratowyd gan: 
 

Dynodiad: 

*Byddaf/ni fyddaf yn mynychu (*dileer fel y bo’n briodol) 
 
Dyddiad y Gynhadledd: Lleoliad: 
Ardal Awdurdod Lleol: 
Enwau’r Plant: Rhyw:  Dyddiad Geni: Ysgol:  
    
Cyfeiriad: 
 
Brodyr/chwiorydd (os nad ydynt yn destun adroddiad) a’r cyfeiriad os yw’n wahanol: 
Enw: Rhyw:  Cyfeiriad: Dyddiad 

Geni  
Ysgol 

     
Rhieni:  
Mam:   Dyddiad 

Geni 
 

Tad:   Dyddiad 
Geni 

 

Cyfrifoldeb Rhiant:  
Cyfeiriad (os yw’n wahanol):  
 
Pobl eraill arwyddocaol:  
Enw:  Cyfeiriad: Dyddiad 

Geni: 
Perthynas:  

    
Enw’r Meddyg 
Teulu/Meddygfa:  

 

Wedi cofrestru gyda 
Deintydd:  

Ie[    ]        Na     [    ]  

Gweithiwr Allweddol:  
Gweithwyr proffesiynol eraill sy’n gysylltiedig:  
Enw:  Asiantaeth:  
  
Os yw’n Gynhadledd Adolygu: 
Dyddiad Cofrestru: 
Categori:  
Dyddiad y Gynhadledd achos ddiwethaf:  

 

Gwybodaeth Gefndir/Rheswm dros gynnal y Gynhadledd: 
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Anghenion Datblygiadol y Plentyn:  
 
Presenoldeb/Derbyniadau Ysbyty: 

 

Statws imiwneiddio:  

 
Y gallu i fagu plant:   

  

Ffactorau Teuluol ac Amgylcheddol:   

  

Dadansoddiad o’r materion allweddol:   

  

Anghenion a Nodwyd:   

  

Ymyrraeth Bresennol neu arfaethedig:   

  

Cryfderau:   

  

Risgiau:   

  

Argymhellion ar gyfer cofrestru (gyda 
rhesymau): 

 

  

Llofnod:   
 

 

Enw (printiwch)    
Dynodiad:    
Dyddiad:    
Cyfeiriad Swyddfa:    
Rhannwyd yr adroddiad 
gyda’r rhieni/person ifanc? 

Do [    ]        
Naddo     
[    ]  

Dyddiad:  

Os Na rhowch y Rheswm:   
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Atodiad 2 – Offer Asesu Cynhwysfawr i’w ddefnyddio gan y Gwasanaethau 
Iechyd Meddwl Oedolion a Chamddefnyddio Sylweddau 

 
 

 
 

Offer Asesu Holistaidd ar gyfer Rhieni a Gofalwyr 
Iechyd Meddwl ac Anableddau Dysgu 

(I’w ddefnyddio ar gyfer pob rhiant neu ofalwr sy’n gyfrifol am blant ac ar gyfer asesu 
plentyn heb ei eni) 

 
                              Fframwaith ar gyfer asesu’r gallu i fagu plant 

Fframwaith Asesu 
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 Mae’r Fframwaith ar gyfer Asesu Plant mewn Angen a’u Teuluoedd (2001) yn 
ymgorffori tri maes allweddol: anghenion datblygu’r plentyn: y gallu i fagu plant 
a ffactorau teuluol ac amgylcheddol ehangach. 
 

 Mae’n rhaid i bob aelod o staff sy’n gweithio gydag oedolion â salwch meddwl 
difrifol neu broblemau camddefnyddio sylweddau ystyried anghenion y 
plentyn/plant, a rhoi ystyriaeth i’r 20 maes yn y fframwaith asesu. 
 

 Nid yw’r offer hwn yn awgrymu y dylai gweithwyr gynnal asesiadau llawn o blant 
gan ddefnyddio’r tri maes uchod ond mae’r meysydd hyn yn darparu sail 
ddefnyddiol ar gyfer ystyried anghenion y plentyn ac y dylid eu hasesu’n arferol 
yn yr asesiad o oedolion â phroblemau iechyd meddwl/camddefnyddio 
sylweddau. 

 
Manylion Personol 
 
Enw:                                 
 

Cyfeiriad:  
 
 

Dyddiad Geni:   
 

Rhif cyswllt:  

Enw’r Partner: 
Dyddiad Geni:  

Cyfeiriad y partner: 

Meddyg teulu:  
 

Ymwelydd iechyd:  
 
Nyrs Ysgol:  
 

 
Plant/plant heb 

eu geni: 
 

Enw: 

 
Dyddiad 

Geni/Amcangyfrif 
Dyddiad Geni: 

 
Perthynas 

 
Pwy sydd â 

chyfrifoldeb rhiant 
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Ffactorau teuluol ac amgylcheddol:  
 
Materion Iechyd 
 
I’w hystyried: 
Manylion y camddefnydd o sylweddau, h.y. y math, swm a’r ffordd y gweinyddir y sylwedd. 
A yw’r defnydd o sylwedd yn sefydlog, hamdden neu’n afreolus? 
A yw’r person yn ymgysylltu mewn triniaeth? 
A oes gan y person broblem iechyd meddwl?  A oes hanes o hunan-niweidio, ceisio lladd 
ei hun neu dderbyniadau mynych yn yr ysbyty?  A oes hanes o iselder ôl-enedigol?  A oes 
gan y person unrhyw broblemau meddygol presennol? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hanes a gweithrediad y teulu 
 
I’w hystyried: 
Manylion partner ac a oes ganddynt broblem camddefnyddio sylweddau/problem iechyd 
meddwl?  A oes unrhyw ddatgeliadau o Gam-drin Domestig?  A yw’r rhieni’n cael cymorth 
gan eu teulu a’u ffrindiau?  A yw aelodau eraill o’r teulu yn hysbys i’r gwasanaethau?  
Unrhyw weithgarwch troseddol?  A yw’r plentyn/plant wedi’u hynysu oddi wrth eu teulu 
estynedig? 
 
 
 
 
 
 
 
Tai 
 
I’w hystyried: 
A yw’r llety yn ddigonol a diogel ar gyfer plant / babi newydd?  Beth yw’r trefniadau ar 
gyfer storio meddyginiaeth a sylweddau peryglus?  A yw’r teulu’n symud yn aml neu’n 
rhannu llety gyda phobl eraill sy’n hysbys i’r gwasanaethau?  A oes pryderon ynglŷn ag 
amlder neu’r nifer o ymwelwyr i’r cartref? 
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Cyflogaeth/incwm 
 
I’w hystyried:  
A yw un neu’r ddau riant mewn cyflogaeth?  A oes unrhyw anawsterau ariannol?  Pa fudd-
daliadau sy’n cael eu hawlio?  A oes angen cymorth gyda ffurflenni cais? 
 
 
  
 
 
 
 
Integreiddiad cymdeithasol y teulu/adnoddau cymunedol 
 
I’w hystyried: 
Pa weithgareddau/grwpiau y mae’r teulu’n gysylltiedig â hwy?  A ydynt yn hysbys i 
wasanaethau eraill?  Rhowch fanylion cyswllt.  A yw’r plentyn/person ifanc yn cael 
mynediad i wasanaethau cyffredinol – chwarae, ieuenctid ac acti? 
 
 
 
 
 
 
 

Y gallu i fagu plant: 
 
Darparu hanfodion sylfaenol 
 
I’w hystyried: 
Sicrhau gofal sylfaenol, diogelwch, cynhesrwydd emosiynol, ysgogiad, arweiniad/ffiniau a 
sefydlogrwydd, er enghraifft - A oes bwyd, dillad a chynhesrwydd digonol ar gyfer y 
plentyn/plant?  A oes teganau priodol yn y cartref?  A yw’r plentyn/plant yn mynychu’r ysgol 
yn rheolaidd - gwiriwch a chofnodwch y cyswllt gyda’r nyrs ysgol neu Swyddogion Lles 
Addysg.  Nodwch Enw a chyfeiriad yr ysgol mae’r plant yn ei mynychu.  A yw’r plentyn/plant 
yn ymgysylltu mewn gweithgareddau sy’n briodol i’w hoedran neu’n cymryd cyfrifoldebau 
rhiant?  A yw’r plentyn/plant yn hysbys i’r Gwasanaethau Cymdeithasol?  Os ydynt, nodwch 
enw’r Gweithiwr Cymdeithasol ac amlinelliad o’r cynllun gofal.  A yw’r plentyn/plant wedi’u 
gwahanu erioed oddi wrth eu rhieni ac am ba reswm?  Pe byddai’r plentyn/plant yn deffro yn 
y nos a fyddai eu hanghenion yn cael eu cyflawni?  A oes arwyddion bod y person yn cael 
anhawster i fagu’r plant?  Pa ragofalon diogelwch sy’n bodoli ar gyfer gofalu am y plant? 
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Anghenion datblygiadol y plentyn: 
 
Beichiogrwydd 
 
I’w hystyried:  
A yw’r fenyw yn cael mynediad at ofal iechyd?  Nodwch fanylion cyswllt y fydwraig, y 
Fydwraig Arbenigol a’r Ymwelydd Iechyd.  A roddwyd gwybodaeth berthnasol o ran iechyd 
meddwl/camddefnyddio sylweddau/beichiogrwydd gan gynnwys risgiau iechyd iddi hi a’r 
babi heb ei eni?  A oes gan ei phartner broblem iechyd meddwl neu gamddefnyddio 
sylweddau, os felly, a yw’n rhan o’r gwasanaethau?  A yw’r fenyw wedi dechrau paratoi ar 
gyfer genedigaeth ei babi?  A gynhaliwyd cyfarfod rhwng y gwasanaethau 
Cynllunio/Gweithiwr Proffesiynol? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Iechyd y plentyn 
 
I’w hystyried: 
A oes unrhyw bryderon iechyd?  A oes gan y plentyn anabledd?  Pa wasanaethau sy’n 
gysylltiedig â hwy?  A yw nodau datblygiadol yn cael eu cyflawni ac a yw rhaglenni 
imiwneiddio yn cael eu cyflawni?  Cysylltu â’r ymwelydd iechyd.  A yw’r plentyn/plant yn 
cyflwyno’n briodol, er enghraifft yn lân a thrwsiadus?  A yw’r plentyn/plant wedi’u gweld?  
Os felly, a gawsant eu gweld ar eu pen eu hunain? 
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Cynllun gweithredu: 
 
Cam gweithredu 
 

Ie (ticiwch isod) Na (ticiwch isod) 

Trafod gyda’r rheolwr tîm? 
 

  

Y camau gweithredu angenrheidiol? 
 

  

A oes angen Gofal a Chymorth ar y 
plentyn/plant? 
 

  

A roddwyd cydsyniad i atgyfeirio? 
 

  

A yw’r plentyn/plant mewn perygl? 
 

  

Ydych chi wedi gwneud atgyfeiriad i’r 
gwasanaeth Gofal Cymdeithasol Plant? 
 
(os ydych, nodwch y dyddiad/amser ac i 
bwy y gwnaed yr atgyfeiriad) 
 

  

A oes datgeliad o Gam-drin Domestig? 
 

  

A ydych chi wedi cwblhau HITS? 
 

  

Beth yw’r Sgôr HITS? 
 

1      2       3       4  

Ydych chi wedi cwblhau’r Rhestr Wirio 
Nodi Risgiau (RIC) Bywydau Diogel? 
 
Beth oedd y sgôr? 
 

   

Ydych chi wedi gwneud atgyfeiriad 
MARAC (Cynhadledd Amlasiantaeth 
Asesu Risg)? 
 
(os ydych chi, nodwch y dyddiad/amser 
ac i bwy y gwnaed yr atgyfeiriad) 

  

 
Enw llawn (printiwch):  
 

 

Llofnod: 
 

 

Dynodiad: 
 

 

Dyddiad cwblhau: 
 

 

Anfonwyd copi at: 
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