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Adolygiad Estynedig 
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Y Broses Adolygu 

 
Yr Amgylchiadau a Arweiniodd at yr Adolygiad 
 
1. Comisiynwyd Fforwm Proffesiynol Amlasiantaeth (FfAP) yn wreiddiol gan Fwrdd Diogelu Plant 

Gogledd Cymru  (BDPGGC) ar sail argymhellion yr Is Grŵp Adolygu Ymarfer Plant Rhanbarthol 
yn unol â Diogelu Plant: Gweithio Gyda’n Gilydd dan Ddeddf Plant 2004 a Gweithdrefnau 
Diogelu Plant Cymru Gyfan 2008. 

 
2. Fodd bynnag, yn dilyn cyfarfod cyntaf Panel y Fforwm Proffesiynol Amlasiantaeth, ac yng 

ngoleuni’r ffaith fod y plant wedi bod yn destun Cynllun Diogelu Plant a’u datblygiad a’u 
hiechyd o bosibl wedi’u hamharu arnynt yn barhaol, cytunwyd y dylid cynnal Adolygiad 
Ymarfer Plant Estynedig (AYPE) yn unol â Rheoliadau Byrddau Lleol Diogelu Plant (Cymru) 
2006 fel y’i diwygiwyd 2012. 

 
3. Pwrpas yr adolygiad oedd: 
 

 Pennu a oes gwersi i’w dysgu o ran sut y mae gweithwyr proffesiynol ac asiantaethau lleol 
yn cydweithio er mwyn diogelu plant 

 Dynodi’n glir beth yw’r gwersi hynny, sut y gellir gweithredu arnynt a beth y disgwylir iddo 
newid yn sgil hynny 

 Yn sgil hynny, gwella gwaith rhyngasiantaeth a diogelu plant yn well 

 Dynodi enghreifftiau o arfer da 
 
4. Ymgymerwyd â’r adolygiad yn dilyn canfyddiad ffeithiol y rhoddwyd methadon yn fwriadol i 

ddau blentyn ifanc gan un o’u rhieni neu’r ddau. 
 
Mae cefndir y teulu hwn yn cynnwys mam a oedd yn hysbys i’r Gwasanaeth Camddefnyddio 
Sylweddau (GCS) ac a fu ar raglen fethadon am gyfnod hir. Er na chodwyd unrhyw bryderon 
gyda’r Gwasanaethau Cymdeithasol ynghylch gofal y plentyn hŷn, daeth yn amlwg pan oedd y 
fam y disgwyl yr ail blentyn fod camddefnydd cyffuriau’r rheini’n mynd yn fwyfwy anhrefnus 
â’u bod yn cilio rhag yr asiantaethau oedd yn ymwneud â nhw.  Fodd bynnag,  parhaodd GCS 
i ddarparu gwasanaethau. 
 
Roedd gan y tad hanes o gamddefnyddio sylweddau ac roedd cudd-wybodaeth yr heddlu yn 
awgrymu ei fod yn delio cyffuriau rheoledig yn yr ardal leol.  Roedd y tad hefyd yn cael 
cefnogaeth y GCS. 
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5. Pan oedd y fam yn disgwyl yr ail blentyn gwnaed atgyfeiriad i’r Gwasanaethau Cymdeithasol 
a chynhaliwyd Asesiad Cychwynnol (AC)  pan aseswyd y plentyn/baban heb ei eni fel Plentyn 
Mewn Angen (PMA) a datblygwyd cynllun ymyrraeth. 
 
Pan anwyd yr ail blentyn datblygodd symptomau diddyfnu o ganlyniad i gamddefnydd y fam 
o gyffuriau yn ystod ei beichiogrwydd.  Sefydlwyd trefniadau cefnogi amlasiantaeth fel rhan o 
gynllun PMA.  
 
Daeth ymgysylltiad y rhieni â’r asiantaethau yn ogystal â’u gallu i roi blaenoriaeth i anghenion 
eu plant yn bryder cynyddol yn ystod y cyfnod yr oedd yr asiantaethau’n ymwneud â nhw. 
 

6. Ddiwedd 2013 amlygwyd pryderon ynglŷn ag oedi yn natblygiad y plant a dechreuwyd 
gwneud ymholiadau i geisio canfod yr achos. 
 

7. Yn ystod y gwanwyn 2014 rhoddwyd enwau’r plant ar y Gofrestr Diogelu Plant (CDP) o dan y 
categorïau Esgeulustra a Cham-drin Emosiynol ac yn dilyn hynny rhoddwyd y broses 
Amlinelliad Cyfraith Gyhoeddus ar waith. 
 
Yn ystod y cyfnod hwn roedd cryn fewnbwn gan y Gwasanaeth Iechyd  drwy Therapydd 
Lleferydd ac Iaith a Dechrau’n Deg a fu’n ceisio newid ymddygiad y rheini. 
 

8. Yn dilyn codi’r pryderon a chyfnod hir o ymchwilio, erbyn yr hydref 2014 roedd y pryderon 
ynghylch yr oedi yn natblygiad y plentyn hŷn wedi cynyddu.  Yn ogystal roedd pryderon 
parhaus ynglŷn â chamddefnydd sylweddau anhrefnus y rheini ac ar y pwynt hwnnw tynnwyd 
y plant o ofal eu rhieni o ganlyniad i amheuaeth fod y rhieni wedi rhoi methadon/opiadau i’w 
plant yn fwriadol. 

 
9. Comisiynwyd adroddiad gan seicolegydd clinigol fel rhan o’r achos llys ac roedd yr adroddiad 

hwn yn argymell y dylid profi’r plant am sylweddau gan fod eu hymddygiad yn dangos 
arwyddion o  ddiddyfnu rhag cyffuriau, a chynhaliwyd profion ffurfiol.   
 
Roedd y  Seicolegydd Addysg wedi cael profiad blaenorol o blant y rhoddwyd sylweddau 
iddynt yn fwriadol gan eu gofalwyr ac roedd yn gallu dwyn cymhariaeth rhwng ymddygiad y 
plant. Roedd yr adroddiad yn codi’r posibilrwydd y gallai methadon fod wedi’i roi i un o’r 
plant neu i’r ddau, naill ai er mwyn eu tawelu a lleddfu ymddygiad anodd neu fel ffordd o atal 
symptomau diddyfnu 
 
Profodd samplau gwallt y plant yn bositif am opiadau felly rhoddwyd ymchwiliad troseddol ar 
waith.  Credir fod y plant wedi cael opiadau ac/neu fethadon gan eu rhieni pan oedden nhw 
ar y Gofrestr Diogelu Plant yn ogystal â phan oeddent yn destun Gorchymyn Gofal Interim 
(GGI). 

 
Methodoleg 
 
10. Roedd y fethodoleg a ddefnyddiwyd fel a ganlyn: 
 

 Sefydlu Panel Adolygu gyda Chadeirydd 

 Penodi dau adolygydd annibynnol 

 Datblygodd pob asiantaeth berthnasol linellau amser a chyfunwyd y rhain yn un llinell 
amser gyfansawdd 

 Cynhyrchodd pob gwasanaeth grynodeb/dadansoddiad 
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 O ganlyniad i’r ffaith fod ymchwiliad yr heddlu ar y gweill,  cawsom ein cynghori na allem 
gynnal digwyddiad Dysgu traddodiadol gyda phobl broffesiynol felly ar 15 Medi 2015 
cyfarfu’r adolygwyr a’r cadeirydd â’r holl bobl broffesiynol berthnasol ar wahân er mwyn 
ystyried a thrafod eu cysylltiad nhw â’r achos hwn. 

 Cynhaliwyd cyfres o drafodaethau Panel dadansoddol, â ffocws.   

 Cynhyrchwyd Adroddiad Adolygu drafft gydag argymhellion ac fe’i cyflwynwyd i’r Panel 
ddydd Mawrth, 23 Tachwedd 2015. 

 

Materion cysylltiedig ag arfer a materion sefydliadol a amlygwyd 

 
Naratif: 
Asesiad Risg/Dadansoddiad 
 
11. Ym mis Hydref 2012 cafodd y Gwasanaethau Cymdeithasol atgyfeiriad gan y Gwasanaeth 

Camddefnyddio Sylweddau (GCS) pan oedd y fam yn 26ain wythnos ei beichiogrwydd. 
Gwnaeth rheolwyr benderfyniad y dylid cynnal Asesiad Cychwynnol (AC) gan nad oedd yr 
atgyfeiriad yn codi pryderon ynghylch niwed sylweddol.  
 
Mae penderfyniad y rheolwyr yn nodi’r angen i gasglu rhagor o wybodaeth gan y GCS yn 
ystod yr AC oherwydd bod yr atgyfeiriad ‘mor amwys ac nid yw’r rhoi unrhyw fanylion 
ynghylch gallu’r rhieni.’  Teimlwyd nad oedd yr amwyster hwn yn anghyffredin mewn 
atgyfeiriadau a chododd gwestiynau ynghylch ansawdd yr atgyfeiriadau y mae’r 
Gwasanaethau Cymdeithasol yn eu derbyn gan bobl broffesiynol.  Yn yr achos hwn 
arweiniodd yr ‘amwyster’ at benderfyniad gan reolwyr i agor yr achos hwn fel un Plentyn 
Mewn Angen yn hytrach na Diogelu Plant fel yr oedd y sawl a wnaeth yr atgyfeiriad wedi'i 
fwriadu’n wreiddiol 

 
12. Casgliad yr Asesiad Cychwynnol oedd y dylid asesu’r plentyn a’r baban heb ei eni fel Plant 

Mewn Angen.  Nododd y rheolwr tîm y byddai ‘rhagor o ddirywiad yng ngallu’r rhieni i ofalu 
am y plant o ganlyniad i gamddefnyddio sylweddau yn rhoi’r plant mewn perygl o niwed.  
Mae angen rhagor o asesu a chynllunio seiliedig ar blant mewn angen’ ond nid yw’n glir a fu 
unrhyw asesu pellach. 
 

13. Roedd yr Asesiad Cychwynnol yn wan gan nad oedd yn cynnwys gwiriadau gyda’r holl 
asiantaethau statudol, gan gynnwys yr heddlu.  Mae Diogelu Plant: Gweithio Gyda’n Gilydd 
dan Ddeddf Plant 2004 (8.59) yn datgan y dylid ystyried yr holl wybodaeth berthnasol (gan 
gynnwys gwybodaeth hanesyddol) fel rhan o’r asesiad cychwynnol.  Pe bai dadansoddiad o’r 
wybodaeth hanesyddol wedi bod ar gael, byddai asesiad risg gwell wedi’i gwblhau a byddai 
wedi bod yn bosibl rhagweld yn gynharach yr ymddygiadau a welwyd yn ddiweddarach. 
 

14. Mae’r adolygwyr yn ymwybodol nad yw’r Rheolwr Gofal Cymdeithasol yn teimlo’i fod yn 
ddisgwyliad rhesymol bod â chronoleg ar gyfer pob achos PMA; fodd bynnag ystyrir fod 
cronolegau’n allweddol o ran hwyluso’r gallu i fyfyrio ynghylch a dadansoddi’r hyn a wnaed ar 
y pryd ac ar ôl digwyddiad.  Mae ymchwil hefyd yn awgrymu fod cronolegau’n fodd o 
adnabod patrymau’n gynt ac yn yr achos hwn y gallai cronoleg fod wedi amlygu’r 
ymddygiadau allweddol. 
 

15. Yn ystod cyfweliadau unigol gyda phobl broffesiynol roedd yn amlwg nad oedd gweithwyr 
proffesiynol y Gwasanaethau Cymdeithasol bob amser yn glir ynglŷn â phryd y dylid cynnal 
Asesiad Cyn Geni.  Gallai Asesiad Cyn Geni fod wedi bod yn fwy priodol a chymryd fod 
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Gweithdrefnau Diogelu Plant Cymru Gyfan (GDPCG) 3.3.1. Gweithio Gyda’n Gilydd i Ddiogelu 
Plant (Pennod 8) yn pennu fod angen i’r plentyn gael ei weld fel rhan o Asesiad Cychwynnol, 
sydd ddim yn bosibl os nad yw’r plentyn wedi’i eni.  Byddai Asesiad Cyn Geni wedi bod yn 
ffordd well o asesu’r pethau penodol hynny a allent olygu fod baban heb ei eni/baban 
newydd yn agored i niwed 
 
Cynhaliwyd Asesiad Cyn Geni gan y Gwasanaeth Iechyd yn unol â’u Polisi Asesu Cyn Geni, 
fodd bynnag nid yw’r asesiadau hyn yn digwydd yn gyson gyda phob beichiogrwydd.  Maent 
fel arfer yn cael eu cwblhau mewn perthynas â’r rhai hynny sydd â ‘ffactorau rhagdueddu’ fel 
y nodir ym Mholisi Asesu Cyn Geni’r Gwasanaeth Iechyd (asesiad cyn geni gan 
Fydwraig/Ymwelydd Iechyd). 
 
Mae angen i bob asiantaeth adolygu prosesau ac amseriad Asesiadau Cyn Geni er mwyn 
sicrhau bod rhywfaint o synergedd a rhannu gwybodaeth briodol ar gam cynharach er mwyn 
hysbysu penderfyniadau a chynllunio ar ran y rhai sy’n rheoli’r achos. 
 
Ar draws Gogledd Cymru mae anghysondebau rhwng gwahanol Adrannau Gofal Cymdeithasol 
o ran pryd y derbynnir atgyfeiriadau cyn-geni gan asiantaethau partner.  Bydd rhai ardaloedd 
yn derbyn atgyfeiriadau cynnar er mwyn ceisio newid ymddygiad y rhiant/rhieni ble bo angen, 
a bydd rhai awdurdodau yn gofyn bod atgyfeiriad yn cael ei ail gyflwyno yn wythnos 24.  Mae 
angen dod i gytundeb er mwyn sicrhau ymdriniaeth gyson  
 
Yn yr achos hwn roedd y panel a’r adolygwyr yn awyddus i ddeall y rhyngwyneb sy'n bodoli 
rhwng  asesiadau cyn-geni Iechyd a Gofal Cymdeithasol - yn benodol sut y maent yn cael eu 
cydlynu â’u rhoi ar waith ac a yw un yn hysbysu’r llall. Nodwyd nad oes ar hyn o bryd 
gysondeb ar draws y rhanbarth mewn perthynas ag Asesiadau Cyn Geni.  Nid yw’r adolygiad 
hwn yn gwneud unrhyw argymhelliad yn hyn o beth gan ein bod yn ymwybodol fod hyn yn 
cael sylw drwy ddarn o waith a gomisiynwyd ar sail ranbarthol sydd ar y gweill.   

 
16. Amlygodd y GCS risg diogelwch i staff o ganlyniad i ymddygiad ymosodol y tad a 

phenderfynwyd na ddylai staff ymweld â’r cartref ar eu pen eu hunain.  Er gwaethaf y 
penderfyniad hwn, arhosodd y plant yn y cartref.  Ym marn yr adolygwyr, os credir nad yw’n 
ddiogel i bobl broffesiynol ymweld â chartref ar eu pen eu hunain, mae’n rhaid bod hynny’n 
codi pryderon sylweddol ynghylch y peryglon i’r plant yn y cartref hwnnw, a dylai hynny 
arwain at adolygiad o’r lefel o risg i’r plant. 

 
Barn Broffesiynol 
 
17. Yn ystod y cyfweliadau gyda’r ymarferwyr clywsom gan nifer o weithwyr proffesiynol a 

gyfeiriodd at eu ‘teimlad greddfol’ fod rhywbeth o’i le, er enghraifft dywedodd y rheolwr a 
oedd yn rhan o un o’r cyfarfodydd strategaeth ei bod, wrth edrych yn ôl, wedi cael ei 
pherswadio gan y gweithiwr cymdeithasol y dylai’r plant aros gyda’r rhieni ond fod ganddi 
‘deimlad greddfol’ nad oedd hyn yn briodol.  Er na all gweithwyr proffesiynol weithredu ar sail 
teimlad greddfol yn unig, gallai fod yn ddefnyddiol mewn achosion o’r  fath ystyried beth yw’r 
teimladau greddfol hyn a chwilio am dystiolaeth a allai eu cynnal neu eu gwrthbrofi. Dylid 
gwneud hyn drwy oruchwylio a chyfleoedd i ystyried achosion yn wrthrychol .   
 

18. Mae’r achos hwn yn benodol wedi amlygu’r angen am oruchwyliaeth wrthrychol a 
phwysigrwydd ‘llygaid ffres’.  Roedd o leiaf dau achlysur pan gododd gweithwyr newydd a 
gyflwynwyd i’r teulu bryderon ar unwaith - gallai hyn fod yn arwydd o or-barodrwydd i gyd-
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fynd â dymuniadau teulu a dylid hefyd edrych ar, a herio materion eraill megis gweithwyr yn 
cael eu ‘dylanwadu’ arnynt gan rieni. 

 
Delio â rhieni a phroblemau cymhleth 
 
19. Yn yr achos hwn ‘does dim dwywaith y bu’n rhaid i weithwyr proffesiynol ymdrin â theulu 

heriol a chanddynt anghenion cymhleth ac eang a oedd yn cwmpasu sawl disgyblaeth 
broffesiynol. Yn ychwanegol bu’n rhaid i weithwyr proffesiynol allweddol geisio ymgysylltu â, 
a ffurfio perthnasau proffesiynol gyda rhieni anodd eu trin ar yr un pryd a herio diffyg 
cydymffurfiaeth yn briodol ac adnabod ‘ffug gydymffurfiad’ . 

 
20. Yn yr achos hwn cafwyd un enghraifft dda o unigolyn proffesiynol allweddol yn herio’r 

rhieni’n briodol ac yn gadarn, ond nid oedd hon yn thema gyson.  Wrth ddelio â rhieni 
cymhleth mae’n rhaid i weithwyr proffesiynol herio’n gyson ac yn barhaus er mwyn dangos a 
chynnal y nod gyffredin a sylfaenol o ddiogelu plant. 

 
Mae’r angen hwn i herio’n gyson yr un mor berthnasol i weithwyr proffesiynol a phan fo 
diffyg cytundeb rhwng asiantaethau dylent herio ei gilydd ynglŷn â’u penderfyniadau. Yn 
ystod y cyfweliadau gydag ymarferwyr daeth yn amlwg eu bod ar fwy nag un achlysur yn 
anghyfforddus â phenderfyniadau asiantaethau eraill ond na wnaethpwyd unrhyw beth 
ynglŷn â hynny.  Nid oedd diwylliant ar draws yr asiantaethau o herio proffesiynol fel ffordd 
effeithiol o gadw golwg ar benderfyniadau unochrog.   
 

21. Cydnabyddir ei bod yn hollbwysig mewn rhai disgyblaethau proffesiynol i sefydlu perthnasau 
cryf gyda defnyddwyr gwasanaethau. Mae hyn yn arbennig o wir o ddisgyblaethau megis 
Gwasanaethau Camddefnyddio Sylweddau lle mae dibyniaeth ar ymgysylltiad gwirfoddol. 
Fodd bynnag gall hyn fod yn heriol pan fo angen gorfodi ffiniau proffesiynol.  Yn ystod yr 
adolygiad hwn roedd yn ymddangos fod amharodrwydd ar ran y GCS i wneud atgyfeiriad 
diogelu, ac os gwnaed atgyfeiriad, roedd prosesau mewnol yn cael eu dilyn (e.e. gweithwyr 
proffesiynol yn cyfarfod) a allent danseilio’r ymdrechion i ddiogelu.  Roedd hefyd yn wir fod yr 
angen i gynnal ymgysylltiad effeithiol â’r rhieni wedi’i grybwyll gan  un o’r gweithwyr 
cymdeithasol fel rheswm dros ddelio â’r achos hwn fel un Plentyn Mewn Angen yn hytrach 
na’i uwchraddio i achos Diogelu Plant. 
 

22. Mae’n bwysig bod gan weithwyr ddealltwriaeth glir o’u rôl broffesiynol a’u bod yn gwbl glir ar 
ddechrau eu perthynas â defnyddwyr gwasanaethau ynglŷn â’r ffiniau perthnasol i ddiogelu.  
Rhaid gorfodi’r ffiniau hyn yn gyson ac yn glir bob amser, ni waeth pa effeithiau niweidiol 
posibl y gallent eu cael ar y berthynas gyda’r rhieni. 
 
Dylai pobl broffesiynol gofio bob amser mai’r egwyddor bennaf yw sicrhau lles y plentyn a 
bod hynny’n bwysicach ac yn fwy o flaenoriaeth na’u perthynas broffesiynol â’u cleientiaid. 
 

23. Mae’n sicr yn amlwg fod yr holl weithwyr proffesiynol wedi bod yn ara’ deg i adnabod diffyg 
cydymffurfiad y rheini.  Mae angen i asiantaethau sicrhau y rhoddir hyfforddiant digonol i 
staff rheng flaen mewn perthynas â strategaethau ar gyfer delio’n effeithio â rhieni 
cymhleth/heriol, ac i gydnabod a mynd i’r afael yn briodol â diffyg cydymffurfiad neu ffug 
gydymffurfiad. 
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Cyfathrebu Rhyngasiantaeth 
 
24. Mae’n amlwg o’r llinell amser fod yr heddlu yn derbyn llawer iawn o gudd-wybodaeth am 

weithgareddau’r teulu hwn drwy gydol yr amser yr oedd yr asiantaethau’n ymwneud â nhw 
ac yn ceisio cael darlun clir o’r risgiau.  Roedd llawer o wybodaeth yn cael ei chynhyrchu 
ynghylch gweithgareddau’r tad cysylltiedig â chyffuriau ac roedd gan y logiau cudd-
wybodaeth hyn yn amlwg oblygiadau diogelu a byddent wedi ychwanegu at y darlun diogelu.    
 
Ychydig iawn o’r logiau cudd-wybodaeth gafodd eu rhannu ag asiantaethau partner. Efallai 
bod rheswm da dros hyn ond mae’n deg dweud y byddai’n rhaid bod â sail resymegol gadarn 
dros beidio â rhannu.  Teimlir fod angen i’r heddlu archwilio eu prosesau mewnol er mwyn 
gofalu nad oes bylchau mewn rhannu gwybodaeth yn ymwneud â diogelu.   

 
25. Ar nodyn tebyg, un digwyddiad arwyddocaol ar y llinell amser oedd pan weithredwyd gwarant 

wedi’i chynllunio ymlaen llaw o dan Ddeddf Camddefnyddio Cyffuriau 1971 yng nghartref y 
teulu.  Roedd hwn yn un o ddau gyfle posibl i sicrhau gweithredu cydlynol ar ran yr 
asiantaethau. Er gwaethaf hyn nid ystyriwyd ymgysylltu â’r partneriaid eraill, yn enwedig y 
Gwasanaethau Cymdeithasol, er mwyn sicrhau strategaeth gydlynol gyda diogelu yn flaenllaw 
ym meddyliau pawb. Teimlir fod angen i’r Heddlu archwilio eu prosesau mewnol er mwyn 
sicrhau mwy o gydlyniad rhwng partneriaid wrth gynnal ymgyrchoedd wedi’u cynllunio 
ymlaen llaw ag iddynt oblygiadau diogelu posibl.   
 
Codwyd pryderon fod y ddau blentyn wedi cysgu drwy’r ymgyrch blismona hon ac er y 
cyflwynwyd atgyfeiriad diogelu plant CID 16 wedi hynny, oherwydd oedi nid oedd yn 
enghraifft dda o rannu pryderon ynghylch diogelu mewn modd amserol.   Mae angen i’r 
heddlu ddweud eto wrth swyddogion bod angen sicrhau y cymerir camau cadarnhaol ac 
amserol i gefnogi diogelu. 
 
Bu llawer o drafod a dadansoddi ar ran y panel ynglŷn â’r materion sy’n rhwystro rhannu 
gwybodaeth effeithiol mewn achosion fel hyn.  Mae hyn yn arbennig o wir os oes llawer o 
ymgysylltiad proffesiynol gan nifer o asiantaethau dros gyfnod estynedig.   Wedi dweud 
hynny roedd y panel o’r farn  bod sawl digwyddiad allweddol ar hyd y llinell amser a oedd yn 
hanfodol o ran rhannu gwybodaeth effeithiol, e.e. cyfarfod amlasiantaeth ffurfiol megis 
cyfarfod strategaeth, neu gyfarfod grŵp craidd. Yn yr achos hwn collwyd sawl cyfle pan na 
chafodd gwybodaeth ag iddi oblygiadau diogelu ei rhannu mewn fforymau o‘r fath, ac o 
ganlyniad ni wnaed unrhyw strategaethau neu benderfyniadau ar seiliau cadarn. 
  
Yng ngoleuni’r cynnydd mewn llwythi gwaith a’r pwysau ar amser staff, mae’n hollbwysig 
gweld y fath gyfarfodydd amlasiantaeth fel ‘cyfleoedd euraidd’ i sicrhau cynllun cydlynol sy’n 
seiliedig ar wybodaeth amlasiantaeth  gyfredol, berthnasol a chywir. Mae angen presenoldeb 
cynrychiolwyr allweddol o asiantaethau perthnasol yn y cyfarfodydd hyn, y dylid eu cadeirio 
gan uwch staff Gofal Cymdeithasol annibynnol, a dylai pawb fod wedi paratoi’n drylwyr a bod 
yn barod i gymryd rhan weithredol yn y trafodaethau er mwyn galluogi gwneud 
penderfyniadau diogelu allweddol. 
 

27.  Mynegwyd pryder mawr na chafodd canlyniadau profion wrin eu rhannu mewn cyfarfod 
amlasiantaeth er eu bod yn hysbys i’r GCS. Digwyddodd hyn ar sawl achlysur dros gyfnod o 5 
mis, gan gynnwys ar bwynt allweddol yn yr achos hwn - y cyfarfod strategol yn union cyn i’r 
babi gael ei ryddhau o’r ysbyty.  Roedd y GCS hyd yn oed yn gwybod am faterion oedd yn 
dylanwadu ar ddiwylliant y teulu ond ni chafodd y wybodaeth hon ei throsglwyddo i 
asiantaethau eraill.  Yn ychwanegol, ar rai achlysuron ni chafodd gwybodaeth a rannwyd ei 
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rhoi mewn cyd-destun, er enghraifft pan rannwyd gwybodaeth am brawf wrin gan GCS ni 
chafodd ei roi mewn cyd-destun perthnasol i ddiogelu. 
 
Yn yr achos hwn ymddengys y bu gorddibyniaeth ar ganlyniadau’r profion wrin eu hunain a 
dim digon o bwyslais ar weithredu barn broffesiynol mewn perthynas â’r canlyniadau mewn 
cyd-destun diogelu.  Pwynt allweddol yn yr achos hwn oedd pan wrthododd y fam â 
chaniatáu i’r plentyn ieuengaf ddarparu sampl i’w dadansoddi. Mae’r fath ymddygiad yn 
arwydd o riant sydd ddim yn rhoi blaenoriaeth i anghenion diogelu eu plentyn, a dylai hynny 
fod wedi canu clychau larwm ac wedi bod yn sbardun ar gyfer codi’r achos i’r lefel nesaf. 
 

28. Yn ystod yr adolygiad nodwyd fod yr Adran Tai yn ffynhonnell arbennig o dda o wybodaeth ac 
y byddai eu presenoldeb mewn unrhyw gyfarfod o’r fath yn ddefnyddiol ac yn ychwanegu at y 
darlun diogelu.   Argymhellir y dylai Adrannau Tai gael eu gwahodd fel mater o drefn i 
gyfarfodydd amlasiantaeth yn ymwneud â theuluoedd cymhleth fel hyn sy’n debygol o fod yn 
hysbys i’r awdurdod lleol ac i ddarparwyr tai annibynnol. 

 
29. Yn ystod y cyfweliadau gydag ymarferwyr nodwyd nad yw rhai gweithwyr proffesiynol ym 

maes iechyd yn cael mynediad amserol at ddogfennau diogelu allweddol, yn benodol 
cofnodion cynadleddau Diogelu Plant. Daeth yn amlwg yn ystod cyfweliad gyda Meddyg y GCS 
a ddywedodd ei fod/bod yn dibynnu’n drwm ar frîff llafar gan weithiwr allweddol GCS cyn 
cyfarfod â rhieni i adolygu eu meddyginiaeth.   
 

Gwybodaeth Rhyngasiantaeth 
 
30. O ganlyniad i’r ffaith fod camddefnyddio sylweddau mor gyffredin yn ein cymunedau a’r 

effaith y mae hynny’n ei gael ar ddiogelu, dylid cymryd y bydd yr asiantaethau hynny sy’n 
ymwneud â diogelu yn ymdrin â rhieni sy’n camddefnyddio sylweddau.  Mae angen i bobl 
broffesiynol fod yn gyfarwydd â’r derminoleg gysylltiedig ac mae angen cyd-ddealltwriaeth o’r 
hyn y mae’r termau yn eu golygu mewn gwirionedd.   
 
Wedi adolygu’r llinell amser yn yr achos hwn, daeth yn amlwg fod gweithwyr proffesiynol yn 
defnyddio gwahanol dermau’n gydgyfnewidiol a bod yr un termau’n cael eu defnyddio i olygu 
gwahanol bethau.  Mae hyn yn ychwanegu at y dryswch a gall arwain at wneud 
penderfyniadau ar sail  rhagdybiaethau anghywir .  
 
Profwyd y ddamcaniaeth hon yn ystod y cyfweliadau gydag ymarferwyr drwy ofyn i bob un 
ohonynt beth oedd eu dealltwriaeth o'r term ‘defnydd achlysurol o gyffuriau’.  Dewiswyd y 
term hwn gan ei fod yn ymddangos ar wahanol bwyntiau mewn cofnodion fel term a 
defnyddiwyd gan y bobl broffesiynol yn yr achos hwn 
 
Roddodd pob un o’r gweithwyr proffesiynol heb eithriad ddiffiniad cwbl wahanol o’r hyn yr 
oedd y term yn ei olygu iddyn nhw. Mae’r peryglon cysylltiedig â dryswch fel hyn yn amlwg.   
 

31. Roedd Adroddiad Adfam 2014 : Meddyginiaethau mewn Triniaethau Cyffuriau: Taclo’r 
Peryglon i Blant, a oedd yn adolygu ac yn crynhoi’r casgliadau allweddol o 17 adolygiad achos 
difrifol yn ymwneud ag amlyncu cyffuriau gan blant yn amlygu’r cynnydd sydd yn y risg y bydd 
rhieni sy’n camddefnyddio cyffuriau yn rhoi cyffuriau i’w babanod a’u plant bach.  Mae 
achosion wedi’u riportio eisoes o rieni sy’n camddefnyddio sylweddau yng Ngogledd Cymru 
yn rhoi cyffuriau rheoledig yn fwriadol i’w plant.  Er hynny, ac er nad oes awgrym fod pobl 
broffesiynol yn yr achos hwn wedi methu symptomau’r plan, mae’n ymddangos nad oedd y 
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posibilrwydd o'r fath risg yn rhywbeth yr oedd y gweithwyr proffesiynol wedi meddwl 
amdano wrth asesu’r risgiau mwyaf. 
 
Oherwydd mai prin yw achosion sydd wedi’u riportio, mae’n deg dweud nad oedd rhieni’n 
rhoi cyffuriau’n fwriadol i’w plant yn rhywbeth yr oedd y gweithwyr proffesiynol yn yr achos 
hwn wedi rhoi unrhyw ystyriaeth iddo hyd nes y tynnodd y seicolegydd clinigol sylw at y 
posibilrwydd yn dilyn pryderon ynghylch oedi datblygiadol sylweddol amlwg y plentyn hŷn. 
Mae’n hollbwysig fod pobl broffesiynol yn cadw meddwl agored wrth asesu’r risgiau diogelu 
cysylltiedig â phlant â rhieni sy’n camddefnyddio sylweddau.  Mae ar weithwyr proffesiynol 
rheng flaen o bob asiantaeth sy’n ymwneud â diogelu angen gwell ymwybyddiaeth o’r risgiau, 
y sbardunau a’r arwyddion o rybudd.   
 

32. Mae casgliadau’r adolygwyr yn yr achos hwn yn gyson â’r casgliadau allweddol a amlygwyd yn 
Adroddiad Adfan 2014 isod: 
 

 Amlygodd yr adolygiad ddiffyg ymwybyddiaeth a dealltwriaeth ymysg gweithwyr proffesiynol 
sydd ddim yn gweithio ym maes cyffuriau o’r risgiau cysylltiedig â Thriniaeth Amnewidiad 
Opiadau 

 Roedd llawer o weithwyr proffesiynol yn cael trafferth derbyn y gallai rhieni roi cyffuriau’n 
fwriadol i’w plant  ac roeddent yn amharod i goelio y gallai eu cleientiaid ymddwyn fel hyn.  

 Casgliad cyffredin oedd bod ymarferwyr yn methu neu’n lleihau ffactorau risg yn ystod cyswllt 
teuluoedd â’r gwasanaethau 

 Roedd gweithwyr proffesiynol yn yr achosion hyn yn or-optimistaidd ynghylch cynnydd y 
rhieni, roedd sawl achos yn ymwneud â ffug gydymffurfiad ar ran y rheini a oedd yn gallu 
twyllo’r gwasanaethau a gwneud iddynt gredu eu bod yn gwneud newidiadau cadarnhaol 

 Mae chwilfrydedd a her broffesiynol yn bennawd penodol yn adroddiad Adfam 

 Roedd y cysyniadau o ‘amheuaeth iach ac ‘ansicrwydd parchus’ yn cael eu hystyried yn 
hollbwysig mewn achosion lle mae plant yn/yn debygol o ddioddef niwed o ganlyniad i 
gyffuriau TAO  

 Yn sawl un o’r Adolygiadau Achos Difrifol canfuwyd methiant i rannu gwybodaeth berthnasol 

 Yn ogystal dywedwyd fod y modd y caiff dysgu o Adolygiadau Achos Difrifol ei ddefnyddio i 
hysbysu arfer hefyd yn broblem 
 

Gwasanaeth Camddefnyddio Sylweddau – Gwersi Penodol 
 
33. Yn ystod y trafodaethau panel a’r cyfweliad gydag ymarferwyr daeth bwlch i’r amlwg ym 

maes Iechyd.  Nid yw’r Gwasanaeth Camddefnyddio Sylweddau yn gwneud y mwyaf o’r 
oruchwyliaeth ddiogelu gorfforaethol sydd ar gael gan y tîm diogelu yn eu sefydliad eu hunain 
- gallai hyn fod wedi codi lefel y pryder oherwydd fod y ddau riant yn agored i’r gwasanaeth 
camddefnyddio sylweddau.  Teimlir y gallai cau’r bwlch hwn alluogi  gweithwyr iechyd 
proffesiynol i gael mynediad at gefnogaeth a chyngor arbenigol ac y gallai hynny yn ei dro 
arwain at ddeilliannau gwell i blant. Teimlir fod hyn yn arbennig o ddefnyddiol o ystyried y 
gwrthdaro y soniwyd amdano eisoes yn rôl gweithwyr y GCS. 

 
34. Ar lefel ymarferol mae amgylchiadau’r achos hwn yn codi cwestiynau ynglŷn â pha gamau y 

gellir eu rhoi yn eu lle i leihau’r risg i blant pobl sy’n camddefnyddio sylweddau h.y. storio 
diogel o fewn y cartref, ac yn wir a ddylai’r sylweddau hyn fod yn y cartref o gwbl.  

 
Dysgu Amlasiantaeth 
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Dylid nodi bod ‘Cefnogi Plant, Cefnogi Rhieni: Protocol Amlasiantaeth Gogledd Cymru’ yn rhoi 
manylion ynghylch yr hyn y mae disgwyl i bob asiantaeth sy’n rhoi gwasanaethau i deuluoedd sy’n 
camddefnyddio sylweddau ei wneud.  Fframwaith yw’r protocol sydd â’r nod o sicrhau mai diogelu 
plant sy’n cael y flaenoriaeth.  Yn anffodus ni allai’r adolygwyr ddod o hyd i unrhyw gyfeiriad at y 
protocol naill ai yn y ddogfennaeth  a adolygwyd nac mewn trafodaethau gyda’r bobl broffesiynol 
oedd yn rhan o’r achos. Mae’n ymddangos na chydymffurfiwyd â’r protocol yn yr achos hwn. 
 
Casgliad 

 
35. Mae tystiolaeth empirig gynyddol i gefnogi’r cysyniad y gall rhieni, a bod rhieni yn niweidio eu 

plant drwy roi cyffuriau iddynt yn fwriadol a bod hon yn thema sy’n dod yn fwyfwy amlwg ar 
draws y wlad.   
 

36. Mae’r achos hwn yn ein hatgoffa o bwysigrwydd rhannu gwybodaeth amserol rhwng 
asiantaethau a sicrhau bod trefniadau cadw trosolwg gwrthrychol a chynllunio cadarn wedi 
eu sefydlu. 

                       
37. Yn debyg i un o gasgliadau allweddol Adolygiad Adfam 2014,  amlygodd yr achos hwn y ffaith 

fod gweithwyr proffesiynol yn or-optimistaidd eu barn ynghylch cynnydd rhieni a bod hynny 
wedi peri oedi o ran codi’r achos hwn i  lefel Gweithdrefnau Diogelu Plant 

 
39. Y dysgu mwyaf arwyddocaol a ddeilliodd o’r achos hwn yw’r faith fod angen i weithwyr 

‘ddychmygu’r annychmygol’. Nid oedd unrhyw un o’r gweithwyr proffesiynol a oedd ynghlwm 
â’r achos hwn wedi ystyried y posibilrwydd y gallai’r rhieni fod wedi rhoi cyffuriau yn fwriadol 
i’w plant ac o ganlyniad methwyd cyfle i ddiogelu’r plant yma. 

 
40. Mater o bryder hefyd yw’r ffaith na chafodd protocol a ddyluniwyd i ddiogelu plant yn yr 

amgylchiadau penodol hyn ei ddilyn, nag hyd yn oed ei ystyried yn ôl pob tebyg.  
 

41. Dylid cydnabod fod achosion sy’n ymwneud â theuluoedd cymhleth yn gofyn am gefnogaeth 
barhaus nifer o asiantaethau a rhannu gwybodaeth a chynllunio ar y cyd. 

 

Gwella Systemau ac Arfer 

Er mwyn hyrwyddo dysgu o’r achos hwn, nododd yr adolygiad y Pwyntiau Dysgu 
canlynol ar gyfer Bwrdd Diogelu Plant Gogledd Cymru a’r asiantaethau sy’n aelodau 
ohono: 
 
42. Rhaid codi ymwybyddiaeth gweithwyr proffesiynol sy’n rhan o achosion posibl o gam-drin 

plant er mwyn iddynt allu ‘dychmygu’r annychmygol’. Rhaid iddynt ystyried y gallai rhywun 
fod wedi rhoi sylweddau anghyfreithlon megis methadon yn fwriadol i blant a dylent dderbyn 
yr hyfforddiant priodol i’w galluogi i adnabod yr arwyddion a’r symptomau perthnasol. 

 
43. Mynegwyd llawer o bryder yn yr achos hwn na wnaeth y Gwasanaeth Camddefnyddio 

Sylweddau rannu gyda’r Gwasanaethau Cymdeithasol wybodaeth a fyddai wedi dylanwadu’n 
uniongyrchol ar yr asesiad risg. Mae angen felly i’r GCS dderbyn hyfforddiant ac eglurder 
ynglŷn â sut a phryd i rannu gwybodaeth yn briodol. 

 
44. I’r Gwasanaethau Cymdeithasol, roedd y cyfarfod strategaeth ar y pwynt rhyddhau yn gyfle 

allweddol  a rhaid adolygu mecanweithiau mewnol er mwyn sicrhau trefniadau herio priodol a 
digonol wrth gadeirio’r cyfarfodydd hyn. 
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45. Mae delio â rhieni cymhleth ac yn aml iawn heriol yn anodd i lawer o weithwyr proffesiynol ac 

yn yr achos hwn roedd gor-optimistiaeth parthed parodrwydd a gallu’r rhieni i newid.  Mae 
angen rhagor o hyfforddiant er mwyn sicrhau fod y sgiliau angenrheidiol gan weithwyr 
proffesiynol i reoli rhieni cymhleth. 

 
46. Daeth i’r amlwg fod gan HGC wybodaeth/gudd-wybodaeth berthnasol ynglŷn â’r teulu hwn 

ond na chafodd ei rhannu.  Mae’n rhaid i’r heddlu adolygu ei brosesau ar gyfer rhannu 
gwybodaeth a allai effeithio ar ddiogelu mewn modd amserol.  
 

47. Argymhellir y dylid adolygu a diweddaru ‘Cefnogi Plant, Cefnogi Rhieni: Protocol 
Amlasiantaeth Gogledd Cymru’ i gynnwys arwyddion a symptomau penodol er mwyn helpu 
gweithwyr i adnabod yr arwyddion bod rhieni yn rhoi cyffuriau’n fwriadol i’w plant. 

 
48. Yng ngoleuni methiant yr asiantaethau i ddilyn ‘Cefnogi Plant, Cefnogi Rhieni: Protocol 

Amlasiantaeth Gogledd Cymru’ dylai asiantaethau ystyried adolygu eu prosesau a rhoi 
sicrwydd i Fwrdd Diogelu Plant Gogledd Cymru ynghylch sut yr aethant ati i rannu’r protocol 
a’i roi ar waith.  
 

49.  Mae’r achos hwn hefyd wedi amlygu gwerth cronolegau o ran galluogi asiantaethau i edrych 
ar deuluoedd yng nghyd-destun eu hanes blaenorol a thrwy hynny ddarogan ymddygiadau’r 
dyfodol.  Cafodd cronolegau eu codi mewn Adolygiad Achos Difrifol yn Swydd Derby (Tach 
2013) a oedd yn ymwneud â marwolaeth plentyn â rhieni oedd yn camddefnyddio sylweddau.  
Casgliad allweddol oedd  y methwyd ag ystyried hanes y ddau riant er mwyn cael gwybodaeth 
berthnasol a fyddai wedi hwyluso asesiad cadarn o’r risgiau. 

 
50. Dylai hyfforddiant camddefnyddio sylweddau amlasiantaeth gynnwys gwybodaeth ynghylch yr 

hyn y mae canlyniadau profion wrin yn ei olygu mewn gwirionedd mewn achosion o’r fath, a 
pha ymddygiadau cysylltiedig ymysg plant a rheini ddylai godi pryderon parthed diogelu. 

 
51 Argymhellir bod Iechyd yn archwilio’u prosesau mewnol er mwyn sicrhau bod gweithwyr 

proffesiynol yn derbyn gwybodaeth yn ymwneud â diogelu mewn modd amserol.  

Datganiad gan yr Adolygydd 

ADOLYGYDD 

Datganiad o annibyniaeth  
Sicrwydd Ansawdd – datganiad o gymhwyster 

Gwnaf y datganiad canlynol nad oeddwn, cyn cyfrannu at yr adolygiad dysgu hwn:-  

 wedi ymwneud yn uniongyrchol â’r plentyn na’r teulu, nac wedi rhoi cyngor proffesiynol 

ynglŷn â’r achos. 

 wedi bod yn rheolwr atebol uniongyrchol ar unrhyw ymarferwr/wyr cysylltiedig, a  

 bod gennyf y cymwysterau cydnabyddedig priodol, y wybodaeth, y profiad a’r hyfforddiant i 

ymgymryd â’r adolygiad 

 bod yr adolygiad wedi’i gynnal yn briodol a’i fod yn rymus yn ei ddadansoddiad a’i 

werthusiad o’r materion a amlinellwyd yn y Cylch Gorchwyl . 
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Adolygydd 1 
(Llofnod) 

 

Adolygydd 2 
(Llofnod)  

Enw 
(Llythrennau 
Bras) 

DI Simon Williams 
Enw 
(Llythrennau 
Bras) 

Francine Salem 

Dyddiad 09/03/2016 Dyddiad 26/02/2016 

Cadeirydd y Panel 
Adolygu   
(Llofnod) 

 

Enw 
(Llythrennau Bras)                 

Rachel Shaw 

Dyddiad                   
26/02/2016 
 

 
 
 
 
 
 
Atodiad 1: Cylch Gorchwyl 
 

CYLCH GORCHWYL 

ADOLYGIAD YMARFER PLANT ESTYNEDIG 

GWYNEDD 1 / 2015  

CYFLWYNIAD 

 Comisiynwyd yr  Adolygiad Ymarfer Plant Estynedig gan Gadeirydd Bwrdd Diogelu Plant Gogledd Cymru 

ar argymhelliad y Grŵp AYP Rhanbarthol ar 12 Mehefin 2015 yn unol â chanllawiau ‘Diogelu Plant: 

Gweithio gyda’n Gilydd dan Ddeddf Plant 2004’ a GDPCG 2008, sydd wedi’u mabwysiadu gan Fwrdd 

Diogelu Plant Gogledd Cymru.  Ar 6 Chwefror 2015 gwnaeth y Grŵp AYP Rhanbarthol argymhelliad y 

dylid creu MAPF.  

 Pan grëwyd y llinell amser gyfunol cynghorwyd y Panel gan y Rheolwr Busnes y dylid ystyried a oedd yr 

achos hwn yn cyrraedd y trothwy ar gyfer AYPE felly cafodd y mater ei ddychwelyd i’r Grŵp AYP 

Rhanbarthol ar 12 Mehefin a newidiwyd yr argymhelliad. 

 Mae panel adolygu amlasiantaeth a chadeirydd ar wedi’u  dynodi gan y Grŵp AYP rhanbarthol ac 

adolygwyr annibynnol wedi’u henwebu i gynnal yr adolygiad, sef  DCI Simon Williams o Heddlu Gogledd 

Cymru a Francine Salem, Rheolwr Gwasanaeth CBSW.  Penodwyd Rachel Shaw, Iechyd Cyhoeddus 

Cymru yn gadeirydd ar y panel Adolygu a bydd yn adrodd yn rheolaidd ar gynnydd i’r Grŵp AYP 

rhanbarthol  

 Bydd y Rheolwr Busnes yn gyfrifol am y trefniadau llywodraethu perthnasol i gadw’r dogfennau 
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PANEL 

Rachel Shaw  Cadeirydd y Panel 

Simon Williams 
Adolygydd 
Ditectif Brif Arolygydd, Heddlu Gogledd Cymru 

Francine Salem  
Adolygydd 
Rheolwr Gwasanaeth, Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam 

Aelodau’r Panel 

Ditectif Arolygydd, Heddlu Gogledd Cymru 

Uwch Reolwr Diogelu ac Ansawdd,  Gwasanaethau Plant Gwynedd 

Cydlynydd y Blynyddoedd Cynnar, Uned Blynyddoedd Cynnar, Gwasanaethau Plant Gwynedd 

Nyrs Glinigol Arbenigol, Diogelu, BIPBC 

Ymgynghorydd Pediatreg Aciwt a Chymunedol, BIPBC 

Rheolwr Gwasanaethau Cymdogaeth, Cartrefi Cymunedol Gwynedd Cyf 

Pennaeth Gweithrediadau Gogledd Cymru, CAFCASS Cymru 

Pennaeth Rhaglen a Seiciatrydd Ymgynghorol, GCS, BIPBC (rhan o’r Adolygiad yn unig) 

Swyddog Arweiniol Diogelu, GRhG, BCUHB (ar gyfer rhan o’r adolygiad yn lle Pennaeth Rhaglen a 
Seiciatrydd Ymgynghorol GCS BIPBC) 

Nyrs Ymgynghorol,  Gwasanaeth Camddefnyddio Sylweddau, BIPBC (ar gyfer rhan o’r adolygiad yn lle 
Pennaeth Rhaglen a Seiciatrydd Ymgynghorol GCS BIPBC) 

 

PWRPAS 

 

 Pennu a oes gwersi i’w dysgu o ran 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 a ddisgwylir fydd yn newid o 

ganlyniad i hynny. 

 O ganlyniad i hyn bydd gwaith rhyngasiantaeth yn gwella  a phlant yn cael eu diogelu’n well. 

 Nodi enghreifftiau 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 

(7/11/14-1/11/13) 

 AGC Gwynedd  

 Ymwelydd Iechyd 

 Pediatreg 

 Gwasanaeth Camddefnyddio Sylweddau 

 Addysg Gynnar 
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 Yr Heddlu 

 CAFCASS Cymru 

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 rhyngasiantaeth 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, 
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’r Cynllun Plentyn sy'n Derbyn Gofal yn 
gadarn ac yn briodol ar gyfer y  plentyn, y teulu a'r amgylchiadau. 

9. Ystyried a gafodd y cynllun ei 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 weithiodd yn dda a pha agweddau oedd ddim  yn 
llwyddiannus a pham? 

11. Nodi i ba raddau y gwnaeth yr asiantaethau herio ei gilydd ynghylch effeithiolrwydd y 
cynllun, gan gynnwys cynnydd yn erbyn y deilliannau y cytunwyd arnynt ar gyfer y 
plentyn 

12. Penderfynu a gyflawnwyd dyletswyddau statudol perthnasol yr asiantaethau oedd yn 
gweithio gyda’r plentyn 

13. Adnabod unrhyw rwystrau neu anawsterau yn yr achos hwn a rwystrodd yr 
asiantaethau rhag cyflawni eu dyletswyddau  (materion sefydliadol a materion cyd-
destunol eraill) 

14. Yr Adolygydd i ystyried cyswllt gyda’r teulu, i roi gwybod iddynt am yr adolygiad, 
darganfod i ba raddau maen nhw eisiau bod yn rhan o’r adolygiad a rhoi gwybod 
iddynt am unrhyw  gynnydd allweddol. 

15. Os bydd 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 a fydd yn cynnwys 
pwyntiau dysgu ac unrhyw faterion perthnasol yn unol ag 'Amddiffyn Plant yng 
Nghymru 2012'. 

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

20. Bydd y Panel Adolygu yn nodi'r pwyntiau dysgu a'r materion perthnasol ac yn ystyried 
yr holl gamau gweithredu pe bai angen. 
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21. Bydd yr Adroddiad Adolygu yn cael ei gyflwyno gan yr Adolygydd a Chadeirydd y Panel 
Adolygu i’r Grŵp Adolygu Ymarfer Plant Rhanbarthol a BDPGC  

22. Cadeirydd BDPGC fydd yn gyfrifol am wneud yr holl sylwadau cyhoeddus ac am roi 
ymatebion pe bai gan y cyfryngau ddiddordeb yn yr adolygiad hyd nes y bydd y broses 
ar ben.  Bydd yn ystyried hefyd a oes angen dadleniad gwybodaeth cyhoeddus. 

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 sy’n briodol.  Yn benodol 
bydd hyn yn cynnwys cyngor am:- 
 
Y Cylch Gorchwyl 
Dadleniad 
Terfynau Amser 
Rheoli Data 
 
Ymgynghorydd Cyfreithiol o Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy fydd ymgynghorydd 
cyfreithiol y Panel 

24. Ar ddiwedd y broses bydd Aelodau’r Panel yn dinistrio’r holl nodiadau/gwaith papur 
yn eu meddiant sy’n gysylltiedig â’r adolygiad.  Yr Uned Fusnes fydd yn cadw’r holl 
wybodaeth berthnasol i’r adolygiad. Bydd gwybodaeth yn cael ei chadw’n ddiogel ac 
yn unol â pholisïau cadw a diogelu data. 

25. Bydd yr holl ohebiaeth yn cael ei hanfon dros e-bost ac yn cael ei diogelu â chyfrinair 
neu’n cael ei hanfon drwy system e-bost ddiogel.  Ni fydd llythrennau blaen enwau 
nac 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’r sianeli cyfathrebu diogel. 

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

 

Fersiwn 1: 29/6/15 

 


