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Adolygiad Arfer Plant BDPRh CaF 01/2014 

Adolygiad Estynedig 

Datganiad Cyd-Gadeiryddion 

 
Mae Bwrdd Diogelu Plant Rhanbarthol Caerdydd a’r Fro (BDPRh CaF) yn 
derbyn nad yw’r adroddiad Adolygiad Arfer Plant hwn wedi’i gwblhau o fewn 
amserlen ‘Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 - 
Gweithio Gyda’n Gilydd i Ddiogelu Pobl’.  
 
Daeth Adolygiad Arfer Plant Caerdydd a’r Fro 01/2014 i fodolaeth yn dilyn 
atgyfeiriad at yr Is-Grŵp Adolygu Arfer Plant a ystyriwyd yn y cyfarfod a 
gynhaliwyd ar 17 Ionawr 2014. Cytunwyd ar yr argymhelliad i gomisiynu 
Adolygiad Arfer Plant Estynedig gan Gadeirydd Prif Fwrdd y BLlDP ar 03 
Chwefror 2014, gyda’r adolygiad i’w gwblhau erbyn 31 Hydref 2014. 
 
Oherwydd yr heriau niferus a wynebai’r panel, bu oedi wrth gwblhau’r 
adroddiad hwn. Mae Bwrdd Diogelu Rhanbarthol Caerdydd a’r Fro wedi 
gwella’r prosesau ar gyfer cynnal Adolygiadau Arfer Plant yn sylweddol i 
sicrhau na fydd oedi o’r fath yn digwydd eto wrth gyhoeddi adroddiadau. Mae 
pob partner a gyfrannodd at yr oedi wrth gwblhau’r adroddiad hwn wedi 
cadarnhau bod systemau bellach ar waith i sicrhau na fydd oedi yn digwydd 
eto. Ni wnaeth yr oedi anffodus hwn atal sefydliadau rhag dysgu. Mae’r 
adolygiad hwn, er ei fod yn hwyr, yn wers bwysig i bob partner a bydd Bwrdd 
Diogelu Rhanbarthol Caerdydd a’r Fro yn monitro’r gwaith o gyflawni’r camau 
gweithredu yn fanwl, ac yn sicrhau bod y wers o’r adolygiad hwn yn cael ei 
sefydlu. 
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Adroddiad Adolygiad Ymarfer Plant 
 

Bwrdd Diogelu Plant Rhanbarthol Caerdydd a'r Fro  

Adolygiad Ymarfer Plant Estynedig   

Par: AYP BDPRh C&F 01/2014     08.11.2011-16.12.2013 

 

Amlinelliad cryno o’r amgylchiadau a arweiniodd at yr Adolygiad 

 
Cyd-destun cyfreithiol o ganllawiau Llywodraeth Cymru ynglŷn â 
pha adolygiad a gynhelir 
 

Cafodd yr adolygiad ymarfer plant estynedig hwn a gomisiynwyd gan Fwrdd 
Diogelu Plant Rhanbarthol Caerdydd a’r Fro (BDPRhCF; BLlDPCF gynt, 
Bwrdd Lleol Diogelu Plant) yn unol â Chanllaw Amddiffyn Plant yng 
Nghymru ar gyfer Trefniadau ar gyfer Adolygiadau Ymarfer Plant 
Amlasiantaeth (Llywodraeth Cymru 2013).  Mae’r meini prawf ar gyfer yr 
adolygiad hwn wedi’u hateb dan adran 6.1 y Canllaw a nodwyd uchod:    
 
6.1 Rhaid i Fwrdd gynnal adolygiad arfer plant estynedig yn unrhyw un o’r 
achosion canlynol lle, o fewn ardal y Bwrdd, gwyddys bod plentyn yn cael 
ei gam-drin neu’n cael ei esgeuluso neu amheuir bod hyn yn digwydd ac 
mae’r plentyn wedi: 
 

 Marw; neu 

 Gael ei anafu mewn ffordd a allai arwain at farwolaeth; neu  

 wedi cael anaf difrifol a pharhaol sy’n effeithio ar ei iechyd neu 
ddatblygiad 

 
ac 

 
Roedd y plentyn ar y gofrestr amddiffyn plant a/neu yn blentyn a oedd yn 
derbyn gofal (gan gynnwys person sy’n gadael gofal dan 18 oed) ar unrhyw 
ddyddiad yn ystod y 6 mis cyn: 
 

 dyddiad y digwyddiad y cyfeiriwyd ato uchod; neu’r 

 dyddiad y mae awdurdod lleol neu bartner perthnasol yn nodi bod 
plentyn wedi cael nam difrifol a pharhaol o ran iechyd a datblygiad. 

 
Mae’r Cylch Gorchwyl ar gyfer yr adolygiad hwn yn Atodiad 1 (sydd hefyd 
yn cynnwys y rhesymau dros oedi o ran y broses AYP hon).  
 
Yr amgylchiadau sydd wedi arwain at yr adolygiad: 
 

Mae’r Adolygiad Ymarfer Plant Estynedig (AYPE) hwn yn ystyried 
amgylchiadau’r ddau blentyn ar yr adeg y dechreuwyd yr adolygiad hwn ac 
maen nhw’n parhau i fod dan Orchymyn Gofal yr Awdurdod Lleol.   Ers Medi 
2013 maent wedi bod yn byw mewn lleoliad therapiwtig preswyl yn Lloegr.   
Cafodd AYPE ei gomisiynu yn dilyn argymhelliad gan Is-grŵp Adolygiadau 
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Ymarfer Plant BDPRh Caerdydd a’r Fro ar 13 Tachwedd 2013.   
 

Mae llinell amser yr AYPE hwn yn canolbwyntio ar yr ymyrraeth broffesiynol 
amlasiantaeth i ddiogelu’r plant hyn rhwng 8 Tachwedd 2011 a 16 Rhagfyr 
2013.  
 

Yn ystod cyfnod y llinell amser roedd y plentyn hynaf rhwng 9 a 11 oed a’r 
plentyn ieuengach rhwng 7 a 9 oed.    
 

Gydol eu hoes roedd y plant a oedd yn rhan o’r adolygiad hwn a’u teulu yn 
hysbys i nifer o wasanaethau ac asiantaethau cymorth ledled Caerdydd a 
Bro Morgannwg.  Mae’n amlwg bod pryderon wedi’u nodi mewn perthynas 
ag esgeulustod, cam-drin corfforol, emosiynol a rhywiol a gafodd eu rhannu 
a’u hadrodd gan asiantaethau.  Roedd gwasanaethau yn rhan o’r achos hwn 
am dros ddeg mlynedd a dechreuwyd Gweithdrefnau Amddiffyn Plant (AP).   
Roedd 6 chyfnod o gofrestru AP rhwng 2002 (cynhadledd cyn-geni mewn 
perthynas â’r plentyn hynaf) a Rhag 2013 pan wnaethpwyd penderfyniad 
mewn ymateb i gais y Fam i letya’r ddau blentyn.   Roedd y categorïau 
cofrestru yn cynnwys esgeulustod, cam-drin corfforol ac emosiynol, un ai’n 
unigol neu mewn cyfuniadau amrywiol.  
 
Rhaid cydnabod hefyd bod gan fam y plentyn hanes hir o ymwneud â’r 
gwasanaethau statudol a darparwyr cymorth eraill mewn perthynas â’i phum 
plentyn hŷn a bydd gwybodaeth mewn perthynas â’r cyfnod hwn cyn yr 
amser llinell hefyd yn cael ei hystyried os yw’n berthnasol i brofiadau’r ddau 
blentyn ieuengaf sy’n rhan o’r adolygiad hwn.    
 
Gwybodaeth gyd-destun y tu allan i’r llinell amser.  
 

Cafwyd rhywfaint o wybodaeth gyd-destun arwyddocaol y tu allan i linell 
amser yr adolygiad trwy gofnodion asiantaeth a thrwy drafodaethau â’r teulu 
a gweithwyr proffesiynol.  Dechreuodd perthynas iawn gyntaf y fam pan oedd 
hi’n 16 oed gyda’i phlentyn cyntaf yn cael ei eni pan oedd hi’n   17 oed. Dros 
yr 11 mlynedd nesaf, cafodd pedwar plentyn arall eu geni.   Yn ystod y 
cyfnod hwn, cydnabuwyd bod gan fam y plentyn hanes helaeth o ymwneud 
â’r Awdurdod Lleol.  O ganlyniad i’w pherthynas dreisgar honedig cafodd ei 
phum plentyn eu rhoi dan orchmynion gofal a’u lleoli y tu allan i’r teulu geni. 
Roedd y pryderon ar yr adeg honno yn cynnwys esgeulustod sylweddol. 
 

Gadawodd y fam y berthynas hon gan ddechrau un arall, a arweiniodd at 
enedigaeth y ddau blentyn sy’n rhan o’r adolygiad hwn.  Roedd y berthynas 
hon hefyd yn chwerw a chyfnewidiol a daeth i ben gyda’r fam yn gadael tad y 
plant ac yn mynd i fyw â phartner newydd.  Roedd trydydd perthynas y fam 
yr un mor dreisgar a chamdriniol ac yn ystod cyfnod y berthynas hon y 
gwnaeth yr hyn sy’n rhan o’r llinell amser hwn ddigwydd.    
 

Daeth patrwm o ymddygiad i’r amlwg o’r fam fel unigolyn agored i niwed a 
oedd â bywyd anhrefnus ac ansefydlog sydd wedi cael effaith negyddol ar y 
ddau blentyn yma.   Roedd hi mewn perthnasau treisgar ac yn symud tŷ yn 
rheolaidd ac yn ymddangos fel pe bai’n dechrau ffurfio teulu newydd bob tro 
ond mewn gwirionedd doedd dim llawer yn newid.  Pan gynigiwyd cymorth a 
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chefnogaeth iddi, byddai’n aml yn gwrthod, gan leihau effaith y trais a’r cam-
drin yr oedd hi a’i phlant ifanc yn ei brofi.  Pan oedd cyngor wedi’i geisio a’i 
gynnig, byddai’n methu apwyntiadau, cymorth a strategaethau a gynigiwyd.   
O ganlyniad, fe welodd y ddau blentyn yma achosion o drais domestig a 
chawsant eu hesgeuluso, a’u niweidio’n gorfforol, rhywiol ac emosiynol dros 
y cyfnod deg mlynedd hwn gyda rhai o’r pryderon yn debyg iawn i’r rheiny a 
arweiniodd at gymryd a lletya pum plentyn blaenorol y fam.  
 
Digwyddiadau Arwyddocaol yn Ystod y Cyfnod sy’n cael ei Adolygu 
 

Ar ddechrau cyfnod y llinell amser, roedd y ddau blentyn yn byw gyda’u mam 
a’i phartner.  Roeddent yn cael cyswllt yma ac acw gyda’u tad biolegol - dan 
oruchwyliaeth y Tad-cu o ochr y tad.  Roedd cysylltiadau teuluol eraill â’r 
Fam-gu o ochr y fam, llys-frodyr / chwiorydd hŷn o ochr y fam a gyda 
chefndryd.   Roedd mab (oedolyn) partner y fam ar y pryd hefyd yn rhan o 
fywydau’r plant fel ymwelydd i’r cartref teuluol.    
 

Yn dilyn cyfnod ar y Gofrestr Amddiffyn Plant, gwnaed y penderfyniad unfryd 
yn y gynhadledd Amddiffyn Plant ar 8 Tachwedd 2011 i dynnu enwau’r ddau 
blentyn oddi ar y Gofrestr Amddiffyn Plant a rhoi cymorth parhaus iddynt dan 
drefniadau Plant mewn Angen am bum mis arall.  
 

Cyn i’r Awdurdod Lleol gau’r achos yn Ebrill 2012, - fe wnaeth yr 
asiantaethau allweddol cysylltiedig barhau i gofnodi pryderon mewn 
perthynas ag ymddygiad y plant, eu lefelau llythrennedd a rhifedd hynod isel, 
eu hanawsterau o ran eu gweithrediad gwybyddol ac o ran cymdeithasu â 
chyfoedion, cofleidio a chusanu amhriodol â phlant ac oedolion, eu hiechyd a 
datblygiad corfforol gwael a’u lles emosiynol; cafodd gallu’r fam i feithrin ac 
amddiffyn y plant hefyd ei ystyried yn y cyd-destun hwn.   Cafodd pryderon 
o’r fath eu rhannu, ond nid oeddent bob amser yn cael eu rhannu’n gyson 
trwy’r dulliau adrodd gofynnol.   
 

Ym mis Mai 2012, dechreuwyd cael adroddiadau gan y Gwasanaethau Plant 
yn gysylltiedig â Thrais Domestig yn y cartref, a ddechreuwyd gan bartner y 
fam.  Gwyddys fod y plant yn bresennol yn ystod cyfnodau o’r fath a 
dywedon nhw eu bod wedi clywed eu mam yn crio a wedi gweld cleisiau arni.   
 

Cofnododd gweithwyr iechyd proffesiynol bryderon ynghylch twf a maeth 
gwael y plant.  Rhoddodd y fam esboniadau anghyson i weithwyr 
proffesiynol:  Mewn apwyntiad dieteg ar 04.09.12, cofnodwyd bod y plentyn 
ieuengaf dan bwysau.  Dywedodd y fam fod gan y plentyn chwant bwyd da 
ond ei fod yn bwyta’n araf, ond mewn apwyntiad ar y cyd rhwng y 
gwasanaeth Pediatrig a’r Gwasanaethau Iechyd Meddwl Plant a’r Glasoed 
(CAMHS) ar 07.09.12, dywedodd bod y plentyn yn gwrthod prydau a dim ond 
yn cymryd 1 ychwanegyn calorïau uchel a ragnodwyd y dydd.  Nid yw’r 
wybodaeth wanhaol a roddwyd gan y fam mewn apwyntiadau dri diwrnod ar 
wahân fel pe bai wedi cael ei hystyried a’i dilyn, ac eithrio annog y fam i 
anfon ychwanegiadau i’r ysgol a threfnu i ddilyn yr achos gyda’r ysgol i 
sicrhau hyn.  
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Ym mis Tachwedd 2012, aeth y fam a’r ddau blentyn i Loches Cymorth i 
Fenywod gan aros 3 noson ond fe adawon nhw cyn bod modd gwneud 
asesiadau.  Roedd staff yn bryderus am y plentyn hynaf gan nodi ei fod wedi 
ceisio rhoi cartref blaenorol ar dân gan fod y cymdogion ar y llawr islaw yn 
mynd ar ei nerfau a bod ei dad yn “siarad am ryw” pan oedd e’n cael cyswllt 
â’r plentyn.  Dywedodd y plentyn ieuengaf ei fod eisiau lladd ei hun pan fo’i 
fam a’i phartner yn dadlau a bod y plentyn hŷn wedi ymosod ar eu mam gyda 
chyllyll ac wedi ei dyrnu yn ei stumog.  Dywedodd y ddau blentyn eu bod 
wedi clywed partner y fam yn ei bygwth, gyda gwn ar un achlysur a gyda dril 
ar un arall. 
 

Yn cyd-fynd â hyn, dwedodd ysgol y plant fod y ddau blentyn yn gweithredu 
ar lefel llawer is na’r cyfartaledd mewn llythrennedd a rhifedd a bod y plentyn 
ieuengaf yn aml yn gwneud synau ac yn cael twitshis.  Datgelodd y ddau 
blentyn bryderon am eu mam yn gofidio a’u bod wedi ei chlywed yn crio.  
Roedd yr ysgol hefyd yn bryderus am ddefnydd y plentyn hynaf o iaith rywiol 
amhriodol ac ymddygiad rhywiol.  
 

Ym mis Ionawr 2013, pan oedd y fam a’r plant mewn Lloches am yr ail dro, 
cwblhawyd Asesiad Craidd gyda’r canlyniad y bydd y gwasanaethau’n 
parhau i weithio gyda’r plant fel Plant mewn Angen, ond y byddai’r pryderon 
yn cynyddu pe bai’r teulu’n gadael y lloches.  Ar 30.01.13, gadawodd y fam y 
lloches gyda’r ddau blentyn, a chododd staff y Lloches bryderon o ran beth 
oedd y plant yn ei weld a’i glywed, gyda’r ieuengaf yn gwlychu’r gwely.   
 

Dyma pryd y gwnaeth natur y pryderon ddechrau canolbwyntio ar 
ddatgeliadau o gam-drin rhywiol, oherwydd yr hyn oedd yn cael ei ddweud 
ac ymddygiad y ddau blentyn.   
 

Ar 07.02.13, cynhaliwyd Cyfarfod Strategaeth rhwng Gwasanaethau Plant 
Caerdydd a Heddlu De Cymru a chytunwyd ar ymchwiliad adran 47 
Amddiffyn Plant.   
 

Ar 18.02.13 cofnododd yr ysgol bod y plentyn ieuengaf wedi bygwth trywanu 
disgybl arall gyda fforc ac ar 25.02.13 roedd wedi cynhyrfu yn y dosbarth ac 
yn crio am ei nain, ond dysgwyd yn ddiweddarach nad oedd y plentyn erioed 
wedi cwrdd â’i nain.  
 

Penderfynwyd yn unfryd yn y gynhadledd achos cworwm a gynhaliwyd ar 
28.02.13 y dylid rhoi enwau’r ddau blentyn ar y Gofrestr Amddiffyn Plant dan 
y categorïau esgeulustod, cam-drin corfforol ac emosiynol.  Ystyriwyd eu 
cofrestru dan y categori cam-drin rhywiol, ond ni chafodd hyn ei ddilyn.  
 

Ym mis Mawrth 2013 roedd pryderon wedi cynyddu ymhellach pan nododd y 
Paediatregydd Cymunedol a welodd y ddau blentyn mewn apwyntiad 
allgleifion nad oedd y plentyn ieuengaf wedi tyfu’n ddigonol a’i fod wedi colli 
mwy o bwysau, ei fod yn rhwym a gyda ADHD ac yn yr un modd nid oedd y 
plentyn hynaf wedi tyfu’n ddigonol chwaith oherwydd diffyg bwydo, 
esgeulustod, hylendid a rhwymedd. Nid oedd yr un o’r ddau blentyn yn cael y 
diodydd ychwanegyn calorïau uchel a dywedodd y fam ei bod wedi rhedeg 
mas ohonynt bedair wythnos yn gynharach.  Rhannwyd y pryderon mewn 
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llythyr at Weithiwr Cymdeithasol y plant ond nid fel Atgyfeiriad Amddiffyn 
Plant ar Ffurflen Atgyfeirio Amlasiantaeth (FfAAA).  
 

Roedd y pryderon o ran cam-drin rhywiol yn parhau i gael eu rhannu a’u 
trafod rhwng yr asiantaethau cysylltiedig.  Cafodd rhai o’r rhain eu codi 
gyda’r fam yn cyhuddo tad biolegol y plant, ond fe wnaeth yr ysgol hefyd 
rannu nifer o bryderon mewn perthynas ag ymddygiad rhywiol y ddau 
blentyn.   Ar 28.03.13 ar gais y fam cafodd y plant eu lletya dan Adran 20 
Deddf Plant 1989 ar ôl iddi gadarnhau na allai reoli eu hymddygiad mwyach.  
Cafodd y plant eu lleoli gyda’i gilydd â Gofalwyr Maeth.   
 

Yn ystod y lleoliad hwn, cynyddodd y datgeliadau o gam-drin rhywiol a 
phryderon o ran ymddygiad y plant yn sylweddol.  Roedd y rhain yn cynnwys 
adroddiadau bod y tad a phartner cyfredol y fam wedi siarad am a / neu 
geisio cynnwys y ddau blentyn mewn gweithredoedd rhywiol a’u hannog i 
dynnu eu dillad a chymryd rhan mewn gweithredoedd rhywiol gyda’i gilydd.  
Cafodd cyswllt rhwng y ddau oedolyn gwrywaidd ei atal tra bo 
ymchwiliadau’n cael eu cynnal gan y Gwasanaethau Plant a Heddlu De 
Cymru.  Yn dilyn cyfarfod strategaeth ar 30.06.13 dechreuwyd Achosion 
Gofal a chafodd y ddau blentyn eu hatgyfeirio i’r Ganolfan Atgyfeirio 
Ymosodiadau Rhywiol (CAYRh).   
 

Gwnaed datgeliadau pellach oedd yn peri pryder cynyddol gan y ddau 
blentyn o ran meddyliau a dymuniadau rhywiol eithafol a diwahoddiad a oedd 
yn eu gwneud yn anghyffyrddus iawn.  Cynhaliwyd archwiliadau meddygol 
ym mis Gorffennaf 2013 o ran y pryderon hyn ac er na wnaeth y 
darganfyddiadau eithrio cam-drin rhywiol, roeddent yn amhendant.  Felly, 
ystyriwyd nad oedd digon o dystiolaeth i ddechrau achosion troseddol ac fe 
wnaeth y pryderon o niwed rhywiol barhau yng nghyd-destun datgeliadau’r 
plant.  Cyflwynodd y Llys Achosion Teuluol Orchymyn Gofal Interim ar 
12.08.13 ac mewn gwrandawiad ar 30.08.13 penderfynodd y Llys roi’r ddau 
blentyn ar leoliad preswyl therapiwtig.  Ar 02.09.13 cawsant eu rhoi yn y 
lleoliad hwnnw lle maen nhw wedi parhau i fyw hyd at ddyddiad cwblhau’r 
adroddiad hwn (Tachwedd 2017)  
 

 

Ymarfer a dysgu sefydliadol 

Diben yr Adolygiadau Ymarfer Plant yw nodi dysgu ar gyfer arferion y dyfodol, 
ac maen nhw’n cynnwys ymarferwyr, rheolwyr ac uwch swyddogion o ran 
archwilio manylion a chyd-destun y gwaith a wnaed gan asiantaethau â’r 
plentyn / plant a’r teulu.  Diben canlyniad yr adolygiad yw cynhyrchu dysgu 
proffesiynol a sefydliadol a hyrwyddo gwelliant o ran arferion amddiffyn plant 
amlasiantaeth yn y dyfodol, gyda ffocws ar atebolrwydd ac nid ar euogrwydd 
(Canllawiau Amddiffyn Plant yng Nghymru ar gyfer Trefniadau ar gyfer 
Adolygiadau Ymarfer Plant Amlasiantaeth, Llywodraeth Cymru 2013).    
 
Cydnabyddir bod y Digwyddiad Dysgu a gynhaliwyd fel rhan o’r AAP wedi 
digwydd beth amser ar ôl i’r AAP gael ei gomisiynu’n wreiddiol.  Fodd bynnag, 
fe wnaeth asiantaethau gymryd rhan lawn yn y broses.  Fe wnaeth gweithwyr 
proffesiynol a oedd yn ymwneud â’r teulu yn uniongyrchol yn ystod cyfnod y 
llinell amser fynychu’r Digwyddiad Dysgu.  Yn ystod cyfnod yr adolygiad ac yn 
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y Digwyddiad Dysgu er gwaetha’r oedi daeth nifer o themâu i’r amlwg gyda 
phwyntiau dysgu allweddol ac arferion effeithiol wedi’u nodi fel a ganlyn:   
 
PWYSIGRWYDD LLAIS Y PLENTYN:  
 
Gydol cyfnod y llinell amser nodwyd yn y Digwyddiad Dysgu nad oedd hi bob 
amser yn bosibl adnabod llais y plentyn a bod cyfleoedd wedi’u colli pan gellid 
bod wedi ystyried siarad â’r plant a gwrando arnyn nhw.  Roedd y rhain yn 
cynnwys yr achosion pan gafwyd y canlyniad dim camau pellach (DCP) ar 
gyfer yr atgyfeiriadau Amddiffyn Plant, fodd bynnag nid oedd unrhyw 
dystiolaeth o geisio safbwyntiau unrhyw un o’r plant ar unrhyw un o’r 
achlysuron hyn gan yr asiantaethau a wnaeth yr atgyfeiriad na Gwasanaethau 
Plant Caerdydd.   Roedd yr atgyfeiriadau hyn yn aml yn cael eu gwneud o 
ganlyniad i’r wybodaeth a ddatgelwyd yn uniongyrchol gan y plant yn unigol i 
staff ysgol, staff llochesi a gofalwyr maeth.  Mae arferion da yn rhoi gwybod i 
ni bod plant yn fwy tebygol o ddatgelu cam-drin mewn amgylcheddau lle 
maen nhw’n teimlo’n ddiogel ac yn gallu ymgysylltu â gweithwyr proffesiynol 
heb bresenoldeb rhieni a gofalwyr.  Roedd y mynychwyr yn y Digwyddiad 
Dysgu o’r farn bod y ddau blentyn hyn ar adegau wedi datgelu cam-drin yn y 
cyd-destun hwn ond ni welont unrhyw gamau effeithiol yn cael eu cymryd gan 
weithwyr proffesiynol ac, o ganlyniad, mae canfyddiad y plant o ddiffyg 
ymateb a gweithredu i’w datgeliadau yn debygol iawn o fod wedi cyfrannu’n 
helaeth at y difrod hir dymor a achoswyd i iechyd a lles y plant.  
 
Codwyd cwestiynau hefyd mewn perthynas ag unigolrwydd pob plentyn a 
ph’un a gafodd hyn ei gydnabod a’i ateb yn briodol mewn ffordd gyson.  Tra’n 
cydnabod yr heriau o gyflwyno adroddiadau dienw sy’n gwahaniaethu 
unigolrwydd yn gyson, mewn cofnodion asiantaethau lle nad oedd gofyn i’r 
plant fod yn ddienw cyfeirir atynt yn aml fel un uned, heb gydnabod llawer ar, 
os o gwbl, eu hunigolrwydd, gwahanol bersonoliaethau ac anghenion 
penodol; maen nhw’n aml yn cael eu cynrychioli fel un cyfres o broblemau a 
phryderon.   Yn ogystal â’r pryderon amlwg oedd yn codi yn gysylltiedig â’r 
effaith o beidio â thrin pob plentyn fel unigolyn, roedd cyfranogwyr yn y 
Digwyddiad Dysgu yn teimlo bod dull o’r fath yn peri risg o beidio â rhoi 
ystyriaeth ddigonol i’r posibilrwydd bod angen diogelu’r plant rhag ei gilydd.   
 
Teimlwyd hefyd bod yr effaith ar hunaniaeth pob plentyn wedi cael ei niweidio 
gan y ffaith bod partner y fam, yn ôl y plant, yn galw enwau arnynt.  Fe 
wnaeth y ddau blentyn rannu eu hofnau a’u gofidiau ynghylch partner y fam ar 
sawl achlysur; roedd cofnodion o gyfarfodydd amlasiantaeth yn nodi bod y 
ddau wedi mynegi eu bod ofn y dyn hwn a’i fod wedi bygwth y byddant yn 
cael eu rhoi mewn gofal os na fyddent yn bihafio, ond nid oes llawer o 
dystiolaeth bod gwasanaethau wedi cymryd y camau priodol i gysuro’r plant 
neu leihau eu gofidiau.  Pan oeddent mewn gofal maeth roeddent yn ofni y 
byddai’n “cael gafael arnynt” ac “yn lladd eu hanifeiliaid”.  Roeddent yn gofidio 
am ddiogelwch eu mam; roedd eu cartref yn agos at eu hysgol ac roedden 
nhw’n aml yn sefyll wrth ffens lle roeddent yn gallu gweld eu tŷ, yn gobeithio ei 
gweld a gwneud yn siŵr ei bod yn iawn.  
 
Yn ogystal â’r esgeulustod a’r cam-drin a brofwyd gan y plant hyn, roedd y 
lefel o gyfrifoldeb yr oeddent wedi’i gymryd dros les eu mam yn debyg iawn i’r 
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hyn a welir gan ofalwyr ifanc ac o ganlyniad fe wnaethon nhw golli allan ar 
nifer o brofiadau plentyndod y mae plant eraill yn eu cymryd yn ganiataol.  
Cawsant anawsterau yn gwneud ffrindiau gyda’u cyfoedion, yn enwedig y 
plentyn hŷn, a oedd yn ôl pob sôn, yn genfigennus o unrhyw lwyddiant yr 
oedd y plentyn ieuengach yn ei gael yn gwneud ffrindiau ac roedd hyn i’w 
weld yn amlwg yn ei ymddygiad.  Roedden nhw’n gweld llai a llai ar eu teulu 
gan fod chwaer y fam, a oedd yn wedi bod yn rhan reolaidd a chadarnhaol yn 
eu bywydau, wedi stopio ymweld oherwydd ei theimladau negyddol am 
berthynas y fam gyda’i phartner.   Roedd cyswllt gyda’r tad hefyd wedi stopio 
ac er gwaetha’r rhesymau am hyn, nid oedd unrhyw un o’r plant i weld yn 
cydnabod y risgiau na’r rhesymau am benderfyniadau o’r fath yn cael eu 
gwneud nac yn cael eu cefnogi i wneud hynny.  Felly, fe wnaeth y ddau 
blentyn barhau i siarad yn gadarnhaol am eu perthynas â’r tad ac am eu 
dymuniad i weld mwy ohono.    
 
Roedd y plant ar eu pen eu hunain ac roedd eu cyswllt â phobl a fyddai’n 
gwrando ac yn eirioli drostynt yn lleihau.  Pan oedden nhw’n cael eu gweld 
gan weithwyr proffesiynol, roedden nhw’n aml yn cyfleu gwybodaeth yn union 
fel roedd wedi digwydd, fel pan ddwedon nhw bod partner y fam yn gas a’u 
bod nhw neu hi wedi’u bygwth neu eu brifo.  Cydnabyddir bod y ddau blentyn 
yn ifanc ond nid oedd hyn yn rheswm digonol i benderfynu peidio â cheisio 
neu gydnabod eu safbwyntiau yn y prosesau gwneud penderfyniadau a oedd 
yn effeithio arnynt.  Nid yw’r heriau o gyfathrebu â phlant ifanc yn cael eu 
gwadu a gwnaed ymdrechion lew gan yr heddlu i gyfweld â’r ddau blentyn yn 
2013 o ran y camp-drin rhywiol honedig yr oeddent wedi’i ddioddef ond o 
edrych ar y llinell amser teimlwyd nad oedd llais a safbwyntiau’r plant wedi’u 
hystyried a bod gor-ddibyniaeth ar farn oedolion.    Ar yr adeg y gwnaed 
penderfyniadau yn gysylltiedig â chau’r achos yn Ebrill 2012, roedd y plant yn 
arddangos ymddygiad yn yr ysgol ac mewn apwyntiadau iechyd a oedd yn 
peri pryder gan gynnwys yr ieuengaf yn gwneud synau ac yn twitsho ac yn 
cusanu a chofleidio plant eraill yn yr ysgol mewn modd amhriodol.  
Cwestiynodd rhai gweithwyr proffesiynol yn y digwyddiad dysgu y 
penderfyniad i gau’r achos pan oedd y plant yn amlwg yn parhau i ddangos 
ymddygiad a oedd yn peri pryder.  
 
Argymhellion: 
 

 Rhaid i blant gael eu trin fel unigolion beth bynnag fo’r 
sefyllfa o ran yr amgylchedd a rennir a/neu ofalwyr.   Dylid 
asesu eu hanghenion ac ystyried eu safbwyntiau ar wahân.  
Dylid ystyried eu hymddygiad, effaith ar ei gilydd a’r risgiau 
posibl i’w gilydd.  

 

  Yn ogystal â gwrando ar ddymuniadau a theimladau’r 
plentyn, dylai gweithwyr proffesiynol roi ystyriaeth gyfartal i 
ymddygiad ac ymddangosiad plentyn a cheisio deall y 
cyfathrebu di-eiriol hwn.  

 

 Dylai BDPRh Caerdydd a’r Fro sicrhau mynediad i 
hyfforddiant amlasiantaeth ar lais y plentyn gyda ffocws ar 
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ddulliau cyfathrebu effeithiol gyda phlant ieuengach.  
 
GALLU RHIANTA: 
 
Mae hyn yn gysylltiedig â’r pwynt blaenorol yn gysylltiedig â gwrando ar y 
plant.  Cytunodd aelodau’r panel a’r mynychwyr yn y Digwyddiad Dysgu bod 
gormod o ymddiriedaeth wedi’i roi dro ar ôl tro i’r hyn a ddywedwyd gan y 
Fam a chwestiynwyd pam bod pawb mor barod i dderbyn ei safbwynt hi mor 
rheolaidd.   Daeth thema gyffredin i’r amlwg y gallai ac y dylai’r Fam fod wedi 
gwneud mwy i amddiffyn y ddau blentyn ond yn lle hynny methodd dro ar ôl 
tro i weld yr effaith emosiynol arnyn nhw o’i gweld hi gyda chleisiau ac yn crio 
oherwydd y trais domestig a ddioddefodd.  Pan wnaeth yr Adolygwr a’r 
Cadeirydd gwrdd â’r Fam, dywedodd eto nad oedd y plant erioed wedi gweld 
unrhyw drais a phan oedd yn digwydd roedden nhw yn eu hystafelloedd 
gwely neu yn yr ysgol.  Yn ystod ymweliad â hwy pan oeddent mewn llety, ni 
wnaeth hi gydnabod eu gofid o’i gweld hi heb ddannedd ac yn llawn cleisiau.  
Hefyd, fe wnaeth eu pryder a’u gofid waethygu yn fuan ar ôl y cyswllt hwn 
pan gawson nhw’r newyddion bod eu mam wedi priodi’r cyflawnwr honedig.  
Roedd hyn yn dilyn yr un patrwm lle symudodd i mewn gyda’r un dyn bedair 
wythnos ar ôl i enwau’r plant gael eu tynnu oddi ar y gofrestr AP.  Yng nghyd-
destun y berthynas dreisgar lle roedd gyda phartner cyfnewidiol oedd yn ei 
rheoli, rhoddwyd disgwyliadau afrealistig ar y Fam i wahanu ei hun oddi 
wrtho i amddiffyn ei phlant.  
 
Yn y Digwyddiad Dysgu nodwyd problemau o ran deallusrwydd emosiynol y 
fam a’i gallu i empatheiddio yn ogystal ag o ran cydymffurfiaeth gudd posibl 
neu anallu i gydymffurfio.  Roedd hyn yn arbennig o berthnasol pan 
adroddodd bryderon yn gysylltiedig â thad y plant.  Er ei bod hi’n honni ei bod 
yn blaenoriaethu diogelwch a lles y ddau blentyn ifanc, roedd hi ar y pryd yn 
rhan o frwydr cystodaeth ac felly gallai fod wedi bod yn ceisio allwyro unrhyw 
graffu arni hi tuag at ei chyn-ŵr.  Cafodd y sefyllfa gystodaeth a’r berthynas 
chwerw hefyd eu defnyddio gan y fam pan gysylltodd y Gwasanaethau Plant 
â hi yn gysylltiedig â derbyn atgyfeiriad dienw yn adrodd dadleuon yn y 
cartref teuluol rhyngddi hi a’i phartner a oedd yn ôl pob sôn dan ddylanwad 
alcohol.  Roedd hi o’r farn bod yr adroddiadau hyn yn gas ac wedi’u dechrau 
gan ei chyn-bartner.  
 
Cafodd ymdrechion gweithwyr proffesiynol eu canolbwyntio ar gadw’r plant 
gartref a lleihau’r risgiau gan sicrhau bod y fam a’r partner yn ymwneud â’r 
gwasanaethau ac yn mynychu rhaglenni cymorth.  Felly, adroddwyd bod y 
fam wedi mynychu Rhaglen Rhianta i deuluoedd plant ag Anhwylder Diffyg 
Canolbwyntio a Gorfywiogrwydd yn Chwefror 2012, gan gwblhau Holiadur 
Connors yn Ebrill 2012 ac ym Mawrth 2013 argymhellwyd y dylai’r fam 
fynychu Rhaglen Rhyddid a’i phartner fynychu’r Rhaglen Tad Gofalgar.  
Cyfeirir hefyd at y ffaith bod y fam wedi cwblhau Rhaglen Datblygu Rhieni yn 
llwyddiannus, gan fynychu 9 o 10 sesiwn a chymryd rhan actif yn y rhain 
gyda’r posibiliad o fynychu’r Blynyddoedd Rhyfeddol fel ymyrraeth rhianta 
cadarnhaol pellach.  Mae’r Pecyn Cymorth Esgeulustod yn cael ei grybwyll 
dro ar ôl tro gyda thystiolaeth ei bod wedi’i gwblhau ar ddau achlysur 
blaenorol.  Nid oes unrhyw dystiolaeth bod unrhyw un o’r argymhellion a 
nodwyd wedi’u dilyn ac yn yr achosion hynny lle cawson nhw eu dilyn, yr unig 
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newid o ran ymddygiad gan y fam a adroddwyd oedd mynd i’r afael â 
thasgau ymarferol ac yn y cartref.    Felly, cafodd yr ystafelloedd gwely  eu 
hailaddurno ac roedd y ddau blentyn yn ymddangos yn lanach ac yn 
daclusach yn yr ysgol.  Nid oes unrhyw dystiolaeth o unrhyw gynnydd o ran 
ymwybyddiaeth y fam o’r rhesymau dros bryderon y gweithwyr proffesiynol a 
pharhaodd ymddygiad problemus y plant.  Er gwaetha’r cymorth a gynigiwyd, 
ymddengys bod y fam yn dangos diffyg dealltwriaeth o ran bod angen i 
anghenion unigol y plant gael eu hateb yn gyson.   
 
Gan fod amgylchedd y cartref wedi gwella rhywfaint ymddengys bod y ffocws 
wedi symud o brofiadau gwirioneddol y plant sef eu bod wedi parhau i fyw 
mewn amgylchedd llawn straen a gafodd effaith ar eu iechyd a’u lles 
emosiynol.  Nid oedd unrhyw un o’r cyrsiau fel pe baent wedi galluogi’r fam i 
fod yn ymwybodol o effaith ei hymddygiad ar ei phlant.  Siaradodd yn agored 
â hwy am natur cyfnewidiol ei pherthynas â’u tad biolegol ac roedden nhw 
wedi gweld y trais a ddioddefodd â’i phartner presennol.  Er gwaetha’r ffaith 
ei bod wedi cymryd rhan actif yn y rhaglenni, roedd y gwersi yr oedd angen 
iddi ei dysgu er lles y ddau blentyn ifanc wedi’u colli.  
 
Nid yw’r llinell amser yn datgelu tystiolaeth o unrhyw asesiad o Gapasiti 
Rhianta yn cael ei gyflawni mewn perthynas â’r Fam.   Yn ystod yr ymweliad 
â’r fam gan yr Adolygwyr, nodwyd cwestiynau o ran ei lefel dealltwriaeth.  
Nodwyd hyn mewn perthynas â’r Broses Adolygu a’r digwyddiadau a 
arweiniodd at hyn yn ogystal â’i dealltwriaeth o effaith ei hanes ei hun a’i 
phrofiadau yn ystod ei phlentyndod.   Edrychwyd ar gofnodion asiantaethau i 
helpu i roi darlun manylach o’r fam, y gorffennol a’r presennol.  Datgelodd y 
rhain ei bod wedi’i chofrestru fel person anabl ac yn derbyn cyfradd uwch o 
Lwfans Byw i'r Anabl.  Dywedodd wrth weithwyr proffesiynol ei bod yn 
dioddef o anghenion iechyd cymhleth.  Credid bod ei lefelau symudedd a 
chymhelliant wedi’u heffeithio’n negyddol o ganlyniad. Cyfeirir mewn 
adroddiadau at y ffaith fod ganddi anabledd dysgu, er nid yw’n glir os 
cynhaliwyd asesiad ffurfiol.   Mae adroddiad gan Seicolegydd Clinigol yn 
ystod yr Achosion Gofal mewn perthynas â phlant o berthynas gynharach yn 
nodi ei bod hi’n “ddeallusol gyfyngedig, yn emosiynol anaeddfed ac yn cael 
anawsterau sylweddol yn cynnal a threfnu swyddogaethau teuluol sylfaenol”.  
Dyma riant agored i niwed â diffyg capasiti i rianta’r ddau blentyn hyn yn 
ddigonol.  Dylai’r wybodaeth hon fod wedi’i hystyried gan yr holl ymarferwyr, 
gan gynnwys gweithwyr cymdeithasol, yn ystod rhyngweithiadau dilynol â’r 
fam gydag arferion wedi’u haddasu’n briodol.    Dylai’r disgwyliadau 
afrealistig a roddwyd ar y fam gan y Gwasanaethau Plant fod wedi’u herio.   
Dylai’r asesiad fod wedi cynnwys:   Profiad blaenorol y fam fel rhiant a’r 
canlyniadau i’w phlant hŷn ynghyd ag asesiad o’i chapasiti rhianta cyfredol a’i 
gallu i weithredu.  Dywedodd y fam hefyd ei bod wedi cael ei cham-drin pan 
yn blentyn gan gynnwys cam-drin rhywiol.  Codwyd cwestiynau tebyg o ran 
hanes partner y fam.  Amlygwyd ei fod yn hysbys i’r heddlu mewn perthynas 
â phedwar achos o Drais Domestig gyda phartner blaenorol gydag alcohol yn 
thema amlwg yn y mwyafrif o’r achosion hyn.   
 
Argymhellion: 
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 Dylai BDP Caerdydd a’r Fro sicrhau y darperir hyfforddiant i 
alluogi gweithwyr proffesiynol i gydnabod pan fo gan riant 
anghenion ychwanegol sy’n golygu bod angen mwy o 
gymorth arno i ddeall pryderon gweithwyr proffesiynol a’r 
hyn a ofynnir ganddo a sut i addasu arferion yn briodol, er 
enghraifft trwy ddefnyddio asesiadau MAPau.  

 Rhaid i weithwyr proffesiynol fod yn ofalus o osod 
disgwyliadau ar rieni agored i niwed i ddeall pryderon a 
gwneud y newidiadau angenrheidiol o fewn amserlen plentyn 
a rhaid iddynt fod yn glir pan nad oes ganddynt y capasiti i 
wneud hynny.  

 
CWBHAU LLINELLAU AMSER A CHYD-DESTUN DIGWYDDIADAU 
HANESYDDOL: 
 
Yn ystod y broses adolygu ac yn y Digwyddiad Dysgu cwestiynodd aelodau’r 
panel a’r ymarferwyr y  bylchau o ran gwybodaeth.  Er bod yr Adolygwyr wedi 
gallu dilyn materion mewn rhai achosion a chael rhagor o wybodaeth, nid yw 
hyn wedi bod yn bosibl yn gyson.  Yn benodol, roedd ymarferwyr yn y 
Digwyddiad Dysgu yn teimlo nad oedd llawer o wybodaeth ar gael mewn 
perthynas â chefndir y fam a hanes y teulu yn arbennig mewn perthynas â’i 
phlant hŷn o berthynas blaenorol.     
 
Er bod yr adolygiad hwn yn canolbwyntio ar gyfnod amser gwahanol a theulu 
gwahanol, roedd gwybodaeth a gafwyd gan yr Adolygwyr yn dilyn y 
Digwyddiad Dysgu yn gysylltiedig â hanes y fam yn debyg iawn i brofiadau’r 
ddau blentyn bach yn yr achos hwn.  Gwelir tebygolrwydd rhyfeddol rhwng 
eu bywydau nhw a bywydau eu hanner brodyr / chwiorydd hŷn ac mewn 
perthynas â gallu’r fam i flaenoriaethau ac ateb anghenion ei phlant dibynnol 
yn ystod y ddau gyfnod o rianta.  O ystyried y ffaith bod y fam wedi derbyn 
cymorth helaeth dros nifer o flynyddoedd, pe bai hi am wneud unrhyw 
newidiadau sylweddol bydden ni’n disgwyl i’r rhain fod wedi digwydd erbyn 
nawr.  
 
Ystyriwyd y ddadl groes o arwyddocâd cyn-ddigwyddiadau ar y sefyllfa 
gyfredol a ph’un a ddylid bod wedi defnyddio gwybodaeth i farnu ymlaen llaw 
a hyrwyddo amgylchedd “paratoi i fethu”, ond barn unfryd y rhai cysylltiedig 
oedd er bod ffocws y llinell amser dwy flynedd a’r cyfnod dan sylw yn amlwg, 
er mwyn sicrhau diogelwch a lles y ddau blentyn ifanc hyn, roedd angen cael 
darlun cyflawn a sicrhau nad oedd digwyddiadau yn eu bywydau yn cael eu 
trin fel digwyddiadau unigol ond yn hytrach o fewn y cyd-destun hanesyddol.     
 
Roedd y wybodaeth hon yn holl bwysig yn ystod y broses adolygu i beidio 
newid y ffocws o’r llinell amser dwy flynedd neu i niweidio’r broses CAP, neu i 
roi bai ar benderfyniadau yn gysylltiedig â digwyddiadau o’r gorffennol, ond 
er mwyn ceisio ymdrin â’r ymddygiad rhianta a welwyd gyda’r fam hon, roedd 
yn bwysig cael dealltwriaeth ac ymwybyddiaeth o’i phrofiadau yn ystod ei 
phlentyndod a sut mae’r rhain yn ymwneud â’i gwybodaeth a’i hymddygiad 
rhianta.   Nid bod ymddygiad y gorffennol o angenrheidrwydd yn cael ei 
ailadrodd a’i ddefnyddio fel arwydd o fethiant, ond bod gwybodaeth o’r 
gorffennol angen cael ei chyfuno ag archwiliadau o’r ymddygiadau a welir yn 
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y presennol fel ffordd o helpu i esbonio’r strategaethau yr oedd y fam yn eu 
defnyddio wrth rianta ei phlant hi ac i alluogi darparwyr cymorth proffesiynol i 
roi cymorth targedig a fyddai’n arwain at newid.  
 

 Wrth weithio â theuluoedd, rhaid i weithwyr proffesiynol 
ystyried hanes y teulu.  Dylai asesiadau gynnwys unrhyw 
brofiad blaenorol fel rhiant a’r canlyniadau i unrhyw blant 
eraill ynghyd ag asesiad o’i chapasiti rhianta cyfredol a’i gallu 
i weithredu.  

 

 Rhaid i benderfyniadau gael eu gwneud o fewn cyfnod amser 
plentyn.  

 
CYFATHREBU RHWNG ASIANTAETHAU A RHANNU 
GWYBODAETH: 
 
Cydnabyddir a derbynnir er mwyn sicrhau arferion da o ran diogelu ac 
amddiffyn plant ei fod yn hanfodol bod dulliau cyfathrebu amserol ac 
effeithiol mewn lle sy’n cefnogi gwasanaethau ac unigolion i rannu 
gwybodaeth rhwng asiantaethau.  
 
Amlygodd yr Adolygiad hwn rai esiamplau da o hyn fel yr ysgol yn rhannu 
gwybodaeth mewn perthynas ag addysg y plant a’r gwasanaethau Addysg 
a Iechyd yn rhannu pryderon o ran lles y plant a’r dynamig rhwng plant a’u 
perthynas â’r fam a’i phartner.  Roedd peth oedi ac ar achlysuron diffyg 
eglurdeb o ran yr hyn a atgyfeiriwyd ac a ddilynwyd a’r hyn oedd wedi’i nodi 
mewn cofnodion asiantaethau.  Pan gafodd pryderon eu rhannu â’r 
Gwasanaethau Plant, nid oedd yr ymateb neu absenoldeb yr ymateb bob 
amser y canlyniad yr oedd yr atgyfeirwyr ei eisiau, a oedd yn arwain at 
rwystredigaeth o ran absenoldeb dull amlasiantaeth cydlynol i ymdrin â’r 
pryderon hyn a mwy o anfoddhad o ran colli cyfleoedd i ymyrryd ac 
amddiffyn y plant hyn.   
 
Cafwyd trafodaeth mewn perthynas â’r Ddeddf Diogelu Data (DDD) a 
theimlwyd mai dyma’r rheswm pam bod gwybodaeth weithiau’n cael ei dal 
yn ôl, ond er y cydnabyddir mewn perthynas â rhywfaint o wybodaeth bod 
angen rheswm da dros rannu, teimlwyd bod y pwysigrwydd o amddiffyn 
plant yn holl bwysig ac felly ni dderbyniwyd y pryderon DDD fel esboniad 
am gyfathrebu gwael a diffyg rhannu gwybodaeth yn yr achos hwn.  
Mynegodd ymarferwyr bryderon pe na bai gwybodaeth yn cael ei rhannu’n 
effeithiol, ni fyddai’r rheiny sy’n cefnogi teulu yn gallu cael y darlun cyfan o’u 
bywydau.  Amlygwyd bod angen i gofnodion ddilyn plant a theuluoedd wrth 
iddynt symud rhwng asiantaethau fel y gwnaeth y ddau blentyn hyn wrth 
newid ysgolion a gwasanaethau pediatrig. Nid oedd yn glir i asiantaethau 
p’un a gafodd y ddwy stori wahanol mewn perthynas â dietau’r plant eu 
gwirio’n llawn (ar 04.09.12 a 09.09.12) ac eithrio rhwng y Dietegydd a’r 
Paediatregydd.  Nodwyd diffyg eglurder tebyg mewn perthynas â 
chyfathrebu rhyngasiantaethol rhwng y Gwasanaethau Iechyd a’r 
Gwasanaethau Plant ar 04.03.13 lle cafodd llythyr yn nodi pryderon 
sylweddol ei anfon at Weithiwr Cymdeithasol y plentyn ond ni chafodd ei 
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gyflwyno fel pryder amddiffyn plant ar ffurflen atgyfeirio amlasiantaeth 
priodol (FfAAA).  Mae’r broses a amlinellir yn y Gweithdrefnau Amddiffyn 
Plant Cymru Gyfan i Gymru yn nodi ‘yn ddymunol’ y dylai gwybodaeth gael 
ei chyflwyno ar FfAAA, ond nid yw hyn yn ofyniad gorfodol.   
 
Yn y Digwyddiad Dysgu, cododd cynrychiolwyr o’r ysgol yr oedd y ddau 
blentyn yn ei mynychu ar yr adeg bryderon sylweddol yn gysylltiedig â’u 
diffyg ymwybyddiaeth o drefniadau ysgrifenedig a oedd yn nodi na ddylid 
gadael y plant ar eu pen eu hunain gyda’i gilydd na gyda phlant eraill.  O 
ganlyniad ni chafodd y plant eu goruchwylio fel y nodwyd yn yr ysgol.  
Cytunodd pob asiantaeth y dylai gwybodaeth o’r fath fod wedi’i rhannu gyda 
phawb oedd yn gysylltiedig er mwyn gallu cymryd camau priodol, cyson ac 
amserol. 
 
Teimlwyd bod cyfarfodydd amlasiantaeth yn cynnig cyfleoedd gwych ar 
gyfer rhannu gwybodaeth yn effeithiol ac o’r herwydd mae’n holl bwysig bod 
asiantaethau allweddol sy’n gweithio â theuluoedd yn cael eu gwadd i’r 
rhain.  Fe wnaeth archwiliad o’r llinell amser godi ymholiadau mewn 
perthynas â phwy oedd yn bresennol neu’n cael eu cynrychioli gan 
adroddiadau mewn cyfarfodydd allweddol.   Fe wnaeth archwiliadau pellach 
o gofnodion cyfarfodydd gan yr adolygwyr ddatgelu bod cyfarfodydd yn 
gyffredinol yn gweithredu ar sail amlasiantaeth ac yn cynnwys asiantaethau 
allweddol yn gweithio gyda’r teulu ar yr adeg dan sylw, ond nid oedd hyn yn 
gyson fel y gwelwyd yng Nghyfarfod Adolygiad Plant mewn Angen a 
gynhaliwyd ar 20.02.12, lle taw dim ond y rhieni a’r Gweithiwr Cymdeithasol 
oedd yn bresennol.  Nodwyd bod Iechyd ac Addysg wedi’u gwadd ond nad 
oeddent yn bresennol, gyda’r adran Addysg yn dweud bod y cyfarfod hwn 
ar yr un diwrnod â diwrnod HMS.  Nid oes unrhyw gofnod o unrhyw 
wybodaeth neu adroddiad yn cael eu cyflwyno neu eu ceisio gan unrhyw un 
o’r asiantaethau, er bod y llinell amser yn dangos bod adroddiad wedi’i 
gyflwyno gan yr adran Addysg ar 13.03.12, dair wythnos yn ddiweddarach a 
rhy hwyr i ddylanwadu ar benderfyniadau yn y cyfarfod CIN.  Yn y cyfarfod 
hwn gwnaed penderfyniadau i derfynu’r cymorth gan y Gwasanaethau 
Ymyriadau a Chymorth i Deuluoedd a lleihau ymweliadau Gwaith 
Cymdeithasol statudol o bob pedair wythnos i chwe wythnos.   
 
Argymhellion: 
 

 Dylai BDPRh Caerdydd a’r Fro sicrhau bod pob aelod o staff 
yn cael eu hyfforddi i ddeall os oes pryderon o ran diogelu 
plant dan 18 oed, bod rhaid iddynt rannu gwybodaeth â 
chydweithwyr mewn asiantaethau eraill, yn enwedig gyda’r 
Heddlu a’r Gwasanaethau Plant.  

 
 

 Dylai BDPRh Caerdydd a’r Fro sicrhau bod pob asiantaeth yn 
glir y dylai unrhyw bryderon o ran Amddiffyn Plant gael eu 
cyflwyno ar Ffurflen Atgyfeirio Amlasiantaeth (FfAAA) ac o 
fewn y graddfeydd amser a nodir yn y Gweithdrefnau 
Amddiffyn Plant Cymru Gyfan. 
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 Dylai Hysbysiadau Amddiffyn yr Heddlu (HAH) gan Heddlu De 
Cymru gael eu hanfon i ysgolion yng Nghaerdydd fel a wneir 
ym Mro Morgannwg. 

 

 Dylai bob gweithiwr proffesiynol cysylltiedig fynychu 
Cyfarfodydd Cynllunio Gofal a Chymorth ac anfon 
cynrychiolydd os nad ydynt yn gallu mynychu.  
 

 
HER BROFFESIYNOL: 
 
Daeth y mater o her broffesiynol yn thema amlwg gydol y broses adolygu.  
Wrth wraidd hyn oedd y berthynas rhwng y Gwasanaethau Plant ac 
asiantaethau eraill a oedd yn aml yn cael ei chamddeall.   
 
O ran arweinyddiaeth gwasanaethau statudol o brosesau Amddiffyn Plant, 
datgelodd trafodaethau densiwn rhwng asiantaethau o ran eu bod yn hapus 
i gael arweinyddiaeth ac arbenigaeth y Gwasanaethau Plant wrth y llyw, 
ond eu bod yn cwestiynu’r awdurdod hwn pan oedd penderfyniadau’n cael 
eu gwneud yn ymreolaethol.   Mynegwyd rhwystredigaeth o ran diffyg 
ymateb i bryderon a rannwyd dro ar ôl tro yn y Digwyddiad Dysgu, ond 
doedd hyn byth yn cael ei ddilyn â her broffesiynol.  Dywedodd nifer o 
asiantaethau bod gan staff ddiffyg hyder o ran herio penderfyniadau ac er 
eu bod wedi mynegi dymuniad i wella’r sefyllfa ac annog sgyrsiau agored ac 
onest a her barchus, nid oeddent yn gwybod sut i ddechrau hyn.  Roedd 
gwybodaeth am y Protocol Her Broffesiynol yn brin ymysg cyfranogwyr yn y 
Digwyddiad Dysgu.  
 
Argymhellion: 
 

 BDPRh Caerdydd a’r Fro i hyrwyddo’r Protocol Datrys 
Gwahaniaethau Proffesiynol ar draws yr holl asiantaethau.  
Dylid cyfeirio at y ddogfen hon mewn Cynadleddau Achos 
Cyfarfodydd Amlasiantaeth a chyfarfodydd cysylltiedig a’u 
defnyddio’n effeithiol i hwyluso amgylchedd lle mae’n ddiogel 
codi her broffesiynol gyfreithlon.  

 
CAM-DRIN RHYWIOL: 
 
Cafwyd llawer o drafodaethau ymysg gweithwyr proffesiynol yn y 
Digwyddiad Dysgu yn gysylltiedig â’r categori a pham na chafodd ei 
ddefnyddio mewn unrhyw un o’r cofrestriadau AP.   Roedd cyfranogwyr 
yn teimlo nad oedd y datgeliadau a wnaed dro ar ôl tro yn ymwneud ag 
ymddygiad y ddau blentyn yn cael eu hadlewyrchu’n ddigonol yn y 
categorïau cofrestru.   Hefyd, teimlwyd bod cam-drin rhywiol prin yn 
digwydd heb ffurfiau eraill o gam-drin yr oedd y plant wedi dioddef 
ohonynt, felly dylid bod wedi rhoi mwy o ystyriaeth i gofrestru dan y 
categori hwn.   
 
Trafodwyd effaith archwiliadau meddygol ac ymchwiliadau’r heddlu ar 
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ddealltwriaeth pobl o gam-drin rhywiol.  O ran y cyntaf, cynhaliwyd 
archwiliadau ar y plant yn y Ganolfan Atgyfeirio Ymosodiadau Rhywiol 
(CAYRh).  Yn ystod yr archwiliadau roedd y plentyn hŷn yn anfodlon dweud 
unrhyw beth ar y dechrau ond wedyn siaradodd am eu tad yn “gwneud y 
gair S - S.E.X” (wedi’i sillafu) gyda hwy a datgelodd ei frawd ieuengach 
achosion o gam-drin rhywiol yr oedd ef wedi dioddef ohonynt.  Cafodd 
cyswllt â’r tad ei atal yn unol â dymuniadau’r plant, ond daethpwyd i’r 
casgliad clinigol bod y pryderon o niwed rhywiol yn parhau yng nghyd-
destun datgeliadau’r plant.  Felly er na wnaeth archwiliadau meddygol 
eithrio cam-drin rhywiol, nid oeddent yn bendant.  
 
Dechreuwyd ymchwiliadau gan yr heddlu ond gyda’r un canlyniad.  Fe 
wnaeth y plant nifer o ddatgeliadau amrywiol tra’n byw yn y lleoliad gofal 
maeth a chafodd pob un ohonynt eu dilyn yn briodol gan y gofalwyr a’u 
hasiantaeth, ond nid oedd modd dechrau achosion troseddol oherwydd na 
wnaeth y plant ddatgelu i’r heddlu.  Yn y Digwyddiad Dysgu soniodd 
gydweithwyr yn yr Heddlu am yr ymdrechion a wnaed i geisio cael 
tystiolaeth gan y plant, ond ni lwyddwyd.  Teimlwyd bod ymdrechion yr 
heddlu yn esiampl o arfer da mewn perthynas â’r achos hwn.  Teimlwyd 
bod y plant mwy na thebyg wedi datblygu diffyg ymddiriedaeth mewn 
swyddogion awdurdodau, gan gysylltu’r heddlu yn arbennig ag agweddau 
negyddol o’u bywydau a oedd wedi’u nodweddu gan drais.   
 
Fe wnaeth materion eraill effeithio ar allu’r heddlu i adeiladu achos, gan 
gynnwys anghysondebau o ran adroddiadau’r plant a rôl y fam yn 
dylanwadu arnynt tra’n rhan o frwydr cystodaeth â’u tad. Ystyriwyd hefyd y 
ffaith nad yw ymddygiad rhywiol o angenrheidrwydd yn arwydd o gam-drin 
a’i fod yn gallu bod yn arwydd o archwilio neu’n arwydd o drawma, 
esgeulustod neu fath arall o gam-drin, gyda nifer o weithwyr proffesiynol yn 
nodi bod ganddynt ddiffyg ymwybyddiaeth o ran sut i siarad â phlant pan 
oedden nhw’n sylwi ar ymddygiad rhywiol; ac er eu bod yn cydnabod yr 
angen i ymdrin, nid oeddent yn gwybod sut i gael y sgyrsiau hyn.   
 
Cafodd anawsterau erlyniadau troseddol a’r angen i brofi bod trosedd wedi 
digwydd y tu hwnt i bob amheuaeth rhesymol eu trafod yn fanwl.  Roedd 
cyfranogwyr yn y Digwyddiad Dysgu yn teimlo bod diffyg dealltwriaeth yn 
gyffredinol ymysg gweithwyr proffesiynol eraill a allai gamddehongli 
methiant i sicrhau euogfarn troseddol fel casgliad nad oedd unrhyw achos o 
gam-drin rhywiol wedi digwydd.  Mae angen herio’r diwylliant hwn o 
ganolbwyntio ar erlyniad troseddol llwyddiannus a thystiolaeth feddygol 
pendant fel prawf gofynnol o achos o gam-drin.   Gall yr amser a gymerir i 
gynnal proses erlyn fod yn amser a gollir lle gallai’r plant fod yn barod i 
ddechrau gwaith therapiwtig.   
 
Codwyd cwestiynau mewn perthynas â pha mor drylwyr oedd yr 
ymchwiliadau i ymddygiad rhywiol y plant a datgeliadau’r plant pan nad 
oeddent wedi’u cofrestru dan y categori cam-drin rhywiol.  Er, fel gyda 
thystiolaeth feddygol a thystiolaeth yr heddlu, na ddylid ystyried cofrestru fel 
prawf gofynnol o gam-drin, teimlwyd y byddai’r defnydd o’r categori yn yr 
achos hwn wedi sicrhau bod gweithwyr proffesiynol yn ymwybodol o’r 
risgiau o niwed sylweddol o unrhyw natur, ond teimlwyd, drwy beidio â 
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defnyddio’r categori hwn ynghyd â’r pwyslais a roddwyd ar dystiolaeth 
feddygol a thystiolaeth yr heddlu, bod hyn wedi cyfrannu at y ffocws yn cael 
ei symud o’r maes hwn oedd yn peri pryder.  Teimlwyd bod hyn nid yn unig 
wedi gwneud y plant yn fwy agored i risg o oedolion yn eu cam-drin, ond ei 
fod hefyd yn eu gwneud yn agored i risg gan ei gilydd ac i blant eraill.  
 
Argymhellion: 
 

 Mae angen mwy o ddealltwriaeth mewn perthynas â lle 
tystiolaeth feddygol ac achosion troseddol mewn achosion o 
gam-drin rhywiol honedig i sicrhau nad yw cysylltiad 
uniongyrchol a difrodol yn cael ei wneud rhwng 
darganfyddiadau amhendant a chanlyniadau a phrawf o gam-
drin. 

 

 Dylid rhoi cydnabyddiaeth sylweddol ac arwyddocaol i 
ymddangosiad ac ymddygiad y plentyn waeth beth fo’r 
dystiolaeth feddygol a’r achosion troseddol.  

 

 Dylai plant sy’n gwneud datgeliadau gael gwybod gan yr 
heddlu ac eraill nad yw diffyg euogfarn yn golygu nad yw 
gweithwyr proffesiynol yn eu credu.  

 

 Dylai BDPRh Caerdydd a’r Fro sicrhau mynediad i 
hyfforddiant amlasiantaeth o ran ffyrdd effeithiol o gyfathrebu 
â phlant lle amheuir bod achos o gam-drin rhywiol.  

 

 BDPRh Caerdydd a’r Fro i sicrhau eu bod yn hyrwyddo’r 
Protocol Ymddygiad Niweidiol Rhywiol ar draws yr holl 
asiantaethau a hyrwyddo ei ddefnydd mewn achosion 
perthnasol  

 
ADCG (Anhwylder diffyg canolbwyntio a gorfywiogrwydd): 
 
Gydol cyfnod y llinell amser cyfeirir at y posibiliad bod gan y ddau blentyn 
ADCG.  Cafodd y safbwynt hwn ei fynegi i ddechrau gan y fam mewn 
apwyntiad pediatrig ar 24.11.11 ac mewn Cyfarfod Plentyn mewn Angen ar 
20.12.11 lle dywedodd y byddai’n dechrau mynychu cwrs ADCG yn Ysbyty 
Dewi Sant.  Mynegodd y fam droeon ei dymuniad i ddysgu mwy am ADCG er 
mwyn iddi allu rheoli ymddygiad y plant yn well; felly nid oedd yn gweld 
unrhyw gysylltiad rhwng eu hymddygiad a’r amgylchedd yr oeddent yn byw 
ynddo a’r trais a’r cam-drin roeddent yn cael eu hamlygu iddo.  Roedd hi’n 
amlwg yn credu mai’r ADCG oedd y tu ôl i’r ffaith ei bod hi’n cael anawsterau 
yn rheoli ymddygiad y plant.   
 
Cwestiynwyd diagnosis o ADCG gan baediatregydd ar 23.02.12 mewn 
perthynas â’r plentyn ieuengach gan “nad oedd yn arddangos arwyddion 
nodweddiadol” ond cafodd y diagnosis ei gadarnhau yn ddiweddarach 
mewn perthynas â’r plentyn hwn mewn apwyntiad gyda’r adran pediatrig a 
CAMHS ar 25.05.12 a chafodd meddyginiaeth ei rhagnodi.  Nododd yr 
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ysgol nad oedd llawer o newid yn eu hymddygiad yn dilyn hyn.  Yn y 
Gynhadledd AP ar 06.03.2013, nodwyd yn adroddiad y Cadeirydd bod y 
“ddau blentyn wedi’u diagnosio ag ADCG a gydag anghenion arbennig o 
ran hyn a bod y ddau yn cael cymorth sylweddol yn yr ysgol.”  
 
Roedd y pryderon yn deillio o’r Digwyddiad Dysgu yn cynnwys bod y 
ffocws ar ADCG wedi effeithio’n negyddol ar bryderon eraill ac ar ôl i’r 
diagnosis gael ei gadarnhau a meddyginiaeth ei rhagnodi, ni chafodd 
pryderon pellach y gweithwyr proffesiynol eu hymchwilio gan eu bod yn 
cael eu cysylltu ag ymddygiadau sy’n gysylltiedig ag ADCG.  Yn ystod y 
rhan gynnar o’r adolygiad yn arbennig roedd cyfeiriadau parhaus at 
ymddygiad a all fod yn gysylltiedig ag ADCG, ond ni ddylai hyn fod wedi 
arwain at atal ystyriaethau ac ymchwiliadau eraill. Nid bod cael diagnosis 
meddygol yn llai pwysig, ond bod angen ystyried hyn o fewn cyd-destun 
yr amgylchedd lle roedd y plant yn byw, eu hymddangosiad yn yr ysgol a 
phryderon eraill yn cael eu rhannu ynghyd â phatrymau ymddygiad 
ailadroddus y Fam.  
 
Argymhellion: 
 

 

 Mae angen i weithwyr proffesiynol fod yn ymwybodol o’r 
posibilrwydd bod rhoi ffocws ar ddiagnosis meddygol fel 
esboniad dros ymddygiad plentyn yn peri risgiau sylweddol 
o’r diagnosis yn cael ei ddehongli fel y prif achos dros yr holl 
ymddygiad sy’n peri pryder a ddangosir gan y plentyn.  

 
Ddim yn bresennol: 
 
Cafodd y defnydd o’r term “Ddim yn bresennol” mewn perthynas â phlant ei 
drafod a chytunwyd yn unfrydol na ddylid defnyddio’r term hwn mewn 
achosion o’r fath gan and oedd y plant yn gallu bod yn gyfrifol am 
bresenoldeb mewn unrhyw ffordd.  Mewn gwirionedd “ni ddaethpwyd â’r 
plant” i apwyntiadau gan eu gofalwyr a theimlwyd mai’r frawddeg hon sydd 
angen ei defnyddio i ddisgrifio’n well achosion o’r fath.   
 
Fe wnaeth llinell amser yr adolygiad a chofnodion yr asiantaeth ddangos 
sawl achlysur lle nad oedd y plant wedi cael eu hebrwng i apwyntiadau, 
gydag amrywiaeth o resymau yn cael eu rhoi gan gynnwys tywydd gael, 
diffyg trafnidiaeth gyhoeddus neu ddim yn gallu cysylltu â’r gwasanaethau i 
aildrefnu dyddiadau anghyfleus.  Beth bynnag fo’r rhesymau, daethpwyd i’r 
casgliad na ddylai’r plant gael eu rhyddhau o wasanaeth ar ôl methu 2 
apwyntiad.  Nid oedd bai arnyn nhw o gwbl am fethu â bod yn bresennol ac 
eto mae arferion cyfredol yn eu cosbi nhw am ddiffygion oedolion.   
 
Gadawodd y cyfranogwyr y Digwyddiad Dysgu yn benderfynol o ymchwilio’r 
arfer hwn a cheisio sicrhau newid.  Roedd cydweithwyr yn y maes Iechyd 
yn teimlo’n gryf iawn o ran rhannu gwybodaeth mewn perthynas â methu 
apwyntiadau oherwydd roeddent o’r farn pe bai’r Gwasanaeth Dieteg oedd 
yn rhyddhau’r plant yn unol ag arferion cyfredol wedi bod yn gwbl 
ymwybodol o’u hanes a’u hamgylchiadau, bydden nhw wedi eu hatgyfeirio 
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i’r Gwasanaethau Plant.   
 
Argymhellion: 
 

 Dylid disodli’r term “Ddim yn bresennol” gyda’r frawddeg “ni 
ddaethpwyd â’r plentyn i’r apwyntiad” mewn perthynas ag 
apwyntiadau plant.   Ni ddylai diffyg presenoldeb mewn 
apwyntiad arwain at ryddhau awtomatig, yn hytrach dylai gael 
ei rannu â’r gweithwyr proffesiynol cysylltiedig.  

 
PROSESAU ATGYFEIRIO, ADRODD A MONITRO: Yn y digwyddiad dysgu 
daeth i’r amlwg bod diffyg eglurder o ran beth yn union fyddai’n gwneud 
atgyfeirio’n ofynnol.  Codwyd pryderon y dylai llythyr a anfonwyd gan y 
Paediatregydd Cymunedol i’r Gwasanaethau Plant ar 04.03.13 fod wedi’u 
cyflwyno fel atgyfeiriad AP ar Ffurflen Atgyfeirio Amlasiantaeth (FfAAA) yn 
hytrach na mewn llythyr oherwydd gall hyn fod wedi lleihau difrifoldeb y 
pryderon a oedd yn cael eu rhannu.   
 
Daeth sawl mater i’r amlwg a oedd yn dangos diffyg ymwybyddiaeth a 
dealltwriaeth gyson ymysg gweithwyr proffesiynol o ran y systemau a’r 
prosesau gofynnol ar gyfer rhannu pryderon diogelu, gwneud atgyfeiriadau 
Amddiffyn Plant, cael adborth yn gysylltiedig ag atgyfeiriadau a wnaed ac yn 
gyffredinol deall yn llawn y gwahanol rolau a chyfrifoldebau proffesiynol. 
 
Soniodd sawl asiantaeth am y diffyg gwaith dilynol pan wnaed atgyfeiriadau 
i’r Gwasanaethau Plant, ond gan ychwanegu nad oeddent yn ymwybodol 
o’r broses neu nad oeddent yn defnyddio’r broses yn gyson i ddilyn 
materion.   Nododd Gwasanaeth Ambiwlans Cymru nad oeddent yn 
ymwybodol o ganlyniad yr atgyfeiriadau a wnaed ac os oeddent yn cael 
gwybod am ganlyniad NFA, nid oeddent yn ymwybodol o’r broses lle gallant 
gael eglurhad pellach o’r broses gwneud penderfyniadau.  Nodwyd bod 
Canllawiau Amddiffyn Plant Cymru Gyfan (2008) yn nodi y dylai atgyfeirwyr 
geisio adborth yn gysylltiedig â’r atgyfeiriad a wnaed os nad yw hyn wedi’i 
dderbyn o fewn 10 diwrnod gwaith wedi i’r atgyfeiriad gael ei wneud.  
 
Argymhellion: 
 

 Mae angen i bob asiantaeth gael dealltwriaeth glir o’r 
prosesau i’w dilyn wrth rannu pryderon diogelu ac AP fel y 
nodir yn y Canllawiau Amddiffyn Plant Cymru Gyfan a dylai 
atgyfeirwyr a derbynyddion ddeall a derbyn cyfathrebu fel 
proses ddwy ffordd, gan gymryd cyfrifoldeb mewn perthynas 
ag ymatebion a chamau amserol. 

 

 Dylai Hyfforddiant Amlasiantaeth gael ei ddarparu yn 
gysylltiedig â phrosesau atgyfeirio, adrodd a monitro.  

 
CYNADLEDDAU ACHOS A CHYFARFODYDD PLANT MEWN ANGEN:  
 
Codwyd sawl ymholiad mewn perthynas â phresenoldeb mewn Cynadleddau 
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Achos.  Wrth edrych ar y llinell amser, ceisiodd gweithwyr proffesiynol gael 
eglurder o ran pwy oedd yn bresennol mewn cyfarfodydd lle gwnaed 
penderfyniadau yn gysylltiedig â chofrestru a dad-gofrestru i helpu i ddeall y 
prosesau gwneud penderfyniadau pan oeddent yn unfrydol neu a oedd 
cyfleoedd i gyflwyno her broffesiynol o fewn y broses ac os felly p’un a 
gafodd y rhain eu defnyddio.   
 
Codwyd cwestiynau tebyg mewn perthynas â’r statws Plentyn mewn Angen a 
ph’un a gafodd cyfarfodydd eu cynnal a chynlluniau eu creu ac os felly, oedd 
asiantaethau allweddol yn gysylltiedig â chefnogi’r teulu i fod yn rhan o’r rhain 
er mwyn i’r holl asiantaethau allu cyfrannu mewn ffordd gydlynol.  Nid oedd y 
llinell amser yn dangos hyn a theimlwyd bod diffyg dull o’r fath wedi cyfrannu 
at beidio â chael y darlun llawn a bod rhai gwasanaethau oedd yn gweithio 
gyda’r teulu yna’n gwneud penderfyniadau ar eu pen eu hunain.   Cyfeiriwyd 
yn benodol at y penderfyniadau i gau’r Gwasanaeth Cymorth Ymyriadau i 
Deuluoedd ar 20.02.12 ac i gau’r achos i’r Gwasanaethau Plant ar 24.02.12.  
 
Argymhellion: 
 

 I blant sy’n destun Cynlluniau Plant mewn Angen, dylai 
BDPRh Caerdydd a’r Fro sicrhau bod prosesau amlasiantaeth 
mewn lle i sicrhau bod pawb sy’n gysylltiedig â’r teulu yn 
rhan o gyfarfodydd a chynlluniau; mae cyfraniad 
amlasiantaeth o’r fath yn arbennig o bwysig pan fo 
penderfyniadau’n cael eu gwneud yn gysylltiedig â lleihau 
unrhyw gymorth neu gau achos er mwyn gallu ystyried y 
goblygiadau’n llawn.  

 

 Pan nad yw asiantaethau’n gallu mynychu cyfarfodydd neu 
adolygiadau, dylent anfon cynrychiolydd.  

 
COFRESTRU / DADGOFRESTRU:  
 
Wrth ystyried prosesau cofrestru a dadgofrestru, cododd ymarferwyr yn y 
Digwyddiad Dysgu faterion yn gysylltiedig â phrosesau gwneud 
penderfyniadau a ph’un a oedd canlyniadau ar y cyfan yn cael eu derbyn 
neu eu herio.  Cododd y ddau gyfnod cofrestru ymholiadau mewn perthynas 
â ph’un a ddylai achosion cyfreithiol fod wedi’u hystyried yn gynharach.  
 
Cafwyd trafodaethau pellach yn gysylltiedig â’r cymorth a ddarperir i blant a 
theuluoedd pan fo dadgofrestru’n digwydd a ph’un a oedd hyn yn ddigonol.  
Nodwyd bod potensial i rieni wneud yr hyn a ddisgwylir ganddynt er mwyn 
cael enwau’r plant oddi ar y gofrestr ac yna fynd yn ôl i ymddwyn yn yr un 
ffordd ar ôl i hyn gael ei wneud.    
 
Argymhellion: 
 

 Mae angen eglurder mewn perthynas â phwyntiau sbarduno 
er mwyn i achosion cyfreithiol gael eu dechrau, yn enwedig 
pan fo dadgofrestru ac ailgofrestru yn digwydd droeon.  
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 Mae angen i’r holl weithwyr proffesiynol ddeall 
dadgofrestru’n well sef tynnu enw oddi ar y Gofrestr AP, nid 
bod anghenion cymorth y plant dan sylw wedi’u bodloni i gyd 
neu bod dim angen rhwydwaith cymorth proffesiynol 
cydlynol mwyach.   Mae angen i brosesau Gofal a Chymorth 
gael eu cydlynu a’u cefnogi’n effeithiol gan yr holl 
asiantaethau cysylltiedig.  

 
CYTUNDEBAU YSGRIFENEDIG:  
 
Cyfeirir at y defnydd o gytundebau ysgrifenedig gyda’r fam a chafodd y 
defnydd o’r rhain yn yr achos penodol hwn ei drafod gan ymarferwyr yn y 
Digwyddiad Dysgu.  Y farn gyffredinol oedd nad yw’r dogfennau hyn, ar eu 
gorau, yn golygu llawer ac nad ydynt o lawer o gymorth, a’u bod yn rhoi 
disgwyliad afrealistig ar y fam, ac ar eu gwaethaf maen nhw mewn perygl o 
gael eu hystyried fel mesur diogelwch.   Er y gallant gynnig rhyw lefel o 
sicrwydd i’r asiantaeth, ni wnaeth y rhain amddiffyn y plant.   
 
Cytunwyd y gallai fod lle i gytundeb a oedd yn helpu i roi pryderon 
Awdurdod Lleol mewn persbectif i rieni a phan fo rhieni’n cyfrannu at ac yn 
deall cytundeb, gallai arwain at ganlyniadau cadarnhaol i’r plant.  Gallai fod 
yn ffordd ddefnyddiol o rannu pryderon â rhieni ac roedd yn ddefnyddiol o 
ran casglu tystiolaeth ar allu’r rhieni i newid a gweithio â gwasanaethau.  
Fodd bynnag, nid dyma’r achos gyda’r teulu hwn ac o’r herwydd roedd y 
defnydd o gytundebau ysgrifenedig yn annefnyddiol ac aneffeithiol.  
 
Argymhellion: 

 
Y defnydd o gytundebau ysgrifenedig fel y gwelir yn yr achos 
hwn i gael ei newid am ddulliau mwy agored a chefnogol sy’n 
ymgysylltu ac yn cynnwys y teulu gydol y broses.  

 
CYSWLLT Â’R TEULU: 
 
Fe wnaeth un o’r Adolygwyr yng nghwmni Cadeirydd y Panel gwrdd â’r fam 
yn ei chartref ar 06.09.17. Gwnaed cyswllt ffôn gyda’r fam i drefnu’r ymweliad 
hwn ac roedd y sgyrsiau hyn yn anodd gyda’r fam yn ateb pob cwestiwn 
gyda geiriau unsill a oedd yn awgrymu nad oedd hi eisiau cwrdd neu’n 
dangos ei hagwedd negyddol tuag at y broses adolygu.  Wrth gwrdd â hi, 
fodd bynnag, daeth yn amlwg nad oedd hi wedi deall yn iawn y rhesymau 
dros yr ymweliad na’r adolygiad.  Dywedodd nad oedd yn gwybod pam eu 
bod yn cysylltu â hi.  Roedd wedi cael llythyr gan Gadeirydd y Panel, ond 
dywedodd nad oedd wedi deall beth oedd pwrpas y llythyr.   Roedd hi’n 
meddwl bod ein hymweliad yn ymwneud â rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf iddi 
am y plant - o bosib yn gysylltiedig â’u dychweliad oherwydd roedd hi’n credu 
bod ei phlentyn hynaf i fod i symud yn ôl yn fuan.   
 
Cafodd y broses adolygu ei hamlinellu i’r fam a gwnaed yn glir eu bod yn 
ceisio ei safbwyntiau a oedd yn rhan bwysig o hyn.  Gofynnwyd i’r fam am y 
cymorth a dderbyniodd pan oedd y plant yn byw gyda hi a ph’un a oedd hi’n 
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meddwl y gellid bod wedi gwneud unrhyw beth mewn ffordd wahanol a fyddai 
wedi arwain at ganlyniad gwahanol.  Roedd y fam yn ei chael hi’n anodd 
meddwl am y gorffennol, yn enwedig mewn perthynas â’r digwyddiadau a 
arweiniodd at y plant yn cael eu lletya.  Nid oedd y fam fel pe bai’n deall yn 
llawn ei rhan hi yn hyn o beth gan iddi roi ei hanghenion hi a’i pherthynas â’i 
phartner cyn y plant, ac eithrio pan nododd ei phartner fel y rheswm pam bod 
ei phlant wedi cael eu cymryd a’i bod hi ond wedi cael cyswllt â hwy chwe 
gwaith y flwyddyn.     
 
Disgrifiodd y fam oes o gam-drin, o’i phlentyndod a thrwy ei pherthnasau fel 
oedolyn.  Dywedodd bod ei pherthynas ddiwethaf wedi arwain ati’n colli ei 
phlant a chyswllt â’i theulu.  Dywedodd ei bod wedi bod yn agos at ei chwaer 
ond eu bod wedi pellhau gan nad oedd y chwaer yn hoffi partner y fam.  
Dywedodd ei bod hi nawr yn cydnabod bod ei phartner wedi bod yn dreisgar 
a’i fod yn yfed gormod, fel y ddau bartner blaenorol.  Dywedodd ei bod hi 
nawr mewn perthynas newydd ac am y tro cyntaf yn ei bywyd ei bod hi’n cael 
ei thrin yn well.     
 
Un darn o wybodaeth roedd y fam yn awyddus i’w rannu oedd y ffaith bod 
ganddi saith o blant i gyd gyda’i gilydd.  Pan ofynnwyd am y pum plentyn 
arall dywedodd nad oedd hi mewn cysylltiad ag unrhyw un ohonynt.  
Dywedodd nad oedd hi eisiau ymhelaethu ar hyn, ond dywedodd beth oedd 
eu hoedran a’u rhyw.  Hefyd, disgrifiodd rai o’r pethau a ddigwyddodd yn 
ystod y cyfnod adolygu, fel ei phartner yn taflu sudd oren dros ei phlentyn 
hynaf ac yn ei daro ar un achlysur a’i fod yn gweiddi ar y ddau blentyn yn 
aml.   
 
Dywedodd ei bod yn teimlo nad oedd wedi derbyn y cymorth oedd ei angen 
arni a phan ofynnwyd iddi beth fyddai wedi helpu’r teulu, dywedodd mwy o 
weithgareddau i’r plant gan eu bod yn llawn egni ac yn anodd eu rheoli.  
Siaradodd gan mwyaf am y “Gweithwyr Cymdeithasol” nad oedd yn gwrando, 
ond ychwanegodd nad oedd hi ei hun bob amser yn onest gyda hwy.  
Dywedodd y byddai’n dweud wrthynt bod popeth yn iawn pan oedd hynny’n 
gelwydd.   
 
Yr hyn y mae’r fam yn ei ddymuno mewn perthynas â’i phlant yw gallu eu 
gweld yn amlach yn y dyfodol a’u cael yn byw yn nes ati.  Roedd hi’n meddwl 
bod hyn ar waith mewn perthynas â’i phlentyn hynaf.  
 
Safbwyntiau’r plant:  
 
Cynhaliwyd ymweliad ar 18.01.18 â’r plant yn y lleoliad therapiwtig yn 
Lloegr lle maen nhw’n byw.  
 
Cytunodd y ddau blentyn i siarad â’r adolygwyr, gyda chyfweliadau ar 
wahân yn cael eu cynnal a’r ddau blentyn yn cyfrannu’n gyfartal at y 
broses.   
 
Cyfarfu’r adolygwyr â’r plentyn ieuengaf yn y lle cyntaf, wrth siarad am ei 
blentyndod cynharach, roedd y plentyn hwn yn cofio byw gyda’i fam a’i 
lys-dad, a ddisgrifiwyd fel “ddim yn ddyn neis iawn”, a dywedodd “ei fai e 
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oedd e”.  Dywedodd y plentyn hwn bod ei lys-dad yn taro ei fam yn aml 
ac yn taro’r ddau blentyn.  Yn ôl y sôn roedd mab hŷn y llys-dad hefyd yn 
byw yn y tŷ ar un adeg a chafodd ef ei ddisgrifio fel ffactor amddiffynnol, 
gan y byddai’n stopio’r llys-dad rhag taro’r plant ieuengach.   
 
Siaradodd y plentyn ieuengaf yn gadarnhaol am dad ffrind a wnaeth 
“edrych ar f’ôl”, gan adrodd hanes un Calan Gaeaf pan oedd e mor ofnus 
o ddicter ei lys-dad ei fod wedi nôl ei frwsh dannedd a phast dannedd a’i 
fag a rhedeg i dŷ’r ffrind lle arhosodd dros nos.  Disgrifiodd hefyd adeg 
pan wnaeth y tad hwn yrru’r ddau blentyn i rywle diogel.  Ychwanegodd 
ei fod yn credu bod tad y ffrind wedi dweud wrth y Gwasanaethau 
Cymdeithasol a/neu’r Heddlu am y llys-dad a’i fod yn sicr wedi dweud 
wrth y llys-dad am roi’r gorau i daro’r plant.   Fe wnaethon nhw hefyd 
ddweud wrth bobl eu bod wedi clywed eu mam yn cael ei tharo ac yn 
crio.  Roedd y plentyn yn swnio’n eithaf dryslyd am hyn, a dywedodd ei 
fod yn meddwl bod oedolion wedi galw’r heddlu ac wedi dweud wrth bobl 
am y llys-dad, ond na newidiodd unrhyw beth a bod y llys-dad wedi 
parhau i fyw yn y tŷ ac wedi parhau i daro ei fam a’r plentyn arall.   
 
Dywedodd y plentyn ieuengaf hefyd ei fod wedi dweud wrth y fam, ond 
na wnaeth hi unrhyw beth. Fodd bynnag, nid oeddent yn flin o gwbl 
gyda’r fam am beidio â gwneud unrhyw beth, gan siarad yn gariadus 
amdani a mynegi eu dymuniad i fynd yn ôl i fyw gyda hi.   Nid oedd 
unrhyw ddealltwriaeth taw rôl rhianta yw amddiffyn plant; yn wir, roedden 
nhw’n siarad am geisio amddiffyn eu mam, gan gynnwys bygwth y llys-
dad â chyllell.  Dywedon nhw nad oedden nhw’n gwybod pam bod eu 
mam wedi priodi’r llys-dad, ac eithrio “ei bod hi wedi disgyn mewn cariad 
ag e” a’u bod yn “falch ei fod wedi mynd” a bod eu mam gyda “dyn neis” 
nawr.  
 
Dywedodd y plentyn ieuengaf nad oedd wedi dweud wrth y staff ysgol 
na’r Gweithiwr Cymdeithasol beth oedd yn digwydd.  Er na ddywedodd 
yn benodol ei fod ofn gwneud hynny, fe wnaeth ddweud ei fod yn teimlo’n 
ofnus.  Gallai’r ffaith bod dim byd wedi newid ar ôl iddyn nhw ddweud 
wrth bobl fod wedi effeithio ar eu parodrwydd i risgio dweud am y cam-
drin gan y llys-dad.  
  
Fe wnaethon nhw hefyd ddisgrifio eu profiad o fynd i ofal gan ddweud ei 
fod yn gyflym ac annisgwyl a’u bod yn teimlo y dylai’r llys-dad fod wedi 
mynd yn lle.  Roedd eu hatgofion o’r cartref gofal maeth yn gadarnhaol, 
gan fod ganddo “deledu 3D a dau gi!”  ond nid oeddent yn deall pam eu 
bod nhw wedi gorfod gadael eu cartref a bod y llys-dad wedi cael aros.   
 
Roedd y plentyn hynaf ar y dechrau fel pe bai’n fwy nerfus ac yn llai 
siaradus na’r plentyn ieuengach; roedd e’n twitsho ac yn symud yn gyson 
yn ei gadair.  Fodd bynnag, fe ymlaciodd yn sydyn a siarad yn dda iawn.  
Wrth siarad am ei lys-dad, nid oedd y plentyn yn gallu dweud ei enw, gan 
gyfeirio ato fel “ef” neu’r “dyn yna” neu ar un achlysur “Bob”. Disgrifiodd 
yn fanwl ei lys-dad yn yfed “llawer iawn o alcohol” ac yn mynd yn 
“dreisgar iawn”.  
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Roedd y plentyn hŷn yn gallu mynegi’n well ei ddiffyg ymddiriedaeth 
mewn oedolion, gan ddweud nad oedd ar y pryd yn teimlo’n ddiogel yn 
dweud wrth bobl ac nad oedd yn credu y byddai’r oedolion o’i gwmpas yn 
ei amddiffyn.  Mynegodd hyn yn dda iawn ac yn emosiynol iawn “nid oes 
unrhyw un yn gwrando ar blant gan mai dim ond plant ydyn nhw”.  
Dywedodd hefyd ers bod yn y lleoliad ei fod wedi gwneud gwaith stori 
bywyd lle dywedwyd wrtho fod y llys-dad yn ei fethu ac yn ei garu, a oedd 
yn dystiolaeth bellach yn ei farn ef bod oedolion yn credu oedolion ac nid 
plant.    Pan ofynnwyd y cwestiwn hwnnw’n benodol iddo, dywedodd y 
plentyn hŷn pe bai’n gwybod y byddai datgelu wedi arwain at y llys-dad 
yn cael ei dynnu o’r cartref, byddai wedi datgelu’n gynt.  
 
Roedd yn cofio sut roedd eisiau dweud wrth athrawon yn yr ysgol am y 
llys-dad ac ar un achlysur magodd yr hyder i wneud hynny, ond roedd 
problem gyda’r larwm tân ac roedd pawb yn brysur ac felly collwyd y 
cyfle.  
 
Fel gyda’r plentyn ieuengach, mynegodd y plentyn hŷn ddymuniad i 
ddychwelyd i fyw gyda’i fam nawr ei bod gyda “rhywun neis”.  Roedd e’n 
ei gweld hi fel dioddefwr i yfed a thrais y llys-dad ac nid oedd fel pe bai’n 
rhoi unrhyw fai arni nac yn flin gyda hi am beidio ag amddiffyn y plant.  
Roedd e hefyd fel pe bai’n derbyn dewis y fam o lys-dad gan ei “bod wedi 
disgyn mewn cariad eg e”.  
 
Arsylwadau’n gysylltiedig â’r ddau blentyn:  
 

 Ni wnaeth yr un o’r ddau grybwyll cam-drin rhywiol.  Fe wnaeth yr un 
ieuengaf siarad am gam-drin corfforol gan ddefnyddio iaith yn 
gysylltiedig â thrais.  Siaradodd y plentyn hynaf am “y pethau ofnadwy 
a wnaeth” a “yr holl bethau ofnadwy a wnaeth i ni” ond ni 
ymhelaethodd.  

 
Nid oedd unrhyw un o’r ddau blentyn wedi gallu nodi unrhyw beth arall y 
gallai asiantaethau fod wedi’i wneud yn wahanol, oni bai rhoi dau rybudd 
i’r llys-dad ac yna’i “daflu mas”.   Cyfeiriodd y ddau at y ffaith bod y tŷ yn 
berchen i’r llys-dad.   Roedd y plentyn ieuengaf yn teimlo bod y 
penderfyniad i’w rhoi mewn gofal yn gywir ac yn anghywir.  
 
Argymhellion: 
 

 BDPRh Caerdydd a’r Fro i ystyried dulliau effeithiol o 
gyfathrebu â theuluoedd yn gysylltiedig ag AAP.  Byddai 
llunio taflenni i deuluoedd a phlant yn dasg priodol i Is-grŵp 
Cyfathrebu ac Ymgysylltu y BDPRh.  

 

 Pan fo plant yn gwneud datgeliad ac nad yw achosion 
troseddol yn cael eu gweithredu, dylai’r heddlu esbonio pam 
na chymerwyd unrhyw gamau pellach, a bod eu datgeliad 
wedi bod yn bwysig ac y dylent barhau i’w gwneud os bydd 
achosion newydd yn digwydd neu’n parhau.  
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Arferion Effeithiol: 
 
Cafodd esiamplau o hyn eu nodi fel a ganlyn:  
 

 Atgyfeiriadau ysgol i’r Gwasanaethau Cymdeithasol 

 Datblygu MASH mewn modd cadarnhaol  

 Lefel o gymorth wedi’i gynnig i’r teulu ar gamau penodol  

 Gofalwr Maeth - effaith gadarnhaol ar y plant - yn eu galluogi i 
deimlo’n ddigon diogel i wneud datgeliadau gan feddwl y bydd 
oedolion yn eu credu.  Gallu rhannu beth oedd wedi digwydd 
iddynt a’u teimladau a’u meddyliau eu hunain.   

 Yr heddlu yn creu ac yn ysgrifennu polisi a gweithdrefn ar gyfer 
ffordd bwrpasol o annog plant i ddatgelu   

 
  

 

Gwella Systemau ac Arfer 
 
Er mwyn hyrwyddo’r hyn a ddysgwyd o’r achos hwn, nodwyd yn yr 
adolygiad y camau gweithredu canlynol ar gyfer y BDPRh a’i aelod-
asiantaethau a’r canlyniadau gwella disgwyliedig: 

Ers y cyfnod oedd yn cael ei adolygu rydym wedi gweld nifer o 
newidiadau lleol yn yr heddlu ac o ran arferion sydd wedi effeithio ar bob 
asiantaeth sy’n ymwneud â diogelu plant.  
 

 Lansio’r Hyb Diogelu Amlasiantaethol yng Nghaerdydd, 
Gorffennaf 2016, sy’n darparu cyd-leoliad ar gyfer asiantaethau 
statudol gan ddefnyddio platfform cyffredin ar gyfer rhannu 
gwybodaeth, asesiadau risg a gwneud penderfyniadau.  

 Cyflwyno’r Amlinelliad o Gyfraith Gyhoeddus (AGG) i sicrhau bod 
penderfyniadau ynghylch parhad i blant yn cael eu gwneud o fewn 
cyfnod amser y plentyn.  

 Cyflwyno cyfarfodydd cynllunio achosion wythnosol ag Uwch 
Reolwyr a’r Ymgynghorydd Cyfreithiol ar gyfer y Gwasanaethau 
Plant gan alluogi gweithwyr cymdeithasol i gael cyngor cyfreithiol 
yn brydlon   

 Gweithredu’r model Arwyddion Diogelwch o waith cymdeithasol 
sy’n rhoi llais y plentyn wrth wraidd y broses amddiffyn plant.  

 Hyfforddiant Arwyddion Diogelwch gorfodol i bob aelod o staff y 
Gwasanaethau Plant gan ymgorffori hyrwyddo llais y plentyn 
mewn asesiadau a chynlluniau.  

 Darparu amrywiaeth o hyfforddiant sgiliau gwaith uniongyrchol i 
staff y Gwasanaethau Plant gan gynnwys plant ieuengach a 
phlant yn eu harddegau   

 Monitro’r gofrestr amddiffyn plant yn agos i sicrhau pan fo plentyn 
yn destun cynllun AP am 12 mis, y cynyddir ymglymiad.  

 Mae is-grŵp Archwilio’r BDPRh wedi bod yn adolygu prosesau 
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gwneud penderfyniadau mewn perthynas â phlant sydd wedi’u 
henwi ar y Gofrestr Amddiffyn Plant ac wedi’u dad-gofrestru o 
fewn deuddeg mis a phlant sydd wedi’u hail-gofrestru o fewn 
deuddeg mis ar ôl dadgofrestru.  

 Mae’r Gwasanaethau Plant wedi mabwysiadu’r defnydd o 
gynlluniau diogelwch, a grëir ar y cyd â phlant a’u teuluoedd, yn 
hytrach na chytundebau ysgrifenedig, nad ydynt yn cael eu 
defnyddio’n arferol mwyach.  

 Mae cynllun hyfforddi 2018-19 yn cynnwys hyfforddiant ar ddelio â 
cham-drin plant yn rhywiol  

 Ailstrwythuro Gwasanaethau Plant a buddsoddi mewn timau 
newydd.  

 Nid yw’r Gwasanaethau Plant yn defnyddio cytundebau 
ysgrifenedig mwyach ac eithrio mewn sefyllfaoedd eithriadol a 
brys.  Mae cynllunio diogelwch nawr yn digwydd â theuluoedd sy’n 
gosod eu golau eu hunain ar gyfer newid.  

 Operation Encompass i rannu PPNs ag ysgolion cyn dechrau’r 
diwrnod ysgol - rhoddwyd hyn ar waith ym mis Medi 2018.  

 
 
 
 
 
 
 
Argymhellion: 
 

 Rhaid i blant gael eu trin fel unigolion beth bynnag fo’r 
sefyllfa o ran yr amgylchedd a rennir a/neu ofalwyr.   Dylid 
asesu eu hanghenion ac ystyried eu safbwyntiau ar wahân.  
Dylid hefyd ystyried eu hymddygiad, effaith ar ei gilydd a’r 
risgiau posibl i’w gilydd.  

 

  Yn ogystal â gwrando ar ddymuniadau a theimladau’r 
plentyn, dylai gweithwyr proffesiynol roi ystyriaeth gyfartal i 
ymddygiad ac ymddangosiad plentyn a cheisio deall y 
cyfathrebu di-eiriol hwn.  

 

 Dylai BDPRh Caerdydd a’r Fro sicrhau mynediad i 
hyfforddiant amlasiantaeth ar lais y plentyn gyda ffocws ar 
ddulliau cyfathrebu effeithiol gyda phlant ieuengach.  

 

 Dylai BDP Caerdydd a’r Fro sicrhau y darperir hyfforddiant i 
alluogi gweithwyr proffesiynol i gydnabod pan fo gan riant 
anghenion ychwanegol sy’n golygu bod angen mwy o 
gymorth arno i ddeall pryderon gweithwyr proffesiynol a’r 
hyn a ofynnir ganddo a sut i addasu arferion yn briodol, er 
enghraifft trwy ddefnyddio asesiadau MAPau.  

 Rhaid i weithwyr proffesiynol fod yn ofalus wrth osod 
disgwyliadau ar rieni agored i niwed i ddeall pryderon a 
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gwneud y newidiadau angenrheidiol o fewn cyfnod amser y 
plentyn a rhaid iddynt fod yn glir pan nad oes ganddynt y 
capasiti i wneud hynny.  

 Wrth weithio â theuluoedd, rhaid i weithwyr proffesiynol 
ystyried hanes y teulu.  Dylai asesiadau gynnwys unrhyw 
brofiad blaenorol fel rhiant a’r canlyniadau i unrhyw blant 
eraill ynghyd ag asesiad o’r capasiti rhianta cyfredol a’r gallu 
i weithredu.  

 

 Rhaid i benderfyniadau gael eu gwneud o fewn cyfnod amser 
plentyn.  

 

 Dylai BDPRh Caerdydd a’r Fro sicrhau bod pob aelod o staff 
yn cael eu hyfforddi i ddeall os oes pryderon o ran diogelu 
plant dan 18 oed, bod rhaid iddynt rannu gwybodaeth â 
chydweithwyr mewn asiantaethau eraill, yn enwedig gyda’r 
Heddlu a’r Gwasanaethau Plant.  
 

 Dylai BDPRh Caerdydd a’r Fro sicrhau bod pob asiantaeth yn 
glir y dylai unrhyw bryderon o ran Amddiffyn Plant gael eu 
cyflwyno ar Ffurflen Atgyfeirio Amlasiantaeth (FfAAA) ac o 
fewn y graddfeydd amser a nodir yn y Gweithdrefnau 
Amddiffyn Plant Cymru Gyfan. 

 

 Dylai Hysbysiadau Amddiffyn yr Heddlu (HAH) gan Heddlu De 
Cymru gael eu hanfon i ysgolion yng Nghaerdydd fel a wneir 
ym Mro Morgannwg. 

 

 Dylai bob gweithiwr proffesiynol cysylltiedig fynychu 
Cyfarfodydd Cynllunio Gofal a Chymorth ac anfon 
cynrychiolydd os nad ydyn nhw’n gallu mynychu.  

 

 BDPRh Caerdydd a’r Fro i hyrwyddo’r Protocol Datrys 
Gwahaniaethau Proffesiynol ar draws yr holl asiantaethau.  
Dylid cyfeirio at y ddogfen hon mewn Cynadleddau Achos 
Cyfarfodydd Amlasiantaeth a chyfarfodydd cysylltiedig a’u 
defnyddio’n effeithiol i hwyluso amgylchedd lle mae’n ddiogel 
codi her broffesiynol gyfreithlon.  

 

 Mae angen mwy o ddealltwriaeth mewn perthynas â lle 
tystiolaeth feddygol ac achosion troseddol mewn achosion o 
gam-drin rhywiol honedig i sicrhau nad yw cysylltiad 
uniongyrchol a difrodol yn cael ei wneud rhwng 
darganfyddiadau amhendant a chanlyniadau a phrawf o gam-
drin. 

 

 Dylid rhoi cydnabyddiaeth sylweddol ac arwyddocaol i 
ymddangosiad ac ymddygiad y plentyn waeth beth fo’r 
dystiolaeth feddygol a’r achosion troseddol.  
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 Dylai plant sy’n gwneud datgeliadau gael gwybod gan yr 
heddlu ac eraill nad yw diffyg euogfarn yn golygu nad yw 
gweithwyr proffesiynol yn eu credu.  

 

 Dylai BDPRh Caerdydd a’r Fro sicrhau mynediad i 
hyfforddiant amlasiantaeth o ran ffyrdd effeithiol o gyfathrebu 
â phlant lle amheuir bod achos o gam-drin rhywiol.  

 

 BDPRh Caerdydd a’r Fro i sicrhau eu bod yn hyrwyddo’r 
Protocol Ymddygiad Niweidiol Rhywiol ar draws yr holl 
asiantaethau a hyrwyddo ei ddefnydd mewn achosion 
perthnasol  

 

 Mae angen i weithwyr proffesiynol fod yn ymwybodol o’r 
posibilrwydd bod rhoi ffocws ar ddiagnosis meddygol fel 
esboniad dros ymddygiad a plentyn yn peri risgiau sylweddol 
o’r diagnosis yn cael ei ddehongli fel y prif achos dros yr holl 
ymddygiad sy’n peri pryder a ddangosir gan y plentyn.  

 

 Newid y term ‘Ddim yn bresennol’ am “ni ddaethpwyd ag ef i’r 
apwyntiad” mewn perthynas ag apwyntiadau plant.  Ni ddylai 
diffyg presenoldeb mewn apwyntiad arwain at ryddhau 
awtomatig, yn hytrach dylai gael ei rannu â’r gweithwyr 
proffesiynol cysylltiedig.  

 

 Mae angen i bob asiantaeth gael dealltwriaeth glir o’r 
prosesau i’w dilyn wrth rannu pryderon diogelu ac AP fel y 
nodir yn y Canllawiau Amddiffyn Plant Cymru Gyfan a dylai 
atgyfeirwyr a derbynyddion ddeall a derbyn cyfathrebu fel 
proses ddwy ffordd, gan gymryd cyfrifoldeb mewn perthynas 
ag ymatebion a chamau amserol. 

 

 Dylai Hyfforddiant Amlasiantaeth gael ei ddarparu yn 
gysylltiedig â phrosesau atgyfeirio, adrodd a monitro.  

 

 I blant sy’n destun Cynlluniau Plant mewn Angen, dylai 
BDPRh Caerdydd a’r Fro sicrhau bod prosesau amlasiantaeth 
mewn lle i sicrhau bod pawb sy’n gysylltiedig â’r teulu yn 
rhan o gyfarfodydd a chynlluniau; mae cyfraniad 
amlasiantaeth o’r fath yn arbennig o bwysig pan fo 
penderfyniadau’n cael eu gwneud yn gysylltiedig â lleihau 
unrhyw gymorth neu gau achos er mwyn gallu ystyried y 
goblygiadau’n llawn.  

 

 Pan nad yw asiantaethau’n gallu mynychu cyfarfodydd neu 
adolygiadau, dylent anfon cynrychiolydd.  

 

 Mae angen eglurder mewn perthynas â phwyntiau sbarduno 
er mwyn gallu dechrau achosion cyfreithiol, yn enwedig pan 
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fo dadgofrestru ac ailgofrestru yn digwydd droeon.  
 

 Mae angen i’r holl weithwyr proffesiynol ddeall 
dadgofrestru’n well sef tynnu enw oddi ar y Gofrestr AP, nid 
bod anghenion cymorth y plant dan sylw wedi’u bodloni i gyd 
neu bod dim angen rhwydwaith cymorth proffesiynol 
cydlynol mwyach.   Mae angen i brosesau Gofal a Chymorth 
gael eu cydlynu a’u cefnogi’n effeithiol gan yr holl 
asiantaethau cysylltiedig.  
 

 Y defnydd o gytundebau ysgrifenedig fel y gwelir yn yr achos 
hwn i gael ei newid am ddulliau mwy agored a chefnogol sy’n 
ymgysylltu ac yn cynnwys y teulu gydol y broses.  

 

 BDPRh Caerdydd a’r Fro i ystyried dulliau effeithiol o 
gyfathrebu â theuluoedd yn gysylltiedig ag AAP.  Byddai creu 
taflenni i deuluoedd a phlant yn dasg briodol i Is-grŵp 
Cyfathrebu ac Ymgysylltu’r BDPRh.  

 

 Pan fo plant yn gwneud datgeliad ac nad yw achosion 
troseddol yn cael eu gweithredu, dylai’r heddlu esbonio pam 
na chymerwyd unrhyw gamau pellach, ac egluro bod eu 
datgeliad yn bwysig ac y dylent barhau i wneud datgeliadau 
os bydd achosion newydd yn digwydd neu’n parhau.  

 

 

 

 

 

 

Datganiad gan yr Adolygwyr 

Adolygydd 
1 

 
 
 

Adolygydd 
2 (fel y bo’n 
briodol) 

 
 

Datganiad o annibyniaeth o’r 
achos 
 
Datganiad Sicrwydd Ansawdd o 
gymhwyster 

Datganiad o annibyniaeth 
o’r achos 
 
Datganiad Sicrwydd Ansawdd 
o gymhwyster 

Gwnaf y datganiad canlynol i nodi  
cyn imi fod yn rhan o’r 
adolygiad dysgu hwn:- 
 
• Nid wyf wedi bod yn uniongyrchol 

gysylltiedig â’r plentyn na’r teulu, 
nac wedi rhoi cyngor proffesiynol ar 
yr achos.  
• Nid wyf yn rheolwr llinell 

uniongyrchol ar ymarferwr(wyr) 

Gwnaf y datganiad canlynol i 
nodi  
cyn i mi fod yn rhan o’r 
adolygiad dysgu hwn:- 
 
• Nid wyf wedi bod yn 

uniongyrchol gysylltiedig â’r 
plentyn na’r teulu, nac wedi 
rhoi cyngor proffesiynol ar yr 
achos.  
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sy’n rhan o’r achos. 
• Mae gennyf y cymwysterau 

cydnabyddedig priodol, y 
wybodaeth a’r profiad a’r 
hyfforddiant i gynnal yr adolygiad. 
• Cynhaliwyd yr adolygiad yn 

briodol ac roedd yn fanwl ei 
ddadansoddiad a’i werthusiad o’r 
materion fel y nodir yn y Cylch 
Gorchwyl. 
 

• Nid wyf yn rheolwr llinell 

uniongyrchol ar 
ymarferwr(wyr) sy’n rhan o’r 
achos. 
• Mae gennyf y cymwysterau 

cydnabyddedig priodol, y 
wybodaeth a’r profiad a’r 
hyfforddiant i gynnal yr 
adolygiad. 
• Cynhaliwyd yr adolygiad yn 

briodol ac roedd yn fanwl ei 
ddadansoddiad a’i werthusiad 
o’r materion fel y nodir yn y 
Cylch Gorchwyl. 

Adolygwr 1 
(llofnod) 

 Adolygwr 2 
(llofnod) 

 

Enw 
(Llythrennau 
breision) 

 
 

Enw 
(Printiwch) 

 

Dyddiad  
 

Dyddiad  

Cadeirydd y Panel Adolygu:  
 
Llofnod:………………………………………………………………….. 
 
Enw (printiwch): …………………………………….. 
 
Dyddiad: ……………………………………………… 
 
 

Dogfennau wedi’u hychwanegu fel atodiad  

 
Atodiad 1:Cylch Gorchwyl          
 
Atodiad 2:Amserlen Gryno             
 

 

Y Broses Adolygu Arfer Plant 
 
I gynnwys yn gryno yma:  
 

 Y broses a ddilynwyd gan y BDPRh a’r gwasanaethau a 
gynrychiolwyd ar y Panel Adolygu.  

 Cynhaliwyd Digwyddiad Dysgu a mynychodd y gwasanaethau 
hwnnw.  

 Hysbyswyd aelodau’r teulu, ceisiwyd eu barn a chawsant eu 
cynrychioli drwy gydol y Digwyddiad Dysgu a rhoddwyd adborth 
iddynt.  

Hysbysodd Bwrdd Diogelu Rhanbarthol Caerdydd a’r Fro Lywodraeth Cymru 
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ei fod yn comisiynu Adolygiad Arfer Plant o ran Achos AAP 01/2014 yn 
Chwefror 2014. Mae’r rhesymau dros yr oedi sylweddol o ran y broses a 
chwblhau’r adroddiad wedi’u nodi yn y TOR (Atodiad 1) 
 
Y Panel Adolygu (2017): Fe wnaeth y panel gyfarfod rhwng mis Chwefror a 
mis Tachwedd 2017 i adolygu’r broses a’r llinell amser amlasiantaeth, i 
gynnig dadansoddiad a chefnogi datblygiad yr adroddiad 
 
Adolygwyr:  Jackie Vining 
                     Cyfarwyddwr Cynorthwyol, Gwasanaethau Plant  
                     Barnardo’s Cymru 
 
                     Debbie Cyrille 
                     Adolygydd Annibynnol (o fis Chwefror i fis Awst 2017)  
 
                     Gill Toon (O fis Medi 2017) 
                     Rheolwr Anghenion Cymhleth / Prif Seicolegydd Addysgol     
                     ,   
                     Gwella a Chynhwysiant Ysgol, Bro Morgannwg  
                      
Cadeirydd:  Dorian Davies 
                     Addysg Bro Morgannwg 
 
 Cynrychiolwyd yr asiantaethau canlynol ar y Panel:  
 

 Heddlu De Cymru 

 Gwasanaeth Ambiwlans Cymru  

 CAFCASS  

 Gwasanaethau Addysg Caerdydd 

 Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro 

 Cymdeithas Tai Taf 

 Tai Caerdydd 

 NSPCC 

 Cymorth i Fenywod Caerdydd 

 (Gwasanaethau Plant Caerdydd?)  
 
Digwyddiad Dysgu: 
Cafodd gweithwyr proffesiynol o’r holl asiantaethau a oedd wedi 
ymwneud yn uniongyrchol â’r teulu yn ystod cyfnod y llinell amser 
cytunedig eu gwadd i Ddigwyddiad Dysgu a gynhaliwyd ddydd Mercher 
13.09.17 yn y Swyddfeydd Dinesig yn y Barri, Bro Morgannwg.  
Mynychodd cynrychiolwyr o’r asiantaethau canlynol y digwyddiad:    
 
Cadeirydd y Panel: Dorian Davies            Adolygwyr: Jackie Vining a Gill 

Toon 

 

Gwasanaethau Plant Caerdydd x 4 

Cymorth i Fenywod Caerdydd x 2  
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Gwasanaethau Addysg Caerdydd x 3  

Heddlu De Cymru x 5  

Gwasanaeth Ambiwlans De Cymru x 2  

Nyrs Plant sy’n Derbyn Gofal  

Nyrs Ysgol 

Paediatregydd Cymunedol, Tîm Iechyd Plant   

Eiriolwr Trais Domestig Annibynnol  

 

Derbyniwyd ymddiheuriadau gan 4 cynrychiolydd o:  

 Gwasanaethau Plant Caerdydd (IRO)  

 Tai Taf 

 CAFCASS  

 Gwasanaethau Addysg Caerdydd (ond cynrychiolwyd gan 3 
mynychai)   

 
Cefnogodd staff o Uned Busnes BDPRh Caerdydd a’r Fro y broses o 
hwyluso’r Digwyddiad Dysgu.  
 

 Gwrthododd y teulu gymryd rhan 
 

 
 
 
 
 
 

At ddefnydd Llywodraeth Cymru’n unig 
 
Dyddiad y cafwyd y wybodaeth: 
 
Dyddiad anfon y llythyr cydnabod at gadeirydd y BDPRh:  
 
Dyddiad anfon i arolygiaethau/Arweinwyr Polisi perthnasol:  

Asiantaethau Do Naddo  Rheswm 

AGGCC    

Estyn    

AGIC     

Cwnstablaeth 
AEM 

   

Prawf AEM    

 


