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Amlinelliad cryno o’r amgylchiadau a arweiniodd at yr 

Adolygiad 
 

I’w cynnwys yma: 

 Cyd-destun cyfreithiol o ganllawiau ynglyn â pha adolygiad a gynhelir 

 Yr amgylchiadau sydd wedi arwain at yr adolygiad 

 Cyfnod amser a adolygir a phaham 

 Amserlen gryno o ddigwyddiadau arwyddocaol i’w hychwanegu ar ffurf 
atodiad 

 

 
Comisiynwyd adolygiad cryno gan Fwrdd Diogelu Plant Rhanbarthol Caerdydd a’r 
Fro ar argymhelliad yr Is-grŵp CPR/APR yn unol â Chanllawiau Adolygiadau 
Ymarfer Plant Cyfrol 2 Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 
Rhan 7, Cyfrol 2. Cafodd y meini prawf ar gyfer yr Adolygiad hwn eu bodloni o dan 
adran 3.4 o'r canllawiau uchod sef: 

 

Rhaid i Fwrdd gynnal adolygiad arfer plant cryno yn unrhyw un o’r achosion 
canlynol lle, o fewn ardal y Bwrdd, gwyddys am gam-drin neu esgeuluso plentyn 
neu amheuir bod hyn yn digwydd ac mae’r plentyn wedi 

 marw; neu  

 gael ei anafu’n gyson mewn ffordd a allai arwain at farwolaeth, neu   

 gael nam difrifol a pharhaol o ran iechyd neu ddatblygiad   

ac 

nad oedd y plentyn ar y gofrestr amddiffyn plant nac yn blentyn sy'n derbyn gofal ar 
unrhyw 
ddyddiad yn ystod y 6 mis blaenorol – 

 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. 
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Gwybodaeth Gefndirol 

Comisiynwyd yr adolygiad ymarfer plant cryno hwn yn dilyn achos o esgeulustod yn 
ymwneud â phlentyn pedair oed. Canlyniad yr achos difrifol hwn o esgeulustod 
oedd diffyg maeth a phydredd dannedd difrifol. Roedd gan y plentyn dri 
brawd/chwaer hŷn. Cyn adeg y digwyddiad a arweiniodd at yr adolygiad hwn, roedd 
y teulu'n ymwneud rhywfaint â'r gwasanaethau cyffredinol arferol, yn ogystal ag 
ymwneud â therapyddion lleferydd ac iaith ac arbenigwyr ENT mewn perthynas â'r 
plentyn. Dros gyfnod o fisoedd, nododd staff yr ysgol nifer o bryderon ynglŷn â'r 
plentyn. Cafodd yr ymwelydd iechyd anawsterau hefyd wrth gynnal ymweliad cartref 
i asesu plentyn yn destun yr adolygiad hwn. Collwyd pedwar apwyntiad, lle gwnaed 
trefniadau rhag blaen gyda'r fam i fynychu cyfeiriad y cartref, ond ni chafwyd ateb 
bob tro. Yn ogystal, nid oedd y plentyn yn cael ei weld gan weithwyr iechyd 
proffesiynol mewn nifer o apwyntiadau therapi lleferydd ac iaith ac apwyntiadau 
ENT. Roedd hyn o ganlyniad iddo beidio â chael ei ddwyn yno (i'r apwyntiadau 
hynny).  
 
Yn dilyn pryderon difrifol a godwyd gan staff yr ysgol, ynghylch iechyd a chyflwyniad 
corfforol y plentyn, gwnaed atgyfeiriad ac yna gwelwyd y plentyn gan y 
Gwasanaethau Plant a'r Heddlu yn yr ysgol. Roedd rhieni'r plentyn hefyd yn 
bresennol bryd hynny. Mynychodd yr heddlu wedyn yng nghartref y teulu a chanfu 
fod y cyfeiriad mewn cyflwr gwael iawn. Nid oedd trydan. Nid oedd bwyd yn y 
cyfeiriad, gyda'r gegin, y mannau byw, y coridorau a'r ystafelloedd gwely yn fudr. 
Roedd yr ystafell ymolchi hefyd yn fudr, gyda'r toiled wedi'i rwystro ac yn llawn 
carthion. 
  
Wedi hynny, roedd y plentyn yn destun archwiliad meddygol amddiffyn plant brys, 
fel yr oedd un o'r brodyr a'r chwiorydd. Canlyniad yr archwiliad meddygol hwn oedd 
bod y plentyn wedi dioddef esgeulustod a oedd yn bodloni'r trothwy ar gyfer niwed 
sylweddol. Dywedwyd bod y plentyn yn dioddef o ddiffyg maeth, gyda phydredd 
dannedd sylweddol, datblygedig.  
 
Cafodd rhieni'r plentyn eu harestio wedyn am esgeulustod troseddol plant. Galwyd 
Achosion Amddiffyn Plant ar unwaith mewn perthynas â'r plentyn a'r 
brodyr/chwiorydd. Plediodd y ddau riant yn euog wedyn i esgeulustod plant, ac o 
ganlyniad, cafodd y ddau gollfarn droseddol am esgeulustod plant.  
 
Y cyfnod amser ar gyfer yr adolygiad hwn yw rhwng 1 Chwefror 2017 a 28 Chwefror 
2018. Mae Cylch Gorchwyl yr adolygiad hwn wedi'i atodi yn Atodiad 1 ac mae llinell 
amser gryno digwyddiadau allweddol ynghlwm yn Atodiad 2. Fel rhan o'r adolygiad 
ymarfer plant hwn, cynhaliwyd digwyddiad dysgu yn ymgysylltu ag ymarferwyr sy'n 
ymwneud â'r plentyn hwn. Hoffai'r cadeirydd/adolygydd ddiolch i bawb a fynychodd 
y digwyddiad dysgu ac am eu cyfraniad i'r hyn a gafwyd o'r adolygiad hwn. Mae 
digwyddiadau lle mae plentyn wedi dod i niwed sylweddol yn peri gofid, ac rydym yn 
ddiolchgar i'r holl ymarferwyr am eu presenoldeb, eu gonestrwydd a'u parodrwydd i 
rannu safbwyntiau a dysgu.   
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Cafodd y digwyddiad dysgu ar gyfer yr adolygiad ymarfer plant hwn ei ohirio'n 
sylweddol oherwydd yr achos troseddol parhaus. Mae hyn, yn ogystal â 
goblygiadau argyfwng Coronafeirws, wedi arwain at oedi cyn cwblhau'r adolygiad. 
 
Caiff y casgliadau a amlinellir yn yr adroddiad hwn eu llywio gan gronoleg 
digwyddiadau a gwblhawyd gan yr asiantaethau sy'n ymwneud â'r mater hwn (a 
gynhyrchir o gofnodion electronig a gedwir gan bob asiantaeth), yn ogystal â 
gwybodaeth a ddarperir gan ymarferwyr, rheolwyr a gweithwyr proffesiynol yn y 
digwyddiad dysgu. 
 
Digwyddiadau arwyddocaol cyn cyfnod yr adolygiad  
 

 Medi 2016 - Cofnod diogelu a gwblhawyd gan staff ysgolion meithrin gyda'r 

plentyn y gwelwyd bod ganddo frathiadau ar ei goesau a bod ei drôns yn rhy 

fawr iddo. Wedi hynny, mae'r staff yn trafod hyn gyda'r fam, a ddywedodd fod 

y plentyn wedi cael brech yr ieir dros yr haf a'i bod wedi cael cyngor gan y 

meddyg teulu ei fod yn iawn i fynychu'r ysgol. Mae'r staff yn derbyn yr 

esboniad a roddwyd bryd hynny ac nid ydynt yn cymryd unrhyw gamau 

pellach o ganlyniad. 

 Medi/Hydref 2016 – Mae staff yn yr ysgol feithrin yn sylwi bod gan y plentyn 

lawer mwy o frech ieir a llau pen. Yn ogystal, gwelwyd bod y plentyn yn 

gwisgo trôns i blentyn 7/8 oed a bod y rhain am yn ôl. Mae staff Dechrau'n 

Deg yn adrodd am bryderon bod y plentyn yn aml yn fudr. Mae'r plentyn yn 

taro ei ben yn yr ysgol feithrin tua'r adeg hon. Mae'r staff yn arsylwi llau pen 

ac yn siarad â'r fam, sy'n wynebu staff mewn modd ymosodol. Rhoddwyd 

gwybod i’r swyddog diogelu yn ymwybodol o'r arsylwadau/pryderon hyn.  

 Tachwedd 2016 – Galwad ffôn ddienw a dderbyniwyd gan y Gwasanaethau 

Plant yn datgan bod mam y plentyn yn 'uchel ar gyffuriau' wrth gasglu'r 

plentyn o'r ysgol. Wedi hynny, mae'r gwasanaethau plant yn siarad â staff yr 

ysgol, sy'n dweud nad oeddent wedi gweld y fam dan ddylanwad cyffuriau. 

Ni fydd y Gwasanaethau Plant yn tynnu sylw'r Gwasanaethau Plant at 

unrhyw bryderon eraill am y plentyn/teulu.  

 
Digwyddiadau arwyddocaol yn ystod cyfnod adolygu  
 

 Chwefror 2017 – Cofnododd staff yr ysgol bryderon bod y plentyn yn edrych 

yn 'rhyfedd' ar ôl i'w wallt gael ei dorri ac nad oedd ei anghenion yn cael eu 

bodloni (heb nodi beth oedd yr anghenion hyn). Siaradwyd â’r fam a 

honnodd fod ei nai wedi torri gwallt y plentyn, ond nad oedd ganddi unrhyw 

bryderon. Mae staff yr ysgol yn cwblhau 'pecyn offer esgeuluso', a'r 

canlyniad oedd na chafodd y trothwy ar gyfer atgyfeirio ei fodloni. Gwnaed y 

penderfyniad hwn gan staff yr ysgol ac ni chafodd ei rannu ag asiantaethau 

eraill.  

 Chwefror 2017 – Mae staff yr ysgol yn siarad ag Iechyd ac yn codi pryderon 

am ymarweddiad y plentyn. Mae iechyd yn sicrhau staff yr ysgol bod yr 

ymwelydd iechyd i fod i weld y plentyn gartref yr wythnos ganlynol ac y 

byddai'n aros ar ei llwyth achosion nes ei fod yn bum mlwydd oed. Roedd y 
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plentyn yn bedair oed bryd hynny. Ar y pryd, amheuwyd bod gan y plentyn 

anghenion ychwanegol (ENT/awdioleg) yr oedd angen asesiad meddygol 

arno.  

 Chwefror/Mawrth 2017 – Ymwelydd iechyd yn mynychu cartref teuluol fel y 

trefnwyd ar 23/2/17, 1/3/17, 7/3/17, a'r 8/3/17, heb ateb. Erbyn hyn, mae'n 

hen bryd i'r plentyn gael ei archwiliad pedair blynedd gan ymwelydd iechyd. 

Ymwelydd iechyd yn anfon llythyr at rieni yn gofyn am gyswllt.  

 Mawrth 2017 – Pediatregydd Cymunedol Ymgynghorol yn ysgrifennu at yr 

ysgol, meddyg teulu ac Ymwelydd Iechyd ac yn rhoi gwybod iddynt am ddau 

apwyntiad heb oruchwyliaeth gyda hi. Pediatregydd yn holi yn y llythyr 

hwnnw, a ddylai'r apwyntiadau hyn nad aethpwyd iddynt godi pryderon 

diogelu. 

 Mawrth 2017 - Sgwrs ffôn rhwng ymwelydd iechyd a staff yr ysgol mewn 

perthynas â phryderon am gyflwyniad cyffredinol y plentyn a'r apwyntiadau 

iechyd a gollwyd iddo. Cynlluniau a wnaed i fodloni a thrafod ffurflen 

atgyfeirio amlasiantaethol a chynlluniau a wnaed hefyd i drafod yn y cyfarfod 

ar y cyd â’r Gwasanaethau Plant a Dechrau'n Deg, sydd i'w gynnal ar 

17/3/17.  

 13 Mawrth 2017 – Plentyn yn dechrau mewn ysgol wahanol. Mae staff yr 

ysgol newydd eisoes yn adnabod y teulu/rhieni gan fod brodyr a chwiorydd 

hŷn y plentyn wedi mynychu'r ysgol o'r blaen. Mae'r staff yn disgrifio eu 

perthynas â'r rhieni fel 'ddim yn hawdd', ond roedd y staff wedi delio â rhai 

materion yn ymwneud â'r brodyr a chwiorydd hŷn yn llwyddiannus, ar ôl 

codi'r materion yn uniongyrchol gyda'r rhieni. Roedd y materion blaenorol 

hyn yn ymwneud â llau pen a gwisg ysgol briodol.  

 23 Mawrth 2017 – Sgwrs ffôn rhwng ymwelydd iechyd a staff yn ysgol 

flaenorol y plentyn. Nid oedd yr ymwelydd iechyd yn ymwybodol bod y 

plentyn wedi newid ysgolion a mynegodd staff yr ysgol syndod am hyn, o 

gofio bod eu hysgol yn nes at gartref y teulu na'r ysgol newydd. Dywedodd yr 

ysgol eu bod wedi ceisio cwblhau'r offeryn esgeuluso, ond nad oedd 

ganddynt ddigon o wybodaeth er mwyn gwneud hynny.  

 10 Ebrill 2017 – Ymweliad cartref gan ymwelydd iechyd â gwiriad 3.5 

mlynedd y plentyn.  Dywedwyd bod amodau’r cartref wedi dirywio. Mynd i'r 

afael â maeth, trefniadau gofal deintyddol ac ychwanegiadau fitaminau 

gyda'r fam. Atgyfnerthodd ymwelydd iechyd bwysigrwydd mynd â'r plentyn 

i'w apwyntiadau meddygol gyda'r fam.  Roedd mam yn ymddangos yn brysur 

yn mynegi pryderon ynghylch ymddygiad brawd neu chwaer hŷn y plentyn. 

 Ebrill 2017 – Ni fynychir nifer o apwyntiadau i'r plentyn weld arbenigwyr 

awdioleg/ENT (ni ddaethpwyd â’r plentyn). Siaradwyd â’r fam a honnodd nad 

oedd wedi derbyn yr apwyntiadau (er bod gweithwyr proffesiynol wedi siarad 

â hwy ar brydiau).  

 4 Mai 2017 – Plentyn yn gweld ymgynghorydd ENT. Gwelir bod ganddo glust 

ludiog ar yr ochr chwith ond nid oes unrhyw ofyniad am ymyrraeth 

lawfeddygol na chymhorthion clyw. Gwneir apwyntiad dilynol ymhen chwe 

mis. Mae ei rieni'n dod â'r plentyn i'r apwyntiad hwn.  
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 Mai/Mehefin/Awst 2017 – Nifer o faterion yn ymwneud â diffyg presenoldeb y 

plentyn mewn apwyntiadau SALT (therapi lleferydd ac iaith). Nifer o 

apwyntiadau wedi'u trefnu ond heb fynychu (heb ddod â’r plentyn). 

 Medi 2017 – Mae staff yn yr ysgol feithrin yn sylwi bod y plentyn yn 

dychwelyd ar ôl gwyliau'r haf yn edrych yn 'welw, yn sâl, yn dawel ac yn 

ymddangos yn sâl'. Ystyriwyd bod ei bresenoldeb yn yr ysgol yn wael hefyd. 

Mae'r staff yn penderfynu trafod y materion hyn gyda'r fam drwy'r 'llwybr 

presenoldeb'. 

 Hydref/Tachwedd 2017 – Mae parhau i beidio â mynychu nifer o 

apwyntiadau SALT yn arwain at ryddhau'r plentyn o'r gwasanaeth. Wedi 

hynny, mae'r fam yn cysylltu â'r gwasanaeth, ac mewn modd sarhaus, yn 

bygwth mynd â nhw i'r llys.  

 Tachwedd 2017 – Mae staff yn yr ysgol yn nodi nifer o bryderon. Roedd 

presenoldeb y plentyn yn yr ysgol yn wael. Gwelwyd ei fod yn edrych wedi’i 

gamfaethu, roedd ganddo lau pen, roedd ei ddannedd yn dangos arwyddion 

o bydredd, ac roedd yn dangos yr hyn a ddisgrifir fel 'nodweddion nerfus'. 

Gwelodd y staff hefyd y fam yn gweiddi ac yn rhegi yn y plentyn y tu allan i'r 

ysgol, a barodd ofid i’r plentyn. Mae'r staff yn siarad â'r fam am y digwyddiad 

hwn ac roedd y fam yn beio'r plentyn, gan ddweud ei fod wedi ei rhoi hi (y 

fam) mewn hwyliau gwael gan fod y plentyn wedi'i gwneud yn hwyr.  

 Ionawr 2018 – Mae staff yn yr ysgol yn nodi pryderon pellach. Nodir bod gan 

y plentyn frech ar ei ên, ac wedyn mae'n siarad â'r fam yn ei gylch. Honnodd 

y fam ei bod wedi mynd â'r plentyn at ei meddyg teulu, ond nad oedd y 

meddyg teulu wedi rhoi'r hufen yr oedd ei angen arni i drin y frech. Yn 

ogystal, gwelwyd bod gan frawd neu chwaer lau pen mawr. Hysbyswyd y 

fam a gofynnwyd iddi drin y teulu cyfan.  

 1 Chwefror 2018 – Mae staff yn yr ysgol yn nodi nifer o bryderon. Unwaith 

eto, roedd y plentyn wedi bod yn absennol o'r ysgol am wythnos ac wedi 

dychwelyd yn ddagrau ac yn edrych yn sâl. Roedd y rhieni wedi dod â'r 

plentyn i'r ysgol ac wedi hysbysu'r staff ei fod wedi bod i ffwrdd gan ei fod 

wedi bod yn sâl, ond eu bod wedi mynd ag ef at eu meddyg teulu, a 

ddywedodd wrthynt nad oedd dim o'i le arno (y plentyn). Dywedodd y rhieni 

wrth y staff hefyd nad oedd ots sawl gwaith y cawsant eu rhybuddio am 

ddiffyg presenoldeb, na fyddent yn dod â'r plentyn i'r ysgol pe bai'n sâl.  

 1 Chwefror 2018 – Mae staff yr ysgol yn cadarnhau drwy nyrs ysgol nad 

oedd y plentyn mewn gwirionedd wedi ymweld â'i feddyg teulu yn ddiweddar. 

Mae'r staff yn nodi pryder mawr ynghylch iechyd a lles y plentyn a dywedodd 

ei fod yn edrych mor sâl 'efallai na fydd yn para'r penwythnos'. 

 1 Chwefror 2018 – Nyrs ysgol yn ymweld â'r ysgol ac yn digwydd gweld y 

plentyn ar yr iard chwarae. Gwelir ei fod yn fach gyda brech goch ar ei ên. 

Gwelir hefyd ei fod ei ddannedd blaen wedi’u a’u torri, gan wisgo gwisg ysgol 

a oedd yn edrych yn eithaf glân.  

 Wedi hynny, mae nyrs yr ysgol yn cysylltu â'r fam, ac maent yn gwneud 

trefniadau i gyfarfod yn yr ysgol ar yr 8 Chwefror 2018.  

 2nd Chwefror 2018 (sef dydd Gwener) – Unwaith eto, mae staff yr ysgol yn 

nodi eu pryderon eithafol ac unwaith eto'n nodi eu hofnau 'efallai na fydd y 
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plentyn yn para'r penwythnos'. Mae'r staff yn ofidus ac yn disgrifio gweld ei 

fol chwyddedig a dolur agored ar ei ên. Fe'i disgrifir fel lles a thenau, ond 

gyda'r hyn a ddisgrifir fel 'bol pot'. Cyflwynir ffurflen atgyfeirio amlasiantaethol 

i'r Gwasanaethau Plant yn hwyr y prynhawn hwnnw drwy e-bost 

(cadarnhawyd wedyn ei bod wedi dod i law am 4pm ar 2/2/18), ond nid oes 

galwad ffôn ddilynol. Caniateir i'r plentyn adael yr ysgol a mynd adref am y 

penwythnos. Nid yw'r gwasanaethau plant yn gweld/darllen yr atgyfeiriad cyn 

y penwythnos ac felly nid ydynt yn ymwybodol ohono bryd hynny.  

 5 Chwefror 2018 (a oedd yn ddydd Llun) – Mae rheolwr dyletswydd y 

Gwasanaethau Plant yn darllen yr atgyfeiriad a gyflwynwyd brynhawn dydd 

Gwener. Cadarnhawyd wedyn na chafwyd galwad ffôn gan yr ysgol i gyd-

fynd â'r atgyfeiriad brynhawn dydd Gwener.  

 5fed Chwefror 2018 (parhad) – Gwasanaethau Plant yn cysylltu â'r ysgol ar 

unwaith ar ôl dod yn ymwybodol o'r atgyfeiriad. Maent yn dysgu bod y 

plentyn ar safle'r ysgol ar hyn o bryd. Mae'r Gwasanaethau Plant yn cysylltu 

â'r heddlu ac yn cynnal trafodaeth strategaeth. Penderfynir cynnal 

ymweliad/ymchwiliad ar y cyd ar unwaith ac wedyn mae'r Gwasanaethau 

Plant yn cwrdd â'r heddlu yn yr ysgol. Mae'r ddau riant hefyd yn mynychu'r 

ysgol ac yn rhoi caniatâd i'r plentyn (a brawd neu chwaer), gael archwiliadau 

meddygol amddiffyn plant brys.  

 5 Chwefror 2018 (parhad) – Mae'r heddlu'n esbonio'r gofyniad i fynychu 

cartref y teulu i gynnal asesiad o'r safle, ond mae'r rhieni'n amharod. Ar ôl 

mynd i'w gar â’r esgus o gael allweddi ei dŷ, mae'r tad yn dianc. Mae'r 

heddlu'n mynd ar ei ôl ac yn ei ganfod yng nghartref y teulu. Wedi hynny, 

mae'r heddlu'n mynd i'r cyfeiriad.  

 5fed Chwefror 2018 (parhad) – Roedd cartref y teulu mewn cyflwr gwael iawn, 

budr, heb drydan na thoiled gwaith. Nid oedd bwyd yn y cypyrddau a dim ond 

bwyd nad oedd modd ei fwyta/wedi’i ddifethaf yn yr oergell, nad oedd yn 

gweithio beth bynnag. Roedd malurion ar y llawr drwy'r tŷ a matresi budron 

ar y gwelyau.  

 5 Chwefror 2018 (parhad) – Cafodd y ddau riant eu harestio wedyn am 

esgeulustod troseddol.  

 Wedi hynny, roedd y plentyn yn destun archwiliad meddygol amddiffyn plant 

brys, fel yr oedd un o'r brodyr a'r chwiorydd. Archwiliwyd un o'r brodyr neu 

chwiorydd hŷn yn feddygol hefyd. Canlyniad yr amddiffyniad plant hwn oedd 

bod y plentyn wedi dioddef esgeulustod a oedd yn bodloni'r trothwy ar gyfer 

niwed sylweddol. Dywedwyd bod y plentyn yn dioddef o ddiffyg maeth, gyda 

phydredd dannedd sylweddol, datblygedig. 
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Ymarfer a dysgu sefydliadol 

Nodi pob pwynt dysgu unigol sy’n codi’n yr achos hwn (gan gynnwys amlygu 
arfer effeithiol) gydag amlinelliad cryno o’r amgylchiadau perthnasol. 

 

 

 Dylid atgoffa gweithwyr proffesiynol i sicrhau, lle bo'n ofynnol cael 

atgyfeiriad diogelu brys (plentyn sydd mewn perygl o niwed sylweddol), 

y gwneir yr atgyfeiriad hwn ar lafar, dros y ffôn, yn ogystal â 

chyflwyniad electronig. Yn yr achos hwn, roedd staff yr ysgol yn dibynnu'n 

llwyr ar atgyfeiriad diogelu, a gyflwynwyd drwy e-bost am 4pm ar brynhawn 

dydd Gwener, er gwaethaf pryderon sylweddol ynghylch iechyd a lles y 

plentyn. Ni welodd y Gwasanaethau Plant yr atgyfeiriad hwn y prynhawn 

hwnnw ac yna treuliodd y plentyn y penwythnos cyfan 'mewn perygl'. Dylid 

bod wedi cysylltu â'r ffôn gyda thîm dyletswydd y Gwasanaethau Plant, y tîm 

dyletswydd brys, neu hyd yn oed yr heddlu drwy alwad 999, er mwyn sicrhau 

bod y pryderon diogelu sylweddol a oedd yn amlwg yn cael sylw yn y fan a’r 

lle.  

 
 Dylid atgoffa gweithwyr proffesiynol i sicrhau, mewn achosion lle 

cofnodir pryderon, fod sail resymegol ddogfennol mewn perthynas â'r 

penderfyniad hwn yn cyd-fynd ag unrhyw benderfyniad i beidio â 

chwblhau/cyflwyno atgyfeiriad diogelu. Yn yr achos hwn, ceir sawl 

cyfeiriad at 'ystyried'atgyfeirio diogelu, fodd bynnag, ni ddilynir hyn ac nid oes 

sail resymegol wedi'i dogfennu ynghylch pam na wnaed yr atgyfeiriadau 

diogelu hyn. Wrth ystyried a ddylid gwneud atgyfeiriadau diogelu, dylai staff 

gyfeirio at Weithdrefnau Diogelu Cymru (2019). 

 

 Dylid atgoffa gweithwyr proffesiynol i sicrhau bod gwybodaeth am 

bryderon diogelu ymddangosiadol yn cael ei rhannu ag asiantaethau 

eraill. Yn yr achos hwn, mae diffyg rhannu gwybodaeth yn briodol, yn 

enwedig rhwng iechyd ac addysg (ac i'r gwrthwyneb). Pe bai 

rhywfaint/unrhyw wybodaeth wedi'i rhannu ynglŷn â'u pryderon ar wahân, 

byddai hyn, yn ôl pob tebyg, wedi arwain at atgyfeiriad diogelu. Roedd 

tystiolaeth hefyd o gyfathrebu gwael yn fewnol o fewn asiantaethau. Pe bai'r 

holl weithwyr diogelu proffesiynol yn defnyddio un system, system TG 

diogelu a rennir, byddai hyn yn sicrhau bod yr holl wybodaeth berthnasol, 

gyfredol ar gael i bob ymarferydd. Arweiniodd goblygiadau ymchwiliad 

llofruddiaeth Soham at lunio Cronfa Ddata Genedlaethol yr Heddlu (PND), er 

mwyn rhannu gwybodaeth yn well rhwng heddluoedd. Mae egwyddorion hyn 

yr un mor berthnasol i'r maes diogelu amlasiantaethol, lle mae nifer o 

adolygiadau wedi tynnu sylw at rannu gwybodaeth yn wael fel ffactor/dysgu 

cyfrannol. Er gwaethaf hyn, mae rhannu gwybodaeth yn effeithiol yn parhau i 

fod yn broblem. Mae technoleg yn darparu nifer o opsiynau/atebion posibl 

mewn perthynas â'r agwedd hon.  
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 Dylid atgoffa gweithwyr proffesiynol i sicrhau, pan fydd cyfarfodydd 

amlasiantaethol neu drafodaethau strategaeth yn cael eu cynnal, bod y 

cyfarfodydd/trafodaethau hyn yn cael eu dogfennu'n drylwyr ac yn 

gywir. Yn yr achos hwn, cyfeirir at y plentyn yn cael ei drafod mewn cyfarfod 

rhwng Dechrau'n Deg a'r Gwasanaethau Plant. Fodd bynnag, nid oes cofnod 

o'r trafodaethau hyn, nac yn wir am ganlyniad y trafodaethau hyn.  

 

 Dylid atgoffa gweithwyr proffesiynol i sicrhau, pan fo cyd-weithiwr 

proffesiynol yn codi pryder diogelu posibl, bod y pryder hwn yn cael ei 

ystyried a'i benderfynu'n briodol. Yn yr achos hwn, ysgrifennodd 

Pediatregydd at yr ymwelydd iechyd, y meddyg teulu a'r ysgol, gan holi a 

oedd nifer o apwyntiadau iechyd a gollwyd yn peri pryder diogelu. Ni 

ddilynwyd hyn gan unrhyw weithiwr proffesiynol.  

 

 Dylid atgoffa gweithwyr proffesiynol i sicrhau bod nifer o apwyntiadau 

iechyd a gollwyd (lle na chafodd y plentyn ei ddwyn) yn cael eu 

hystyried yn 'faner goch' bosibl, y mae angen eu hystyried a'u dilyn yn 

briodol. Yn yr achos hwn, roedd sawl achlysur, lle na chafodd y plentyn ei 

ddwyn i apwyntiadau meddygol a drefnwyd rhag blaen, neu lle nad oedd 

ateb pan oedd gweithwyr meddygol proffesiynol yn mynychu apwyntiadau a 

drefnwyd rhag blaen yng nghartref y teulu. Roedd rhywfaint o dystiolaeth o 

ffug-gydymffurfiaeth gan fam y plentyn, a dywedodd gweithwyr proffesiynol 

eu bod yn gwneud 'digon' i dynnu sylw ar yr adeg briodol ac 'atal' camau 

pellach. Fodd bynnag, nid oedd digon o chwilfrydedd proffesiynol wedi'i 

ddangos gan y rhai dan sylw, gyda gorddibyniaeth ar sgwrs dros y ffôn a 

gohebiaeth ysgrifenedig, yn hytrach na sicrhau bod y plentyn yn cael ei weld 

yn gorfforol a chadarnau ei fod yn ffit ac yn iach.   

 

 Dylid atgoffa gweithwyr proffesiynol i sicrhau bod esgeulustod 

deintyddol yn cael ei ystyried yn 'faner goch' bosibl, y mae angen ei 

ystyried a'i ddilyn yn briodol. Diffinnir esgeulustod deintyddol gan 

Gymdeithas Deintyddiaeth Bediatrig Prydain fel; 'Clefyd deintyddol difrifol 

heb ei drin, yn enwedig yr hyn sy'n amlwg i haenau neu weithiwr iechyd 

proffesiynol eraill nad yw'n ddeintyddol, neu glefyd deintyddol sy'n arwain at 

effaith sylweddol ar y plentyn'.  

Anaml y bydd esgeulustod deintyddol yn bresennol ar ei ben ei hun, gall fod 

yn rhan o esgeulustod mwy cyffredinol plentyn a gall gydfodoli â mathau 

eraill o gamdriniaeth. Gall nodi'n gynnar a chymryd camau priodol helpu i atal 

plant rhag cael niwed pellach. Yn yr achos hwn, roedd gan y plentyn dan 

sylw bydredd dannedd amlwg, gweladwy a sylweddol, a ddylai fod wedi codi 

mwy o bryder o ran esgeulustod hirdymor posibl. Cyfeiriodd y staff fod y 

plentyn wedi bod yn cael trafferth bwyta, cymaint y brifai ei ddannedd.  
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 Dylid atgoffa gweithwyr proffesiynol i sicrhau eu bod yn ceisio cyngor 

diogelu gan eu timau diogelu asiantaethau/gwasanaethau plant. Mae 

hyn yn arbennig o bwysig mewn achosion lle ceir pryderon cynyddol, 

ond ansicrwydd ynghylch a yw'r trothwy ar gyfer atgyfeiriad diogelu yn 

cael ei gyrraedd. Yn yr achos hwn, cyfeirir at 'becyn offer esgeuluso' fel un 

sydd wedi'i gwblhau. Ar achlysur arall, cyfeirir at y ffaith na ellid cwblhau'r 

pecyn offer hwn, gan nad oedd ganddynt 'ddigon o wybodaeth'. Mae'n amlwg 

bod dryswch ynghylch sut y byddai'r pecyn cymorth esgeuluso hwn yn cael 

ei gwblhau a'i ddefnyddio, er mwyn gwneud penderfyniad cwbl wybodus 

ynghylch a oedd y trothwy ar gyfer atgyfeiriad diogelu wedi'i gyrraedd. Nid 

yw'r BDPRh bellach yn cefnogi'r defnydd o unrhyw 'becyn offer esgeuluso' ac 

nid oes bwriad naill ai i adfer nac ail-lansio hyn. Wrth ystyried materion 

esgeulustod, dylai gweithwyr proffesiynol gyfeirio at 'Ganllaw Ymarfer Cymru 

Gyfan – Diogelu Plant rhag Esgeulustod'. Mae'n amlwg bod diffyg 

perchnogaeth yn yr achos hwn. Nid oedd y plentyn yn anweledig i weithwyr 

proffesiynol, ond mae diffyg tystiolaeth bod gweithwyr proffesiynol yn 

rhagweithiol ac yn cymryd cyfrifoldeb i sicrhau y ceisid cyngor diogelu, neu 

fod atgyfeiriad diogelu yn cael ei gyflwyno.  

 

 Dylid atgoffa gweithwyr proffesiynol i sicrhau proses drosglwyddo 

drylwyr, y dylid ei ddogfennu'n gywir. Yn yr achos hwn, roedd 

trosglwyddo rhwng staff yr ysgol, pan newidiodd y plentyn ysgolion, fodd 

bynnag, nid yw'n ymddangos bod hyn wedi'i ddogfennu'n drylwyr. Yn ogystal, 

roedd diffyg proses drosglwyddo drylwyr wedi'i dogfennu rhwng yr ymwelydd 

iechyd a nyrs yr ysgol pan aeth y plentyn i mewn i addysg amser llawn. Mae 

hyn yn arbennig o bwysig lle mae pryderon yn amlwg mewn perthynas â 

phlentyn, fel yr oedd yn yr achos hwn.  

 

 Dylid atgoffa gweithwyr proffesiynol i sicrhau bod 'llais y plentyn' yn 

cael ei ystyried wrth ymdrin â phryderon ymddangosiadol mewn 

perthynas â phlentyn. Yn yr achos hwn, roedd yn anodd dod o hyd i 

dystiolaeth o 'lais' y plentyn. Mae adolygiadau blaenorol wedi pwysleisio '... 

pwysigrwydd gweld, clywed ac arsylwi'r plentyn'. (Ofsted, 2011:6) a thynnu 

sylw at yr angen i blant gyfarfod ar eu pennau eu hunain gydag ymarferwyr, i 

ffwrdd oddi wrth rieni a gofalwyr mewn amgylchedd lle maent yn teimlo'n 

ddiogel, fel y gall y plant siarad am eu pryderon. Cydnabyddir bod y plentyn, 

drwy gydol y cyfnod a nodwyd yn yr amserlen, o oedran ifanc (4 i bron i 5 

mlwydd oed) a gwyddys bod ganddo rai materion lleferydd ac iaith - gan ei 

gwneud yn anodd i'r plentyn fynegi teimladau mewn geiriau. Ac eto, prin yw'r 

dystiolaeth bod ymarferwyr yn defnyddio dulliau amgen megis cael barn y 

plentyn, nac yn wir fod llais y plentyn wedi'i ystyried hyd yn oed. Mae 

adolygiadau eraill sy'n cynnwys plant ifanc wedi pwysleisio pwysigrwydd 

ymarferwyr yn gwrando ar yr hyn oedd gan blant hŷn yn y cartref i'w ddweud, 

gyda chanfyddiadau'n dod i'r casgliad bod y methiant i siarad â phob plentyn 

yn y cartref wedi arwain at golli 'cydrannau hanfodol' mewn asesiadau 

(Ofsted, 2011:7). Byddai hyn wedi bod yn gyfle yn yr achos hwn.  
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ARFER EFFEITHIOL  
 

 Pan ddaeth y wybodaeth yn yr atgyfeiriad diogelu yn hysbys, gweithredodd 

asiantaethau'n effeithiol ac yn brydlon i ddiogelu'r plentyn.  

 
GWELLIANNAU YMARFER O DDYSGU CYNNAR  
 
Mae'r adran ganlynol yn amlinellu'r newidiadau/gwelliannau i arferion sefydliadol a 
weithredwyd ers i'r dysgu cynnar o'r adolygiad ymarfer plant hwn ddod i'r amlwg. 
Mae hyn ynddo'i hun yn gadarnhaol, gan nad yw asiantaethau wedi aros tan i'r 
adolygiad ymarfer plant hwn ddod i ben/cyhoeddi'r adolygiad hwn yn ffurfiol er 
mwyn gweithredu'r dysgu hwn.  

 

 

 

BDPRh i sicrhau bod hyfforddiant/arweiniad yn cael ei ddarparu i staff mewn 
perthynas â phroses o atgyfeiriadau diogelu brys, mewn achosion lle mae 
plentyn mewn perygl o niwed ar unwaith.  Bydd yr hyfforddiant/canllawiau 
hyn yn cynnwys goblygiadau atgyfeiriad a wnaed ychydig cyn 
penwythnos/gŵyl banc a hefyd y defnydd priodol o'r tîm dyletswydd brys a'r 
heddlu, y mae'r ddau ohonynt yn darparu swyddogaethau '24/7' er mwyn 
mynd i'r afael â phryderon diogelu uniongyrchol.  

 

 Addysg Bro Morgannwg:Mae prosesu atgyfeiriadau diogelu brys bellach yn 

rhan o hyfforddiant Lefel 1 a Lefel 2 addysg newydd Bro Morgannwg, a gaiff 

ei gyflwyno'n llawn yn ysgolion y Fro o fis Medi 2020. Mae hefyd yn cynnwys 

pwyslais ar gadw cofnod o unrhyw gysylltiadau a wneir.   

 

 BIP Caerdydd a’r Fro: Mae prosesau priodol wedi'u rhoi ar waith o fewn BIP 

Caerdydd a’r Fro i sicrhau bod yr ymateb priodol ac uniongyrchol ar waith.  

Mae sleidiau ychwanegol wedi'u cynnwys ym mhob pecyn hyfforddi diogelu’r 

Byrddau Iechyd Prifysgol i dynnu sylw staff at yr angen i ffonio drwy 

atgyfeiriadau cyn y penwythnos a Gwyliau Banc. Yn ogystal, mae'r dudalen 

Diogelu ar fewnrwyd y Bwrdd Iechyd wedi'i newid i gynnwys cyngor i staff ar 

yr angen i ffonio drwy atgyfeiriadau cyn y penwythnos neu Wyliau Banc. 

Dyma lle mae'r rhan fwyaf o staff yn defnyddio'r ffurflen electronig i wneud 

atgyfeiriad. 

 

BDPRh i sicrhau bod hyfforddiant/arweiniad yn cael eu darparu i staff mewn 
perthynas ag achosion lle nad yw plentyn â phryderon hysbys yn cael ei 
ddwyn i apwyntiadau meddygol ac nad yw'n bresennol pan fydd gweithwyr 
meddygol proffesiynol yn mynychu ei gartref o ganlyniad i apwyntiadau a 
drefnwyd ymlaen llaw. Dylai'r hyfforddiant/canllawiau hyn ganolbwyntio ar ba 
gamau pellach y dylid eu hystyried mewn achosion o'r fath. 
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 BIP Caerdydd a’r Fro: Erbyn hyn mae dull Cymru Gyfan i ymdrin â 

apwyntiadau Nas Dygwyd yn y Gwasanaeth Ymwelwyr Iechyd. Mae hyn yn 

rhoi canllawiau clir i ymwelwyr iechyd bod yn rhaid trafod plant mewn 

teuluoedd lle mae gwendidau a cholli apwyntiadau gyda Thîm Diogelu'r 

Bwrdd Iechyd. Yn ogystal, mae bellach yn bosibl rhoi rhybudd ar PARIS lle 

mae plant wedi colli apwyntiadau iechyd gyda gwasanaethau fel SALT, 

Pediatreg ac Awdioleg, i rybuddio staff eraill sy'n ymwneud â'r teulu bod 

apwyntiadau wedi'u colli.  

 

BDPRh i sicrhau y dylid darparu hyfforddiant/arweiniad i staff mewn 
perthynas â'r goblygiadau a'r ystyriaethau posibl, ehangach sy'n ymwneud ag 
esgeulustod deintyddol. 
 

 BIP Caerdydd a’r Fro:Mae'r fenter "Codi'r Wefus" wedi'i chyflwyno i 

deuluoedd yn ardal y Bwrdd Iechyd ers mis Gorffennaf 2018. Mae'r rhaglen 

hon yn annog ymwelwyr iechyd i ddysgu rhieni i godi gwefusau eu plant i 

chwilio am arwyddion o bydredd dannedd a gweithredu. Yn ogystal, bydd 

sleid i gynnwys arwyddocâd pydredd dannedd yn cael ei chynnwys (ym mis 

Gorffennaf) yn hyfforddiant Diogelu'r Bwrdd Iechyd ar esgeulustod ar Lefel 2 

a 3 o'r hyfforddiant Diogelu 

 

 Addysg Bro Morgannwg:Bydd ysgol y plentyn yn rhoi mwy o bwyslais ar 

hyfforddiant esgeulustod deintyddol a bydd hefyd yn cynnwys 

gweithgareddau tymhorol yn y dderbynfa i gael golwg ar ddannedd plant. 

 

 
 
 

 
Gwella Systemau ac Arfer 

Er mwyn hyrwyddo dysgu o’r achos hwn, nododd yr adolygiad y camau 
gweithredu canlynol ar gyfer y Bwrdd Diogelu Plant a’i asiantaethau aelod a’r 
canlyniadau gwella a ddisgwylir:- 
 

 
Er mwyn hyrwyddo'r hyn a olygodd yr achos hwn, nododd yr adolygiad yr 
argymhellion/camau gweithredu canlynol ar gyfer y BDPRh a'i aelod-asiantaethau; 
 

 BDPRh i sicrhau bod yr holl arferion a dysgu sefydliadol o'r adolygiad 

hwn yn cael sylw ym mhob lefel o hyfforddiant diogelu. Fodd bynnag, 

mae'r canlynol, gofynion hyfforddi penodol yn arbennig o 

berthnasol/pwysig i'r achos hwn;  

 

 BDPRh i sicrhau bod hyfforddiant/arweiniad yn cael ei ddarparu i staff 

mewn perthynas â phroses o atgyfeiriadau diogelu brys, mewn 

achosion lle mae plentyn mewn perygl o niwed ar unwaith. Bydd yr 
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hyfforddiant/canllawiau hyn yn cynnwys goblygiadau atgyfeiriad a 

wnaed ychydig cyn penwythnos/gŵyl banc a hefyd y defnydd priodol 

o'r tîm dyletswydd brys a'r heddlu, y mae'r ddau ohonynt yn darparu 

swyddogaethau '24/7' er mwyn mynd i'r afael â phryderon diogelu 

uniongyrchol.  

 

 BDPRh i sicrhau bod hyfforddiant/arweiniad yn cael eu darparu i staff 

mewn perthynas ag achosion lle nad yw plentyn â phryderon hysbys yn 

cael ei ddwyn i apwyntiadau meddygol ac nad yw'n bresennol pan fydd 

gweithwyr meddygol proffesiynol yn mynychu ei gartref o ganlyniad i 

apwyntiadau a drefnwyd ymlaen llaw. Dylai'r hyfforddiant/canllawiau 

hyn ganolbwyntio ar ba gamau pellach y dylid eu hystyried mewn 

achosion o'r fath.  

 

 BDPRh i sicrhau y dylid darparu hyfforddiant/arweiniad i staff mewn 

perthynas â'r goblygiadau a'r ystyriaethau posibl, ehangach sy'n 

ymwneud ag esgeulustod deintyddol. 

 

 BDPRh i sicrhau bod hyfforddiant/arweiniad yn cael eu darparu i staff 

mewn perthynas â defnyddio 'Canllaw Ymarfer Cymru Gyfan – Diogelu 

Plant rhag Esgeulustod' yn effeithiol.  

 

 BDPRh i sicrhau bod hyfforddiant/arweiniad yn cael ei ddarparu i'r staff 

mewn perthynas â phwysigrwydd llais y plentyn.  

 

 RSCB i sicrhau bod staff yn cael eu hatgoffa nad yw'r Pecyn Cymorth 

Cynnal a Gofal mwyach yn cefnogi'r pecyn offer esgeuluso.  

 

 BDPRh i archwilio gydag asiantaethau partner y posibilrwydd o gael un 

system/platfform TG a rennir ar gyfer gwybodaeth ddiogelu. 

 
 

 
 
 

 
Datganiad gan Adolygwr/wyr 

 

ADOLYGYD
D 1 
 

 

Phil Sparrow 

Ditectif Uwch-Arolygydd 

Heddlu De Cymru 

 

ADOLYGYD
D 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 
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Gwnaf y datganiad canlynol i nodi   
Gwnaf y datganiad canlynol i nodi cyn imi 
fod yn rhan o’r adolygiad dysgu hwn:-  
 

 Nid oedd gennyf unrhyw gyswllt 
uniongyrchol â’r plentyn neu’r 
teulu, ac nid wyf wedi rhoi unrhyw 
gyngor proffesiynol ar yr achos 

 Nid wyf yn rheolwr llinell 
uniongyrchol ar ymarferwr(wyr) 
sy’n rhan o’r achos  

 Mae gennyf y cymwysterau, y 
wybodaeth a’r profiad priodol a 
hyfforddiant i gynnal yr adolygiad 

 Cynhaliwyd yr adolygiad yn briodol 
a’i fod yn drylwyr ei ddadansoddiad 
a’i werthusiad o’r materion a nodir 
yn y Cylch Gorchwyl 

Gwnaf y datganiad canlynol i nodi   
Gwnaf y datganiad canlynol i nodi cyn 
imi fod yn rhan o’r adolygiad dysgu 
hwn:-  
 

 Nid oedd gennyf unrhyw gyswllt 
uniongyrchol â’r plentyn neu’r 
teulu, ac nid wyf wedi rhoi 
unrhyw gyngor proffesiynol ar yr 
achos 

 Nid wyf yn rheolwr llinell 
uniongyrchol ar ymarferwr(wyr) 
sy’n rhan o’r achos  

 Mae gennyf y cymwysterau, y 
wybodaeth a’r profiad priodol a 
hyfforddiant i gynnal yr adolygiad 

 Cynhaliwyd yr adolygiad yn 
briodol a’i fod yn drylwyr ei 
ddadansoddiad a’i werthusiad o’r 
materion a nodir yn y Cylch 
Gorchwyl 

Adolygydd 
1 

(Llofnod) 
…………………. 

 
Adolygydd 2 
(Llofnod) 
 

…………………… 

Enw 

(Priflythrenn
au) 

 
PHIL SPARROW 

Enw 

(Priflythrenna
u) 

…………………… 

 
Dyddiad 

 
Hydref 2020 

 
Dyddiad 

 

…………………… 

 

Cadeirydd y 
Panel Adolygu 
(Llofnod) 

…………………. 

Enw 
(Priflythrennau) 

 

LINDA HUGHES-JONES 

 
Dyddiad 

 

Hydref 2020 

 
 
 
Atodiad 1: Cylch Gorchwyl 
Atodiad 2: Amserlen Gryno             
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Y Broses Adolygu Arfer Plant 
 

I gynnwys yn gryno yma: 

 Y broses a ddilynodd y Bwrdd Diogelu Plant a’r gwasanaethau a 
gynrychiolwyd ar y Panel Adolygu 

 Cynhaliwyd digwyddiad dysgu a’r gwasanaethau oedd yn bresennol 

 Roedd aelodau’r teulu wedi cael gwybod, ceisiwyd eu barn ac fe’u 
cynrychiolwyd drwy’r digwyddiad dysgu a rhoddwyd adborth iddynt 

 
Hysbysodd Bwrdd Diogelu Rhanbarthol Caerdydd a’r Fro Lywodraeth Cymru ym 
Mehefin 2018 ei fod yn comisiynu Adolygiad Arfer Plant Cryno o ran achos CPR 
2/2018. 
 
Roedd y gwasanaethau ar y panel yn cynnwys: 
 
• Heddlu De Cymru 
• Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro 
• Addysg Bro Morgannwg 
• Gwasanaethau Plant a Phobl Ifanc Bro Morgannwg 
 
 
Cynhaliwyd digwyddiad dysgu ar 12 Rhagfyr 2019 a chafwyd cynrychiolwyr o’r 
asiantaethau canlynol: 
 
• Heddlu De Cymru 
• Ymwelwyr Iechyd, Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro 
• Pediatreg, Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro 
• Therapi Lleferydd ac Iaith, Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro 
• Arbenigwr ENT, Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro 
• Ysgol Gynradd 
• Nyrs Ysgol, Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro 
• Dechrau'n Deg, Gwasanaethau Plant a Phobl Ifanc Bro Morgannwg 
• Blynyddoedd Cynnar, Gwasanaethau Plant a Phobl Ifanc Bro Morgannwg 
 
 
Gwnaed sawl ymgais i ymgysylltu â'r teulu a gwrthododd y teulu gymryd rhan 
wedyn.  
 
 

 
  Teulu'n gwrthod cymryd rhan 
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At ddefnydd Llywodraeth Cymru’n unig 

Dyddiad y cafwyd y wybodaeth                                             ............................. 
 

Dyddiad yr anfonwyd y llythyr cydnabod at Gadeirydd y BDPRh      
 
Dyddiad anfon i arolygiaethau/Arweinwyr Polisi perthnasol ............................  
 

Asiantaethau Ie Na Rheswm 

AGGCC    

Estyn    

AGIC     

Cwnstablaeth AEM    

Prawf AEM    
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Bwrdd Diogelu Plant Rhanbarthol Caerdydd a Bro Morgannwg 

 
 

Cylch Gorchwyl Adolygiad Arfer Plant (Cryno) 
Parthed: CPR 02/2018 

 
Cyflwyniad 
 
Caiff adolygiad arfer plant cryno ei gomisiynu gan Fwrdd Diogelu Plant 
Rhanbarthol (BDPRh) yn unol â Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a 
Llesiant (Cymru) 2014, Gweithio gyda’n Gilydd i Ddiogelu Pobl: Cyfrol 1.  
Comisiynir adolygiad arfer plant cryno pan fo plentyn mewn perygl sydd heb, 
ar unrhyw ddyddiad yn ystod y 6 mis cyn dyddiad y digwyddiad, fod yn berson 
y mae’r awdurdod lleol wedi penderfynu gweithredu i’w ddiogelu rhag cam-
drin neu esgeulustod yn dilyn ymholiad gan awdurdod lleol a’i fod wedi: 
 

• marw; neu 
• gael anaf a allai beryglu bywyd; neu 
• gael nam difrifol a pharhaol parhaus ar iechyd. 
 

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

 Bydd yr amserlen ar gyfer yr adolygiad rhwng mis Chwefror 2017 a mis 
Chwefror 2018 

 

 Darparwyd rhywfaint o wybodaeth cyn y cyfnod hwn i ddarparu 
gwybodaeth gefndir am y teulu 

 

 Bydd y gwasanaethau canlynol yn llunio amserlen o ddigwyddiadau 
arwyddocaol o ran eu gwaith â’r plentyn, at ddiben y cyfnod uchod.  
Yna caiff amserlen gyfunol ei llunio. 
 

 Heddlu De Cymru 
 Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro  
 Addysg Bro Morgannwg 
 Gwasanaethau Plant a Phobl Ifanc Bro Morgannwg 

 
 
Tasgau Craidd (ar gyfer adolygiad ymarfer plant cryno) 
 

 Penderfynu p’un a yw’r penderfyniadau a’r camau gweithredu’n yr achos 
yn cydymffurfio â’r polisi a’r gweithdrefnau i’r gwasanaethau a’r Bwrdd a 
enwir. 
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 Archwilio gwaith rhyngasiantaeth a gwasanaethau i’r unigolyn a’i deulu 
 

 Penderfyniad i ba raddau yr oedd penderfyniadau a chamau gweithredu 
wedi’u canolbwyntio’n unigol 

 

 Ceisio cyfraniadau i’r adolygiad gan aelodau priodol o’r teulu a rhoi 
gwybodaeth iddynt am agweddau allweddol ar gynnydd. 

 

 Ystyried unrhyw archwiliadau neu waith cyd-aliniol o ran yr achos. 
Gohiriwyd y Digwyddiad Dysgu rhwng dechrau mis Rhagfyr 2018 a mis 
Hydref 2019 oherwydd ymchwiliad parhaus yr heddlu. 

 

 Cynnal digwyddiad dysgu i ymarferwyr a nodi’r adnoddau gofynnol. 
 

 
Tasgau penodol y Panel Adolygu 
 

 Nodi a chomisiynu adolygwr/wyr i weithio gyda’r Panel Adolygu yn unol â 
chanllawiau adolygiadau cryno ac estynedig. 

 

 Cytuno ar yr amserlen. 
 

 Nodi asiantaethau, gwasanaethau perthnasol a gweithwyr proffesiynol i 
gyfrannu at yr adolygiad nas ceisiwyd eto gan Is-grwp AAP/AAO, llunio 
amserlen a chrynodeb achos cychwynnol a nodi unrhyw gamau unsyth i’w 
cymryd. 

 

 Llunio amserlen gyfunol, dadansoddiad cychwynnol a damcaniaeth. 
 

 Cynllunio gydag adolygydd/wyr ddigwyddiad dysgu i ymarferwyr, i 
gynnwys nodi pwy sy’n dod a threfniadau i baratoi a’u cefnogi cyn ac ar ôl 
y digwyddiad, a threfniadau adborth. 

 

 Cynllunio gyda’r adolygydd/wyr drefniadau cyswllt â’r unigol ac aelodau’r 
teulu cyn y digwyddiad. 

 

 Derbyn ac ystyried adroddiad drafft yr adolygiad arfer plant i sicrhau bod y 
cylch gorchwyl wedi’i gyflawni, yr ymdriniwyd â’r ddamcaniaeth 
gychwynnol a bod unrhyw wersi ychwanegol wedi’u nodi a’u cynnwys yn yr 
adroddiad terfynol. 

 

 Cytuno ar gasgliadau o’r adolygiad a chynllun gweithredu amlinellol a 
gwneud trefniadau i’w cyflwyno i’r BDPRh i’w hystyried a chytuno arnynt 

 
 Cynllunio trefniadau i roi adborth i aelodau’r teulu a rhannu cynnwys yr 

adroddiad ar ôl i’r adroddiad ddod i ben a chyn ei gyhoeddi. 
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 Cynhyrchu sesiwn friffio 7 munud ar y dysgu a nodwyd o'r adolygiad. 
 
 
Tasgau’r Bwrdd Diogelu Plant Rhanbarthol (BDPRh) 
 

 Ystyried a chytuno i unrhyw bwyntiau dysgu’r Bwrdd gael eu cynnwys yn 
yr adroddiad terfynol neu’r cynllun gweithredu. 

 

 Y panel adolygu’n cwblhau’r adroddiad a’r cynllun gweithredu. 
 

 BDPRh i anfon yr Adroddiad a’r Cynllun Gweithredu i’r asiantaethau 
perthnasol i roi sylw terfynol arnynt cyn eu cymeradwyo a’u cyflwyno i 
Lywodraeth Cymru. 

 

 Is-Grwp AAP/AAO i gadarnhau trefniadau rheoli’r cynllun gweithredu 
amlasiantaeth, gan gynnwys sut y caiff y gwelliannau disgwyliedig i’r 
gwasanaethau eu nodi, eu monitro a’u hadolygu. 

 

 Cyhoeddi’r cynllun ar wefan y BDPRh 
 

 Cytuno i’w ddosbarthu i asiantaethau, gwasanaethau a gweithwyr 
proffesiynol perthnasol. 

 

 Bydd Cadeirydd y BDPRh yn gyfrifol am wneud pob sylw cyhoeddus ac 
ymateb i’r cyfryngau mewn perthynas â’r adolygiad tan y cwblheir y broses 

 
 
 

 


