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Amlinelliad cryno o’r amgylchiadau a arweiniodd at yr Adolygiad 
 

I’w cynnwys yma: - 

 Cyd-destun cyfreithiol o ganllawiau ynglŷn â pha adolygiad sy’n cael ei gynnal 

 Yr amgylchiadau sydd wedi arwain at yr adolygiad   

 Cyfnod amser sy’n cael ei adolygu a pham 

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

 Cyd-destun Cyfreithiol 

Comisiynwyd Adolygiad Arfer Plant Estynedig gan Fwrdd Diogelu Plant Rhanbarthol Caerdydd 
a’r Fro (BDPRhCF) yn sgil argymhelliad yr Is-grŵp Adolygu Arfer Plant yn unol â Diogelu Plant 
yng Nghymru: Canllawiau ar gyfer Trefniadau Adolygu Arfer Plant Aml-asiantaeth (Llywodraeth 
Cymru 2013). Bodlonir meini prawf yr Adolygiad hwn o dan adran6.1 y canllawiau uchod, sef: 

Rhaid i Fwrdd gynnal adolygiad arfer plant estynedig 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  

 cael ei anafu’n mewn ffordd a allai arwain at farwolaeth, neu wedi  

 cael nam difrifol a pharhaol o ran iechyd neu ddatblygiad  

ac  

roedd y plentyn ar y gofrestr diogelu plant a/neu roedd yn blentyn oedd yn derbyn gofal (gan 
gynnwys rhywun dan 18 oed oedd wedi gadael gofal) 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.  

 

Cam-drin Domestig 

Diffiniad llywodraeth y DU o drais a cham-drin domestig yw: 
Unrhyw ddigwyddiad neu batrwm digwyddiadau lle mae ymddygiad awdurdodaidd, gorfodol 
neu fygythiol neu achosion o drais neu gam-drin rhwng y rhai 16+ oed sydd yn neu sydd wedi 
bod yn bartneriaid agos neu’n aelodau o’r teulu, ni waeth beth yw eu rhywedd neu eu 
rhywioldeb. 
 

Ceir cylch gorchwyl yr adolygiad hwn yn Atodiad 1. 
 

Yr amgylchiadau sydd wedi arwain at yr adolygiad  

Adroddodd teulu’r plentyn 17 oed sy’n destun yr adolygiad hwn ei bod ar goll yn haf 2015 a 
daethpwyd o hyd iddi’n farw 9 niwrnod yn ddiweddarach wedi lladd ei hun.  

Ar adeg ei marwolaeth, roedd hi’n blentyn a oedd yn derbyn gofal yn unol â gorchymyn gofal 
llawn a oedd yn byw yng nghartref y teulu dan Reoliadau Lleoli gyda Rhieni. Mae’r Adolygiad 
Estynedig hwn yn ymwneud â’r camau a gymerwyd i ddiogelu’r plentyn rhwng 2013 a 2015 er y 



CYFRINACHOL – NI DDYLID RHANNU HEB GANIATÂD BDPRh 

CAERDYDD A’R FRO 

2 

 

gwnaed gwaith aml-asiantaeth helaeth gyda’r plentyn cyn y cyfnod hwn a gaiff ei ystyried 
hefyd.  

 

Digwyddiadau Arwyddocaol cyn y Cyfnod sy’n cael ei Adolygu 

Nodwyd nifer o brofiadau niweidiol yn ystod plentyndod ym mywyd y plentyn. Roedd hi’n cael ei 
chan-drin yn rhywiol rhwng bod yn 7 ac yn 9 oed, gan ddioddef trais domestig a chamfanteisio 
rhywiol. Hefyd roedd hanes o gamddefnyddio cyffuriau ac alcohol a sawl ymweliad â’r Uned 
Achosion Brys oherwydd ei hymddygiad hunan-niweidiol. 

Roedd yr adolygwyr yn ymwybodol, er bod y wybodaeth yn yr adroddiad yn rhoi’r argraff bod 
elfen o fai ar y plentyn, nid hyn oedd y gwirionedd. Mae’r iaith a ddefnyddir yn yr adroddiad 
wedi bwriadu i adlewyrchu teimladau’r plentyn o’r farn a’r gwerth isel roedd ganddi ohono’ hi ei 
hun.   
 

Pan oedd hi’n 13 oed, datgelodd y plentyn ei bod wedi cael ei cham-drin yn rhywiol. 
Cynhaliwyd cyfarfod strategol lle nodwyd dau wryw, yn 16 oed ac yn 18 oed, ond nid 
ymddengys yr adroddwyd am y mater hwn fel trosedd ac o hyn ymlaen, roedd sawl asiantaeth 
yn ymwneud â’r plentyn a’r teulu. Yn hydref 2010, cynhaliwyd yr asesiad cyntaf gan 
ddefnyddio’r SERAF (Fframwaith Asesu'r Risg o Gamfanteisio Rhywiol) a roddwyd y plentyn yn 
y categori risg sylweddol o ran camfanteisio’n rhywiol ar blant, ond nid oes cofnod o unrhyw 
gam gweithredu yn sgil yr asesiad. Ers yr adeg honno, bu gwelliannau sylweddol ym mhob 
achos lle mae camfanteisio’n rhywiol ar blant wedi’i nodi a byddai’r fath achosion yn cael eu trin 
yn wahanol erbyn hyn. Yn ystod rhan olaf yr achos hwn, roedd camfanteisio’n rhywiol ar blant 
yn dechrau cael ei ystyried yn ffactor clir ac yn destun pryder.   

Wedyn, trwy gydol y flwyddyn nesaf roedd y plentyn cyn cymryd risgiau cynyddol gan gynnwys 
camddefnyddio sylweddau, hunan-niweidio, presenoldeb ysgol lleihaol gyda phatrwm o 
ffrwydradau difrïol a arweiniodd at gael ei gwahardd o’r ysgol, mynd ar goll a bod mewn perygl 
o ddioddef camfanteisio’n rhywiol. Cynhaliwyd Cynhadledd Diogelu Plant gychwynnol 
ddechrau 2011 nad arweiniodd at gofrestriad amddiffyn plant.  

Yn gynnar 2012, dychwelodd y plentyn i addysg ar ôl bod allan o’r ysgol am fwy na 18 mis a 
rhoddwyd Cynllun Addysgol Unigol ar waith i’w chynorthwyo, ond unwaith eto roedd ei 
phresenoldeb yn lleihau’n fuan wedyn.  

 Mewn Cynhadledd Amddiffyn Plant gychwynnol a gynhaliwyd yng ngwanwyn 2012, rhoddwyd 
ei henw ar y gofrestr amddiffyn plant dan y categori Esgeulustod a chanfu asesiad craidd y bu 
risg uchel o gamfanteisio’n rhywiol arni. Yn y Gynhadledd Adolygu Amddiffyn Plant, newidiwyd 
categori’r cofrestriad o Esgeulustod i Gamfanteisio’n Rhywiol ar Blant i adlewyrchu mai cam-
drin rhywiol oedd y prif ffactor risg iddi.   

Roedd y plentyn yn derbyn gwersi gartref ac ym mis Gorffennaf 2012 dyrannwyd lle iddi mewn 
Uned Cyfeirio Disgyblion. Roedd cynllunio amddiffyn plant yn unol â’r Amlinelliad Cyfraith 
Gyhoeddus ym mis Gorffennaf 2012. Roedd cyfnodau cynyddol pan fyddai hi’n mynd ar goll 
(mewn un mis yn unig adroddwyd am 8 achos pan aeth hi ar goll) a datgeliadau o gam-drin 
rhywiol gan ddynion hŷn. Rhoddwyd llety gwirfoddol i’r plentyn gan yr awdurdod lleol yn hydref 
2012 ar ôl iddi ddatgelu i weithwyr proffesiynol ei bod hi’n gadael dynion i’w cham-drin yn 
gyfnewid am gyffuriau. Roedd cam-drin domestig hefyd yn nodwedd o berthnasoedd agos y 
plentyn.  

Cafodd y plentyn ei harestio hefyd am ddwyn o siop ac roedd hi’n hysbys wedyn i’r 
Gwasanaethau Troseddau Ieuenctid. Roedd Gwasanaethau Iechyd Meddwl Plant a'r Glasoed 
yn ymwneud â’r achos.  Gwnaed atgyfeiriad i Wasanaethau Cymorth i Deuluoedd Barnardo’s 
ar yr adeg hon hefyd. Roedd cytundeb aml-asiantaeth bod angen rhoi’r plentyn mewn uned 
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ddiogel er lles gorau’r plentyn.  Ar ôl rhoi Gorchymyn Gofal i’r awdurdod lleol, fe’i 
throsglwyddwyd i uned ddiogel ychydig cyn Nadolig 2012. 

Digwyddiadau Arwyddocaol cyn y Cyfnod sy’n cael ei Adolygu 

Erbyn gwanwyn 2013, cytunwyd nad oedd angen llety diogel mwyach a nodwyd darpariaeth y 
tu allan i’r sir ar ôl cyfnod byr gartref eto. Mae cynlluniau gofal ar y pryd yn nodi’n glir yr angen 
am leoliad i sicrhau ei diogelwch. Fodd bynnag, nid yw’r cynlluniau hyn yn dangos trefniadau 
cadarn hirdymor, gan gynnwys symud ymlaen i gyfleuster camu i lawr y dylid wedi’u cynnwys 
trwy gydol y broses a’r cyfle iddi fynegi ei barn. Amlygwyd y diffyg cynllunio i’r dyfodol yn 
nodiadau’r achos gan swyddog yr awdurdod lleol a awdurdododd ei lleoli yn y Panel y Tu Allan 
i’r Ardal ar 31 Gorffennaf 2013.    

Yn ystod y cyfnod hwn, roedd y plentyn mewn cyswllt â throseddwyr Camfanteisio’n Rhywiol ar 
Blant yn yr ardal a oedd yn hysbys i’r awdurdodau ac roedd sawl achos yn cael eu hadrodd 
bod hi wedi mynd ar goll. Oherwydd y pryderon am gamfanteisio’n rhywiol ar blant a’r achosion 
o fod ar goll, rhoddwyd y plentyn eto mewn lleoliad preswyl yn haf 2013. Dros y chwe mis 
canlynol cafodd ei lleoli mewn sawl uned breswyl gyda achosion parhaus o gymryd gorddosau 
a mynd ar goll o’r lleoliadau hyn.  

Ar ddechrau 2014, cytunwyd i’w lleoli gyda’i rhieni a dychwelodd hi adref. Roedd y Cynllun 
Lleoli gyda Rhieni yn argymell y dylid adolygu’r lleoliad yn rheolaidd, a dylid adrodd am 
achosion o fynd ar goll bob tro.  

Mae deunaw mis nesaf bywyd y plentyn yn dangos patrwm parhaus o: 

 Sawl achos o fynd ar goll – mewn un cyfnod chwe wythnos yn unig cofnodwyd 18 
adroddiad amdani’n mynd ar goll. Ar yr adeg hon, roedd un o’r siblingiaid yng nghartref 
y teulu yn faban ifanc ac yn anffodus, er nad oedd y fam am i’r heddlu fod yn y cartref 
gan ei bod yn ofni aflonyddu ar y baban, roedd rhaid i’r heddlu gydymffurfio â’u 
gweithdrefnau a oedd yn golygu eu bod yn mynd i’r cartref yn aml er mwyn ymdrin yn 
effeithiol â’r adroddiadau ar goll ac wedi’u darganfod ynglŷn â’r plentyn.  

 Cydnabyddir yng nghynlluniau gofal y plentyn y dywedwyd wrth y fam i adrodd am yr 
achosion o fynd ar goll wrth yr heddlu, ond roedd diffyg eglurder yn y cynlluniau o ran y 
cymorth y gellid wedi’i ddarparu i’r fam er mwyn iddo ddeall pam roedd rhaid iddi 
adrodd am yr achosion hyn. Wrth ddarllen y cynlluniau ar gyfer y blentyn, mae cryn 
fanylder am hanes y plentyn. Gallai’r rhain fod wedi cynnwys goblygiadau ehangach i 
aelodau eraill y teulu h.y. y fam a’r siblingiaid, a allasai fod ag angen cymorth arnyn nhw 
ar y pryd hefyd.   

 Achosion cynyddol a gwaethygol o gam-drin domestig gan arwain at anafiadau difrifol. 
Ceisiwyd atal y plentyn a’r troseddwr rhag cwrdd â’i gilydd, gan gynnwys cyflwyno 
Rhybudd Herwgydio Plentyn. Fodd bynnag, roedd ymdrechion y troseddwr i dargedu’r 
plentyn yn rhy gryf iddi ddianc o’r sefyllfa. 

 Cyfaddefodd y plentyn i gamdriniaeth rywiol gynyddol gyda sawl dyn hŷn. Fodd bynnag, 
ni fyddai erioed yn datgelu manylion adnabod y dynion honedig. Cyfaddefodd mai’r 
rheswm dros y fath gamdriniaeth rywiol oedd cael cyffuriau a/neu alcohol yn gyfnewid.  

 Bu cynnydd yn y risgiau rhywiol gyda’r plentyn yn methu cadw sawl apwyntiad gyda’r 
Adran Iechyd Rhywiol ac yn gwrthod ystyried atal cenhedlu fel dull o gadw’n ddiogel.  

 Nid oedd cysylltiad â’r gwasanaethau addysg, er bod gweithwyr proffesiynol wedi codi 
pryderon. Atgyfeiriwyd y plentyn i’r Uned Cyfeirio Disgyblion yn gynnar yn 2014, er mai 
p[rin yw’r manylion am gyfranogiad neu effeithiolrwydd yr adnodd hwn yn ystod y cyfnod 
hwnnw.  Yna rhoddwyd trefniadau ar waith flwyddyn yn ddiweddarach i’r plentyn 
dderbyn  addysg am ddiwrnod yr wythnos dros 6 wythnos, ond unwaith yn unig yr aeth 
y plentyn i’r sesiynau hyn.   

Erbyn gwanwyn 2015, nodwyd bod y plentyn yn isel ei hwyliau, gan niweidio ei hun a cheisio 
lladd ei hun. Nodwyd nad oedd hi’n gallu gweld unrhyw agweddau cadarnhaol ar ei bywyd ac 
roedd ganddi deimladau sylweddol o ddiobaith. Yn nodiadau achos y Gwasanaethau Plant ar y 



CYFRINACHOL – NI DDYLID RHANNU HEB GANIATÂD BDPRh 

CAERDYDD A’R FRO 

4 

 

pryd, fe’i disgrifiwyd yn “ansefydlog iawn yn emosiynol”. Dechreuodd y Gwasanaethau Iechyd 
Meddwl Plant a'r Glasoed (CAMHS) ymwneud â’r achos eto ar yr adeg hon, a chynhaliwyd 
asesiadau iechyd meddwl. Yn sgil hyn argymhellwyd y dylai hi’n derbyn cymorth parhaus gan y 
CAMHS a’r Tîm Therapi Dwys Cymunedol (TThDC). Fodd bynnag, roedd cyfranogiad y 
plentyn gyda’r gwasanaethau yn amrywiol, gydag apwyntiadau a chyfarfodydd yn cael eu colli 
dros ar ôl tro.  

Yng nghanol 2015, rhoddodd y plentyn gynnig difrifol ar ladd ei hun, trwy ddefnyddio dull roedd 
hi wedi ymchwilio iddo ar-lein. Fe’i darganfuwyd gan ei mam a’i llystad a gychwynnodd ar 
unwaith ar adfywio cardio-pwlmonaidd gan ofyn am ymyrraeth frys gan y gwasanaethau brys. 
Anfonwyd y plentyn adref ar ôl y digwyddiad gyda chymorth y CAMHS a’r TThDC ar waith. Un 
diwrnod ar ddeg yn ddiweddarach adroddodd y fam fod y plentyn ar goll eto, a naw diwrnod ar 
ôl hynny daethpwyd o hyd iddi’n farw, wedi lladd ei hun trwy’r union ddull a ddefnyddiodd hi yn 
yr ymgais cynharach y mis hwnnw.   

 

Arfer a dysgu sefydliadol  
Nodi pob pwynt dysgu unigol sy’n deillio o’r achos hwn (gan gynnwys amlygu arfer 
effeithiol) ynghyd ag amlinelliad cryno o’r amgylchiadau perthnasol 

Fel rhan o’r Adolygiad Arfer Plant hwn, cynhaliwyd Digwyddiad Dysgu gyda ymarferwyr 
a oedd yn ymwneud â’r ferch ifanc hon. Hoffai’r Adolygwyr ddiolch i bawb a ddaeth i’r 
digwyddiad dysgu a’u cyfraniad at yr hyn a ddysgwyd o’r adolygiad hwn. Mae 
marwolaeth plentyn yn y fath amgylchiadau bob amser yn achosi gloes ac rydym yn 
ddiolchgar i’r holl ymarferwyr am eu presenoldeb. Codwyd llawer o’r arfer a’r dysgu 
sefydliadol a ystyrir isod yn y digwyddiad dysgu. 

Pwysigrwydd llais y plentyn 

Trwy gydol y cyfnod a nodwyd yn y llinell amser, sylwodd y panel ei bod yn anodd dod o hyd i 
lais y plentyn, ac nid oedd yr hanes a rannwyd â’r panel yn dangos llawer o dystiolaeth o 
feddyliau a theimladau personol y plentyn, a’r hyn a oedd yn bwysig iddi hi ar adegau gwahanol 
yn ei bywyd. Pan oedd llety’n cael ei ddyrannu iddi, roedd dymuniadau’r plentyn i ddychwelyd 
adref yn cael eu mynegi i’r gweithiwr SERAF a mynegodd y plentyn rai ofnau pan oedd hi’n 
dioddef cam-drin domestig. Roedd un neu ddau gyfeiriad nodedig at adegau pan fynegodd hi 
ddiddordebau personol, pryderon a gobeithion i’r dyfodol. Er enghraifft, mewn yn sgwrs yn y 
lleoliad preswyl, bu’n trafod ei gobeithion o fod yn nyrs gyda’r RAF neu’n fiolegydd morol, ond 
prin roedd cymorth dilynol gan weithwyr proffesiynol i gadarnhau sut gallai hi gael ei chefnogi i 
wireddu neu ddatblygu ei huchelgeisiau. 

Tra oedd mewn lleoliad diogel, mae sawl cofnod o drafodaethau lle mae’r plentyn yn gwneud 
cysylltiadau clir rhwng ei hymddygiad presennol a’i phlentyndod cynnar, ond lle nodir bod llawer 
o’r cyfranogiad yn adlewyrchu agweddau negyddol yn unig ac nad ystyriwyd na thrafodwyd 
agweddau cadarnhaol allweddol. Yn ystod asesiad seicolegol ddechrau haf 2013, nodwyd ei 
bod hi’n “meddwl bod y Gwasanaethau Plant bob amser yn negyddol iawn am gyflawniadau 
cadarnhaol ac nad ydynt yn cydnabod y rhain”. Pan ddatgelodd y plentyn i weithiwr yn yr uned 
ddiogel ei bod wedi cael ei cham-drin yn rhywiol yn y gorffennol gan bartner ei mam, nododd hi, 
“Does dim byd gwaeth sy’n gallu digwydd i fi nawr.”  

Oherwydd yr ymyriadau niferus a oedd yn cael eu cynllunio iddi, roedd sawl gweithiwr 
gwahanol yn ymwneud â’i gofal ar yr un pryd. Daeth yn amlwg hefyd yn ystod y digwyddiad 
dysgu ar gyfer yr adolygiad hwn bod asesiadau’n cael eu cwblhau’n aml yn ystod ymweliadau 
cychwynnol ond nad oeddent yn cael eu hystyried yn broses barhaus. Efallai ei bod yn anodd 
iddi gynnal a datblygu perthnasoedd â gweithwyr proffesiynol wrth drafod materion personol o’r 
fath natur. 

Gwaith partneriaeth gyda theulu’r plentyn 
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Cyfarfu’r adolygwyr â mam y plentyn fel rhan o’r adolygiad hwn a dywedwyd wrthynt bod hi a’r 
teulu’n hynod ddiolchgar am y cymorth a’r arweiniad a roddwyd gan y gweithiwr cymdeithasol a 
oedd yn ymwneud â’i merch yn ystod misoedd olaf ei bywyd. Fodd bynnag, roedd hi’n feirniadol 
o’r cymorth cychwynnol a ddarparwyd gan weithwyr cymdeithasol a’r CAMHS. Trwy’r sgwrs 
rhyngddi a’r adolygydd, roedd yn amlwg bod y teulu’n teimlo eu bod wedi colli’r cyfle i gefnogi’r 
plentyn. Esboniodd y fam eu nhw, ar adegau, yn ofidus i beidio â chynnig cynigion posibl neu 
ddulliau eraill o gymorth rhag ofn y byddai hyn yn cael ei ystyried yn achosi mwy o risgiau i’w 
merch a phlant eraill y teulu, gan arwain o ganlyniad at siblingiaid eraill yn dod yn destun craffu 
gwasanaethau statudol.  

Un enghraifft o’r fath oedd bod y fam-gu ar ochr y fam wedi ystyried a thrafod â’r teulu yr 
opsiwn o fynd â’r plentyn dan sylw’r adolygiad hwn i wlad frodorol teulu biolegol y fam am 
gyfnod estynedig (gan fod teulu mawr estynedig ar ochr y fam yn dal i fyw yno). Nod y fath 
daith oedd rhoi pellter rhwng y plentyn a’r unigolion a oedd, yn eu tyb hwy, yn cam-drin ac yn 
camfanteisio ar y plentyn. Ym marn y teulu, byddai hyn wedi bod yn gyfle i’r plentyn brofi ffordd 
arall o fyw ac agwedd wahanol at, er enghraifft, gyfryngau cymdeithasol. Ni sonnir am yr 
opsiwn erioed â gweithwyr proffesiynol statudol ac yn anffodus mae’n dangos eu diffyg 
ymddiriedaeth yn y gwasanaethau a oedd yn cynorthwyo’r plentyn a’i theulu.  

Mae’r llinell amser yn dangos yn glir bod y fam yn cysylltu â’r heddlu’n rheolaidd ac yn gyson i 
adrodd bod ei merch ar goll, oherwydd cafodd ei chynghori gan y Gwasanaethau Plant bod 
rhaid iddi wneud hynny. Nid oes fawr i awgrymu ei bod hi’n gwbl ymwybodol o’r hyn y byddai’r 
broses yn ei gynnwys, a sut gallai hi fod yn bartner gweithredol wrth leoli a chefnogi ei merch. 
Nid oes unrhyw dystiolaeth i awgrymu bod y Gwasanaethau Plant wedi ceisio cefnogi’r fam i 
gyfranogi’n weithredol pan fyddai ei merch yn mynd ar goll. Mae awgrym yma hefyd, eto, ei bod 
hi o’r farn y byddai’r teulu’n cael ei gosbi gan yr asiantaethau a oedd yn ymwneud â’r plentyn os 
nad oeddent yn cydymffurfio â’r cyfarwyddyd a’r cyngor a roddwyd gan y gwasanaethau 
statudol. Caiff hyn ei gadarnhau yng nghynlluniau’r plentyn.  

Yn ystod y ddwy flynedd diwethaf, mae Cyngor Caerdydd wedi cyflwyno’r model Arwyddion 
Diogelwch o weithio ar draws y Gwasanaethau Plant. Un o brif nodau’r model yw sicrhau bod 
llai y plentyn yn glir a bod yr offer mae’n eu defnyddio’n atgyfnerthu’r gofyniad hwn. Mae 
datblygiadau diweddar mewn trefniadau camfanteisio’n rhywiol ar blant wedi nodi’r angen i 
gynorthwyo, cynghori a gweithio gyda theuluoedd wrth ymdrin â phlant sydd mewn perygl o 
camfanteisio’n rhywiol ar blant.  

Roedd rhai materion a godwyd gan y fam gyda’r adolygwyr yn canolbwyntio ar y cyfnod 9 
diwrnod pan oedd y plentyn ar goll ac yna y darganfuwyd ei bod hi wedi lladd ei hun. Nid yw’r 
rhan hon o fywyd y plentyn wedi cael ei hystyried yn yr adolygiad hwn, ond cynhaliwyd 
ymchwiliad mewnol, sy’n arfer cyffredin, gan Adran Safonau Proffesiynol Heddlu De Cymru. 
Rhannwyd canfyddiadau’r ymchwiliad yn llawn â’r fam trwy’r Swyddog Ymchwilio yn ystod 
ymweliad â’r cartref. Mae’r adroddiad hwnnw hefyd wedi cael ei rannu â’r Bwrdd Diogelu.      

ARGYMHELLIAD 1  

 Dylai pob asiantaeth geisio sicrhau y gwrandewir ar blant a’u teuluoedd a’u bod yn 
cael eu galluogi i gyfranogi’n llawn yn y broses a dylai hyn gael ei adlewyrchu yn 
eu cynlluniau gofal.  

 ARGYMHELLIAD 2 

 Dylai BDPRh Caerdydd a’r Fro fod yn fodlon bod pob asiantaeth yn cefnogi ac yn 
defnyddio model o ymyrraeth camfanteisio’n rhywiol ar blant sy’n galluogi pob 
plentyn mewn risg o camfanteisio’n rhywiol ar blant y cyfle i unigolyn sydd wedi 
ennill ei (h)ymddiriedaeth ac sydd ar gael yn gyson gael ei neilltuo iddo/iddi i roi 
cyngor a chymorth.  

Cydnabod y cyswllt rhwng hunan-niweidio a cam-drin rhywiol yn ystod plentyndod 

Er y tu allan i’r llinell amser ar gyfer yr adolygiad arfer plant estynedig hwn, mae’n berthnasol 
cydnabod bod y plentyn yn cael ei cham-drin yn rhywiol rhwng 7 a 9 oed gan bartner ei mam a 
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gafodd ddedfryd o garchar yn ddiweddarach. Ar ôl i’r achos troseddol ddod i ben, derbyniodd y 
plentyn a’r fam therapi gyda’r CAMHS. Pan gyfarfu’r adolygwyr â’r fam, gwnaeth hi gyfleu’r farn 
nad oedd hi’n credu bod ymyrraeth y CAMHS wedi bod yn ddefnyddiol ar ôl i’w merch gael ei 
cham-drin. Nododd nad oedd rhai o’r ymyriadau wedi cael eu teilwra i anghenion datblygiadol ei 
phlentyn.  

Mae’n glir bod cam-drin rhywiol yn ffactor hollbwysig yn natblygiad ei blynyddoedd cynnar ac er 
bod yr wybodaeth hon ar gael yng nghofnodion cyfarfodydd e.e. Cynadleddau Amddiffyn Plant 
a’r rhan fwyaf o ddogfennau cynllunio, nid oes llawer o gyswllt rhwng y gam-driniaeth yn ei 
blynyddoedd cynnar a’i sefyllfa bresennol, sy’n cefnogi’r penderfyniad i roi ei chofrestriad dan y 
categori esgeulustod yn hytrach na cham-drin plant yn rhywiol. Ni chydnabuwyd ei 
bwysigrwydd a’r risg cynyddol o gamfanteisio’n rhywiol ar blant yn ei sefyllfa ar y pryd. Dengys 
ymchwil gyswllt clir rhwng hunan-niweidio a chamdriniaeth rywiol yn ystod plentyndod. 
(Romans et al 1995.) Pan ddechreuodd y plentyn ddangos arwyddion o hunan-barch isel, 
hunan-niweidio, camdriniaeth rywiol dan oed a mynd ar goll yn ddiweddarach, prin y cyfeiriwyd 
at y ffaith ei bod wedi cael ei cham-drin yn rhywiol pan oedd yn blentyn ifanc a gafodd 
ddylanwad amlwg ar ei blynyddoedd diweddar. Er enghraifft, yn y gynhadledd amddiffyn plant 
gychwynnol yng ngwanwyn 2012, rhoddwyd ei henw ar y gofrestr amddiffyn plant dan y 
categori esgeulustod yn hytrach na cham-drin plant yn rhywiol, hyd yn oed ei bod wedi datgelu 
ei bod wedi cael ei cham-drin yn rhywiol dan oed.  

Mae anawsterau a heriau sy’n gysylltiedig â gweithio gyda phlentyn sydd wedi cael ei cham-
drin yn rhywiol; fodd bynnag, mae angen i ymarferwyr gydnabod bod ymddygiad plant yn ffordd 
o gyfathrebu ac felly dylid ei ddehongli fel llais y plentyn nad yw’n cael ei glywed. Gellir gweld 
llawer o ymddygiad y plentyn hwn yng nghyd-destun ei chamdriniaeth flaenorol. Ymddengys 
fod y plentyn hwn yn ddioddefwr na chafodd ei chynorthwyo’n ddigonol i ymadfer o drawma 
camdriniaeth rywiol pan oedd yn blentyn gyda’r mathau o ymddygiad sy’n dilyn hynny. Nid yw’n 
glir o’r llinell amser pa asiantaethau, ar wahân i’r heddlu a’r Gwasanaethau Plant, oedd yn 
ymwybodol ei bod wedi cael ei cham-drin yn rhywiol yn y gorffennol. Er enghraifft, pan oedd y 
plentyn yn byw mewn llety diogel ac yn siarad am gael ei cham-drin yn y gorffennol i weithiwr, 
gwnaeth y gweithiwr atgyfeiriad amddiffyn plant (yn briodol) gan nad oedd hi’n ymwybodol o 
hanes y plentyn.   Yna cafodd ei hysbysu gan y Gwasanaethau Plant fod hyn yn wybodaeth 
hanesyddol hysbys. Mae’n amlwg ac wedi’i gydnabod bod gwybodaeth am y gamdriniaeth 
rywiol flaenorol wedi cael ei rhannu â’r lleoliad, ond nid yw’n glir o hyd a oedd y darparwr yn 
deall yn llawn neu’n gyfarwydd â’r elfen hon o’i hanes.  

ARGYMHELLIAD 3 

 Dylai BDPRh Caerdydd a Bro Morgannwg fod yn fodlon bod pob asiantaeth yn 
deall pwysigrwydd digwyddiadau hanesyddol mewn bywyd plentyn a allai 
effeithio ar ymddygiad a chanlyniadau yn y dyfodol.   

 Dylai BDPRh Caerdydd a Bro Morgannwg bennu lefel y cymorth therapiwtig sydd 
ar gael i ddioddefwyr cam-drin plant yn rhywiol yn ardal y Bwrdd a llinellau amser 
y cymorth therapiwtig hwnnw. 

 Wrth leoli plentyn mewn ardal arall, dylai’r awdurdod lleol fod yn sicr bod yr 
wybodaeth sydd wedi’i rhannu wedi cael ei darllen a’i deall gan y tîm gofal sy’n 
cefnogi’r plentyn, fel bod pobl sy’n gweithio gyda’r plentyn yn ymwybodol o 
faterion allweddol ym mywyd y plentyn. Bydd hyn yn galluogi gwell dealltwriaeth 
a pherthnasoedd llawn ymddiriedaeth â’r plentyn.  

Plant ar goll a phrosesau camfanteisio’n rhywiol ar blant 

Roedd sgorau’r Fframwaith Asesu'r Risg o Gamfanteisio Rhywiol (SERAF) ar gyfer y plant yn 
ystod y cyfnod yn amrywio o ran ei lleoliad ar y pryd, yn hytrach nag unrhyw newid gwirioneddol 
i’w hymddygiad a’i gweithgareddau llawn risg. Pan roedd yn cael ei lleoli gartref, roedd ei sgôr 
SERAF yn uchel, ond pan roddwyd hi mewn lleoliad preswyl neu ddiogel, roedd yn gostwng yn 
fawr. Roedd y panel o’r farn mai’r rheswm dros hyn oedd nad oedd y plentyn yn gallu cymryd 
rhan mewn gweithgareddau llawn risg ar y pryd oherwydd ei lleoliad, yn hytrach nag oherwydd 
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unrhyw welliant yn ei hamgylchiadau neu ei hymddygiad. Er enghraifft, roedd ei sgôr SERAF yn 
amrywio o 66 pan oedd hi gartref i 18 pan oedd hi mewn lleoliad preswyl. Dylanwadodd y 
gostyngiad hwn yn y sgôr ar benderfyniad yr asiantaethau o blaid rhoi terfyn ar y lleoliad 
preswyl yn rhy fuan a dychwelyd y plentyn o ganlyniad i’r amgylchedd lle roedd hi mewn perygl 
o gamfanteisio’n rhywiol eto. 

Trwy gydol y llinell amser sy’n destun yr adolygiad hwn, mae’n amlwg bod sawl achos 
ailadroddus o adrodd bod y plentyn ar goll. Mae’r adegau cyson pan oedd ei mam yn adrodd 
bod ei merch ar goll yn awgrymu bod y teulu’n cydweithredu wrth godi pryderon am leoliad a 
gweithgareddau’r plentyn. Fodd bynnag, nodir bod diffyg eglurder ymhlith aelodau’r teulu pam 
roedd angen hysbysu’r awdurdodau.  Ond mae’r adroddiadau yn ystod y llinell amser yn codi 
pryderon clir o fewn y broses: 

 Pan fyddai’n cysylltu â’r heddlu, byddai’r fam yn rhannu manylion yn agored â 
heddweision ond pan ofynnwyd iddi pam roedd hi wedi ffonio, nyddai’n ymateb bod y 
Gwasanaethau Cymdeithasol wedi dweud wrthi i adrodd am unrhyw achosion o’i 
phlentyn yn mynd ar goll.  

 Roedd y plentyn yn destun Gorchymyn Gofal ac nid oedd asiantaethau’n dilyn modau’r 
gorchymyn hwnnw yn gyson o ran preswylio e.e. Pan oedd hi’n byw mewn cartref gofal 
preswyl, roedd y plentyn yn aros yng nghyfeiriad ei mam ac yn gwrthod mynd gyda’r 
staff gofal yn ôl i’r sefydliad. Daeth yr heddlu a sylweddolwyd nad oedd y gorchymyn 
gofal yn rhoi unrhyw bwerau i’r heddlu symud y plentyn yn gorfforol. Yn dilyn gwiriad 
lles, penderfynwyd peidio â chymryd unrhyw gamau gweithredu ychwanegol gan yr 
heddlu a chaniatawyd i’r plentyn aros dros nos gyda’i mam. Mae anghysondebau fel 
hyn yn effeithio ar sut mae’r heddlu’n gallu defnyddio eu pwerau heddlu. Yn yr un modd, 
roedd digwyddiad lle roedd y plentyn ar goll dros nos a phan ddaethpwyd o hyd iddi gan 
weithiwr cymdeithasol y diwrnod canlynol, caniatawyd iddi ddod o hyd i’w ffordd ei hun 
adref. Ni ddychwelodd y plentyn adref ac roedd rhaid i’r fam gysylltu â’r heddlu eto.    

 Roedd gwybodaeth am gyfeiriadau ac unigolion o bwys yn cael eu rhannu â’r heddlu 
wrth adrodd am yr achosion hyn o fod ar goll. Roedd yr heddlu bob amser yn cymryd 
camau gweithredu cadarnhaol ac yn mynd i gyfeiriadau i leoli’r person ar goll, a hynny 
yn ofer yn aml. Fodd bynnag, pan ddarganfuwyd bod y plentyn yn ddiogel ac ni wnaed 
unrhyw ddatgeliadau ffurfiol, caewyd y llinellau ymholi. Roedd yr wybodaeth yn cael ei 
chofnodi ond o ganlyniad i beidio â gwneud cwyn ffurfiol, ni chymerodd yr heddlu gamau 
dilynol i weithredu ar yr wybodaeth gychwynnol. Cydnabyddir ei bod yn anodd troi 
gwybodaeth yn dystiolaeth heb gydweithrediad gan dystion; fodd bynnag, gellid ystyried 
y rhain yn gyfleoedd a gollwyd.   

Rhaid nodi bod ymwybyddiaeth o gamfanteisio’n rhywiol ar blant a phobl ar goll wedi cynyddu’n 
fawr ers 2012 ac yn fwy na hynny ers marwolaeth y plentyn. Mae polisïau, gweithdrefnau a 
deddfwriaeth clir, a chyfranogiad cynyddol rhwng asiantaethau, bellach yn sicrhau na fyddai 
llawer o’r cyfleoedd coll a nodwyd yn achos y plentyn yn digwydd erbyn hyn. Mae rhoi 
trefniadau’r Hyb Diogelu Amlasiantaethol ar waith a chreu’r Tîm Pobl ar Goll yn Heddlu De 
Cymru yn sicrhau bod gwybodaeth yn cael ei rhannu ac y gweithredir arni’n rhagweithiol.  Yn yr 
un modd, ystyrir bod datblygu trefniadau cyfweld Barnardo’s o ran dychwelyd adref yn gam 
cadarnhaol ac mae’r gwaith cydgysylltu ag aelodau teuluoedd wedi gwella’n fawr. 

Mae rhoi deddfwriaeth masnachu pobl ehangach ar waith, ac ymwybyddiaeth ohoni, wedi 
sicrhau y gweithredir ar wybodaeth yn gyflym ac yn effeithiol. Mae’r defnydd cynyddol o bwerau 
megis y Rhybudd Herwgydio Plentyn yn golygu bod heddweision bellach yn ymyrryd yn amlach 
ac yn rhwystro cyflawnwyr yn fwy effeithiol.   

ARGYMHELLIAD 4  

 Dylai’r asesiad risg SERAF adlewyrchu’r risg sylfaenol o ymddygiadau yn hytrach 

na’r newidiadau amgylcheddol, a dylai’r sgôr SERAF ddilynol aros ar y lefel uwch 
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tra bydd plentyn mewn lleoliadau diogel neu breswyl, ac ni ddylid lleihau hon nes 
bod newidiadau cadarnhaol clir wedi cael eu rhoi ar waith sy’n dangos 
gostyngiadau clir yn y perygl o gamfanteisio’n rhywiol ar blant.  Mae trefniadau 
presennol yn y broses yng Nghaerdydd wedi cael eu mabwysiadu i sicrhau hyn. 

 Dylai asiantaethau hyrwyddo ymgysylltu a gwaith partneriaeth gwell gyda 
theuluoedd lle mae arwyddion o gamfanteisio’n rhywiol ar blant  trwy ddarparu 
hyfforddiant sy’n deall trawma ar gyfer pob aelod o staff, gan alluogi staff i 
weithio a datblygu ymyriadau i bobl ifanc a’u teuluoedd sy’n profi problemau 
megis camfanteisio’n rhywiol ar blant, camddefnyddio sylweddau, bod ar goll 
oddi cartref a cham-drin domestig mewn ffordd gyfannol.  

Cam-drin domestig yn ystod blaenlencyndod 

Yn ystod y ddwy flynedd sy’n destun yr adolygiad hwn, roedd naw adeg pan gafwyd 
adroddiadau bod y plentyn wedi cael ei niweidio gan gyflawnwr cam-drin domestig. Roedd rhai 
o’r digwyddiadau mor ddifrifol roedd angen iddi gael triniaeth yn yr ysbyty. 

Ar ôl un digwyddiad o gam-drin, aeth y plentyn, yn 17 oed, i’r Adran Iechyd Rhywiol lle 
cofnodwyd bod ganddi lygad du ond nid oes unrhyw dystiolaeth o atgyfeiriad i’r Gwasanaethau 
Plant neu unrhyw wasanaeth cam-drin domestig. Sylwodd gweithiwr cymdeithasol, ar ymweliad 
Plant sy’n Derbyn Gofal statudol â’r cartref y diwrnod canlynol, ar ei llygad du a chychwynnodd 
ymchwiliad i ymosodiad. Rhoddwyd gwybod i’r heddlu ac, er i’r plentyn ddewis peidio â 
chyfranogi, cafodd Hysbysiad Diogelu gan yr Heddlu) ei rannu ag asiantaethau ac, o ganlyniad, 
cynhaliwyd cyfarfod strategol. Cymerwyd camau gweithredu cadarnhaol a chafodd unigolyn ei 
arestio ond daeth yr ymchwiliad i’r casgliad nad oedd digon o dystiolaeth i ddwyn yr achos 
gerbron y llys. 

Yn gynnar yng ngwanwyn 2015, cafodd y plentyn anafiadau gan gynnwys marc brathu ar yr 
wyneb gan ddyn a oedd yn ei cham-drin, yn ogystal â marciau chwip ar ei choesau a wnaed â 
chebl USB a marciau ar ei morddwydydd a wnaed â bat pêl-fas. Cafodd y plentyn ei bygwth 
hefyd â morthwyl. Ymatebodd yr heddlu’n briodol i ddigwyddiadau domestig y cawsant eu galw 
iddynt, gan rannu gwybodaeth ag asiantaethau partner. Yn ystod y llinell amser, ystyriwyd 
atgyfeiriad MARAC a chofnodwyd sail resymegol dros beidio ag atgyfeirio, sef yr ymdrinnid â’r 
plentyn dan weithdrefnau amddiffyn plant. Cyflwynodd yr heddlu Hysbysiad Diogelu gan yr 
Heddlu ac mae tystiolaeth y cafodd hwn ei rannu â Cymorth i Fenywod Caerdydd (CWA).  
Mae’n werth nodi bod yr heddlu wedi ymateb i ddigwyddiad dim ond 12 diwrnod cyn y 
digwyddiad hwn a oedd i bob golwg yn ffrae geiriol rhwng y plentyn a phartner gwahanol.  

Mae Hyb Diogelu Amlasiantaethol (MASH) bellach ar waith yng Nghaerdydd. Caiff pob Ffurflen 
Atgyfeirio Amlasiantaeth i’r Gwasanaethau Plant sy’n asesu’r wybodaeth a rennir ac yn cytuno 
ar drothwy ar gyfer gweithredu. Os cyrhaeddir y trothwy lle mae pryderon amddiffyn plant, 
rhennir hyn â’r asiantaethau partner yn y MASH. Mae hyn yn cynnwys yr Uned Cam-drin 
Domestig (UCD), Uned Diogelu’r Cyhoedd a Phlant yr Heddlu, y Gwasanaeth Prawf, BIP 
Caerdydd a’r Fro a’r Gwasanaethau Cymdeithasol i Oedolion. Yna rhoddir y pryderon ar 
system TG a rennir lle mae pob asiantaeth yn cyfathrebu’r wybodaeth berthnasol a ddelir am yr 
unigolion dan sylw. Wedyn cynhelir Cyfarfod Strategol a chytunir ar gynllun gweithredu. Bydd 
hyn yn digwydd o fewn amserlen benodol, gan ddibynnu ar ba mor frys ydyw. 

O ran pryderon ynglŷn â cham-drin domestig, mae’r gweithdrefnau bellach yn llawer mwy 
cadarn, a chynhelir asesiad risg gan yr UCD ar gyfer pob Hysbysiad Diogelu gan yr Heddlu ac 
os ystyrir bod rhai’n risg uchel, bydd pob asiantaeth yn crynhoi ei chyfranogiad ac unrhyw 
wybodaeth berthnasol a ddelir ganddi, gyda’r achos yn cael ei drafod yn y cyfarfod trafod 
dyddiol. Cytunir ar gynllun diogelwch a gwneir penderfyniad o ran a fydd angen trafod yr achos 
yn y cyfarfod MARAC nesaf. Bydd rhai achosion lle nodir pryderon amddiffyn plant sydd o 
ganlyniad i ddigwyddiad cam-drin domestig yn cael eu trafod mewn cyfarfod strategol y bydd yr 
UCD wedi’i gwahodd iddo er mwyn sicrhau bod pob risg yn cael ei ystyried. Bydd wedyn yn 
cydgysylltu â’r gwasanaethau cymorth angenrheidiol e.e. CWA a Cymru Ddiogelach. 
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Yn 2012 newidiwyd y diffiniad o gam-drin domestig i gynnwys dioddefwyr 16-18 oed a lle nodir 
cam-drin domestig, dylai pob asiantaeth ystyried atgyfeiriadau i wasanaethau priodol er mwyn 
cynorthwyo’r unigolion hynny.  Yn 2009, cynhaliodd y Gymdeithas Genedlaethol er Atal 
Creulondeb i Blant (NSPCC) ymchwil i ddetholiad bach o ysgolion gyda phobl ifanc 13-17 oed, 
a oedd yn ystyried eu profiadau o drais corfforol, emosiynol a rhywiol yn eu perthnasoedd â 
phartneriaid. Yn ôl yr ymchwil, roedd 25% o’r merched a 18% o’r bechgyn a gymerodd ran yn yr 
astudiaeth hon wedi profi rhyw fath o gam-drin corfforol o leiaf unwaith, gyda 31% o’r merched 
a 16% o’r bechgyn yn nodi eu bod wedi profi rhyw fath o drais rhywiol o leiaf unwaith. (Barter et 
al 2009) 

ARGYMHELLIAD 5  

 Dylai BDPRh Caerdydd a’r Fro ofyn i bob asiantaeth atgoffa ei staff y gall 
dioddefwyr cam-drin domestig fod rhwng 16 a 18 oed a dylai eu hymwybyddiaeth 
a’u hymateb fod yr un peth ag ar gyfer dioddefwyr hŷn.  

Plant sy'n Derbyn Gofal  

Er bod trefniadau a chyfarfodydd adolygu rheolaidd ar waith, mae’r llinell amser yn dangos bod 
y rhain yn cael eu canslo, nad oeddent yn cael eu cynnal mewn da bryd neu nad oedd llawer yn 
bresennol. Ar sawl adeg, roedd yn ymddangos fel petai ymagwedd o gymeradwyo heb fawr o 
ystyriaeth yn cael ei defnyddio at gynllunio gofal heb ddadansoddi’r risg yn fanwl. Roedd 
tystiolaeth yn y nodiadau achos bod cynlluniau gweithredu ar waith ond er eu bod ar waith, 
roedd diffyg manylder cadarn ynddynt o ran pa gamau gweithredu yr oedd eu hangen, sut 
byddai’r rhain yn cael eu rhoi ar waith ac, yn bwysicaf oll, sut roedd dymuniadau a barn y 
plentyn yn cael eu hymgorffori ac y gweithredir arnynt o fewn y cynlluniau.  Mae cynlluniau 
gofal yn nodi’n rheolaidd bod “angen i ofalwyr (gan gynnwys y fam) osod ffiniau pendant ac yn 
rhoi arweiniad ar faterion ymddygiadol” ond ni fanylir ymhellach ar sut byddai’r fam yn cyflawni’r 
nod hwn. Yn y digwyddiad dysgu, trafodwyd sut gellid defnyddio dulliau creadigol i sicrhau 
cyfraniad llawn at gynllun gofal a chymorth plentyn sy’n derbyn gofal e.e. tele- neu 
fideogynadledda, neu’r defnydd o Skype os nad oedd modd i weithiwr proffesiynol gyrraedd y 
lleoliad ar gyfer y cyfarfod.  

Trwy gyfnod yr adolygiad, roedd y plentyn mewn nifer o leoliadau y tu allan i’r sir, gan gynnwys 
uned ddiogel. Ystyrir bod lleoliadau y tu allan i’r sir yn ffordd o gefnogi plant pan nad oes modd 
rheoli eu hanghenion yn effeithiol o fewn ffiniau’r awdurdod lleol lle mae’n byw oherwydd 
problemau rheoli, risgiau diogelu neu ddiffyg adnoddau lleol i ddiwallu’r angen. Ystyrir a 
chymeradwyir y fath leoliadau mewn cyfarfod ffurfiol o’r Panel Tu Allan i’r Sir. Disgwylid i’r uned 
ddiogel gadw’r plentyn yn ddiogel, adfer peth sefydlogrwydd i’w bywyd ac asesu anghenion y 
plentyn er mwyn nodi cymorth/ymyrraeth i’r dyfodol. Yn y digwyddiad dysgu, lle roedd staff yr 
uned ddiogel yn bresennol, trafodwyd y meini prawf a llwybr y plentyn i’r uned ddiogel. 
Derbyniwyd mai gwaith tymor byr yn unig y gellid ei gyflawni ac mai amser ‘dal’ oedd hyn lle 
gallai’r plentyn ddechrau derbyn peth cymorth. Cydnabuwyd bod gan y plentyn broblemau 
cymhleth wedi’u gwreiddio’n ddwfn yr oedd angen gwaith hirdymor i gyflawni newid cynaliadwy. 

Cynhaliwyd nifer o gyfarfodydd y Panel Tu Allan i’r Sir ar ôl i’r plentyn gael ei lleoli. Mae’n 
debyg y bu peth oedi ar adegau wrth ddosbarthu’r wybodaeth i asiantaethau partner am 
newidiadau i leoliadau. Ceir system ymhlith awdurdodau lleol ar gyfer hysbysu ei gilydd pan 
plentyn yn cael ei leoli mewn gofal y tu allan i’r ardal, ond nid yw hon yn cynnwys hysbysu’r 
heddlu perthnasol yn yr awdurdod lleol sy’n derbyn y plentyn.  Mae’n amlwg mai’r heddlu lleol 
yn aml yw’r asiantaeth bartner sy’n ymdrin ag achosion pan fo plant sy’n derbyn gofal yn mynd 
ar goll ac ati a gallai fod yn fuddiol ystyried eu hysbysu.  

Ar adeg cyhoeddi’r adroddiad hwn, rydym yn deall bod Protocol Cymru Gyfan ar gyfer Plant ar 
Goll yn cael ei adolygu i adlewyrchu ac ymgorffori newidiadau deddfwriaethol diweddar o ran 
plant ar goll a datblygiadau diweddar yn y cymorth sydd ar gael iddynt. O ganlyniad, gallai 
newidiadau o’r adolygiad ddylanwadu ar y camau gweithredu a argymhellir yn yr adroddiad hwn 
ac yn eu harwain.   
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ARGYMHELLIAD 6 

 Mae angen gwella trefniadau a phresenoldeb mewn cyfarfodydd adolygu gyda 
disgwyliad clir y dylai pob asiantaeth berthnasol gyfranogi’n briodol er mwyn 
sicrhau bod y cynllun gofal a chymorth i blentyn yn cael ei gyflwyno mewn da 
bryd ac yn effeithiol a’i fod yn ystyriol o anghenion unigol plentyn sy’n derbyn 
gofal. Dylai BDPRh Caerdydd a Bro Morgannwg ofyn i bob asiantaeth atgoffa ei 
staff o bwysigrwydd presenoldeb priodol wrth adolygu cynllun gofal a chymorth 
rhan 6 i blentyn, a dylid cynnwys hyn mewn hyfforddiant.  (Rhan 6 Cod Ymarfer 
(Plant sy’n Derbyn Gofal a Llety) 

 Rhaid i awdurdodau lleol wrth hysbysu’r awdurdod lleol o’r plentyn sy’n cael ei 
leoli yno roi gwybod i’r heddlu lleol yn yr awdurdod lleol sy’n derbyn y plentyn os 
oes hanes o bryderon mynd ar goll/camfanteisio’n rhywiol ar blant gan atodi 
asesiad risg cyfredol a gorffenedig. 

 Dylai fod gan bob asiantaeth sawl dull o gyfathrebu er mwyn cynnal presenoldeb 
mewn cyfarfodydd. Gallai’r rhain gynnwys Skype, fideogynadledda a 
thelegynadledda.  

 Dylai systemau Caerdydd a Bro Morgannwg fod wedi’u gwreiddio’n llawn i 
sicrhau bod adolygiadau’n cael eu cynnal mewn da bryd ac mewn modd effeithiol, 
a’u bod yn adlewyrchu llais y plentyn a’r canlyniadau a ddymunir ganddo/i yn 
llawn.  

 Dylai BDPRh Caerdydd a Bro Morgannwg gael diweddariad ddwywaith y flwyddyn 
am bresenoldeb amlasiantaeth mewn adolygiadau PDG fel y gellir nodi patrymau 
o ddiffyg presenoldeb ac ymateb i hyn mewn modd strategol. 

Cyfranogiad y CAMHS  

Roedd y plentyn mewn cyswllt cyson â’r CAMHS, ond nid oedd ei mam ac asiantaethau eraill 
oedd yn ymwneud â’r achos yn glir o’r rôl a’r cymorth y gallai’r CAMHS eu cynnig. Bob tro yr 
aethpwyd â hi i’r Uned Achosion Brys oherwydd hunan-niweidio, cafodd y plentyn ei harchwilio 
gan feddyg CAMHS; fodd bynnag, nid oes tystiolaeth y rhannwyd unrhyw asesiad risg ag 
asiantaethau eraill. Noda canllawiau NICE y dylid cynnig asesiad o anghenion i bob person 
sydd wedi niweidio ei hun ac y dylai hwn fod yn gynhwysfawr a chynnwys asesiad 
seicogymdeithasol.  Yn ddiweddar cyflwynodd CAMHS y defnydd o’r Asesiad Risg WARRN 
sy’n bodloni’r meini prawf hyn. Yn y digwyddiad dysgu, dywedodd y cynrychiolydd o’r CAMHS 
fod yr asesiad risg bellach yn cael ei rannu ag asiantaethau eraill, ond mewn fformat papur yn 
unig gan nad oes ganddynt fynediad i e-byst diogel, felly ceir oedi wrth rannu gwybodaeth. Nid 
aeth y CAMHS i unrhyw gyfarfodydd amlasiantaeth, gan gynnwys cyfarfodydd Camfanteisio’n 
Rhywiol ar Blant ac adolygiadau PDG yn ystod y cyfnod dan sylw’r adolygiad hwn. 

Er bod y gwasanaeth yn ceisio gwella’i ddarpariaeth trwy roi gwasanaeth ymateb argyfwng ar 
waith sydd ar alw tan 10pm, roedd profiad y plentyn yn amlygu’r ffaith fod gan y gwasanaeth 
gyfnod aros hir, proses asesu yr oedd ganddi ymagwedd asiantaeth sengl i bob golwg a diffyg 
trefniadau rhannu gwybodaeth electronig a fyddai’n hyrwyddo mwy o waith integredig.  

ARGYMHELLIAD 7  

 Dylai’r CAMHS wella’r llinellau amser a’r dull o rannu gwybodaeth briodol rhwng y 
CAMHS ac asiantaethau eraill, yn benodol lle mae risg neu broblemau diogelu.  

 Mewn achosion penodol, dylai gweithwyr proffesiynol sicrhau bod tystiolaeth o’u 
gwaith cydgysylltu rhwng asiantaethau mewn nodiadau achos gyda’r nod o wella 
cyfathrebu a deialog proffesiynol.  

Hunanladdiad a hunan-niweidio  

Roedd y plentyn wedi cael nifer o brofiadau niweidiol yn ystod ei phlentyndod a oedd wedi’i 
gwneud yn arbennig o agored i hunan-niweidio. Roedd hi’n cael ei cham-drin yn rhywiol pan 
oedd hi'n ifanc, roedd hanes yn y teulu o gam-drin domestig, gwahanodd ei rhieni, bu farw 
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aelod o’r teulu yn ddiweddar, roedd hi’n camddefnyddio alcohol a sylweddau, roedd hi’n ynysig, 
roedd pobl yn camfanteisio’n rhywiol arni ac roedd hi wedi cael ei bwlio. Mae’r strategaethau 
atal hunanladdiad a hunan-niweidio Beth am Siarad â Fi? 2 2015-2020 a Law yn Llaw at Iechyd 
Meddwl yn disgrifio sut gellir cyflawni mwy trwy waith partneriaeth i fynd i’r afael yn effeithiol â’r 
ffactorau risg sy’n gysylltiedig â hunan-niweidio. Roedd gan y plentyn hwn sawl ffynhonnell 
straen a gyfrannodd at ei marwolaeth. Ni roddai cynlluniau gofal ar gyfer y plentyn, er iddynt 
gydnabod a cheisio darparu cymorth iddi yn ystod y cyfnodau pan roedd hi’n niweidio ei hun ac 
yn cael syniadau o hunanladdiad, dystiolaeth o’r trefniadau cadarn y dylid eu dilyn yn ô yr 
angen. Er enghraifft, nid yw’r cynlluniau yn gwneud unrhyw gyfeiriad at gynyddu’r defnydd o 
bwerau’r Ddeddf Iechyd Meddwl petai’r risgiau’n cynyddu, er bod nodiadau achos yn gwneud 
cyfeiriad pan âi’r plentyn ar goll ond heb drylwyredd asesu risg clir. Nodwyd yn llinell amser 
Gofal yn Cyntaf ar gyfer 26 Mehefin 2015 bod angen i’r heddlu ystyried defnyddio pwerau’r 
Ddeddf Iechyd Meddwl petai’n rhaid, ond nid oes cofnod o hynny’n cael ei rannu â’r heddlu, ac 
roedd camau gweithredu’r heddlu’n canolbwyntio ar ddigwyddiadau mynd ar goll yn y 
gorffennol. Dylid rhannu cyfrifoldeb ar draws pob asiantaeth i ymwneud ag atal hunanladdiad. 
Mae gwasanaethau hunan-niweidio yn hanfodol, ac mae’n rhaid i staff sy’n gweithio yn y rheng 
flaen feddu ar sgiliau da i weithio gyda’r rheiny yr adroddir eu bod yn niweidio eu hunain. Mae 
angen gwaith amlasiantaeth effeithiol, yn benodol i’r plant hynny sy’n derbyn gofal. 
Ymchwiliodd y plentyn i’w dull o hunanladdiad ar y rhyngrwyd. Mae gan ysgolion gyfrifoldeb i 
addysgu disgyblion am sut i ddefnyddio’r rhyngrwyd yn ddiogel. 

 

 ARGYMHELLIAD 8  

 Dylai BDPRh Caerdydd a Bro Morgannwg ystyried cyfleoedd i ddefnyddio 
profiadau a gwybodaeth ehangach i sicrhau dulliau cydlynol, cydweithredol ac 
amlasiantaeth o atal hunanladdiad a hunan-niweidio ac ymdrechion ehangach i 
gynnal lles. 

Cyfranogiad addysgol 

Pan oedd y plentyn yn 15 oed, adeg dechrau’r adolygiad hwn, roedd hi newydd fod yn destun 
Datganiad o Anghenion Addysgol Arbennig, er nad oedd hi’n cael llawer iawn o ddarpariaeth 
addysgol. Roedd y Datganiad o Anghenion Addysgol Arbennig yn nodi lleoli’r plentyn mewn 
Uned Cyfeirio Disgyblion, ond ar ôl ei gosod mewn nifer o leoliadau preswyl mewn awdurdodau 
lleol eraill, roedd cyfnod pan nad oedd y plentyn yn derbyn addysg. Dychwelodd i’r Uned 
Cyfeirio Disgyblion lle roedd hi’n mynd o’r blaen yn ystod tymor gwanwyn 2014. Nodwyd bod ei 
phresenoldeb yn yr Uned Cyfeirio Disgyblion y tro hwn yn wael.  Yn y digwyddiad dysgu, 
esboniodd y cynrychiolydd addysg y dylai i fod wedi cael ei hatgyfeirio i’r Swyddog Lles 
Addysg, ond mae’n debyg na ddigwyddodd hyn.  

Ar ddiwedd tymor gwanwyn 2014 caewyd ei lle yn yr Uned Cyfeirio Disgyblion oherwydd nad 
oedd hi’n mynychu’r cyfleuster.  

Yna cododd Mentor Ieuenctid bryder nad oedd y plentyn yn derbyn addysg. Ar ôl hyn roedd 
gwersi’n cael eu darparu ar ei chyfer am bum awr yr wythnos. Wedi cyfnod cychwynnol o 
bresenoldeb da bu dirywiad yn ei phresenoldeb ac ychydig wythnosau’n ddiweddarach, nododd 
hi nad oedd hi’n gweld pwrpas mwyach i fynychu’r sesiynau gan mai pum wythnos yn unig 
oedd ar ôl cyn iddi sefyll arholiadau. 

Wrth ystyried y ffactorau a arweiniodd at y plentyn yn ‘cwympo allan o’r system addysg’, 
esboniodd mam y plentyn fod ei merch wedi cael ei bwlio yn yr ysgol. Nid oedd hyn wedi cael ei 
ddatrys, felly cafodd hi ei symud o’r ysgol gan ei mam. Yn anffodus, aeth y bwlïau ar ei hôl ar-
lein.  

Mae plant yn dechrau ‘cwympo allan o’r system addysg’ am sawl rheswm. Maent yn peidio â 
mynychu’r ysgol am sawl rheswm: triwanta, gwaharddiadau anghyfreithlon neu ‘feddal’, eu 
tynnu oddi ar y gofrestr, symud i awdurdod lleol newydd, ac anfodlonrwydd rhieni nad yw 
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problemau megis bwlio yn cael eu datrys yn foddhaol. Mae trafodaethau diweddar wedi symud 
y ffocws oddi ar ‘annormaledd’ y plentyn unigol i’r ffactorau sy’n arwain plant i fod yn ddysgwyr 
sy’n cael eu ‘gwthio allan’, boed hynny’n fwriadol neu’n anfwriadol. 

Gall plant o’r fath fynd ar goll o’r system addysg wedyn neu fethu derbyn addysg addas lle mae 
diffyg prosesau systematig gan ysgolion a’r awdurdod lleol i: 

 nodi’r plant hynny sydd mewn perygl 

 sicrhau eu bod yn gymryd rhan eto mewn darpariaeth briodol 

 sicrhau bod eu hymdrech i gymryd rhan mewn darpariaeth eto yn cael ei chynnal trwy 
gadw cyswllt i sicrhau nad ydynt yn ‘cwympo allan o’r system addysg’ eto. 

Yn ystod cyfnod yr Adolygiad Arfer Plant hwn ac ers hynny, cafwyd nifer o ddatblygiadau sy’n 
lleihau’r perygl y bydd plant yn ‘cwympo allan o’r system addysg’. Mae gan bob ysgol a gynhelir 
yng Nghymru gyfrifoldeb statudol i ddefnyddio’r System Drosglwyddo Gyffredin i drosglwyddo 
gwybodaeth benodol yn electronig. Rhaid i benaethiaid drosglwyddo gwybodaeth am ddisgybl 
penodol ar ffurf electronig pan fo disgybl yn newid ysgol trwy ddefnyddio’r System Drosglwyddo 
Gyffredin o fewn 15 niwrnod ar ôl i’r disgybl beidio â chael ei gofrestru/ei chofrestru yno.   

O fewn yr ALl, mae’r Gwasanaeth Lles Addysg yn rheoli ymholiadau am Blant sy’n Colli 
Addysg. Os caiff plentyn ei symud o un o ysgolion yr ALl heb i’r rhiant roi rhybudd neu heb i’r 
ysgol gael ei hysbysu o ysgol newydd, bydd Swyddogion Presenoldeb Ysgol a Swyddogion 
Lles Addysg yn dilyn gweithdrefnau Plant sy’n Colli Addysg yr ALl i ddod o hyd i’r plentyn. 
Rhoddwyd y polisi ar waith yn 2011 ac mae wedi cael ei ddiwygio o fewn y blynyddoedd 
diwethaf i greu dogfen grynodeb fwy cryno. Mae’r polisi hwn wedi’i hen sefydlu; fodd bynnag, ni 
roddwyd ar waith yn llwyddiannus yn achos y plentyn hwn.  Bydd y SPY a’r SLlA yn gwneud 
gwaith dilynol gyda’n cymheiriaid mewn awdurdodau lleol eraill i olrhain drwodd i ysgolion 
newydd.  

Pan fo’r Gwasanaeth Lles Addysg wedi dilyn gweithdrefnau Plant sy’n Colli Addysg a phob 
‘ymdrech resymol’ i ddod o hyd i’r plentyn wedi methu, gall yr ysgol, ar ôl pedair wythnos ac 
mewn cydweithrediad â’r awdurdod lleol, dynnu enw’r plentyn neu’r person ifanc oddi ar ei 
chofrestr a chreu ffeil drosglwyddo gyffredin ‘disgybl ar goll’ gyda’r cyrchfan XXXXXXX. Caiff y 
ffeil drosglwyddo gyffredin ei lanlwytho i wefan diogel s2s lle caiff ei chadw yn y maes ‘Disgybl 
ar Goll’.  

Mae adolygiad annibynnol wedi cael ei gynnal yn ddiweddar o ddarpariaeth Addysg Heblaw yn 
yr Ysgol (EOTAS)  ac mae argymhellion wedi cael eu gwneud ar gyfer datblygiad yn y dyfodol. 
Mae’r argymhellion hyn wedi cael eu hadolygu ac yn cael eu hybu gan yr ALl, gan gynnwys 
mwy o ddarpariaeth i ddisgyblion sy’n cael eu tiwtora. 

ARGYMHELLIAD 9 

 Dylai adrannau addysg y ddau awdurdod lleol ymchwilio i’r rhesymau pam mae 
plant yn peidio â mynychu addysg er mwyn lleihau’r perygl o’r fath ganlyniadau 
yn y dyfodol trwy strategaethau atal a phwyslais ar gynhwysiant a chyflwyno os 
nodir diffygion. Fel a nodir uchod, dylid cofnodi llais y plentyn a’r teulu bob tro.  

 Dylai’r awdurdod lleol, trwy raglen hunanwella barhaus, barhau i sicrhau bod 
plant sydd mewn perygl o ‘gwympo allan o’r system addysg’ yn cymryd rhan eto 
ac yn parhau i gymryd rhan, mewn darpariaeth addysgol addas, a ddiffinnir fel 
addysg amser llawn effeithlon sy’n addas i oedran, gallu a dawn y plentyn ac 
unrhyw anghenion dysgu ychwanegol a allai fod ar y plentyn, mor gyflym ac 
effeithiol â phosib. 

 Dylai’r awdurdod lleol, trwy raglen hunanwella barhaus, sicrhau bod plant yn 
ddiogel rhag cael eu niweidio.  
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 Dylai’r awdurdod lleol sicrhau bod y rhai sydd â’r sgiliau gorau i ymateb i 
ddigwyddiadau bwlio’n effeithlon ac yn effeithiol yn gwneud hynny. 

 Dylai’r awdurdod lleol, trwy raglen hunanwella barhaus, barhau i sicrhau bod 
lleoliadau ar gyfer plant sy’n cael eu lleoli y tu allan i ardal yr awdurdod yn cael eu 
cydlynu’n dda a bod darpariaeth briodol ar waith i ddiwallu holl anghenion y 
plentyn. 

 

Arferion effeithiol a nodir 

 Penderfyniad yr heddlu i fynd i gyfarfod cynllunio oherwydd y problemau a’r risgiau sy’n 
gysylltiedig â’r plentyn. 

 Gweithdrefnau gwneud penderfynu a chofnodi trylwyr gan yr heddlu o ran y broses 
MARAC, sy’n atal dyblygu. 

 Ymateb a chynllunio rhagweithiol a chyfathrebu da rhwng yr heddlu a gwasanaeth 
SERAF Barnardo’s a mam y plentyn o ran yr heddlu yn cyflwyno Rhybudd Herwgydio 
Plentyn i’r cariad.  

 Menter y Cydlynydd Pobl ar Goll i gynnal cyfarfod strategaeth i fynd i’r afael ag 
absenoldebau diawdurdod parhaus y plentyn. Roedd hyn yn rhoi tystiolaeth o arferion 
gwaith a chyfathrebu da rhwng asiantaethau a gwrando ar lais y plentyn.  

 Penodi swyddog heddlu profiadol i ymgysylltu â’r plentyn a chyfweld â hi. Mae hyn yn 
enghraifft ardderchog o dystiolaeth pan oedd llais y plentyn yn cael ei glywed ac roedd 
yn ymddangos fel petai hi’n dechrau troi cornel yn ei bywyd. 

 Ar un adeg pan ffodd y plentyn rhag lleoliad preswyl i dŷ ei mam. Roedd y lleoliad 
preswyl yn cynnal cyswllt dyddiol ac yn gweithio gyda’r plentyn yng nghartref y rhieni.  

 Gwnaeth y plentyn nifer o ddatgeliadau i wasanaeth SERAF Barnardo’s a rannwyd ar 
unwaith â’r gweithiwr cymdeithasol a’r heddlu. Roedd Barnardo’s yn uwchgyfeirio 
pryderon yn gyson ac yn gofyn am gyfarfodydd strategaeth i ymateb i’r risgiau cynyddol. 

 Gwnaeth y gweithiwr yn yr uned ddiogel atgyfeiriad amddiffyn plant ar ôl i’r plentyn 
ddatgelu ei bod wedi cael ei cham-drin yn rhywiol yn y gorffennol. Er y cydnabyddir mai 
arfer da oedd hyn, mae’n amlwg nad oedd y gweithiwr wedi deall bod yr wybodaeth hon 
wedi cael ei rhannu’n flaenorol ac felly bod y mater wedi cael ei ystyried yn y gorffennol.  

 Mae’n glir bod y gweithiwr cymdeithasol a oedd yn ymwneud â’r plentyn yn y camau 
diweddarach yn gweithio fel eiriolwr, a chafodd ei chanmol gan y fam am ei 
chefnogaeth. Roedd hi’n herio’r broses Therapi Dwys Cymunedol ac ystyrir ei bod wedi 
cefnogi’r plentyn y tu hwnt i’r disgwyl. Roedd hi a’r tîm gwaith cymdeithasol ehangach 
hefyd yn rhan o’r chwiliad am y plentyn yn yr wythnos olaf.  

Cyfeiriadau: 

Romans,S. Martin,J. Anderson,J. Herbison,P.Mullen,P. Sexual Abuse in Childhood and 
Deliberate Self-Harm 1995 
 

Barter, C.  McCarry, M. Berridge,D. and  Evans, K. Partner exploitation and violence in 
teenage intimate relationships Oct 2009 www.nspcc.org.uk.inform 
 

Llywodraeth Cymru. Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 
Rhan 6 Cod Ymarfer (Plant sy'n Derbyn Gofal a Phlant sy'n Cael eu Lletya)    
 

NICE guidance Self-harm Quality Standard (QS34) 
 

http://www.google.co.uk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjEz9GWh4nXAhWD1RoKHXSICuIQFgg5MAA&url=http%3A%2F%2Fciteseerx.ist.psu.edu%2Fviewdoc%2Fdownload%3Fdoi%3D10.1.1.468.7957%26rep%3Drep1%26type%3Dpdf&usg=AOvVaw2l2YBflznHIiGrjbcJrB4F
http://www.google.co.uk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjEz9GWh4nXAhWD1RoKHXSICuIQFgg5MAA&url=http%3A%2F%2Fciteseerx.ist.psu.edu%2Fviewdoc%2Fdownload%3Fdoi%3D10.1.1.468.7957%26rep%3Drep1%26type%3Dpdf&usg=AOvVaw2l2YBflznHIiGrjbcJrB4F
https://www.google.co.uk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwizhIn-honXAhWGthoKHaEID-IQFggtMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.nspcc.org.uk%2Fglobalassets%2Fdocuments%2Fresearch-reports%2Fpartner-exploitation-violence-teenage-intimate-relationships-report.pdf&usg=AOvVaw0Z4CurGO_1pOlbMnXrzmCv
https://www.google.co.uk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwizhIn-honXAhWGthoKHaEID-IQFggtMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.nspcc.org.uk%2Fglobalassets%2Fdocuments%2Fresearch-reports%2Fpartner-exploitation-violence-teenage-intimate-relationships-report.pdf&usg=AOvVaw0Z4CurGO_1pOlbMnXrzmCv
http://www.nspcc.org.uk.inform/
http://www.legislation.gov.uk/anaw/2014/4/pdfs/anaw_20140004_we.pdf
http://www.legislation.gov.uk/anaw/2014/4/pdfs/anaw_20140004_we.pdf
https://www.nice.org.uk/guidance/qs34
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Llywodraeth Cymru. Strategaeth Atal Hunanladdiad a Hunan-niweidiol Beth am Siarad 
â Fi 2 2015-2020 Caerdydd: LlC; 2015 
 

Llywodraeth Cymru. Law yn Llaw at Iechyd Meddwl: Strategaeth ar gyfer Iechyd a Lles 
yng Nghymru 2012 Caerdydd: LlC; 2012 

 
Gwella Systemau ac Arferion 

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

ARGYMHELLIAD 1  

 Dylai pob asiantaeth geisio sicrhau y gwrandewir ar blant a’u teuluoedd a’u bod yn 
cael eu galluogi i gyfranogi’n llawn yn y broses a dylai hyn gael ei adlewyrchu yn 
eu cynlluniau gofal.  

 ARGYMHELLIAD 2 

  

 Dylai BDPRh Caerdydd a’r Fro fod yn fodlon bod pob asiantaeth yn cefnogi ac yn 
defnyddio model o ymyrraeth camfanteisio’n rhywiol ar blant sy’n galluogi pob 
plentyn mewn risg o camfanteisio’n rhywiol ar blant y cyfle i unigolyn sydd wedi 
ennill ei (h)ymddiriedaeth ac sydd ar gael yn gyson gael ei neilltuo iddo/iddi i roi 
cyngor a chymorth. 

   
 
 
 
 
 
 
 

ARGYMHELLIAD 3 

 Dylai BDPRh Caerdydd a Bro Morgannwg fod yn fodlon bod pob asiantaeth yn 
deall pwysigrwydd digwyddiadau hanesyddol mewn bywyd plentyn a allai 
effeithio ar ymddygiad a chanlyniadau yn y dyfodol.  

 Dylai BDPRh Caerdydd a Bro Morgannwg bennu lefel y cymorth therapiwtig sydd 
ar gael i ddioddefwyr cam-drin plant yn rhywiol yn ardal y Bwrdd a llinellau amser 
y cymorth therapiwtig hwnnw. 

 Wrth leoli plentyn mewn ardal arall, dylai’r awdurdod lleol fod yn sicr bod yr 
wybodaeth sydd wedi’i rhannu wedi cael ei darllen a’i deall gan y tîm gofal sy’n 
cefnogi’r plentyn, fel bod pobl sy’n gweithio gyda’r plentyn yn ymwybodol o 
faterion allweddol ym mywyd y plentyn. Bydd hyn yn galluogi gwell dealltwriaeth 
a pherthnasoedd llawn ymddiriedaeth â’r plentyn. 

ARGYMHELLIAD 4  

 Dylai’r asesiad risg SERAF adlewyrchu’r risg sylfaenol o ymddygiadau yn hytrach 
na’r newidiadau amgylcheddol, a dylai’r sgôr SERAF ddilynol aros ar y lefel uwch 
tra bydd plentyn mewn lleoliadau diogel neu breswyl, ac ni ddylid lleihau hon nes 
bod newidiadau cadarnhaol clir wedi cael eu rhoi ar waith sy’n dangos 
gostyngiadau clir yn y perygl o gamfanteisio’n rhywiol ar blant.  Mae trefniadau 
presennol yn y broses yng Nghaerdydd wedi cael eu mabwysiadu i sicrhau hyn. 

 Dylai asiantaethau hyrwyddo ymgysylltu a gwaith partneriaeth gwell gyda 
theuluoedd lle mae arwyddion o gamfanteisio’n rhywiol ar blant  trwy ddarparu 
hyfforddiant sy’n deall trawma ar gyfer pob aelod o staff, gan alluogi staff i 
weithio a datblygu ymyriadau i bobl ifanc a’u teuluoedd sy’n profi problemau 

http://gov.wales/docs/dhss/publications/150716strategyen.pdf
http://gov.wales/docs/dhss/publications/150716strategyen.pdf
https://llyw.cymru/law-yn-llaw-iechyd-meddwl-ein-strategaeth-iechyd-meddwl
https://llyw.cymru/law-yn-llaw-iechyd-meddwl-ein-strategaeth-iechyd-meddwl
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megis camfanteisio’n rhywiol ar blant, camddefnyddio sylweddau, bod ar goll 
oddi cartref a cham-drin domestig mewn ffordd gyfannol.  

ARGYMHELLIAD 5  

 Dylai BDPRh Caerdydd a’r Fro ofyn i bob asiantaeth atgoffa ei staff y gall 
dioddefwyr cam-drin domestig fod rhwng 16 a 18 oed a dylai eu hymwybyddiaeth 
a’u hymateb fod yr un peth ag ar gyfer dioddefwyr hŷn.  

ARGYMHELLIAD 6 

 Mae angen gwella trefniadau a phresenoldeb mewn cyfarfodydd adolygu gyda 
disgwyliad clir y dylai pob asiantaeth berthnasol gyfranogi’n briodol er mwyn 
sicrhau bod y cynllun gofal a chymorth i blentyn yn cael ei gyflwyno mewn da 
bryd ac yn effeithiol a’i fod yn ystyriol o anghenion unigol plentyn sy’n derbyn 
gofal. Dylai BDPRh Caerdydd a Bro Morgannwg ofyn i bob asiantaeth atgoffa ei 
staff o bwysigrwydd presenoldeb priodol wrth adolygu cynllun gofal a chymorth 
rhan 6 i blentyn, a dylid cynnwys hyn mewn hyfforddiant.  (Rhan 6 Cod Ymarfer 
(Plant sy’n Derbyn Gofal a Llety) 

 Rhaid i awdurdodau lleol wrth hysbysu’r awdurdod lleol o’r plentyn sy’n cael ei 
leoli yno roi gwybod i’r heddlu lleol yn yr awdurdod lleol sy’n derbyn y plentyn os 
oes hanes o bryderon mynd ar goll/camfanteisio’n rhywiol ar blant gan atodi 
asesiad risg cyfredol a gorffenedig. 

 Dylai fod gan bob asiantaeth sawl dull o gyfathrebu er mwyn cynnal presenoldeb 
mewn cyfarfodydd. Gallai’r rhain gynnwys Skype, fideogynadledda a 
thelegynadledda.  

 Dylai systemau Caerdydd a Bro Morgannwg fod wedi’u gwreiddio’n llawn i 
sicrhau bod adolygiadau’n cael eu cynnal mewn da bryd ac mewn modd effeithiol, 
a’u bod yn adlewyrchu llais y plentyn a’r canlyniadau a ddymunir ganddo/i yn 
llawn.  

 Dylai BDPRh Caerdydd a Bro Morgannwg gael diweddariad ddwywaith y flwyddyn 
am bresenoldeb amlasiantaeth mewn adolygiadau PDG fel y gellir nodi patrymau 
o ddiffyg presenoldeb ac ymateb i hyn mewn modd strategol. 
 

ARGYMHELLIAD 7  

 Dylai’r CAMHS wella’r llinellau amser a’r dull o rannu gwybodaeth briodol rhwng y 
CAMHS ac asiantaethau eraill, yn benodol lle mae risg neu broblemau diogelu.  

 Mewn achosion penodol, dylai gweithwyr proffesiynol sicrhau bod tystiolaeth o’u 
gwaith cydgysylltu rhwng asiantaethau mewn nodiadau achos gyda’r nod o wella 
cyfathrebu a deialog proffesiynol.  

ARGYMHELLIAD 8  

 Dylai BDPRh Caerdydd a Bro Morgannwg ystyried cyfleoedd i ddefnyddio 
profiadau a gwybodaeth ehangach i sicrhau dulliau cydlynol, cydweithredol ac 
amlasiantaeth o atal hunanladdiad a hunan-niweidio ac ymdrechion ehangach i 
gynnal lles. 

ARGYMHELLIAD 9 

 Dylai adrannau addysg y ddau awdurdod lleol ymchwilio i’r rhesymau pam mae 
plant yn peidio â mynychu addysg er mwyn lleihau’r perygl o’r fath ganlyniadau 
yn y dyfodol trwy strategaethau atal a phwyslais ar gynhwysiant a chyflwyno os 
nodir diffygion. Fel a nodir uchod, dylid cofnodi llais y plentyn a’r teulu bob tro.  

 Dylai’r awdurdod lleol, trwy raglen hunanwella barhaus, barhau i sicrhau bod 
plant sydd mewn perygl o ‘gwympo allan o’r system addysg’ yn cymryd rhan eto 
ac yn parhau i gymryd rhan, mewn darpariaeth addysgol addas, a ddiffinnir fel 
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addysg amser llawn effeithlon sy’n addas i oedran, gallu a dawn y plentyn ac 
unrhyw anghenion dysgu ychwanegol a allai fod ar y plentyn, mor gyflym ac 
effeithiol â phosib. 

 Dylai’r awdurdod lleol, trwy raglen hunanwella barhaus, barhau i sicrhau bod 
plant yn ddiogel rhag niwed. 

 Dylai’r awdurdod lleol sicrhau bod y rhai sydd â’r sgiliau gorau i ymateb i 
ddigwyddiadau bwlio’n effeithlon ac yn effeithiol yn gwneud hynny. 

 Dylai’r awdurdod lleol, trwy raglen hunanwella barhaus, barhau i sicrhau bod 
lleoliadau ar gyfer plant sy’n cael eu lleoli y tu allan i ardal yr awdurdod yn cael eu 
cydlynu’n dda a bod darpariaeth briodol ar waith i ddiwallu holl anghenion y 
plentyn. 

Datganiad gan yr Adolygydd/Adolygwyr 

ADOLYGYDD 1 

Kathy Ellaway 
Nyrs Ddynodedig 

Diogelu Plant, Tîm 

Diogelu Cenedlaethol, 

Iechyd Cyhoeddus 

Cymru) 

ADOLYGYDD 2  
 (fel sy’n 
briodol) 

Alys Jones 
 (Rheolwr Gweithredol 

Diogelu 

Gwasanaethau 

Cymdeithasol Cyngor 

Caerdydd) 

Datganiad o annibyniaeth ar yr achos 
Datganiad cymhwysedd Sicrwydd Ansawdd 

Datganiad o annibyniaeth ar yr achos 
Datganiad cymhwysedd Sicrwydd 
Ansawdd 

Rwy’n gwneud y datganiad canlynol:  
Cyn fy nghyfranogiad yn yr 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 wedi bod yn rheolwr llinell 
uniongyrchol i’r 
ymarferydd/ymarferwyr sy’n 
ymwneud â’r achos.  

 Mae gennyf y cymwysterau, 
gwybodaeth, profiad a hyfforddiant 
cydnabyddedig priodol i gynnal yr 
adolygiad. 

 Cynhaliwyd yr adolygiad yn briodol ac 
roedd yn drylwyr yn ei ffordd o 
ddadansoddi a gwerthuso’r materion 
fel a nodir yn y cylch gorchwyl. 

 

Rwy’n gwneud y datganiad canlynol:  
Cyn fy nghyfranogiad yn yr 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 wedi bod yn rheolwr llinell 
uniongyrchol i’r 
ymarferydd/ymarferwyr sy’n 
ymwneud â’r achos.  

 Mae gennyf y cymwysterau, 
gwybodaeth, profiad a 
hyfforddiant cydnabyddedig 
priodol i gynnal yr adolygiad. 

 Cynhaliwyd yr adolygiad yn 
briodol ac roedd yn drylwyr yn ei 
ffordd o ddadansoddi a 
gwerthuso’r materion fel a nodir 
yn y cylch gorchwyl. 

Adolygydd 1 

            K Ellaway 
 (Llofnod)            

 

 
Adolygydd 2 
 (Llofnod) 
 

 

Enw Kathy Ellaway Enw Alys Jones 
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 (Llythrennau 
Bras) 

 (Llythrennau 
Bras) 

 
Dyddiad 

 
May 2019 

 
Dyddiad 

 

May 2019 
 

Cadeirydd y Panel 
Adolygu (Llofnod)  
 

 

 

Enw 
 (Llythrennau Bras) 

Sue Hurley 

 

Dyddiad 
 

May 2019 
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Y Broses Adolygu Arfer Plant 
I gynnwys y canlynol (yn gryno): 

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

 Cynhaliwyd digwyddiad dysgu a’r gwasanaethau a oedd yn bresennol 

 Roedd aelodau o’r teulu wedi cael eu hysbysu, gofynnwyd am eu barn a ystyriwyd trwy 
gydol y digwyddiad dysgu ac roedd adborth wedi’i roi iddynt. 

 

Yn 2015 hysbyswyd Llywodraeth Cymru gan Fwrdd Lleol Diogelu Plant (BLlDP) Caerdydd a’r 

Fro ei fod yn comisiynu adolygiad Arfer Plant mewn perthynas ag Achos Cofrestr Amddiffyn 

Plant 07/2015. 

Adolygydd Allanol:    Kathy Ellaway 

Nyrs Ddynodedig Diogelu Plant, Tîm Diogelu Cenedlaethol, Iechyd 

Cyhoeddus Cymru) 

Iechyd Cyhoeddus Cymru 

Adolygydd Mewnol:      Alys Jones 

Rheolwr Gweithredol Diogelu 

Gwasanaethau Cymdeithasol Cyngor Caerdydd   

 (Ar ddechrau’r adolygiad, roedd yr adolygydd mewnol yng 

nghyflogaeth Cyngor Bro Morgannwg ond fe’i trosglwyddwyd i 

Gyngor Caerdydd hanner ffordd trwy’r adolygiad.) 

Cadeirydd y Panel:          DCI Neil Jones  

Heddlu De Cymru 

Sue Hurley 

Heddlu De Cymru 

 (Dechreuodd hithau gyflawni rôl y Cadeirydd ar 01/02/2017 ar ôl i 

DCI Jones ymddeol.) 

Roedd y gwasanaethau a oedd yn cael eu cynrychioli ar y panel yn cynnwys: Yr Heddlu 

(Cadeirydd) 

 Heddlu De Cymru 

 Gwasanaethau Plant Caerdydd y Gwasanaethau Cymdeithasol  

 Iechyd Cyhoeddus Cymru (Adolygydd) 

 Addysg Bro Morgannwg  

 Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro 

 Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf CAMHS 

 Addysg Cyngor Caerdydd 

 Barnardo’s  

 Uned Fusnes BDPRh Caerdydd a’r Fro 
 

Roedd y panel yn cwrdd rhwng mis Ebrill 2016 a mis Ionawr 2017 er mwyn adolygu’r wybodaeth 

amlasiantaeth a rhoi dadansoddiad i gefnogi llunio’r adroddiad.  

Cynhaliwyd digwyddiad dysgu ar 22 Tachwedd 2016 ac roedd cynrychiolwyr o’r gwasanaethau 

canlynol yn bresennol ynddo:  

 Uned Unigolion Coll Heddlu De Cymru  
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 Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro - Gofal Sylfaenol, Adran Iechyd Rhywiol 

Integredig, Iechyd Plant 

 Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf - CAMHS 

 Gwasanaeth Troseddau Ieuenctid 

 Barnardo’s – Dyfodol Gwell 

 Gwasanaethau Cymdeithasol Caerdydd - Swyddogion Adolygu 

Annibynnol/Cadeiryddion, Plant sy'n Derbyn Gofal 14+ oed  

 Addysg Cyngor Caerdydd  

 Gwasanaethau Preswyl – Cefn Cottage, Cartref Plant Diogel Hillside 

Ymwelwyd â mam testun yr adolygiad ar 14 Tachwedd 2016 i geisio ei barn cyn y digwyddiad 

dysgu ac i arwain a chefnogi canlyniadau’r adolygiad. 

Mae’r adolygwyr wedi ymrwymo i rannu’r hyn a ddysgwyd o’r adroddiad â’r fam cyn ei gyhoeddi.  

Mae’r panel yn ymwybodol o’r adolygiadau a’r prosesau cyfochrog canlynol, ac mae’r hyn a 
ddysgwyd o’r rheiny wedi cael ei gynnwys yn yr adolygiad hwn: 

 Dadansoddiad BIP Cwm Taf o Wraidd y Broblem yn sgil Marwolaeth Claf sy’n hysbys i 

CAMHS 

 Fforwm Proffesiynol Amlasiantaeth 

Mae’r panel wedi ystyried yr hyn a ddysgwyd yn yr adolygiadau a oedd wedi’u cwblhau erbyn i’r 

adolygiad hwn gael ei lunio. 

Roedd y panel hefyd yn ymwybodol o’r adolygiadau un asiantaeth a oedd yn ymdrin ag 

agweddau penodol ar y broses ac a hepgorwyd o gwmpas yr adolygiad hwn. 

 Ymchwiliad ASP yr Heddlu – Marwolaeth ar ôl Cyswllt yr Heddlu 

  Gwrthododd y teulu gymryd rhan 

 

At ddefnydd Llywodraeth Cymru yn unig 
Dyddiad derbyn yr wybodaeth                                             ……………………….. 
 

Dyddiad anfon y llythyr cydnabod at gadeirydd y BDPRh …………………………    
 
Dyddiad ei ddosbarthu i arolygiaethau/arweinwyr heddlu perthnasol 
 

Asiantaethau Ie Na Rheswm 

AGGCC    

Estyn    

AIC    

Arolygiaeth 
Cwnstabliaeth EM 

  
 

Arolygiaeth Prawf 
EM 
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Atodiad 1: Cylch gorchwyl   
 
 

BDPRh Caerdydd a’r Fro Adolygiad Arfer Plant 07/2015 

Cylch Gorchwyl yr Adolygiad Estynedig  

Cefndir  

Roedd y plentyn yn dioddef trais domestig, camfanteisio rhywiol a cham-drin rhywiol; 
roedd ganddi hefyd hanes o gamddefnyddio cyffuriau ac alcohol ac roedd wedi mynd 
i’r Uned Achosion Brys/meddyg teulu sawl gwaith yn sgil hunan-niweidio. Cafwyd 
adroddiadau mynych ei bod hi ar goll. 

Ar y dechrau daeth y plentyn yn blentyn sy’n derbyn gofal ym mis Medi 2012 ac ôl i 
bryderon gynyddu o ran ei hymddygiad cymryd risgiau a bod hi’n dioddef 
camfanteisio rhywiol. Mae gan y Gwasanaethau Plant hanes hir o ymwneud â’r 
achos; felly hefyd y CAMHS. 

Rhoddwyd gorchymyn gofal i’r awdurdod lleol a chafodd y plentyn ei leoli mewn llety 
diogel ym mis Rhagfyr 2012 ar ôl cymryd gorddos sylweddol. 

Ar adeg marwolaeth y plentyn, roedd hi’n byw yng nghartref y teulu dan Reoliadau 
Lleoli Gyda Rhieni, ac roedd wedi bod yno ers mis Rhagfyr 2013. Codwyd pryderon 
am iechyd meddwl y plentyn ym mis Mawrth 2015 ar ôl cynnydd yn nifer yr achosion 
o hunan-niweidio. Hefyd gwnaeth sawl ymgais i ladd ei hun. 

Adroddwyd bod y plentyn ar goll gan ei theulu a daethpwyd o hyd iddi’n farw ym mis 
Gorffennaf 2015.  

Llinell Amser yr Adolygiad:  

5 Tachwedd 2012 – 5 Gorffennaf 2015 

Mae’r llinell amser wedi cael ei hestyn i sicrhau parhad ag adolygiad arall sy’n 
cynnwys plentyn y mynegai.   

 

Meini Prawf ar gyfer Adolygiad Estynedig 

Pennwyd y meini prawf ar gyfer adolygiadau estynedig yn Rheoliadau Byrddau 
Diogelu Plant Lleol (Cymru) 2006 fel y’u diwygiwyd yn 2012, sef: 

Rhaid i Fwrdd gynnal adolygiad arfer plant estynedig 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 

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

cael nam cyson o ran iechyd neu ddatblygiad sy’n ddifrifol ac yn barhaol  

ac 

roedd y plentyn ar y gofrestr diogelu plant a/neu roedd yn blentyn oedd yn 
derbyn gofal (gan gynnwys rhywun dan 18 oed oedd wedi gadael gofal) ar 
unrhyw ddyddiad yn ystod y 6 mis cyn  

dyddiad y digwyddiad y cyfeiriwyd ato uchod, neu’r 
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dyddiad y mae awdurdod lleol neu bartner perthnasol yn nodi bod plentyn wedi 
cael nam cyson o ran iechyd a datblygiad sy’n ddifrifol ac yn barhaol. 

 

Tasgau Craidd 

 Pennu pa benderfyniadau a chamau gweithredu yn yr achos sy’n cydymffurfio 
â pholisi a gweithdrefnau gwasanaethau a enwir a’r BDPRh. 

 Archwilio gwaith amlasiantaeth a’r gwasanaethau a ddarperir ar gyfer y 
plentyn a’r teulu. 

 Asesu i ba raddau roedd penderfyniadau a chamau gweithredu’n 
canolbwyntio ar y plentyn. 

 Ceisio cyfraniadau at yr adolygiad gan aelodau teulu priodol a’u hysbysu’n 
rheolaidd am agweddau allweddol ar y broses. 

 Ystyried unrhyw ymchwiliadau neu weithrediadau cyfochrog eraill sy’n 
ymwneud â’r achos. 

 Mae’r panel yn ymwybodol o’r adolygiadau a’r prosesau cyfochrog canlynol 
ac mae’r hyn a ddysgwyd ohonynt wedi cael ei gynnwys yn yr adolygiad hwn. 

 Dadansoddiad BIP Cwm Taf o Wraidd y Broblem yn sgil 
Marwolaeth Claf sy’n hysbys i CAMHS 

 Fforwm Proffesiynol Amlasiantaeth 

 Roedd y panel hefyd yn ymwybodol o’r adolygiadau un asiantaeth a oedd yn 
ymdrin ag agweddau penodol ar y broses ac a hepgorwyd o gwmpas yr 

adolygiad hwn.< 

 Ymchwiliad ASP yr Heddlu – Marwolaeth ar ôl Cyswllt yr Heddlu 
Fel rhan o’r ymchwiliad hwnnw, bydd yr heddlu’n gweithio’n 
bersonol â mam yr ymadawedig i roi dealltwriaeth glir o gwmpas yr 
ymchwiliad a’i hawliau mewn perthynas â hyn.  Ar ddiwedd yr 
ymchwiliad hwnnw, caiff y canfyddiadau eu rhannu â’r bwrdd 
diogelu. 

 Cynnal digwyddiad dysgu ar gyfer ymarferwyr a nodi adnoddau 
angenrheidiol. 

 

Yn ogystal, gan ei fod yn adolygiad estynedig, bydd y panel yn rhoi ystyriaeth 
benodol i’r canlynol: 

 A wyddid am wybodaeth neu hanes perthnasol blaenorol am y plant a/neu 
aelodau’r teulu ac a ystyriwyd hyn wrth gynnal asesiadau, cynllunio a gwneud 
penderfyniadau ynglŷn â’r plant, eu teulu a’u hamgylchiadau? Sut cyfrannodd 
yr wybodaeth honno at y canlyniad i’r plant? 

 A oedd y cynllun amddiffyn plant ar gyfer pob plentyn (a/neu’r cynllun plant 
sy’n derbyn gofal neu’r cynllun llwybr) yn gadarn ac yn briodol i’r plant, y teulu 
a’u hamgylchiadau? 

 A gafodd y cynllun ar gyfer pob plentyn ei roi ar waith, ei fonitro a’i adolygu’n 
effeithiol? A wnaeth pob asiantaeth gyfrannu’n briodol at ddatblygu a 
gweithredu’r cynllun(iau) amlasiantaeth? 

 Pa agweddau ar y cynllun(iau) a oedd yn gweithio’n dda, beth nad oedd yn 
gweithio’n dda a pham? I ba raddau y gwnaeth asiantaethau herio ei gilydd o 
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ran effeithiolrwydd y cynllun(iau), gan gynnwys y cynnydd yn erbyn 
canlyniadau cytunedig ar gyfer y plant? A ddilynwyd y protocol ar gyfer 
anghytundeb proffesiynol? A gyflawnwyd dyletswyddau statudol perthnasol yr 
asiantaethau a oedd yn gweithio gyda’r plant a’r teulu? 

 A oedd rhwystrau neu anawsterau yn yr achos hwn a oedd yn atal 
asiantaethau rhag cyflawni eu dyletswyddau? Dylai hyn gynnwys ystyried 
materion sefydliadol a materion cyd-destunol eraill. 

 A gyflawnwyd dyletswyddau statudol pob asiantaeth? 

 

Tasgau penodol y Panel Adolygu 

 Cytuno ar linell amser yr adolygiad gan gynnwys unrhyw gyfeiriadau 
angenrheidiol at wybodaeth gefndir neu ddigwyddiad blaenorol o bwys.  

 Nodi asiantaethau, gwasanaethau perthnasol a gweithwyr proffesiynol i 
gyfrannu at yr adolygiad na ofynnwyd amdanynt eisoes gan yr Is-grŵp 
Adolygu Arfer Plant, creu llinell amser a chrynodeb achos cychwynnol a nodi 
unrhyw gamau gweithredu sydd eisoes wedi’u cymryd. Mae’r panel wedi 
penderfynu ar yr asiantaethau priodol a fydd yn cyfrannu at yr adolygiad hwn 
fel aelodau’r panel adolygu, sef: 

 Iechyd: Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro 

 Gwasanaethau Plant: Awdurdod Lleol Caerdydd  

 Gwasanaethau Addysg: Awdurdod Lleol Caerdydd  

 Heddlu De Cymru 

 CAMHS 

 Gwasanaethau Addysg: Awdurdod Lleol Bro Morgannwg 

 Barnardo’s 

 Creu llinell amser gyfunol ynghyd â dadansoddiad a damcaniaethau 
cychwynnol  

 Cynllunio digwyddiad dysgu gyda’r adolygydd/adolygwyr ar gyfer ymarferwyr i 
gynnwys nodi cyfranogwyr a threfniadau ar gyfer eu paratoi a’u cefnogi cyn ac 
ar ôl y digwyddiad, a threfniadau ar gyfer adborth. Ar sail y llinell amser y 
bydd y panel yn cwblhau’r adolygiad o fewn iddi, caiff y digwyddiad dysgu ei 
drefnu ar gyfer 22 Tachwedd 2016.  

 Cynllunio gyda’r adolygwyr drefniadau i gysylltu ag aelodau perthnasol y teulu 
cyn y digwyddiad. Caiff cyngor ei geisio am sut i gysylltu ag unrhyw aelodau 
perthnasol o deulu’r plant sy’n destun yr adolygiad. 

 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’r adolygiad ac ar gynllun gweithredu, a gwneud 
trefniadau i’w gyflwyno i’r Is-grŵp Adolygu Arfer Plant a’r BDPRh i’w 
gymeradwyo a’i gytuno. Wedyn caiff yr adroddiad terfynol ei gymeradwyo a’i 
gyflwyno i Lywodraeth Cymru bythefnos cyn ei gyhoeddi. 

 Cynllunio trefniadau i roi adborth i aelodau’r teulu a rhannu cynnwys yr 
adroddiad ar ôl cwblhau’r adroddiad a chyn iddo gael ei gadarnhau gan y 
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BDPRh. Bydd cadeirydd ac adolygydd y panel yn rhoi adborth i’r teulu cyn 
cyfarfod y BDPRh. 

 

Tasgau’r Bwrdd Diogelu Plant Rhanbarthol 

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

 Dylai’r panel adolygu gwblhau’r adroddiad a’r cynllun gweithredu.  

 Dylai’r Bwrdd yn anfon y rhain at yr asiantaethau perthnasol i gael sylwadau 
terfynol cyn eu cymeradwyo a’u cyflwyno i Lywodraeth Cymru. 

 Cadarnhau trefniadau ar gyfer rheoli’r cynllun gweithredu amlasiantaeth gan 
yr Is-grŵp Adolygu, gan gynnwys sut caiff gwelliannau i wasanaethau eu 
nodi, eu monitro a’u hadolygu.  

 Cynllunio cyhoeddi hwn ar wefan y Bwrdd.  

 Cytuno ar y broses o’i ledaenu i asiantaethau, gwasanaethau perthnasol a 
gweithwyr proffesiynol.  

 Bydd Cadeirydd y Bwrdd yn gyfrifol am wneud yr holl sylwadau ac ymatebion 
cyhoeddus i ddiddordeb y cyfryngau nes cwblhau’r broses.   

 



CYFRINACHOL – NI DDYLID RHANNU HEB GANIATÂD BDPRh CAERDYDD A’R FRO 

24 

 

AAO 07/2015: Llinell Amser Gryno 

 

Dyddiad Digwyddiad  Canlyniad 
Medi 1997 Ganwyd y plentyn.  

 

2004-2006 Cyfeiriad at gam-drin y plentyn yn rhywiol ac 
atgyfeiriad at y Gwasanaethau Plant.   

Carcharwyd y troseddwr.  Derbyniodd y plentyn gymorth gan 
y Gwasanaethau Plant a CAMHS. 
 

Mawrth 2012 Rhoddwyd enw’r plentyn ar y Gofrestr 
Amddiffyn Plant yn y categori ‘Esgeulustod’. 

Canfu asesiad craidd bod perygl uchel o gamfanteisio’n 
rhywiol ar y plentyn. 
Gwnaed atgyfeiriad gan y Gwasanaethau Plant at 
Wasanaethau Cymorth i Deuluoedd Barnardo’s.  Dyrannwyd 
yr achos i weithiwr project. 
 

Mai 2012 Cynhaliwyd Cynhadledd Adolygu Amddiffyn 
Plant. 

Newid y cofrestriad i’r categori cam-drin rhywiol.  
Argymhellwyd asesiad craidd. 
 

Mai 2012 Cyflwynwyd asesiad risg SERAF.     Cynnal cyfarfod strategaeth Camfanteisio’n Rhywiol ar Blant 
yn unol â’r protocol. 
 

Hydref 2012 Cynhaliwyd Cynhadledd Adolygu Amddiffyn 
Plant.   

Newidiwyd y categori i esgeulustod yn lle cam-drin rhywiol. 
Cyfeiriad at Orchymyn Diogel posib oherwydd ei diffyg 
cyfranogiad a’i hymddygiadau cymryd risg parhaus. 

Tach 2012 Rhoddodd y fam wybod i’r heddlu bod eu 
phlentyn ar goll – nad oedd hi wedi dychwelyd 
adref.   
 

Cyflwynwyd ffurflen PPD1 a chafodd ei chofnodi a’i rhannu 
â’r Gwasanaethau Plant. 
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 (Adroddwyd am 8 digwyddiad o fod ‘ar goll’ 
ym mis Tachwedd.) 

Tach 2012 Trafodwyd yr achos yng nghyfarfod Niwed 
Rhywiol y Bwrdd Diogelu Plant ar 20.11.12.   

Ymgais yr awdurdod lleol i gael Gorchymyn Gofal Dros Dro 
trwy’r llys.  Cynhaliwyd asesiad risg gyda’r nod o roi’r plentyn 
y tu allan i’r ardal. 

Tach 2012 Gwnaed cais diogel ar 21.11.12 a ohiriwyd tan 
7.1.13.   
 

Rhoddwyd y plentyn mewn uned ddiogel trwy Orchymyn Llys 
Dros Dro/Orchymyn Llety Diogel. 

Tach 2012 Trafodwyd yr achos mewn cyfarfod o’r Panel 
Tu Allan i’r Ardal.   

Cymeradwywyd lleoliad maeth ôl-weithredol gan y panel. 
 

Adroddodd y fam fod y plentyn ar goll. Cwblhawyd ffurflen PPD1 a’i rhannu â’r Gwasanaethau 
Plant. 
 

Rhag 2012 Aethpwyd â’r plentyn i’r ysbyty, gorddos 
tybiedig. 

Anfonwyd atgyfeiriad at y Gwasanaethau Cymdeithasol.  
Cyflwynwyd asesiad risg SERAF gan weithiwr cymdeithasol 
– oedd yn nodi ffactorau risg sylweddol. 
Gorchymyn diogel Adran 25. 

Cynhaliwyd cyfarfod strategol. Gorchymyn Gofal Dros Dro a Gorchymyn Lleoliad Diogel 
bellach ar waith. 

Mawrth 2013 Cynhaliwyd cyfarfod Adolygu Meini Prawf 
Diogel. 

Nid yw’n bodloni’r meini prawf ar gyfer llety diogel mwyach.  
Darpariaeth breswyl i’w nodi. 

Mawrth 2013 Fe’i lleolwyd eto mewn llety diogel. Darparwyd pecyn o gymorth ychwanegol. 
 

Ebrill 2013 Plentyn sy’n Derbyn Gofal – enw wedi’i dynnu 
oddi ar y Gofrestr Amddiffyn Plant.  

 

Gorff-Rhag 
2013 

Mewn nifer o unedau preswyl. Materion tebyg o ran gorddosau a mynd ar goll. 
 

Ion 2014 Cytunwyd a chymeradwywyd ei lleoli â’i rhieni 
gan y Prif Swyddog. 

Mae’r risg o ran lleoli’r plentyn gyda’r rhieni wedi cael ei 
archwilio’n drwyadl. 
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Ion –Meh 2014 Nifer o ddigwyddiadau cam-drin domestig, 
mae’r perygl o gamfanteisio’n rhywiol ar y 
plentyn a chamddefnyddio cyffuriau’n parhau. 
 

 

Ebrill 2015 Cynhaliwyd cyfarfod strategaeth mewn ymateb 
i ymosodiad gan y cariad. 

Mae’r cariad yn destun amodau mechnïaeth.  

Aethpwyd â hi i’r Uned Achosion Brys.  Angen 
asesiad CAMHS. 

Trefnwyd apwyntiad CAMHS.  Gofynnwyd am asesiad 
seiciatrig gan CITT. 
 

Mehefin 2015 Aethpwyd â hi i’r ysbyty – wedi ceisio lladd ei 
hun. 

Cyflwynwyd PPN a’i rhannu â’r Gwasanaethau Cymdeithasol 
er mwyn cynnal trafodaeth strategaeth.  Crëwyd marciwr 
rhybudd ar NICHE. 

Gwnaeth y fam alwad frys i’r heddlu i adrodd 
bod y plentyn ar goll. 

Yr heddlu yn chwilio am y plentyn ac yn ymwybodol o’i 
chyflwr iechyd meddwl.  Cynorthwyodd y Gwasanaethau 
Plant yn y chwilio.  
 
Galwyd cyfarfod strategaeth. 
 
Darparwyd cymorth parhaus gan y Gwasanaethau Plant. 

Gorff 2015 Hysbyswyd yr awdurdod lleol bod corff wedi 
cael ei ddarganfod. 
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