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1. CYFLWYNIAD. 
 
1.1  Cafodd Plentyn 2, testun yr Adolygiad Achos Difrifol hwn, ei geni ar 

11 Mehefin 2009, trydydd plentyn ei mam fiolegol a phlentyn cyntaf 
ei thad biolegol.  

 
1.2  Mae teulu biolegol estynedig Plentyn 2 ar ochr y fam o ethingedd 

Cymreig Gwyn. Tra’u bod yn ddwyieithog, Cymraeg yw eu hiaith 
gyntaf a’u dewis iaith cyfathrebu.  

 
1.3  Mae tad biolegol Plentyn 2 o ethingedd Seisnig Gwyn.  
 
1.4 Ar 4 Ionawr 2010 o ganlyniad i brofion tocsicoleg, daeth yn amlwg fod 

Plentyn 2 (ar y pryd yn 6 mis oed), a oedd ar y dyddiad hwn yn yr 
ysbyty gyda phroblemau brest ac anadlol, gyda Methadon yn ei 
system. Arestiwyd mam Plentyn 2 ac yn ddiweddarach cyfaddefodd ei 
bod wedi bod yn rhoi Methadon yn llefrith Plentyn 2 drwy ei photel 
fwydo ers genedigaeth Plentyn 2. 

 
1.5  Ar 18 Chwefror 2010 plediodd mam fiolegol Plentyn 2 yn euog i 

gyhuddiadau o ‘Gyflenwi Methadon a cham-drin ei phlentyn’ ac ar hyn 
o bryd mae’n treulio dedfryd o dair blynedd yn y carchar. 

 
1.6     Arestiwyd tad Plentyn 2 ar 7 Gorffennaf 2010 a’i gyhuddo o wyth 

trosedd: 4 cyhuddiad o gyflenwi Methadon, 2 cyhuddiad o gyflenwi 
heroin, ymosod/cam-drin/esgeuluso plentyn a bygythiadau i ddifrodi 
eiddo. Bydd ei achos yn mynd i dreial yn Llys y Goron ar ddyddiad yn 
ddiweddarach. 

 
1.7  Mae Plentyn 2 yn awr yn blentyn y gofelir amdano ar Orchymyn  Gofal 

Interim o dan y Ddeddf Plant 1989 s.38, fel mae ei siblingiaid. Mae 
proses Gorchmynion  Gofal yng nghyswllt y tri phlentyn yn mynd yn eu 
blaen.  

 
1.8 Yng nghyfarfod Panel Adolygiad Achos Difrifol Bwrdd Lleol Diogelu 

Plant Gwynedd ac Ynys Môn ar 16 Mawrth 2010 cytunwyd fod achos 
Plentyn 2 yn dod o fewn y meini prawf ar gyfer ymgymryd ag 
Adolygiad Achos Difrifol yn unol â Rheoliad 4 Rheoliadau Bwrdd Lleol 
Diogelu Plant (Cymru) 2006. 

 
1.9  Cytunwyd na ddylai achosion gofal neu achosion troseddol sy’n mynd 

yn eu blaen oedi’n ormodol ysgrifennu adroddiad Adolygiad Achos 
Difrifol. 
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2. ADOLYGIAD ACHOS DIFRIFOL 
 
Cylch Gorchwyl 
 
2.1 Pwrpas yr Adolygiad Achos Difrifol (AAD): 
 
 Nid gosod bai yw’r pwrpas ond yn hytrach sefydlu a oes gwersi i’w  

dysgu ai peidio yn codi o’r achos yng nghyswllt y ffordd y mae  
swyddogion proffesiynol ac asiantaethau yn gweithio ynghyd i ddiogelu  
plant.   

 Nodi’n glir beth yw’r gwersi a sut y gweithredir arnynt a pha 
newidiadau a ddisgwylir yn eu sgil. 

 Nodi ymarfer da. 
 Ystyried a oedd camau pob asiantaeth yn cydymffurfio gyda’r 

darpariaethau perthnasol – y ddeddfwriaeth, y rheoliadau, canllawiau 
statudol, Gweithdrefnau Diogelu Plant Cymru Gyfan, a pholisïau a 
gweithdrefnau. 

 Pan fo’n briodol, gwneud argymhellion. 
 
2.2 Sgôp yr Adolygiad Achos Difrifol 
 

 Cyfrifoldeb Panel AAD Bwrdd Lleol Diogelu Plant Gwynedd a 
Môn fydd goruchwylio, galw ynghyd, a chadeirio’r Adolygiad Achos 
Difrifol. 
 
 Mae Cadeirydd Annibynnol y Panel AAD yn Gyfarwyddwr 
Cynorthwyol Gwasanaethau Plant, Barnardo’s Cymru. 

 
 Bydd yr Awdur Annibynnol yn cael ei argymell gan y Panel AAD 
ac yn cael ei gomisiynu gan y BLlDP. 

 
 Bydd y cyfnod dan sylw yn yr adolygiad  yn dechrau o ddyddiad 
y cyswllt hysbys cyntaf rhwng Mam a Thad Plentyn 2, ac fe dybir mai 
01/01/07 yw hwnnw, hyd at leoliad Plentyn 2 gyda gofalwyr maeth ar 
11/01/10. 
 
 Bydd gwybodaeth ehangach ynglŷn â’r teulu yn cael ei 
chynnwys.  

 
Y Panel Adolygiad Achos Difrifol 

 
2.3 Mae aelodaeth y Panel Adolygiad Achos Difrifol yn cynnwys 

cynrychiolwyr o’r asiantaethau y manylir arnynt yn 2.7 isod ynghyd ag 
Iechyd Cyhoeddus Cymru. Cafodd y panel ei gadeirio’n annibynnol.   
 

2.4 Cyfarfu’r Panel Adolygiad Achos Difrifol ar yr achlysuron a ganlyn i 
ystyried yr achos hwn: 16 Mawrth 2010, 14 Mai 2010, 22 Mehefin 

Non Davies 
Awdur Trosolwg 

4



Adolygiad Achos Difrifol 
Plentyn 2 

Crynodeb Gweithredol 
3 Rhagfyr 2010 

  
2010, 7 Medi 2010, 30 Medi 2010 (awduron ARhMau) a 12 Tachwedd 
2010.   

 
2.5  Cyfarfu’r awdur trosolwg gyda Chadeirydd y Panel AAD ar 15 Mehefin 

2010, 19 Gorffennaf 2010, 2 Tachwedd 2010 a 10 Rhagfyr 2010. 
 
Proses ac Amserlen yr Adolygiad 
 
2.6  Yr amserlen gychwynnol i bwrpas cyflwyno fersiwn ddrafft o 

adroddiad yr AAD i’r Panel AAD oedd 7 Medi 2010. Oherwydd cyfuniad 
o ffactorau, ni lwyddwyd i gwrdd â’r amserlen hon. Rhoddwyd pob 
gwybodaeth i Lywodraeth Cynulliad Cymru am y cynnydd trwy gydol y 
broses hon. 
 

Sail yr Adroddiad 
 
2.7  Cwblhaodd yr asiantaethau a ganlyn Gronoleg o Ddigwyddiadau ac 

Adolygiadau Rheoli Sengl/Mewnol yn unol â thempledi hwylus y 
cytunwyd arnynt gan y BLlDP: BIPBC [yn cynnwys cyswllt gyda’r 
Gwasanaeth Bydwragedd, Gwasanaeth Ymwelwyr Iechyd, Gwasanaeth 
Nyrsio Ysgol, Gofal Cleifion Mewnol yn Ysbyty Gwynedd, 
Gwasanaethau Therapi Lleferydd ac Iaith a’r Gwasanaeth 
Camddefnyddio Sylweddau]; Heddlu Gogledd Cymru; Gwasanaethau 
Cymdeithasol Gwynedd; AALl Cyngor Gwynedd [yn cynnwys 
darpariaeth addysg, Cyd-bwyllgor DAA, a’r Gwasanaeth Lles Addysg]; 
Y Gwasanaeth Prawf Cenedlaethol, ac AGC 2. 

 
2.8  Cyfunwyd y cronolegau asiantaethau unigol gan yr awdur trosolwg.  

 
2.9  Cafwyd rhagor o wybodaeth ac eglurhad gan BIPBC, Heddlu Gogledd 

Cymru, AGC Gwynedd ac AALl Cyngor Gwynedd. 
 
2.10  Cafodd yr awdur olwg ar drawsysgrif o’r Farn yn y Gwrandawiad 

Canfod Ffeithiau a oedd yn cael ei dal oddi mewn i’r broses Achosion 
Gofal. 

 
2.11  Cafodd yr awdur gyfarfodydd wyneb yn wyneb ar wahân gyda’r fam 

fiolegol a nain a thaid ochr y fam a ddynodwyd fel personau 
arwyddocaol yn yr achos hwn. 
  

2.12  Cydnabyddir bod rôl hanner siblingiaid Plentyn 2 yn allweddol ac yn 
parhau felly yn yr achos hwn. Gan eu bod yn awr yn derbyn gofal gan 
yr awdurdod lleol bydd eu hanghenion o safbwynt mynegi eu ‘llais’ yn 
yr achos hwn yn cael eu cwrdd gan yr awdurdod lleol. 
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Negeseuon o’r Broses AAD  
 
2.13  Bu darparu gweinyddiaeth ganolog yn ffactor allweddol i gynnal 

momentwm y broses. 
 

2.14  Mae’r holl asiantaethau wedi cydymffurfio a hefyd wedi ymateb yn 
agored i bob cais am wybodaeth ac wedi rhoddi ystyriaeth ofalus i’r 
ffactorau perthnasol.  

 
2.15  Anawsterau cywain ‘llais’ a phrofiadau’r plentyn (y testun a’r 

siblingiaid yn yr achos hwn) ac adlewyrchu hynny ym mhroses ac 
adroddiad yr AAD. 

 
2.16 Dymuna’r awdur trosolwg ddiolch i bawb am eu cyfraniad i’r broses 

hon. Mae’r awdur trosolwg yn cydnabod fod y broses yn amser 
arbennig o drist ac anodd i holl aelodau’r teulu.  
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3.  CRYNODEB O YMGYSYLLTIAD YR ASIANTAETHAU YN YSTOD 

PARAMEDRAU DYNODEDIG YR ADOLYGIAD ACHOS DIFRIFOL, 1 IONAWR 
2007 – 11 IONAWR 2010.  

 
3.1 Mae’r Gwasanaeth Prawf Cenedlaethol (GPC) wedi casglu 

gwybodaeth hanesyddol gan Adrannau Prawf eraill yng nghyswllt 
gweithgaredd troseddol tad biolegol Plentyn 2 rhwng 1990 a Mehefin 
2004.  

 
3.2 Mae AGC 2 wedi bod yn ymdrin yn bennaf â thad biolegol A a B, ei 

bartner a’i phlentyn hi sy’n byw yn ardal eu hawdurdod. Roedd 
ymgysylltiad uniongyrchol AGC 2 gydag A a B wedi ei gyfyngu i gais 
gan AGC i AGC2 ymgymryd ag Asesiad Cychwynnol (AC) yng 
nghyswllt trefniadau cyswllt rhwng A a B a’u tad biolegol yn ei 
gartref, ac atgyfeirio honiadau yn erbyn tad biolegol Plentyn 2 a 
arweiniodd at ymchwiliad S.47 (YDdP 1989) dyddiedig 13 Ionawr 
2009. 

 
3.3  Daeth AALl Cyngor Gwynedd i gyswllt â Siblingiaid Plentyn 2, A a B, 

yng nghyswllt eu haddysg cyn paramedrau amser yr AAD. Mae eu 
cyswllt parhaus wedi cynnwys asesiad cyn-ysgol a pharhaus o 
anghenion AAA, darpariaeth ysgol gynradd a gwasanaethau SLlA. 

 
3.4  Daeth HGC i gyswllt gyntaf ar 26 Mehefin 2007o ganlyniad i 

ddigwyddiad dwyn o siop. Maent wedi bod â chyswllt pellach mewn 
digwyddiadau o bryder a fynegwyd yng nghyswllt y plant a cham-
drin domestig. Roeddynt hefyd yn gysylltiedig yng nghyswllt tad 
biolegol Plentyn 2.  

 
3.5 Yn dilyn peth ymgysylltiad â theulu Plentyn 2 yn ystod Tachwedd 

2005 a Mawrth 2006, daeth yr AGC i gyswllt eto yn dilyn y 
digwyddiad dwyn o siop a’r atgyfeiriad dilynol gan HGC. Arhosodd yr 
achos yn agored i’r AGC drwy gydol cyfnod yr AAD. Roedd yr 
ymgysylltiad yn cynnwys asesu angen, delio â mynegiannau o 
bryder, ymholiadau diogelu plant S. 47, effaith camddefnyddio 
sylweddau, anawsterau perthynas (yn cynnwys y teulu ehangach) ac 
anawsterau tai.  

 
3.6  Roedd ymgysylltiad BIPBC [Gwasanaeth Bydwreigiaeth, Gwasanaeth 

Ymwelwyr Iechyd, Gwasanaeth Nyrsio Ysgol, gofal claf mewnol yn 
Ysbyty Gwynedd, Gwasanaethau Therapi Lleferydd ac Iaith a’r 
Gwasanaeth Camddefnyddio Sylweddau] fel a ganlyn:  

 
 Roedd y Gwasanaeth Iechyd Ysgol yn ymwneud â monitro A a B 

yn rheolaidd drwy gydol y cyfnod hwn.  

Non Davies 
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 Daeth y GCS i gyswllt â mam fiolegol Plentyn 2 yn dilyn 

atgyfeiriad yr AGC, yn deillio o’r digwyddiad dwyn o siop, a bu’n 
ymgysylltiedig hyd nes i’w hachos gael ei gau yn hwyr yn Rhagfyr 
2009.  

 Daeth y GCS yn gysylltiedig â thad biolegol Plentyn 2 yn dilyn ei 
hunan-gyfeiriad at y gwasanaeth.  

 Cychwynnodd ymgysylltiad y fydwraig ar gam ‘archebu’ 
cynenedigol a pharhau tan iddi gael ei rhyddhau o’r ysbyty ar ôl 
genedigaeth Plentyn 2. 

 Cychwynnodd ymgysylltiad ymwelwyr iechyd yn dilyn 
genedigaeth Plentyn 2 a pharhau drwy gydol y cyfnod hwn. 

 Roedd staff ysbyty hefyd yn gysylltiedig ar adeg geni Plentyn 2 
ac yn ystod ei thri mynediad dilynol i’r ysbyty yn ystod 
Tachwedd a Rhagfyr 2009. 

 
  

Non Davies 
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4. CRYNODEB A CHASGLIADAU  

     
4.1 Mae edrych yn ôl gyda’r fantais o gael trosolwg ar holl ymgysylltiad yr 

asiantaethau a’r wybodaeth gysylltiedig yn bwynt breiniol i fyfyrio a 
gwneud sylwadau ohono, ac yn gyfle i  ystyried achos penodol mewn 
gwagle heb bwysau arall na blaenoriaethau’n cystadlu â’i gilydd.  

 
4.2 Mae hwn yn achos hynod gymhleth sy’n dangos yr heriau a wynebir 

gan ymarferwyr ym maes lles cymdeithasol o fewn y cyd-destun 
presennol o gydbwyso a negodi’r llinell fain rhwng daliadau polisi 
cymdeithasol gwrthdrawiadol o bartneriaeth a thadofalaeth 
(Ymchwiliad Blom Cooper Jasmine Beckford ‘crossroads of competing 
social policies’). 
 

4.3 Mae Adolygiad Ofsted ar Adolygiadau Achos Difrifol 2009 yn cydnabod 
yr her: 

 
“Mae’n wirioneddol bwysig cydnabod fod gweithwyr cymdeithasol ac 
eraill ...yn gweithio gyda rhai o’r teuluoedd mwyaf anodd, anhrefnus 
ac anrhagweladwy yn y gymuned.” (2009 t.6). 

 
4.4 Mae’n glir fod yr ymarferwyr a oedd yn gysylltiedig â Phlentyn 2 a 

theulu Plentyn 2 yn bobl broffesiynol ymrwymedig a chydwybodol 
iawn, a gwneir unrhyw sylwadau neu awgrymiadau yn y cyd-destun 
hwn. Mae dynodi gwersi i’w dysgu’n yn agwedd bositif o’r broses AAD.   

 
4.5 Mae hwn yn achos eithriadol yn nhermau ei ganlyniad ac ym marn yr 

awdur trosolwg ni allai neb fod wedi rhagweld y canlyniad neilltuol 
hwn. Fodd bynnag, ym marn yr awdur trosolwg, mae’r achos yn 
cynnig pwyntiau dysgu gwerthfawr. 

 
Mynegi Pryder 
 
4.6 Ymddengys fod y tad biolegol yn cael ei weld fel ffigwr ymylol yn yr 

achos hwn gan yr asiantaethau a oedd yn gysylltiedig â’r achos.  
 
4.7 O edrych yn ôl, efallai bod cyfleoedd wedi bod i adnabod tad biolegol 

Plentyn 2 ynghynt a sefydlu natur ei berthynas â mam fiolegol Plentyn 
2 a’i rôl yng nghyswllt y plant. 

 
4.8 Mae achos Plentyn 2 yn amlygu’r angen i ymgymryd ag asesiad craidd 

cynhwysfawr a hysbysir gan ystyriaeth o’r holl ffactorau sy’n hysbys, 
yn cynnwys rôl a pherthynas holl aelodau’r teulu, yn cynnwys 
partneriaid, pryderon esgeulustod, camddefnyddio sylweddau, trais 

Non Davies 
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domestig, y mae gwaith uniongyrchol â phlant y teulu’n elfen 
hanfodol ohono.   

 
4.9 Cynhaliodd yr AGC Asesiad Cychwynnol a daeth i’r casgliad fod 

camddefnyddio sylweddau yn nodwedd yn yr achos hwn. Dynododd yr 
AGC yn gywir yr angen i ymdrin â’r agwedd hon a gwnaethpwyd 
atgyfeiriad priodol i’r GCS. Mae’r AGC yn derbyn y dylai hyn fod wedi 
arwain at Asesiad Craidd a datblygiad Cynllun Plentyn mewn Angen 
rhyng asiantaethol, a fyddai wedi darparu mecanweithiau ar gyfer 
monitro, adolygu a chyfathrebu rhyng asiantaethol ac yn sail i 
ailymweld â throthwyon yn pennu statws y plant fel plant mewn 
angen yn hytrach na phlant mewn angen diogelwch (petai hynny’n 
dod yn angenrheidiol).  

 
4.10 Ymddengys fel petai p’un a oedd statws yr achos yn agored ynteu 

wedi cau i’r AGC yn ffactor canolog a oedd yn creu potensial ar gyfer 
dryswch, yn enwedig yng nghyd destun gweithio rhyng asiantaethol 
yng nghyswllt cyfrifoldebau diogelu, rhannu gwybodaeth a 
phrotocolau atgyfeirio. 

 
4.11 Rhoddodd achos Plentyn 2 gyfle i HGC wneud yn glir y prosesau o 

gategoreiddio galwadau brys, yn enwedig yng nghyswllt categoreiddio 
pryderon cam-drin domestig a sbarduno’r protocolau priodol.  

 
4.12 Mae achos Plentyn 2 wedi rhoi cyfle i ymdrin â’r diffygion a nodwyd 

ynglŷn â dynodi p’un a yw ymchwiliadau diogelu plant yn dod yn rhai 
asiantaeth sengl ai peidio, ac i sicrhau fod trefniadau yn y cyswllt 
hwn yn cydymffurfio â’r gofynion a amlinellir yng Ngweithdrefnau 
Diogelu Plant Cymru Gyfan 2008 yn 3.4.1 – 3.4.3, yn cynnwys 
cynrychiolaeth asiantaeth, proses atgyfeirio glir, a chofnodi 
trafodaethau strategol yn glir. 

 
4.13 Mae achos Plentyn 2 wedi rhoi cyfle i BIPBC ystyried y protocolau 

mewnol yn yr ysbyty, a gwnaethpwyd argymhellion yn y cyswllt hwn. 
 
 
 
Datblygiad Plant  
 
4.14 Ynglŷn â’r pryderon datblygiad plant yn yr achos hwn, mae’n bwysig 

nodi fod ymgysylltiad cychwynnol HGC a’r AGC a’r atgyfeiriad dilynol 
i’r GCS wedi deillio o ddigwyddiad o ddwyn bwyd o siop. Er nad yw’r 
cyfeiriadau ynddynt eu hunain yn yr achos hwn at ddatblygiad plant, 
methiant i gadw apwyntiadau meddygol, a lefel o ddiffyg presenoldeb 
yn yr ysgol, yn ddangosol ynddynt eu hunain, maent yn cyfrannu at y 
darlun ehangach, ym marn yr awdur trosolwg. 

 

Non Davies 
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Roedd yn bwysig iawn disystyru  achosion potensial eraill fel 
esgeulustod a diffyg maeth, ac roedd yn arfer da i’r NIY a’r AGC 
wneud atgyfeiriad i’r Pediatrydd Cymunedol a chael sicrwydd 
meddygol yn y cyswllt hwn. Parhaodd y Gwasanaeth Iechyd Ysgol i 
fonitro’r agwedd hon yn ddyfal drwy gydol y cyfnod hwn. 

 
Camddefnyddio Cyffuriau a Thriniaeth 
 
4.15  Mae achos Plentyn 2 yn rhoi cyfle i ystyried y defnydd a’r dilysrwydd 

o brofi cyffuriau mewn achosion o bryder am les plant sydd â rhieni 
sydd yn camddefnyddio cyffuriau, neu a fu â hanes o’r fath.  

 
4.16 Mae tystiolaeth bod y broses ar gyfer profi wrin a’i gyfraniad at faes 

monitro pryderon ynghylch lles plant yn yr achos hwn yn aneglur. Yn 
ddiau, gellir dweud fod hyn yn gyffredin i achosion eraill, fel yr 
ategwyd mewn cynhadledd ddiweddar, y cyfeiria awdur ARhM BIPBC 
ato: 

 
“Byddai’n ddefnyddiol cael adolygiad o ddefnydd cyfredol profion, eu 
buddiannau a’u cyfyngiadau, a chanllawiau ar gyfer pryd y gellir eu 
defnyddio, gan grŵp amhleidiol yn cynnwys meddygon fforensig ac 
eraill sy’n gysylltiedig â diogelu plant” (Dr Heather Payne, Pediatrydd 
Ymgynghorol Cynhadledd Concateno Gorffennaf 2010).  

 
4.17 Ym marn yr awdur trosolwg, byddai ymateb yr asiantaethau i:  

 sefyllfa’r siblingiaid,  
 beichiogrwydd mam fiolegol Plentyn 2 ,  
 genedigaeth Plentyn 2, a’r  
 cyfnod yn dilyn genedigaeth Plentyn 2, 
 
wedi bod (ac yn wir dylai fod) yn wahanol pe gwyddys, neu’n wir pe 
byddai amheuaeth, fod mam fiolegol Plentyn 2 wedi parhau i 
gamddefnyddio cyffuriau cyn a thrwy gydol ei beichiogrwydd. Yn fy 
marn i, roedd y ‘gred’ fod mam fiolegol Plentyn 2 yn ‘lân’ o gyffuriau 
yn dileu’r marc cwestiwn ynghylch camddefnyddio sylweddau a’i 
effaith ar gapasiti rhiantu, a’i oblygiadau i hynny. Roedd y dybiaeth 
hon yn cyfrannu’n sylweddol tuag at leihau’r lefel o bryderon 
canfyddedig ynglŷn â’r teulu. 

 
4.18 Ynglŷn â’r mater fod y ddau riant biolegol yn gweithio gyda’r un 

GwCS,  yn dilyn sylweddoli fod y defnyddwyr gwasanaeth yn 
bartneriaid mewn perthynas, ym marn yr awdur trosolwg dylid fod 
wedi ystyried eu dyrannu i ddau weithiwr ar wahân. Roedd y ddau 
unigolyn hyn, y ddau gyda’u pwysau a’u bregusrwydd eu hunain, 
mewn perthynas ble’r oedd gwrthdaro yn nodwedd, a oedd yn 
anochel yn arwain at fuddiannau gwrthdrawiadol ar adegau. Mae 
dimensiwn ychwanegol o blant dibynnol yn cyflwyno dimensiwn arall 
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o gyfrifoldeb ac yn atgyfnerthu’r angen am wrthrychedd. Byddai rhoi 
gweithwyr ar wahân yn diogelu’r ymarferwyr rhag gael eu gosod 
mewn sefyllfa o wrthdaro buddiannau – yn enwedig pan fo’r sefyllfa 
yn cynnwys plant. 
 

4.19 Dynodir yr angen yn ARhM yr AGC am ganllawiau ac offerynnau 
penodol i ddefnyddio’r Fframwaith Asesu gyda theuluoedd ble mae 
gan rieni broblemau cyffuriau / alcohol er mwyn hwyluso a hysbysu’r 
broses.  
 

Trais Domestig 
 

4.20 Mae’n amlwg  i’r awdur trosolwg fod trais domestig / cam-drin 
domestig yn nodwedd bresennol ac un flaenorol ym mywyd mam 
fiolegol Plentyn 2. Heb os, roedd felly’n nodwedd ym mywydau 
siblingiaid Plentyn 2. 
 

4.21 Er ei bod yn glir fod pryderon ‘trais domestig/ camdriniaeth’ wedi’u 
mynegi gan y GCS a’r AGC ar achlysuron dynodedig, ni chofnodwyd 
natur fanwl y pryderon hynny yn y wybodaeth oedd ar gael i’r awdur 
trosolwg. 

 
4.22 Bu HGC yn ymdrin â digwyddiad clir o drais domestig pan wnaeth tad 

biolegol Plentyn 2 fygythiadau i ladd mam fiolegol Plentyn 2. Yn 
anffodus, categoreiddiwyd y digwyddiad yn anghywir, ac o ganlyniad 
ni lynwyd at y protocol trais domestig cytunedig, ac o ganlyniad ni 
hysbyswyd yr asiantaethau perthnasol. Mae’r profiad hwn wedi 
hysbysu argymhelliad dilynol. 

 
4.23 Mae effaith cam-drin domestig / trais ar blant yn awr yn cael ei 

gydnabod mewn deddfwriaeth gyda chynnwys y ‘niwed a ddioddefir o 
weld neu glywed rhywun arall yn cael eu cam-drin’ o fewn y diffiniad 
o ‘niwed’ yn YDdP s.31 (9) (fel y’i diwygiwyd gan DMP 2002). 

 
4.24 Mae’n ymddangos i’r awdur trosolwg efallai fod gwahaniaeth di-fudd 

wedi cael ei wneud yn yr achos hwn rhwng ‘trais domestig’ a ‘cham-
drin domestig’ ( SCWT 2006 9.49 – 9.51) a bod diffyg ymwybyddiaeth: 
 
 fod ‘cam-drin domestig’ yn cwmpasu sbectrwm eang ac nad yw 

wedi ei chyfyngu i drais domestig yn unig  
 ynglŷn â’r berthynas rhwng cam-drin domestig a’r niwed a 

ddioddefir gan blant dibynnol   
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Ymgysylltiad a Chydymffurfio 
 
4.25 Ymddengys fod methu â chadw apwyntiadau meddygol wedi bod yn 

nodwedd hanesyddol yn y teulu hwn. Mae hefyd nifer o enghreifftiau 
o golli a newid apwyntiadau yn ystod cyfnod paramedrau’r AAD. 

 
4.26 Mae gwahaniaeth rhwng apwyntiadau a gollwyd oherwydd ffordd o 

fyw anhrefnus a dan bwysau, a’r ymdriniaeth fwriadol sy’n 
nodweddu’r cyflwr, yn cael ei gydnabod yn awr fel ‘ffug 
gydymffurfio’. 

 
4.27 Tra’r oedd ffordd o fyw anhrefnus a dan bwysau yn wir yn nodwedd, o 

edrych yn ôl roedd yr anawsterau diweddarach o ymgysylltu’r teulu 
yn deillio o ddiffyg cydymffurfio bwriadol: 
 
“Mae’n debygol fod y fam yn osgoi cyswllt ... oherwydd yr ofn o gael 
ei dal, oherwydd fel y gwyddom yn awr roedd yn rhoi dosau peryglus 
o Fethadon i fwyd y babi ar yr adeg hon” (BIPBC ARhM 5.5.12) 
 

4.28 Roedd amserlen beichiogrwydd mam fiolegol Plentyn 2, genedigaeth 
Plentyn 2 a’r misoedd dilynol yn cyd-fynd â lleihau cyswllt gyda’r 
asiantaethau, yn enwedig yr YI, GwCS a GC. Roedd y cyfuniad o dynnu 
ymgysylltiad  yr asiantaethau yn ôl (wedi ei seilio ar ragdybiaeth gan 
y GCS a’r AGC nad oedd y sefyllfa’n gwarantu ymyrraeth bellach) a’r 
modd yr oedd mam fiolegol Plentyn 2 yn osgoi ymgais yr asiantaethau 
i ymgysylltu yn digwydd ar yr un pryd ag yr oedd Plentyn 2 a’i theulu 
yn dod yn fwyfwy bregus.  

 
4.29 Mae’n bwysig nodi nad oedd gan yr asiantaethau dan sylw unrhyw 

arwydd o’r anawsterau o ymgysylltu teulu Plentyn 2.  Yn ystod ein 
cyfarfod â mam fiolegol Plentyn 2, pan ofynnwyd iddi beth allai’r 
asiantaethau fod wedi’i wneud a fyddai wedi ei helpu, dywedodd yn 
glir na allai unrhyw ymyrraeth fod wedi symud ei ffocws oddi wrth hi 
ei hun fel ei blaenoriaeth gyntaf yn ystod y cyfnod hwn yn ei bywyd.  
 

4.30 Priodolir y term ‘ffug gydymffurfio’ yn gyntaf i Reder & Duncan 
(1993). Yn aml mae’n anodd i ymarferwyr sy’n gysylltiedig â 
theuluoedd cymhleth a heriol gadw golwg wrthrychol ar gynnydd ac i 
gyd-destynu’r ‘rheol optimistiaeth’ (Ymchwiliad Beckford). 
Cydnabyddir fod gweithio o dan yr amgylchiadau hyn yn medru cael 
effaith o analluogi’r ymarferydd, yr ymarfer a phroses, ac felly’r 
ffocws ar y plentyn. Amlygwyd y nodwedd hon yn Ymchwiliad Climbie 
ac yn y cyd-destun hwn cynghorodd yr Arglwydd Laming (Climbie 
2003) y pwysigrwydd o ddefnyddio gwerthusiad beirniadol, cadw 
meddwl agored a defnyddio ‘ansicrwydd parchus’ wrth ddelio gyda 
theuluoedd. 
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Llais Plentyn 2 
 
4.31 Cydnabyddir yn eang yr anawsterau o gynrychioli llais y plentyn o 

fewn y broses AAD. Drwy gydol y broses hon, tra fy mod wedi ceisio 
gwneud cyfiawnder â phawb sy’n gysylltiedig â’r achos rwyf yn 
ymwybodol mae’r prif gyfrifoldeb yw sicrhau fod ‘llais’ Plentyn 2 yn 
atsain drwy’r ystyriaeth o ddigwyddiadau.  

 
4.32 Mae Plentyn 2, sef testun yr adolygiad hwn, yn rhy ifanc i gyfrannu 

neu hyd yn oed i feddwl am yr hyn a brofodd. Fodd bynnag, fe ddaw 
amser pan fydd raid iddi geisio deall beth ddigwyddodd iddi hi a’i 
theulu. 
 

4.33 Mae gan siblingiaid Plentyn 2, er nad ydynt yn destunau uniongyrchol 
yr adroddiad hwn, eu ‘gwirionedd’ eu hunain ynglŷn â’r digwyddiadau 
hyn ac mae’n bwysig eu bod yn cael eu galluogi i fynegi eu llais yn y 
cyswllt hwn. 

 
Llais eraill arwyddocaol  
 
4.34 Teimlai nain Plentyn 2 ar ochr y fam y dylai fod profion mwy llym a 

mwy o wybodaeth ar gael i famau beichiog ynglŷn ag effeithiau 
andwyol cymryd cyffuriau ar eu babanod, yn enwedig os yw 
camddefnyddio cyffuriau yn nodwedd, neu wedi bod yn nodwedd. 
 

4.35 Teimlai taid Plentyn 2 ar ochr y fam y dylid codi ymwybyddiaeth 
ynghylch y gwersi sydd i’w dysgu o'r achos hwn ymhlith pobl 
broffesiynol a lleyg. Teimlai hefyd yn dilyn y fath ddigwyddiadau fod 
angen i’r asiantaethau dan sylw gydnabod effaith barhaus a sioc y 
fath ddigwyddiad ar aelodau’r teulu. 

 
Gweithio gyda’i Gilydd 
 
4.36 Ymdriniwyd â thair elfen yr agwedd hon  
 

 Cyd weithio rhwng gwasanaethau oedolion a phlant 
 Cyd weithio ar draws asiantaethau 
 Cyd weithio o fewn asiantaethau 

 
yn yr ARhMau unigol, yn yr adrannau uchod, ac maent yn cael eu 
hadlewyrchu yn yr argymhellion a wneir. 

 
4.37 Mae rolau a chyfrifoldebau’r holl asiantaethau (yn cynnwys 

gwasanaethau oedolion) o dan Adran 28 Deddf y Plant 2004 yn cael eu 
nodi’n glir yn Adran 2 canllawiau DPGyG LlCC (2006) 
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4.38 Dylai’r holl bobl broffesiynol [yn cynnwys y rheiny sy’n gweithio gydag 

oedolion] fod yn effro i anghenion plant ... dylent ymholi’n arferol 
ynghylch ac ystyried: 
 plant dibynnol (neu eraill arwyddocaol) 
 plant sy’n gweithredu fel gofalwyr ifanc 
 capasiti rhiantu a beryglir 

     (GgG 2006 para.2.127 ayb). 
 

4.39 Nid oes unrhyw dystiolaeth i awgrymu amharodrwydd i weithio gyda’i 
gilydd nac amharodrwydd i rannu gwybodaeth ar draws a rhwng 
asiantaethau. Mae tystiolaeth glir o gydgysylltu a rhannu gwybodaeth, 
er ar adegau nid yw’r cydgysylltu, ac ar adegau eraill y cynnwys, yn 
cael ei gofnodi’n glir.  

 
4.40 Ym marn yr awdur trosolwg, byddai cynllun ysgrifenedig fel y Cynllun 

PMA wedi darparu mecanwaith a strwythur i sicrhau fod y broses aml 
asiantaeth hon wedi’i ffurfioli yn unol â gweithdrefnau sefydledig. 

 
4.41 Mae’n bositif nodi fod un o argymhellion BIPBC yn cydnabod yr angen 

i ddatblygu dull cydlynol yng nghyswllt yr amrywiaeth o wasanaethau 
a gynhwysir o fewn eu hasiantaeth.  
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5. ARGYMHELLION: 

 
Argymhelliad 1: 
 
Mae’n bwysig bod unrhyw argymhellion sy’n deillio o’r achos hwn a 
wneir o fewn asiantaethau unigol/BLlDP yn cael eu cynnwys o fewn y 
Cynllun Gweithredu AAD yn cynnwys amserlen, gyda chroes gyfeirio 
priodol, caniatâd a chydnabyddiaeth ble bo’n berthnasol.  
 
Argymhelliad 2: 
 
Pan mae asesiad cychwynnol o anghenion plentyn yn cael ei wneud 
sydd yn penderfynu bod plentyn yn blentyn mewn angen, natur 
unrhyw un o’r gwasanaethau sydd eu hangen, o ble ac o fewn pa 
amserlen ac y dylid cyflawni asesiad manylach, yna rhaid cwblhau 
asesiad craidd.  
 
Argymhelliad 3: 
 
‘Dylai cynlluniau PMA fod yn eu lle ar gyfer bob plentyn sy’n derbyn 
gwasanaeth. Dylid ffurfio’r cynlluniau hyn drwy gyfarfodydd gyda 
defnyddwyr gwasanaeth ac asiantaethau priodol a dylent gael eu 
hadolygu ar sail reolaidd’.  
 
Argymhelliad 4: 
 
“ Y Tîm Rheolaeth Rhanbarthol Cyfathrebu Gweithredol HGC i’w 
gynnwys yn y cynllun gweithredu i’r AAD hwn er mwyn ystyried beth 
yw’r gwendidau canfyddedig yn y prosesau o amgylch y digwyddiad 
neilltuol hwn, ac i ymgymryd â pha bynnag weithrediad maent yn 
tybio sydd ei angen’ 
 
Argymhelliad 5: 
 
Dylai’r trefniadau ar gyfer Trafodaethau Strategol gydymffurfio â 
gofynion y GDP Cymru Gyfan (2008) a dylai gynnwys proses atgyfeirio 
ffurfiol ac ysgrifenedig gydnabyddedig yn nghyswllt bob trafodaeth 
strategol, a bod y trafodaethau strategol hyn yn cael eu cofnodi’n 
ffurfiol  
 
Argymhelliad 6: 
 
Dylid ystyried ac egluro’r broses ‘atgyfeirio’ rhyng – asiantaeth ar 
gyfer achosion sydd ar hyn o bryd yn agored i’r AGC yng nghyswllt 
cyd-ddealltwriaeth ynglŷn â phroses a therminoleg rhwng yr AGC a 
phobl broffesiynol mewn asiantaethau eraill   
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Argymhelliad 7: 
 
Dylid ystyried ac egluro’r prosesau a phrotocolau cau achosion yng 
nghyswllt cau achosion gofal plant o fewn yr AGC, yn cynnwys y rôl 
oruchwylio  
 
Argymhelliad 8: 
 
Dylid ystyried ac egluro’r defnydd o’r Ffurflen Hysbysu Diogelu Plant 
a’r Protocol Rhyddhau o’r Ysbyty a ddefnyddir yng nghyd-destun yr 
ysbyty er mwyn sicrhau cyd-ddealltwriaeth ynglŷn â’u defnydd a’u 
harwyddocâd  
 
Argymhelliad 9: 
 
Dylid adolygu’r Cofnod Materion Diogelu yn Ymwneud â Phlant / Pobl 
Ifanc (ffurflen werdd) i sicrhau ei bod yn addas i’r diben. 
 
Argymhelliad 10: 
 
Dylai BIPBC ei gwneud yn ofynnol i reolwyr sicrhau fod anghenion 
hyfforddiant yng nghyswllt diogelu yn cael eu cwrdd yn y system 
werthuso a bod eu staff yn mynychu cyrsiau hyfforddiant priodol y 
manylir arnynt yn Strategaeth Hyfforddiant Diogelu’r Bwrdd Iechyd. 

 
 Argymhelliad 11: 

 
Dylai BIPBC ei gwneud yn ofynnol i holl arweinwyr clinigol sicrhau pan 
fo staff yn cofnodi pryderon diogelwch ar gofnodion atodol, yna bod y 
rhain yn cael eu cofnodi’n llawn ar y cofnod clinigol priodol. Dylid 
gweithredu ar hyn pan dderbynnir yr adroddiad hwn.  
 
Argymhelliad 12: 

 
Dylai BIPBC dynnu sylw meddygon ynglŷn â’r angen i ystyried prawf 
wrin tocsicoleg fel rhan o’r ymchwiliadau arferol a wneir pan 
dderbynnir y plentyn i’r ysbyty gydag afiechyd llym, pan y gwyddys 
fod rhieni’r plentyn hwnnw yn ddefnyddwyr cyffuriau, neu wedi bod 
yn ddefnyddwyr cyffuriau. Dylid coladu’r nifer o brofion a wneir a’r 
nifer o ganlyniadau positif a geir ac adrodd arnynt i’r Bwrdd ar ôl 12 
mis.  
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Argymhelliad 13: 
 
Dylai BIPBC mewn cysylltiad â’r GCS a staff gofal sylfaenol ystyried 
datblygu arolwg i bennu p’un a yw’r weithgaredd o roi symiau bychain 
o Fethadon i fabanod yn gyffredin yn y gymuned, yn dilyn yr hyn a 
ddynodwyd yn yr achos unigol hwn.  
 
Argymhelliad 14: 
 
Mae’r awdur trosolwg yn cytuno gydag awdur ARhM BIPBC y dylai 
mater hynod gymhleth o brofi am gyffuriau yng nghyd-destun lles 
plant sydd eisoes wedi ei amlygu ar lefel leol a chenedlaethol fod yn 
destun i adolygiad. 
 
Argymhelliad 15: 
 
Bod BIPBC mewn cysylltiad â’r BLlDP, GCS a PDC yn datblygu polisi 
yng nghyswllt dyrannu GwCS i ddefnyddwyr gwasanaeth sydd mewn 
perthynas â’i gilydd, os oes gan y naill neu’r llall neu’r ddau ohonynt 
blant. 
 
Argymhelliad 16: 
 
Dylai’r BLlDP, BIPBC a Phartneriaeth Diogelwch Cymunedol (PDC) sy’n 
gyfrifol am gydlynu’r Gwasanaethau Camddefnyddio Sylweddau: 
 
a) Gynnal hyfforddiant ar y cyd ar gamddefnyddio sylweddau yn 

cynnwys dynodi ac asesu effaith ar gapasiti rhiantu, monitro a 
rôl a chyfrifoldeb asiantaethau unigol 

b) Datblygu / mabwysiadu offerynnau asesu perthnasol mewn 
achosion dynodedig.  

 
Argymhelliad 17: 
 
Dylai’r BLlDP: 
a) Gynnal hyfforddiant ar y cyd mewn cam-drin domestig yn 

cynnwys diffiniad, dynodi ac asesu effaith ar gapasiti rhiantu a 
rôl a chyfrifoldeb asiantaethau unigol 

b) Datblygu / mabwysiadu offerynnau asesu perthnasol mewn 
achosion dynodedig.   

 
Argymhelliad 18: 
 
Dylid darparu hyfforddiant aml asiantaeth a datblygu protocol i 
weithio gydag achosion sy’n cynnwys plant, ble y gall gwrthsafiad a 
ffug ddiffyg cydymffurfio fod yn nodwedd.  
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Argymhelliad 19: 
Dylai BIPBC ddatblygu a gweithredu protocol i gefnogi pobl 
broffesiynol iechyd i gyflenwi dull cydlynol o ymdrin â gofal teuluol 
pan fo nifer o bobl broffesiynol iechyd yn ymwneud â chyflenwi 
gwasanaethau gofal sylfaenol ac eilaidd i deulu a ble bo awgrym o 
fregusrwydd mewn capasiti rhiantu. I weithredu ar hyn o fewn 6 mis i 
dderbyn yr adroddiad hwn. 
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6. ATODIAD -  ALLWEDD 
 
Plentyn 2   Testun yr Adolygiad Achos Difrifol hwn 
A    Sibling Plentyn 2 
B    Sibling Plentyn 2 
GDPCG   Gweithdrefnau Diogelu Plant Cymru Gyfan (2008) 
 
Fframwaith Asesu Fframwaith ar gyfer Asesu Plant mewn Angen a’u 

Teuluoedd, Cynulliad Cenedlaethol Cymru 2001. 
 
BIPBC    Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr 
DMP 2002   Deddf Mabwysiadu a Phlant 2002 
PMA    Plentyn Mewn Angen 
PC    Pediatrydd Cymunedol 
PDC    Partneriaeth Diogelwch Cymunedol 
YI    Ymwelydd Iechyd 
AC    Asesiad Cychwynnol 
ARhM    Adroddiad Rheoli Mewnol 
AALl    Awdurdod Addysg Lleol 
BLlDP    Bwrdd Lleol Diogelu Plant 
GPC    Gwasanaeth Prawf Cenedlaethol 
HGC    Heddlu Gogledd Cymru  
AAD    Adolygiad Achos Difrifol 
DAA    Datganiad Anghenion Addysgol 
NIY    Nyrs Iechyd Ysgol 
GIY    Gwasanaeth Iechyd Ysgol 
GCS    Gwasanaeth Camddefnyddio Sylweddau 
GwCS    Gweithiwr Camddefnyddio Sylweddau  
GC    Gweithiwr Cymdeithasol 
AGC    Adran Gwasanaethau Cymdeithasol 
AGC 2    Adran Gwasanaethau Cymdeithasol - arall 
 
YDdP 1989   Y Ddeddf Plant 1989 
YDdP 2004   Y Ddeddf Plant 2004 
DPGgG 2006 Diogelu Plant: Gweithio gyda’n Gilydd o dan y 

Ddeddf Plant 2004 (LlCC 2006) 
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