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Cyflwyniad  
Cefndir i’r Honiad dan y Ddeddf Datgelu er Lles y Cyhoedd 
 

1. Penderfynodd Bwrdd Lleol Diogelu Plant (BLlDP) Awdurdod B gynnal 

Adolygiad Achos Difrifol (AAD) yn dilyn marwolaeth plentyn fu’n byw yn 

eu hardal. Dechreuodd BLlDP Awdurdod B y broses AAD ym mis 

Chwefror 2012, ac ym mis Medi 2012 fe benderfynodd y dylid ceisio 

gwybodaeth oddi wrth Gyngor Sir Ceredigion. Roedd a wnelo’r 

wybodaeth a geisiwyd ag un o rieni’r plentyn. Darparwyd y cylch 

gorchwyl ar gyfer yr AAD i Gyngor Sir Ceredigion gyda’r cais am 

gwblhau adolygiad rheoli annibynnol (ARhA) o fewn ffrâm amser 

benodedig. Roedd y ffrâm amser hon wedi’i gosod yn flaenorol mewn 

cytundeb ag asiantaethau eraill a oedd hefyd yn cyfrannu at yr AAD.  

2. Yr Honiad a wnaed dan y Ddeddf Datgelu er Lles y Cyhoedd yw bod 

Cyngor Sir Ceredigion wedi methu â chwblhau’r ARhA gofynnol yn unol 

â’r canllawiau statudol perthnasol, sef Diogelu Plant: Gweithio gyda'n 

Gilydd o dan Ddeddf Plant 2004.  

 

Ffocws yr Ymchwiliad 
 

3. Yn sgil derbyn yr honiad a wnaed dan y Ddeddf Datgelu er Lles y 

Cyhoedd (PIDA), penderfynodd Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau 

Cymdeithasol Cymru (AGGCC) y byddai ymchwiliad â phwyslais 

penodol yn briodol. Byddai’r ymchwiliad yn ystyried y camau a 

gymerwyd wrth gomisiynu a chwblhau’r ARhA, ac ni fyddai’n 

canolbwyntio ar gynnwys ac ansawdd yr ARhA.  

 

Y cwestiynau penodol i roi sylw iddynt oedd: 

 

a) Beth oedd y camau a gymerwyd wrth gomisiynu a chwblhau’r ARhA.  

b) A gwblhawyd yr ARhA yn unol â’r canllawiau statudol?  

 

Proses yr Ymchwiliad 
 

4. Fe ymgymerodd arolygydd sesiynol AGGCC â’r ymchwiliad rhwng mis 

Rhagfyr 2013 a mis Chwefror 2014.  

5. Ym mis Medi 2013, fe benderfynodd BLlDP Awdurdod B y dylid gohirio’r 

AAD oherwydd ffactorau allanol ac, o ganlyniad, gohiriwyd pob ARhA 

hefyd, gan gynnwys un Cyngor Sir Ceredigion, hyd nes y byddai’r BLlDP 



 

wedi gwneud penderfyniadau pellach. Mae’r ymchwiliad hwn felly’n 

canolbwyntio ar ddigwyddiadau rhwng mis Medi 2012 a mis Medi 2013. 

 

6. Yn ystod y cyfnod amser dan sylw yn yr ymchwiliad hwn, cyflwynwyd 

canllawiau statudol diwygiedig yng Nghymru a gwnaeth Adolygiadau 

Ymarfer Plant ddisodli Adolygiadau Achosion Difrifol o 1af Ionawr 2013. 

Er ei bod yn bosibl bod y newid hwn wedi dylanwadu ar y meddylfryd, 

roedd y BLlDP yn dal i gynnal AAD hyd nes penderfynwyd ei ohirio ym 

mis Medi 2013.  

 
Darganfyddiadau 
 

7. Daeth yr ymchwiliad o hyd i enghreifftiau o arfer da yn ogystal â 

hepgoriadau a diffygion yn y camau a gymerodd Cyngor Sir Ceredigion 

wrth gynnal yr ARhA. Roedd arfer da yn cynnwys comisiynu’r ARhA yn 

ddi-oed ar y dechrau; rhoddwyd y cylch gorchwyl a’r ddogfennaeth 

angenrheidiol i awdur yr ARhA, a phenderfynwyd pwy dylid eu cyfweld. 

Penodwyd person priodol i fod yn gyswllt rhwng awdur yr ARhA a’r 

BLlDP a’i gomisiynodd. Cwblhawyd yr adroddiad mewn byr amser ac 

anfonwyd ef at y BLlDP erbyn y dyddiad gofynnol. Roedd y camau hyn 

yn arwydd o ddiwydrwydd a chydweithio positif.  

 

8. Fe nododd yr ymchwiliad hefyd rai diffygion a hepgoriadau yn y broses, 

yn enwedig o ran cyfweld aelodau allweddol o staff a chasglu a 

dadansoddi data. Gellid bod wedi rhoi sylw i’r diffygion hyn ar ddechrau 

mis Rhagfyr 2012 er mwyn sicrhau y dilynwyd y Canllawiau Statudol ac 

y glynwyd at y drefn briodol. Byddai hyn wedi sicrhau y gallai grŵp 

ysgrifenwyr yr AAD ystyried arwyddocâd posibl gwybodaeth nad oedd 

wedi’i chynnwys a’i dadansoddi ar y dechrau. Ni nodwyd cyfleoedd i roi 

adborth ac i ddysgu, ac ni wnaed unrhyw beth ynglŷn â’r cyfleoedd hyn 

bryd hynny.  

 

9. Hefyd, daethpwyd o hyd i ddiffygion o ran ymateb yn gyflym ac yn 

effeithiol i bryderon a godwyd gan un o’r rhai a gafodd eu cyfweld. Roedd 

y pryderon, a ysgogodd y gŵyn yn ddiweddarach, yn cynnwys pryderon 

ynglŷn â’r broses gyfweld, methiant i ddarparu cofnod o’r cyfweliad a 

methiant i gynnwys rhywfaint o wybodaeth roedd yr achwynydd o’r farn ei 

bod yn arwyddocaol ac y byddai peidio â’i chynnwys yn golygu y byddai’r 

AAD yn anghyflawn. Daeth ymchwiliad AGGCC i’r casgliad bod y rhain 



 

yn bryderon sylweddol y gellid bod wedi ymateb iddynt ac y gellid bod 

wedi gwerthuso eu harwyddocâd yn syth ar ôl eu codi er mwyn sicrhau y 

dilynwyd y drefn briodol.  

 

10. Daeth yr ymchwiliad o hyd i dystiolaeth bod uwch swyddogion wedi 

ymdrechu’n barhaus i ddatrys y pryderon a’r heriau yn y chwe mis ar ôl 

cyflwyno’r ARhA cyntaf ym mis Tachwedd 2012. Roedd hyn yn dangos 

ymrwymiad i weithio ar y cyd ar lefel uwch. Fodd bynnag, roedd yn 

anodd gweld sut roedd gwahanol rolau a chyfrifoldebau uwch 

swyddogion yn cael eu cydlynu i sicrhau bod yr ARhA yn cael ei reoli ’n 

effeithiol yn gyffredinol. Roedd penderfyniad gan y Prif Weithredwr i 

geisio cyngor cyfreithiol ynglŷn â’r rheidrwydd i gwblhau ARhA newydd 

yn dangos ymrwymiad i sicrhau y dilynwyd canllawiau statudol.  

 

11. Hefyd, er gwaethaf diwygio’r ARhA ddwywaith ym mis Mai 2013, gan 

ddilyn cyngor cyfreithiol allanol a dderbyniwyd, roedd rhai o’r 

hepgoriadau a’r diffygion cychwynnol yn parhau. Darparwyd sail ar 

gyfer y diwygiadau trwy ailedrych ar y ddogfennaeth yn unig, ac ni 

chynhaliwyd unrhyw gyfweliadau a oedd yn golygu bod yr Awdurdod 

wedi cymeradwyo pob un o’r tri ARhA heb i unrhyw bobl allweddol gael 

eu cyfweld wyneb-yn-wyneb a heb gofnodi cyfweliadau. Felly ni 

ddilynwyd y drefn briodol a chollwyd y cyfle i archwilio a dadansoddi’n 

fanwl gwybodaeth a allai fod wedi bod yn arwyddocaol.  

 
 
Casgliadau ac Argymhellion  

 

Mae i ARhA, fel y manylir arno yn Diogelu Plant: Gweithio gyda’n Gilydd o dan 

Ddeddf Plant 2004, ddau ddiben: 

 

 Darparu gwybodaeth i Fyrddau Lleol Diogelu Plant mewn fformat cyson 

i helpu i baratoi adroddiad trosolwg (paragraff 10.28).  

 ‘Edrych yn agored ac yn feirniadol ar arferion unigolion a’r sefydliad’. Y 

rhesymau am hyn yw ‘gweld a yw’r achos yn awgrymu y gellid ac y 

dylid gwneud newidiadau, ac os felly, nodi sut y dylid cyflawni’r 

newidiadau hynny’ (paragraff 10.25).  

 Er nad yw’r Canllawiau Statudol yn rhoi sylw i heriau posibl i ARhA, 

mae’r ymchwiliad hwn wedi dangos bod angen i ARhA fod yn 



 

gynhwysfawr, yn ystyriol ac yn briodol i’r amgylchiadau os yw i fodloni’r 

dibenion datganedig. Pan ddygwyd sylw Cyngor Sir Ceredigion at 

bryderon aelod o staff ynglŷn â digonolrwydd yr ARhA, dylid bod wedi 

cymryd camau’n ddi-oed i ddatrys y pryderon.  

 

Cydnabyddir na all Cyngor Sir Ceredigion wneud unrhyw beth pellach â’r 

ARhA tra bo’r broses AAD wedi’i gohirio. Fe fydd hi i fyny i Awdurdod B a’r 

BLlDP benderfynu beth fydd y camau nesaf a, phan fyddant wedi penderfynu, 

gall Cyngor Sir Ceredigion yna ymateb yn gyfatebol. Yn y cyfamser, 

argymhellir:  

 

 Trefnu sesiwn i roi’r wybodaeth ddiweddaraf ac adborth interim i’r staff 

dan sylw, yn unol â’r Canllawiau Statudol.  

 Os ailgychwynnir yr AAD ac os bydd Cyngor Sir Ceredigion yn ailafael 

mewn llunio’r ARhA, mae’n rhaid iddo sicrhau y caiff staff allweddol eu 

cyfweld wyneb-yn-wyneb ac y caiff nodiadau cyfweld eu darparu iddynt, 

yn unol â gofynion y Canllawiau Statudol.  

 Mae angen nodi gwersi o’r ymchwiliad hwn ar gyfer arferion y sefydliad 

(gan gynnwys arfer diogelu), rheoli, cyfathrebu ac ymgysylltu, a 

chymryd camau i roi’r gwersi a ddysgwyd ar waith.  

 




