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1. Cyflwyniad 

Mae’r adroddiad hwn yn ystyried ansawdd ac effeithiolrwydd gwaith cynllunio gofal 
a llwybrau mewn perthynas â diogelu a hyrwyddo canlyniadau plant a phobl ifanc sy’n 
derbyn gofal gan yr awdurdod lleol neu sy’n gadael gofal.

Cynhaliodd Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru (AGGCC) arolygiad 
ym mhob ardal awdurdod lleol yng Nghymru ac mae’r adroddiad yn defnyddio tystiolaeth 
o 220 o achosion ynghyd â barn plant, pobl ifanc a’u gofalwyr, a gweithwyr proffesiynol 
ar draws awdurdodau lleol ac asiantaethau partner. 
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2. Cefndir i’r arolygiad 

Mae’r ffaith y gall plant sy’n derbyn gofal ac unigolion sy’n gadael gofal fod yn agored 
i niwed wedi’i gydnabod ers tro ac fe’i hamlygwyd yn ddiweddar gan achosion llys 
ac ymchwiliadau proffil uchel gan gynnwys Rotherham, Rochdale a Swydd Rydychen. 
Roedd adroddiadau Comisiynydd Plant Cymru – ‘Ar Goll ar ôl Gofal’  a ‘Lleisiau Coll’ – 
hefyd yn cyfeirio at y ffaith bod plant sy’n derbyn gofal ac unigolion sy’n gadael gofal 
yn agored i niwed. 

Dywed ymchwil wrthym, er bod plant sy’n derbyn gofal ac unigolion sy’n gadael gofal 
yn cael profiadau cadarnhaol, y gall materion fel lleoliadau amhriodol, diffyg asesiadau 
cywir a sawl methiant o ran lleoliad, oll effeithio ar eu diogelwch. Mae’r ffactorau hyn 
yn gwneud plant sy’n derbyn gofal yn fwy agored i niwed ac, o bosibl, yn gwaethygu 
ymddygiad a allai beri risg ymhlith pobl ifanc. Mae canfyddiadau’r adroddiadau 
cenedlaethol hyn ac adroddiadau eraill yn ategu’r angen i fod yn effro i faterion diogelwch 
bob amser fel rhan o waith cynllunio gofal.

Er nad oedd yr ymchwiliadau uchod yn ymwneud yn uniongyrchol ag ymarfer yng 
Nghymru, roedd y materion a godwyd yn peri cymaint o bryder nes y penderfynwyd 
y dylai AGGCC gynnal arolygiad thematig o ymarfer cynllunio gofal gyda phwyslais 
penodol ar ddiogelu a rheoli risg.

Rhoddodd yr arolygiad hwn gyfle hefyd i adlewyrchu ar y cynnydd a wnaed mewn 
perthynas â materion a nodwyd mewn adolygiadau cenedlaethol cynharach a gynhaliwyd 
gan AGGCC, gan gynnwys:

• Adolygiad Cenedlaethol o Wasanaethau Swyddogion Adolygu Annibynnol 2008–09.

• Adroddiad cenedlaethol Diogelu ac Amddiffyn Plant yng Nghymru – Adolygiad  
o wasanaethau cymdeithasol awdurdodau lleol a byrddau lleol diogelu plant  
a gyhoeddwyd ym mis Hydref 2009. 

• Arolygiad cenedlaethol o ‘Rôl Cyfarwyddwr Statudol y Gwasanaethau Cymdeithasol’  
a gyhoeddwyd ym mis Mehefin 2013.
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3. Methodoleg    

Mae’r adroddiad cenedlaethol hwn yn crynhoi canfyddiadau ymweliadau arolygu 
a gynhaliwyd ym mhob un o’r 22 o awdurdodau lleol yng Nghymru rhwng mis Ionawr 
a mis Mai 2014. Roedd yr arolygiad yn rhan o raglen arolygu thematig genedlaethol 
AGGCC.

Nod yr arolygiad cenedlaethol oedd ystyried ansawdd gwaith cynllunio gofal wrth 
hyrwyddo’r canlynol:

• Cefnogi ac amddiffyn plant sy’n derbyn gofal ac unigolion sy’n gadael gofal yn effeithiol. 

• Nodi a rheoli natur agored i niwed a risg, gan gynnwys risg sy’n deillio o ymddygiad 
person ifanc a allai beri risg.

• Canlyniadau gwell i blant sy’n derbyn gofal ac unigolion sy’n gadael gofal. 

• Ymarfer ar sail hawliau a llais y plentyn.

Aeth yr arolygiad hefyd ati i ystyried sut roedd dealltwriaeth awdurdodau o anghenion plant 
sy’n derbyn gofal ac unigolion sy’n gadael gofal a’r risgiau a wynebir ganddynt yn llywio’r 
canlynol: 

• Cyfrifoldeb rhianta corfforaethol awdurdodau.

• Cynllunio strategol a chynllunio gwasanaethau.

• Disgwyliadau asiantaethau eraill a’r cyfraniadau a wneir ganddynt, gan gynnwys yr 
heddlu, addysg, iechyd a’r sector gwirfoddol.

• Y graddau y mae polisïau a chanllawiau yn darparu fframwaith effeithiol ar gyfer ymarfer 
rhyngddisgyblaethol da.

Cynhaliwyd pob ymweliad arolygu gan dri arolygydd a ymgymerodd â thri diwrnod 
a hanner o waith maes. Darparwyd amrywiaeth o ddogfennaeth gan yr awdurdod lleol, 
a archwiliwyd gan yr arolygwyr cyn yr ymweliad.

Dewiswyd sampl o ddeg o achosion i’w harchwilio ym mhob awdurdod lleol yn erbyn 
meini prawf diffiniedig a oedd yn canolbwyntio ar waith a wnaed o fewn cyfnod penodol 
gyda’r canlynol: 

Plant dros 11 oed sy’n derbyn gofal, ac unigolion sy’n gadael gofal y nodwyd eu bod 
yn agored i niwed o bosibl a/neu’n ymddwyn mewn ffordd a allai beri risg (atodiad 3).

Yn ystod yr arolygiad, aeth pob arolygydd ati i olrhain un o’r 10 o achosion yn y sampl drwy 
gyrchu cofnodion achos, a chynhaliwyd cyfarfodydd unigol gyda’r person ifanc a’i deulu. 
Cynhaliwyd cyfweliadau hefyd gyda’r gweithiwr cymdeithasol a’r rheolwr tîm a oedd yn 
gyfrifol am yr achos, yn ogystal â chyfarfod grŵp amlasiantaethol a oedd yn cynnwys yr 
holl weithwyr proffesiynol a gofalwyr a oedd yn ymwneud â chyflwyno’r cynllun gofal 
cyfredol. Cynhaliwyd cyfweliadau unigol neu grŵp gydag aelodau etholedig, swyddogion, 
staff, asiantaethau partner a darparwyr ym mhob awdurdod lleol hefyd.

Archwiliodd yr arolygwyr yr achosion a oedd yn weddill gan ddefnyddio systemau cofnodi 
ffeiliau achos electronig a phapur yr awdurdod lleol. Cafodd cyfanswm o 66 o achosion 
eu holrhain yn fanwl ac archwiliwyd 220 o achosion yn ystod yr arolygiad cenedlaethol.
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Er mwyn hyrwyddo diwylliant o ddysgu a rennir a thryloywder, ymestynnodd AGGCC 
wahoddiad i swyddog gwasanaethau cymdeithasol o bob awdurdod lleol ymuno 
â’r arolygwyr ar gyfer y diwrnod cyntaf a dreuliwyd yn darllen ffeiliau achos.

Cynhaliwyd grwpiau trafod ym mhob awdurdod lleol gyda phlant sy’n derbyn gofal  
(11+ oed) ac unigolion sy’n gadael gofal. Yn aml, roedd y bobl ifanc a ddaeth i’r cyfarfodydd 
hyn yn cynnwys y rheini o’r boblogaeth ehangach o blant sy’n derbyn gofal ac unigolion 
sy’n gadael gofal. Mae’r adroddiad hwn felly yn cyfeirio at dystiolaeth a roddwyd gan 
gyfanswm o 171 o blant a phobl ifanc sy’n derbyn gofal, 129 o unigolion sy’n gadael gofal 
a 178 o ymatebion a gafwyd i’r arolwg. Dyfyniadau gan y plant a’r bobl ifanc y siaradwyd 
â hwy yn ystod yr ymweliadau arolygu yw’r rhai yn yr adroddiad hwn. 

Mae’r enghreifftiau o ymarfer a amlygir yn yr adroddiad yn dangos gweithgarwch mewn 
agwedd benodol ar y gwaith. Ni fu’n bosibl cynnwys yr holl enghreifftiau a welwyd ac nid 
oes unrhyw awgrym eu bod yn adlewyrchu ymarfer canmoladwy ym mhob agwedd ar 
yr achos na bod y dulliau gweithredu eraill a welwyd gan yr arolygwyr yn llai gwerthfawr, 
pwysig neu arwyddocaol. 
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4. Nodweddion o’r sampl o ffeiliau  

Yr hyn rydym yn ei wybod
Yn ôl data a gyhoeddwyd1:

• Mae nifer y plant sy’n derbyn gofal yng Nghymru yn ystod y blynyddoedd diwethaf wedi 
cynyddu o 2,991 yn 1998 i 4,591 yn 2004, 4,784 yn 2006 a 5,755 yn 2014 (ar 31 Mawrth 
bob blwyddyn).

• Mae nifer y plant sy’n derbyn gofal ar draws awdurdodau lleol yng Nghymru yn amrywio 
o 67 i 684.

• Y categori mwyaf (58%) o blant yr oedd angen iddynt dderbyn gofal oedd plant a oedd 
wedi’u camdrin neu eu hesgeuluso.

• Yn ystod y flwyddyn hyd at 31 Mawrth 2006, roedd gan 47% o blant 16 oed neu 
drosodd nad oeddent yn derbyn gofal mwyach, o leiaf un cymhwyster TGAU neu GNVQ. 
Roedd y ffigur hwn wedi cynyddu i 58% yn 2014.

• Roedd 55% o’r bobl ifanc a oedd mewn cysylltiad ag awdurdodau lleol ac a gafodd eu 
pen-blwydd yn 19 oed yn y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2014, mewn addysg, 
hyfforddiant neu gyflogaeth. 

• Pobl ifanc rhwng 10 a 15 oed oedd y grŵp mwyaf o blant a oedd yn derbyn gofal, 
sef cyfanswm o 2,025 o blant. Roedd 975 o blant 16 ac 17 oed yn derbyn gofal. 
(31 Mawrth 2014)

• Mae astudiaethau ymchwil wedi dangos bod oedran presennol ac oedran pan 
ddechreuir derbyn gofal yn newidynnau hollbwysig a bod pobl ifanc dros 11 oed sy’n 
dod yn rhan o’r system yn aml yn wynebu llai o sefydlogrwydd o ran lleoliadau.2  

Roedd y meini prawf ar gyfer y plant a’r bobl ifanc yn yr arolygiad hwn yn fwriadol yn 
targedu rhai o’r materion rheoli achosion mwyaf heriol a chymhleth, a dim ond carfan fach 
o’r boblogaeth ehangach o blant sy’n derbyn gofal ac unigolion sy’n gadael gofal ym mhob 
awdurdod lleol a gynrychiolwyd yn y sampl. 

Cyn iddynt dderbyn gofal, roedd y rhan fwyaf o’r plant a’r bobl ifanc wedi profi 
rhywfaint o’r canlynol neu gyfuniad ohonynt:

• Diffyg rhianta, rhianta anhrefnus a rhianta cwbl annigonol yn aml.

• Camdriniaeth ac esgeulustod cronig.

• Cam-drin rhywiol, yn aml pan yn ifanc neu dros gyfnod parhaus.

• Amlygiad i effaith tor-perthynas, cam-drin domestig, ymddygiad troseddol, 
camddefnyddio sylweddau a materion iechyd meddwl.

1 Bwletinau ystadegol y Cynulliad Cenedlaethol 
2 Understanding permanence for looked after children: A review of research for the Care Inquiry Ebrill 2013  
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Ers iddynt dderbyn gofal, roedd profiadau’r person ifanc yn cynnwys cyfuniad 
cymhleth o’r canlynol: 

• Ymddieithrio oddi wrth eu teulu genedigol. 

• Uniaethu mwy â’u teulu genedigol a theimlo’n gryf mai cartref eu teulu eu hun sydd 
bwysicaf iddynt.

• Anhapusrwydd gyda’r amgylchiadau a arweiniodd at dderbyn gofal a ddim am gael 
teulu arall.

• Anallu i setlo naill ai gartref neu mewn lleoliad gofal.

Ymhlith y materion cyffredin eraill roedd:

• Ymddieithrio neu dangyflawni addysgol.

• Uniaethu gormod â ffrindiau a chymheiriaid a dibynnu gormod arnynt.

• Ynysu cymdeithasol. 

• Lles emosiynol gwael gan gynnwys hunan-barch isel.

• Diffyg ymddiriedaeth mewn oedolion gan gynnwys gweithwyr proffesiynol.

• Ymddwyn mewn ffordd a allai beri risg neu risg gysylltiedig sy’n deillio o fynd ar goll, 
y potensial i ddioddef neu gyflawni trosedd, camddefnyddio sylweddau a hunan-
niweidio.

Negeseuon gan blant a phobl ifanc 

“Dwi’n hapus, mae fy ngofalwr maeth yn neis a dwi’n gwybod na alla’ i fyw gyda fy 
mam, ond dw i a’m brawd yn oce.... Mae’r ysgol yn iawn ond byddai’n well gen i pe bai 
pethau’n wahanol a doeddwn i ddim yn derbyn gofal”. (Plentyn 12 oed sy’n derbyn 
gofal)
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5. Crynodeb o’r Canfyddiadau 

Thema 1 – Y Flaenoriaeth Gorfforaethol

Crynodeb o’r Canfyddiadau

Rhianta corfforaethol 
• Cadarnhaodd yr adolygiad fod ymwybyddiaeth dda o gyfrifoldebau diogelu a rhianta 

corfforaethol ymhlith aelodau a swyddogion corfforaethol. Fodd bynnag, roedd y graddau 
y câi’r ymwybyddiaeth hon ei throi’n gamau gweithredu pendant i helpu gwasanaethau 
plant i gyflwyno canlyniadau gwell i blant sy’n derbyn gofal ac unigolion sy’n gadael gofal, 
yn amrywio.

• Ar lefel strategol, roedd awdurdodau’n canolbwyntio’n gynyddol ar ddatblygu 
strategaethau ymyrryd yn gynnar er mwyn sicrhau bod angen i lai o blant dderbyn gofal. 
Fodd bynnag, mewn rhai awdurdodau, ni châi’r ffocws hwn ei ategu’n ddigonol gan 
bwyslais strategol parhaus ar sicrhau sefydlogrwydd a chanlyniadau da i’r plant hynny 
sydd eisoes yn derbyn gofal. Roedd yr awdurdodau gorau yn cydnabod bod angen y ddau.

• Roedd y rhan fwyaf o awdurdodau lleol wedi datblygu strategaeth rhianta corfforaethol 
a rennir ac roedd yr hyn a gyfatebai i fwrdd rhiant corfforaethol ar waith, ond roedd 
y statws a roddwyd i’r trefniadau hyn gan yr awdurdod lleol ac asiantaethau partner 
yn amrywio’n sylweddol.

• Yn aml, roedd cyflawniadau yn erbyn blaenoriaethau rhianta corfforaethol wedi’u 
cyfyngu’n ormodol i weithgareddau a rôl adrannau gwasanaethau cymdeithasol plant 
cynghorau. Roedd ymgysylltiad partneriaid iechyd a phartneriaid allanol eraill â threfniadau 
llywodraethu rhianta corfforaethol cynghorau yn gyfyngedig, os o gwbl.

• Mae angen i awdurdodau lleol sicrhau eu hunain bod aelodau’r bwrdd rhianta 
corfforaethol yn ddigon amrywiol a phrofiadol ym mhob adran i sicrhau bod 
y gwasanaethau a ddarperir i blant sy’n derbyn gofal ac unigolion sy’n gadael gofal 
yn diogelu ac yn hyrwyddo eu lles yn effeithiol.

• Roedd gallu byrddau rhianta corfforaethol i gynnal trosolwg cynhwysfawr o gynnydd 
plant sy’n derbyn gofal ac unigolion sy’n gadael gofal yn amrywio o hyd. Mae angen 
i fyrddau dalu mwy o sylw at ba mor dda y mae plant sy’n derbyn gofal yn ei wneud 
a deall y ffactorau ansoddol sy’n galluogi plant sy’n derbyn gofal i lwyddo yn well. 

• Roedd nifer o awdurdodau lleol wedi dadansoddi proffil demograffig y plant sy’n derbyn 
gofal ganddynt a’r unigolion sy’n gadael gofal ac roeddent yn deall y strategaethau i reoli’r 
galw. Fodd bynnag, ychydig iawn ohonynt a oedd wedi datblygu proffil o anghenion 
asesedig neu a allai gyfeirio at ddarlun thematig manwl o natur agored i niwed a risg. 
Dylai hyn fod yn rhan greiddiol o fusnes byrddau rhianta corfforaethol a dylai lywio gwaith 
comisiynu. 

• Mae angen i aelodau, swyddogion ac asiantaethau partner wneud mwy i sicrhau eu 
hunain bod nodau strategol yn cael eu datblygu’n effeithiol, eu perchenogi a’u rhoi ar 
waith mewn modd amserol ar draws gwasanaethau awdurdodau lleol ac asiantaethau 
partner.
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Partneriaethau strategol ar waith  
• Er gwaethaf pwyslais cynyddol ar gefnogi cyflawniad addysgol plant sy’n derbyn gofal, 

yn aml câi ei ddiffinio’n rhy gul yn nhermau cyrhaeddiad academaidd.

• Mae angen i uchelgeisiau rhianta corfforaethol awdurdodau lleol ar gyfer plant 
sy’n derbyn gofal gael eu cefnogi a’u perchenogi’n fwy effeithiol gan ysgolion. 
Adlewyrchwyd hyn yn y modd yr ymatebodd ysgolion unigol i dderbyn plant sy’n 
derbyn gofal neu’r modd yr aethant ati i ddiwallu eu hanghenion.

• Ar y cyfan, canfuwyd bod y gefnogaeth a roddwyd gan fyrddau iechyd i ddiwallu 
anghenion emosiynol ac iechyd meddwl plant sy’n derbyn gofal yn wan ac erys llawer 
i’w wneud i fodloni dyheadau’r polisïau a’r canllawiau sy’n gysylltiedig â ‘Tuag at Fywyd 
Sefydlog’ a ‘Law yn Llaw at Iechyd Meddwl’.

• Nid oedd y rhan fwyaf o awdurdodau wedi datblygu continwwm hyblyg o lety 
â chymorth a llety annibynnol i unigolion sy’n gadael gofal eto. O ystyried proffil 
y boblogaeth o blant sy’n derbyn gofal, mae hwn yn faes y bydd angen canolbwyntio’n 
sylweddol arno.

• Mae angen i gynghorau ganolbwyntio’n fwy ar ddatblygu cymorth sydd wedi’i 
integreiddio’n fwy effeithiol i unigolion sy’n gadael gofal. Roedd pobl ifanc agored 
i niwed yn cael eu siomi gan feini prawf cymhwysedd ar gyfer defnyddio gwasanaethau 
i oedolion. 

Lleoliadau  
• Er gwaethaf ymrwymiad cryf awdurdodau lleol i gynnig dewis o ran lleoliad a sicrhau 

sefydlogrwydd, roedd y rhan fwyaf ohonynt yn ei chael hi’n anodd recriwtio nifer 
digonol o ofalwyr maeth i ddarparu’r amrywiaeth a’r dewis yr oedd eu hangen 
o ran lleoliadau, yn enwedig i’r bobl ifanc hynny ag ymddygiad heriol ac anghenion 
ychwanegol. Nododd awdurdodau lleol fod diffygion tebyg yn y sector annibynnol hefyd. 
Mae’r prinder amlwg hwn o ran gofalwyr maeth yn creu heriau cymhleth ledled Cymru.

Eirioli  
• Roedd pob awdurdod lleol wedi comisiynu gwasanaethau eirioli ac roedd ymrwymiad 

cryf i hyrwyddo mynediad i’r gwasanaethau hyn. Roedd yr holl bobl ifanc a welwyd 
yn ystod yr arolygiad yn ymwybodol o’r gwasanaeth eirioli ac, ar y cyfan, roedd y rheini 
a oedd wedi ei ddefnyddio yn gadarnhaol am y gwasanaeth, os nad y canlyniad. 

• Câi’r rhan fwyaf o fyrddau rhianta corfforaethol adborth rheolaidd gan y gwasanaethau 
eirioli a chyfranogi, yn ogystal â gwybodaeth ac adborth ar unrhyw gwynion 
a dderbyniwyd gan blant sy’n derbyn gofal ac unigolion sy’n gadael gofal. 
Roedd awdurdodau lleol yn cydnabod na allai plant a leolwyd y tu allan i Gymru 
ddefnyddio’r gwasanaeth eirioli yn eu hiaith gyntaf bob amser ac roeddent wrthi’n 
ceisio mynd i’r afael â hyn.

Cyfranogi
• Roedd awdurdodau lleol yn gweithio’n galed i ganfod ffyrdd o gynnwys plant sy’n 

derbyn gofal yn yr agenda gyfranogi ehangach, ond roedd galluogi plant sy’n derbyn 
gofal ac unigolion sy’n gadael gofal i ddylanwadu ar bolisïau ac arferion yn peri her 
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i’r mwyafrif ohonynt o hyd. Roedd rhai unigolion sy’n gadael gofal o’r farn y gallai 
awdurdodau fanteisio’n fwy ar eu dealltwriaeth o ‘dderbyn gofal’ er mwyn cefnogi  
plant eraill sy’n derbyn gofal.

Gweithlu  
• Er gwaethaf pwyslais cryf ar y gweithlu a gwelliannau ym maes recriwtio, gwelwyd 

tystiolaeth bod anghydbwysedd o ran lefel profiad gweithwyr cymdeithasol mewn 
adrannau gwasanaethau cymdeithasol plant. Yn aml, roedd awdurdodau lleol yn dibynnu 
ar staff llai profiadol ac roedd llwythi achosion yn uchel. Yn aml, roedd yr aelodau hynny 
o staff yn rheoli achosion cymhleth, a gosodai hyn faich ychwanegol sylweddol ar 
y rheolwyr a oedd yn eu gorchwylio i sicrhau bod eu harferion yn ddiogel ac yn effeithiol. 
Roedd rhai awdurdodau yn ei chael hi’n anodd recriwtio ar lefel rheolwyr tîm hefyd.

• Mewn rhai awdurdodau, golygai pwysau llwythi achosion nad oedd staff yn gallu 
blaenoriaethu anghenion plant sy’n derbyn gofal na mynd i’r afael â hwy’n gyson. 
Golygai hyn fod ansawdd ac amseroldeb y gwasanaeth yn anghyson ledled Cymru.

Bwrdd Diogelu Plant  
• Mae angen cryfhau’r cysylltiadau rhwng y bwrdd rhianta corfforaethol a’r byrddau 

diogelu plant er mwyn sicrhau bod ganddynt berchenogaeth glir o agenda diogelu  
ar y cyd ar gyfer plant sy’n derbyn gofal.

• Mae angen i fyrddau diogelu plant gryfhau’r systemau sydd ar waith ar gyfer casglu, 
rhannu a dadansoddi gwybodaeth amlasiantaethol sy’n ymwneud â phryderon am les 
plant sy’n derbyn gofal, gan gynnwys y rheini a leolir y tu allan i’w hawdurdod lleol. 

• Mae angen i fyrddau diogelu plant ddatblygu dull mwy systematig o sicrhau ansawdd 
arferion diogelu mewn perthynas â phlant sy’n derbyn gofal ac unigolion sy’n gadael 
gofal.

Thema 2: Cynllunio Gofal a Llwybrau

Crynodeb o’r canfyddiadau

Asesiadau  
• Yn aml, ni châi cynlluniau gofal y plant a’r bobl ifanc hynny a dderbyniai ofal am gyfnod 

hir eu llywio gan asesiad diweddar a oedd yn ategu’r penderfyniadau a wnaed. 

Cynllunio gofal  
• Yn aml, nid oedd y cynlluniau gofal a welwyd yn adlewyrchu’r ymyrraeth a’r cymorth 

cadarnhaol a ddarparwyd, na’r gwahaniaethau amlwg a oedd yn cael eu gwneud i fywyd 
y plentyn. 

• Nid yw cynlluniau gofal ond mor effeithiol â’r canlyniadau a gyflawnir ganddynt i blant 
sy’n derbyn gofal ac unigolion sy’n gadael gofal. Roedd gan y rhan fwyaf o blant a phobl 
ifanc gynllun gofal neu gynlluniau llwybrau cyfredol ond nid oedd ansawdd y cynlluniau 
hynny bob amser yn ddigonol i nodi’r gwasanaethau yr oedd eu hangen arnynt. 

• Nid oedd y rhan a chwaraewyd gan y plant, y bobl ifanc a’r bobl a oedd yn gofalu 
amdanynt yn natblygiad y cynllun gofal bob amser yn glir.
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Cynllunio llwybrau  
• Nid oedd cynlluniau llwybrau cychwynnol yn cael eu hategu’n gyson gan asesiad 

o ansawdd da ac nid oedd gan bob un o’r rheini a oedd yn gadael gofal gynllun llwybr. 

• Roedd unigolion sy’n gadael gofal yn gadarnhaol ar y cyfan am y cymorth a gawsant gan 
eu cynghorwyr personol, er nad oeddent bob amser yn deall y gwahaniaeth rhwng rôl 
y gweithiwr cymdeithasol a rôl y cynghorydd personol, na’r systemau cynllunio gwahanol. 

Cofnodion achos  
• Ar y cyfan, nid oedd safon cofnodion achos yn uchel, ac nid oedd ymweliadau ac 

adroddiadau gan weithwyr cymdeithasol bob amser yn hawdd i’w canfod ar system 
electronig yr awdurdodau eu hunain. 

Risg a natur agored i niwed  
• Cadarnhaodd yr arolygiad fod staff yn deall bod plant sy’n derbyn gofal ac unigolion 

sy’n gadael gofal yn agored i niwed ac roedd cryn dipyn o waith wedi’i wneud i godi 
ymwybyddiaeth o’r gwaith o nodi a rheoli ffactorau risg. 

• Nid oedd yn amlwg bob amser i ba raddau yr oedd pobl ifanc yn cyfrannu at gynlluniau 
rheoli risg nac i ba raddau yr oeddent yn ymwybodol ohonynt. 

• Mae angen deall asesiadau risg a matrics asesu risg yn well fel ffordd o lywio barn 
broffesiynol a phenderfyniadau. Mae angen dealltwriaeth a rennir o risg ymhlith pob 
gweithiwr proffesiynol a phob asiantaeth. Nid oedd y cynnydd a wnaed i liniaru risg bob 
amser yn cael ei werthuso na’i gofnodi’n dda.

• Mae angen i’r broses o asesu a rheoli risg, yn enwedig lle y mae mwy nag un asiantaeth 
dan sylw, gael ei chofnodi a’i rhannu’n fwy effeithiol. Byddai awdurdodau lleol a 
phartneriaid yn cael budd drwy symleiddio’r systemau rheoli risg sydd ar waith er mwyn 
osgoi achosion o ddyblygu a sicrhau bod y diben a rennir yn fwy clir i’r holl bartïon dan 
sylw.

• Byddai awdurdodau lleol a phartneriaid yn cael budd o brosesau dysgu a rennir er mwyn 
nodi’r hyn sydd wedi gweithio’n dda i blant o ran lliniaru risg. Dylai’r dysgu hwn gynnwys, 
yn benodol, safbwyntiau plant, pobl ifanc a’u gofalwyr.

Iechyd emosiynol ac iechyd meddwl  
• Er gwaethaf gwaith ymroddedig iawn gan unigolion yn y sector iechyd, nid oedd 

y gwasanaethau iechyd a oedd yn eu cyflogi yn rhoi blaenoriaeth ddigonol i anghenion 
emosiynol ac iechyd meddwl plant sy’n derbyn gofal ac unigolion sy’n gadael gofal. 
Yn sgil hynny, cafodd y cyfrifoldeb ei ysgwyddo gan wasanaethau cymdeithasol plant 
awdurdodau lleol. 

• Cydnabuwyd bod  diffyg cysylltiad hirdymor rhwng y trothwy mynediad a ddefnyddir 
gan Wasanaeth Iechyd Meddwl Plant a’r Glasoed (CAMHS) ac anghenion gwydnwch 
emosiynol plant sy’n derbyn gofal ac unigolion sy’n gadael gofal. 

• Mae angen mynd i’r afael ar frys â’r hawl sydd gan blant sy’n derbyn gofal ac unigolion 
sy’n gadael gofal i gael amrywiaeth briodol o wasanaethau i ddiwallu eu hanghenion 
iechyd seicolegol ac emosiynol, pan fo angen y ddarpariaeth honno arnynt ac am gyhyd 
ag y bydd ei hangen, gan gynnwys y cyfnod pan maent yn tyfu’n oedolion, a hynny ar 
lefel Cymru gyfan.
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Thema 3: Diogelu

Crynodeb o’r Canfyddiadau

Amddiffyn Plant  
• Defnyddiwyd prosesau amddiffyn plant yn briodol i reoli pryderon ynghylch lles neu 

ddiogelwch plant y nodwyd bod angen eu hamddiffyn, ac arweiniodd ymyriadau 
at gymryd camau cychwynnol prydlon. 

• Roedd gan reolwyr rai systemau gwybodaeth a ddatblygwyd yn dda i gefnogi 
cydymffurfiaeth â gweithdrefnau amddiffyn plant statudol, ond ni ellid dadansoddi’r 
rhain bob amser o ran statws plant sy’n derbyn gofal.

• Gwelwyd tystiolaeth dda bod asiantaethau yn cymryd y risgiau a wynebir gan blant sy’n 
derbyn gofal o ddifrif. Canfuwyd bod pob asiantaeth yn cydweithio’n dda er mwyn mynd 
i’r afael ag achosion o gamfanteisio’n rhywiol ar blant a phlant sydd ar goll o leoliadau.

• Er ei bod hi’n hollbwysig glynu’n agos wrth y polisi, ymhlith y ffactorau a wnai 
wahaniaeth yn aml wrth reoli’r materion hyn roedd ansawdd yr asesiad, sgiliau 
staff o ran helpu plant gydag anghenion cymhleth o’r fath a gwydnwch ac ansawdd 
cydberthynas y plant a’r bobl ifanc â’u gofalwyr. 

• Er bod dealltwriaeth dda ar y cyfan o weithdrefnau a throthwyon amddiffyn plant 
statudol, roedd angen mwy o eglurder ynghylch y gydberthynas rhwng prosesau 
amddiffyn plant, rheoli risg a chynllunio gofal, yn enwedig ar gyfer plant sy’n derbyn 
gofal ac unigolion sy’n gadael gofal sy’n ymddwyn mewn ffordd a allai beri risg. 
Byddai datblygu system fel cynhadledd risg amlasiantaeth yn un ffordd o sicrhau bod 
camau cydgysylltiedig effeithiol yn cael eu cymryd i leihau risg.

Thema 4: Adolygiadau

Crynodeb o’r Canfyddiadau

Cydymffurfio â Chanllawiau  
• Nododd yr arolygiad fod adolygiadau cael eu cynnal mewn modd amserol ar y cyfan 

ac yn cael eu trefnu yn ôl yr angen er mwyn adlewyrchu amgylchiadau’r person 
ifanc. Er iddo gael ei flaenoriaethu gan weithwyr proffesiynol perthnasol, nid oedd 
presenoldeb bob amser yn gyson.

• Mae angen sicrhau bod y gydberthynas rhwng yr adolygiad a dulliau eraill o wneud 
penderfyniadau yn fwy clir. Mae angen eglurder ynghylch statws “casgliadau” 
neu “benderfyniadau” a wneir sydd wedyn yn destun proses neu banel mewnol arall.

• Mae angen i awdurdodau lleol oruchwylio eu prosesau adolygu yn achlysurol, gan 
ystyried y ffyrdd y maent yn cynnal y momentwm wrth roi cynlluniau ar gyfer plant 
ar waith, a gwersi ar gyfer yr awdurdod lleol ar sut i wella gwasanaethau.
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Swyddogion Adolygu Annibynnol 
• Roedd gan bob awdurdod drefniadau ar waith ar gyfer swyddogion adolygu annibynnol 

ond roedd gwydnwch y gwasanaeth yn anghyson ac, yn aml, nodwyd bod llwythi 
achosion yn heriol.

• Yn aml, nid oedd y gwasanaeth adolygu annibynnol yn ystyried ei fod yn darparu 
swyddogaeth sicrhau ansawdd craidd ac yn chwarae rôl o ran gwella perfformiad. 
Nid oedd swyddogion adolygu annibynnol o fewn awdurdodau a rhyngddynt bob amser 
yn ddigon hyderus i arfer eu hawdurdod eu hunain nac awdurdod eu rôl.

• Er gwaethaf ymdrechion i sicrhau bod adolygiadau yn fwy cynhwysol, nid oedd 
swyddogion adolygu annibynnol bob amser yn cynnal cyfarfodydd ystyrlon â phlant 
a phobl ifanc cyn adolygiadau neu ar ôl eu cynnal. Yn gyffredinol, mae angen i’r 
gwasanaeth adolygu annibynnol wella’r ffordd y mae’n ymgysylltu â phlant sy’n derbyn 
gofal, yn gwrando arnynt ac yn adlewyrchu eu barn.

Adroddiadau Adolygu 
• Nid oedd adroddiadau gweithwyr cymdeithasol ac asiantaethau eraill ar gyfer 

adolygiadau plant sy’n derbyn gofal bob amser yn amserol ac, mewn rhai achosion, 
nid oeddent yn nodi digwyddiadau arwyddocaol na’r cynnydd a wnaed yn erbyn 
y cynllun.

• Ni châi cofnodion y cyfarfodydd adolygu eu darparu’n brydlon bob amser ac nid oeddent 
yn cefnogi perchenogaeth a rennir o’r hyn y cytunwyd arno.

Proses adolygu  
• Soniodd y rhan fwyaf o’r bobl ifanc a gyfwelwyd wrth yr arolygwyr eu bod yn cael eu 

hannog i fynd i’w hadolygiadau, yn cael eu hysbysu’n rheolaidd am y gwasanaeth eirioli 
annibynnol ac yn cael eu hannog i’w ddefnyddio. 

• Er gwaethaf ymdrech sylweddol gan staff, a hyd yn oed pan gafwyd cymorth eiriolwr, 
soniodd llawer o blant sy’n derbyn gofal wrth yr arolygwyr bod yn well ganddynt beidio 
â mynd i’w hadolygiad.

• Roedd llawer o’r pryderon a godwyd gan blant yn adlewyrchu diffyg thematig, sef nad 
yw adolygiadau yn sicrhau, mewn ffordd ystyrlon ac effeithiol, bod cynlluniau gofal yn 
cyflawni’r hyn y mae angen iddynt eu cyflawni er mwyn gwella canlyniadau. 

Negeseuon gan blant sy’n derbyn gofal ac unigolion sy’n gadael gofal  

“Doeddwn i ddim yn hoffi bod mewn gofal ond dyna’r peth gorau i mi. Pe na bawn 
i wedi mynd i mewn i ofal, dwi ddim yn credu y byddai gen i unrhyw fath o fywyd 
nawr. Dwi yn y brifysgol a dwi’n gwneud yn iawn ond dwi’n dal i boeni am fy nheulu“ 
(Unigolyn sy’n gadael gofal)
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6. Negeseuon a Chanfyddiadau Allweddol

Mae angen i aelodau, swyddogion ac asiantaethau partner sicrhau bod trefniadau ar waith 
i sicrhau eu hunain bod nodau strategol yn cael eu datblygu’n effeithiol, eu perchenogi 
a’u troi’n gamau gweithredu amserol ar draws awdurdodau lleol a sefydliadau partner, 
er mwyn gwella canlyniadau i blant sy’n derbyn gofal ac unigolion sy’n gadael gofal. 

Mae gormod o blant sy’n derbyn gofal ac unigolion sy’n gadael gofal yn methu o hyd 
â chael gafael ar yr amrywiaeth o wasanaethau priodol i ddiwallu eu hanghenion iechyd 
seicolegol ac emosiynol, pan fo angen y gwasanaethau hynny arnynt ac am ba hyd bynnag 
y mae eu hangen. Mae angen gweithredu ar frys ledled Cymru i fynd i’r afael â’r diffyg 
hwn yn y gwasanaethau a ddarperir. 

Er bod dealltwriaeth dda o brosesau a throthwyon amddiffyn plant statudol ar y cyfan, mae 
angen i’r gydberthynas rhwng trefniadau diogelu plant a phrosesau rheoli risg a chynllunio 
gofal fod yn fwy clir, yn enwedig ar gyfer plant sy’n derbyn gofal ac unigolion sy’n gadael 
gofal. Byddai datblygu system fel cynhadledd risg amlasiantaeth yn ddull cyson o sicrhau 
bod camau cydgysylltiedig effeithiol yn cael eu cymryd i leihau risg.

Er bod ffocws strategol cryf ar ddatblygu strategaethau ymyrryd yn gynnar er mwyn 
sicrhau bod angen i lai o blant dderbyn gofal, ni châi’r ffocws hwn ei ategu bob amser gan 
bwyslais strategol parhaus ar sicrhau sefydlogrwydd a chanlyniadau da i’r plant hynny 
sydd eisoes yn derbyn gofal. Mae’n hollbwysig bod awdurdodau lleol a’u partneriaid yn 
cydnabod bod angen strategaeth ymyrryd yn gynnar a strategaeth sefydlogrwydd sy’n 
sicrhau’r canlyniadau gorau i blant sydd eisoes yn derbyn gofal. 

Roedd llawer o’r pryderon a godwyd gan blant yn adlewyrchu diffyg thematig, sef nad 
yw adolygiadau yn sicrhau, mewn ffordd ystyrlon ac effeithiol, bod cynlluniau gofal yn 
cyflawni’r hyn y mae angen iddynt eu cyflawni er mwyn gwella canlyniadau. Byddai’n 
fuddiol mynd ati i ddiwygio’r trefniadau statudol presennol ar gyfer cynllunio gofal ac 
adolygu achosion er mwyn sicrhau eu bod yn fwy effeithiol ac yn rhoi mwy o gymorth 
i wella canlyniadau i blant sy’n derbyn gofal ac unigolion sy’n gadael gofal. Rhaid i unrhyw 
adolygiad o drefniadau statudol gael ei gynnal ar y cyd â phlant a phobl ifanc. 
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7.  Themâu

Thema 1: Y Flaenoriaeth Gorfforaethol    
Aeth yr arolygiad ati i ystyried sut roedd awdurdodau lleol yn cyflawni eu rolau a’u 
cyfrifoldebau rhianta corfforaethol o ran hyrwyddo sefydlogrwydd, diogelwch a chanlyniadau 
gwell i blant sy’n derbyn gofal ac unigolion sy’n gadael gofal.

Materion a Nodwyd  

Thema 1: Trefniadau Strwythurol   
Roedd y trefniadau strwythurol a ategai’r ddarpariaeth gwasanaethau cymdeithasol plant yn 
amrywio rhwng awdurdodau lleol ac nid oedd yn bosibl dod i’r casgliad bod y weledigaeth 
a oedd yn sail i un model strwythurol yn well nag un arall o ran sicrhau canlyniadau da 
i blant sy’n derbyn gofal ac unigolion sy’n gadael gofal. Fodd bynnag, roedd yn amlwg bod 
y nodweddion canlynol yn gysylltiedig â chanlyniadau gwell i blant sy’n derbyn gofal:

• Trefniadau strwythurol sefydlog a pharhad o ran rolau uwch arweinwyr gwasanaethau 
plant.

• Ffocws corfforaethol cryf a ffocws cryf ymhlith aelodau etholedig ar ddiwallu anghenion 
plant sy’n derbyn gofal, yn enwedig drwy gyfrwng trefniadau rhianta corfforaethol cadarn.

• Dull strategol wedi’i ddatblygu’n effeithiol o ddadansoddi anghenion y boblogaeth, 
cynllunio gwasanaethau a chynllunio sefydlogrwydd.

• Gwasanaethau hyblyg wedi’u datblygu’n dda a all ymateb i anghenion unigolion sy’n 
gadael gofal.

• Ymgysylltu â phlant sy’n derbyn gofal ac unigolion sy’n gadael gofal a gwrando arnynt. 

• Gwerthfawrogiad realistig o’r costau sy’n gysylltiedig â diwallu anghenion plant sy’n 
derbyn gofal wedi’i gysylltu â sicrwydd ansawdd da. 

• Trefniadau strwythurol sy’n adlewyrchu’n effeithiol atebolrwyddau cyfarwyddwr statudol 
y gwasanaethau cymdeithasol.

Arweinyddiaeth Strategol  
Cafodd gwasanaethau cymdeithasol plant, rhianta corfforaethol a diogelu plant eu cynnwys 
fel blaenoriaethau yn nogfennau polisi strategol pob awdurdod lleol. Adlewyrchai pob dogfen 
strategol a adolygwyd y saith nod craidd y mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i’w 
cyflawni, sy’n crynhoi confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar hawliau’r plentyn.

Roedd aelodau a swyddogion corfforaethol yn fwy ymwybodol o gyfrifoldebau diogelu 
a rhianta corfforaethol eu hawdurdod o gymharu â’r hyn a nodwyd yn arolygiad 
cenedlaethol AGGCC Diogelu Plant yng Nghymru 20093. Fodd bynnag, roedd y graddau 
y câi’r ymwybyddiaeth hon ei throi’n gamau gweithredu pendant i helpu gwasanaethau 
plant i gyflwyno canlyniadau gwell i blant sy’n derbyn gofal ac unigolion sy’n gadael gofal, 
yn amrywio.

3 Adroddiad cenedlaethol Diogelu ac Amddiffyn Plant yng Nghymru – Adolygiad o wasanaethau cymdeithasol awdurdodau 
lleol a byrddau lleol diogelu plant a gyhoeddwyd ym mis Hydref 2009
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Cadarnhaodd yr arolygwyr ganfyddiadau Arolygiad Cenedlaethol 2013 ynghylch rôl 
y Cyfarwyddwr Statudol, sef: 

“Mae gan Bennaeth y Gwasanaeth Cyflogedig rôl ganolog o ran grymuso Cyfarwyddwr 
statudol y Gwasanaethau Cymdeithasol a sicrhau bod y seilwaith corfforaethol yn ei helpu 
i gyflawni ei atebolrwyddau statudol”.4

Roedd cydnabyddiaeth gorfforaethol gynyddol ymhlith swyddogion ac aelodau o’r her 
gymhleth y mae cynghorau yn ei hwynebu o ran sicrhau cydbwysedd rhwng anghenion 
amrywiol a dynamig y boblogaeth o blant sy’n derbyn gofal a’r pwysau cynyddol a sylweddol 
ar adnoddau. Roedd y rhan fwyaf o awdurdodau, yn enwedig y rheini lle’r oedd cynnydd 
parhaus wedi bod yn nifer y plant sy’n derbyn gofal, wedi gwneud gwaith sylweddol 
i ddadansoddi’r rhesymau dros hyn ac wedi datblygu systemau a oedd yn nodi proffil 
cyffredinol y boblogaeth hon a’r plant a oedd ar ffiniau gofal. 

Roedd awdurdodau lleol yn defnyddio’r wybodaeth hon i lywio eu strategaeth leoli a sicrhau 
bod llai o blant a phobl ifanc yn derbyn gofal y tu allan i’r ardal. Er bod rhesymau da dros fod 
eisiau sicrhau bod llai o blant yn cael eu lleoli y tu allan i’r sir, y brif ystyriaeth a ddylai ategu 
unrhyw benderfyniad bob amser yw diwallu anghenion y plentyn.

Roedd awdurdodau lleol hefyd yn ystyried ‘strategaethau lleihau diogel’ mewn perthynas â’u  
poblogaethau o blant sy’n derbyn gofal. Ar gyfer yr ystod hŷn o blant, roedd hyn yn cynnwys 
defnyddio gorchmynion cyfreithiol amgen fel Gorchymyn Gwarcheidiaeth Arbennig; ailuno â’r 
teulu, yn aml gan ddefnyddio rheoliadau lleoli gyda rhieni; neu broffilio’r bobl ifanc hynny sy’n 
gallu symud tuag at fyw’n annibynnol. Er mwyn bod yn llwyddiannus, mae angen deall natur 
gymhleth ac arbenigol y cyfryw waith ac mae angen dyrannu adnoddau er mwyn sicrhau bod 
y plentyn yn wynebu cyn lleied o risgiau â phosibl mewn perthynas â’r tarfu ar leoliadau.

Nodwyd pryder bod y ffocws corfforaethol ar ymyriadau cynnar yn aml yn cael ei lywio’n 
bennaf gan yr angen i leihau costau yn erbyn cyllideb sy’n crebachu. Er bod hyn yn amlwg yn 
briodol yn ariannol, nid oedd y disgwyliadau ynghylch pa mor gyflym y byddai modd ail-gyflunio 
gwasanaethau yn ddiogel a sicrhau arbedion bob amser yn realistig, gan ystyried y tymor 
byr iawn yn hytrach na’r tymor canolig a’r tymor hwy. Yn aml hefyd, tanamcangyfrifwyd yn 
sylweddol y buddsoddiad parhaus y byddai ei angen ar y cyfryw strategaethau.

Casgliad

Un ffactor hollbwysig wrth ddatblygu ffocws strategol effeithiol ar sicrhau canlyniadau 
gwell i blant sy’n derbyn gofal oedd y graddau y byddai asiantaethau partner yn cyfrannu’n 
rhagweithiol at y flaenoriaeth hon. Er gwaethaf rhai cydberthnasau gwaith da, roedd 
ymgysylltiad partneriaid â chyd-drefniadau cynllunio yn gyfyngedig ac yn aml wedi’i gyfyngu 
i rôl cynghori. Dangoswyd hyn ym meysydd lles emosiynol a’r llety a ddarperir i unigolion sy’n 
gadael gofal. Yn y ddau faes hyn, roedd rhy ychydig o dystiolaeth bod partneriaid yn cynllunio 
neu’n datblygu gwasanaethau yn benodol ar gyfer plant sy’n derbyn gofal ac unigolion sy’n 
gadael gofal. 

Byrddau rhianta corfforaethol
Roedd gan bob awdurdod lleol drefniadau llywodraethu ar waith i oruchwylio a chyflawni ei 
gyfrifoldebau rhianta corfforaethol ac roedd y rhan fwyaf ohonynt wedi datblygu strategaeth 

4 Arolygiad cenedlaethol AGGCC o ‘Rôl Cyfarwyddwr Statudol y Gwasanaethau Cymdeithasol’ a gyhoeddwyd ym mis 
Mehefin 2013
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rhianta corfforaethol a rennir a adlewyrchai’r egwyddorion yng nghanllawiau Llywodraeth 
Cymru ‘Pe bai’n blentyn i mi’. Fodd bynnag, roedd trefniadau awdurdodau lleol ar gamau 
datblygu gwahanol. 

Enghraifft o ymarfer:  Rhianta corfforaethol  

Roedd sawl awdurdod wedi datblygu, neu wrthi’n datblygu addewidion rhianta 
corfforaethol i blant sy’n derbyn gofal ac unigolion sy’n gadael gofal fel rhan o’u 
strategaeth rhianta corfforaethol, gyda’r bwriad o fonitro a gwerthuso cynnydd yn erbyn 
eu herbyn. (Trefdraeth, Sir Benfro)

Er enghraifft, roedd y cyfryw addewidion yn cynnwys:

• Sicrhau bod plant sy’n derbyn gofal yn cael lleoliadau o ansawdd da lle byddant yn 
teimlo’n ddiogel, yn cael eu gwerthfawrogi ac yn cael gofal gan ofalwyr rhagorol.

• Sicrhau bod plant sy’n derbyn gofal yn cyflawni’r canlyniadau addysgol gorau posibl.

• Gwella canlyniadau iechyd plant sy’n derbyn gofal a sicrhau eu bod yn cael gofal iechyd 
priodol a chyngor priodol ar iechyd.

• Cefnogi ac annog plant sy’n derbyn gofal i fwynhau ystod eang o weithgareddau 
hamdden, diwylliannol, chwaraeon a chymdeithasol i’w galluogi i gyflawni eu potensial.

• Helpu plant sy’n derbyn gofal ac unigolion sy’n gadael gofal i baratoi ar gyfer y dyfodol 
a gwneud dewisiadau cadarnhaol er mwyn byw’n annibynnol a dod yn aelodau 
llwyddiannus a bodlon o gymdeithas.

Ymhlith yr enghreifftiau eraill roedd:

• Siarter ar gyfer plant sy’n derbyn gofal a oedd yn pennu’r safonau y byddai’r awdurdod 
lleol yn anelu at eu cyrraedd ar gyfer plant sy’n derbyn gofal. (Sir Gaerfyrddin)

• Roedd un awdurdod wedi ymgorffori Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r 
Plentyn a hawliau plant ym mholisi’r cyngor. (Abertawe)

 
Canfu’r arolygwyr fod y statws a briodolwyd i fyrddau rhianta corfforaethol (byrddau) 
gan gynghorau ac asiantaethau partner, a’r gwahaniaethau o ran statws yr aelodau a’r 
trefniadau ar gyfer sicrhau craffu ac atebolrwydd effeithiol yn amrywio’n sylweddol. 
Roedd y byrddau gorau yn cynnwys aelodau a allai herio perfformiad, cyfarwyddo gwelliant 
a dylanwadu ar ganlyniadau ar gyfer plant sy’n derbyn gofal ac unigolion sy’n gadael 
gofal. Mewn rhai enghreifftiau da, nodwyd bod prif weithredwr ac arweinydd y cyngor 
yn hyrwyddwyr cryf dros blant a phobl ifanc.

Roedd effeithiolrwydd nifer o fyrddau wedi’i rwystro gan newid sefydliadol, newidiadau 
o ran aelodaeth a diffyg awdurdod canfyddedig. Nid oedd y byrddau hyn wedi symud y tu 
hwnt i lefel fforwm trafod eto. Roedd aelodau yn dod yn fwy hyderus yn eu rôl rhianta  
corfforaethol wrth iddynt fagu profiad. Roedd gallu byrddau i gynnal trosolwg cynhwysfawr 
o gynnydd plant sy’n derbyn gofal ac unigolion sy’n gadael gofal yn amrywio, ac nid 
oedd y rhan fwyaf ohonynt yn ymwybodol iawn o ansawdd y gwasanaeth a ddarparwyd 
ganddynt, gan gynnwys lleoliadau

Mewn gormod o achosion, roedd cyflawniadau yn erbyn blaenoriaethau rhianta 
corfforaethol wedi’u cyfyngu’n ormodol i weithgareddau a rôl adrannau gwasanaethau 
cymdeithasol plant cynghorau. Derbyniodd y byrddau mwy datblygedig naratifau ategol 
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gyda’u data a oedd yn cynnwys dadansoddiad o berfformiad yn erbyn canlyniadau 
a fwriadwyd ac a oedd hefyd yn nodi risgiau posibl. Mewn rhai achosion, defnyddiwyd 
enghreifftiau o achosion dienw i atgyfnerthu effaith a phrofiad y plentyn. Derbyniodd 
y rhan fwyaf o fyrddau adroddiadau gan feysydd gwasanaeth ehangach fel iechyd, 
tai a hamdden ond, yn aml, nodwyd rhwystredigaeth o ran y graddau y gallai byrddau 
ddylanwadu ar y gwasanaethau hyn yn erbyn materion a nodwyd. 

Mae’r dyletswyddau statudol yn Adran 27 o Ddeddf Plant 1989 a Deddf Plant 2004 yn ei 
gwneud yn ofynnol i bartneriaid iechyd, addysg, tai a phartneriaid eraill wella lles plant yn 
eu hardal, gan gynnwys plant sy’n derbyn gofal. Er bod rhywfaint o gynnydd wedi’i nodi, 
canfuwyd yn aml bod y cyfraniad a wnaed at swyddogaethau rhianta corfforaethol gan 
yr awdurdod lleol ehangach yn dibynnu’n ormodol ar y graddau yr oedd yn adlewyrchu 
blaenoriaethau presennol adrannau eraill y cyngor neu ddyheadau swyddogion arweiniol 
allweddol, yn hytrach nag uchelgais gorfforaethol a rennir ar gyfer plant sy’n derbyn gofal. 

Diogelu  
Roedd byrddau rhianta corfforaethol yn fwy ymwybodol o’u cyfrifoldebau diogelu. 
Roedd rhai awdurdodau wedi cael budd o’u buddsoddiad mewn Unedau Diogelu a Sicrhau 
Ansawdd a oedd yn gweithio ar draws gwasanaethau cymdeithasol plant ac oedolion neu 
wasanaethau cymdeithasol ac addysg i blant. Mewn rhai achosion, ystyriwyd eu bod yn 
cynnig dull mwy cyfannol o gasglu gwybodaeth. Bellach, mae’r rhan fwyaf o fyrddau yn 
derbyn rhywfaint o ddata am blant sydd ar goll o leoliadau, plant sy’n derbyn gofal sy’n colli 
ysgol neu blant sy’n derbyn gofal sydd mewn perygl o gael eu cam-drin drwy gamfanteisio 
rhywiol, ond mae angen i bob awdurdod ddatblygu hyn yn sylweddol. Dylai ddod yn rhan 
o fusnes craidd byrddau rhianta corfforaethol. Câi hyn ei gefnogi drwy gysylltiadau cryfach 
â byrddau diogelu plant a fydd yn sicrhau bod ganddynt berchenogaeth glir o agenda 
diogelu ar y cyd ar gyfer plant sy’n derbyn gofal.

Mae angen i’r rhyngberthynas gymhleth rhwng statws pobl ifanc sy’n derbyn gofal a’u 
natur agored i niwed gael ei hatgyfnerthu’n barhaus. Roedd gan aelodau a swyddogion 
y tu allan i wasanaethau cymdeithasol plant ddealltwriaeth dda o’r ffaith bod plant a phobl 
ifanc yn derbyn gofal am eu bod yn ‘agored i niwed’, ond roeddent yn ei chael hi’n anodd 
gwerthfawrogi’r graddau yr oedd pobl ifanc yn agored i niwed am eu bod yn derbyn gofal. 
Roedd y natur agored i niwed barhaus hon yn amlwg ar sawl lefel:

• Diffyg wrth fynd i mewn i’r system derbyn gofal – mewn nifer sylweddol o achosion 
a welwyd, roedd gan blant ddiffygion sylweddol o ran cyrhaeddiad addysgol, ymddygiad 
heriol neu niwed emosiynol; nid oedd y rheini a weithiai y tu allan i wasanaethau 
cymdeithasol plant a gwasanaethau arbenigol bob amser yn deall nad oedd derbyn gofal 
ynddo’i hun yn ddigon i liniaru’r ffactorau hyn.

• Dewis lleoliad a’r broses baru – roedd anallu awdurdodau i sicrhau amrywiaeth 
ddigonol o leoliadau yn golygu bod angen cyfaddawdu’n aml wrth baru plant â lleoliadau. 
Roedd hyn, yn ei dro, yn golygu ei bod hi’n fwy tebygol y byddai lleoliad yn methu; 
wrth i’r cylch fynd rhagddo ac wrth i nifer y methiannau gynyddu, roedd gallu lleoliad 
i ddiwallu anghenion unigolion yn llwyddiannus a hyrwyddo canlyniadau da yn lleihau. 

• Statws ‘derbyn gofal’ fel stigma – yn ystod yr arolygiad, gwelwyd enghreifftiau lle’r 
oedd y ffaith syml bod plant yn derbyn gofal yn achosi anhawsterau iddynt mewn 
agweddau eraill ar eu bywyd, boed yn eu cymdogaeth leol neu yn yr ysgol.

• Statws ‘derbyn gofal’ fel risg –  roedd statws ‘derbyn gofal’ hefyd yn golygu bod mwy 
o siawns y câi unigolion eu targedu gan oedolion peryglus. 
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Yn amlwg, mae’r materion hyn yn parhau i godi materion polisi a chwestiynau ehangach 
i gymdeithas gyfan. 

Mater o ran ymarfer:  Diogelu a thechnoleg  

Roedd mynediad i TG a’r defnydd o ffonau symudol yn bwnc a ysgogodd farn gref ymhlith 
pobl ifanc. Roedd hi’n siomedig nodi bod dros hanner y bobl ifanc a ymatebodd i arolwg 
defnyddwyr gwasanaethau AGGCC wedi ei chael hi’n anodd cyrchu’r rhyngrwyd er mwyn 
cwblhau’r arolwg. Efallai bod y ffaith bod y bobl ifanc hyn yn agored i niwed yn golygu 
bod defnyddio’r rhyngrwyd yn risg iddynt ond mae diffyg mynediad yn eu heithrio rhag 
manteisio ar agweddau cadarnhaol ar dechnoleg gwybodaeth. 

Nodwyd bod gofalwyr yn pryderu’n fawr ynghylch pobl ifanc yn cyrchu’r rhyngrwyd. 
Mae hwn yn fater pwysig sy’n amlygu’r cyfyng-gyngor rhianta corfforaethol o beidio â bod 
eisiau rhoi pobl ifanc sy’n derbyn gofal dan anfantais tra’n cymryd camau hefyd i sicrhau 
bod mesurau diogelwch effeithiol ar waith sy’n ystyried y ffaith y gallent fod yn agored 
i niwed. 

 
Addysg  
Roedd mwy o bwyslais yn cael ei roi ar gyrhaeddiad addysgol plant sy’n derbyn gofal. 
Uchelgais sylfaenol mwy a mwy o awdurdodau yw na ddylai plant wynebu anfantais 
o ran eu haddysg am eu bod yn derbyn gofal. Mae awdurdodau lleol wedi buddsoddi mewn 
staff neu wasanaethau arbenigol mewn cyfarwyddiaethau addysg er mwyn hyrwyddo’r 
agenda hon yn briodol. 

Roedd y rhan fwyaf o fyrddau rhianta corfforaethol yn monitro presenoldeb, sefydlogrwydd 
ysgolion a chyrhaeddiad, a fesurwyd yn nhermau cyfnodau allweddol neu ganlyniadau 
arholiadau, yn effeithiol. Roedd y byrddau gorau yn osgoi’r fagl o nodi cyrhaeddiad yn 
nhermau metrigau academaidd yn unig, gan arddel safbwynt mwy cyfannol o gyrhaeddiad 
gan gynnwys y cynnydd a wnaed o ran potensial y plentyn. Fodd bynnag, ni châi 
uchelgeisiau rhianta corfforaethol eu hadlewyrchu cystal bob amser yn y modd yr ymatebai 
ysgolion unigol i dderbyn plant sy’n derbyn gofal neu’r modd yr aethpwyd ati i ddiwallu eu 
hanghenion. Yn aml, câi lleoliadau mewn ysgolion eu pennu yn seiliedig ar agwedd yr ysgol 
at blant sy’n derbyn gofal yn hytrach na’u hansawdd.

Yn aml, roedd trefniadau rhianta corfforaethol yn llawer llai datblygedig o ran cynnydd 
a phrofiad pobl ifanc unwaith yr oeddent wedi gadael ysgol ac wedi symud i addysg bellach. 
Yr eithriadau i hyn oedd y diddordeb a ddangoswyd yn y nifer gynyddol o bobl ifanc oedd yn 
mynd i’r brifysgol a hefyd y gofyniad i fonitro cydymffurfiaeth yn erbyn pobl ifanc nad ydynt 
mewn addysg na chyflogaeth (NEET).

Enghraifft o ymarfer: Rhianta Corfforaethol  

• Roedd un awdurdod wedi sefydlu ‘ysgol rithwir’ fel is-grŵp i’r tîm rhianta corfforaethol. 
Nod hyn oedd rhoi’r cyfle i aelodau a swyddogion ddadansoddi gwybodaeth er mwyn 
deall materion sy’n gysylltiedig ag ysgolion fel perfformiad, presenoldeb a gwaharddiadau 
tymor sefydlog yn well. (Conwy)

• Roedd y gwasanaeth cymorth addysg wedi manteisio i’r eithaf ar rôl athro dynodedig 
ar gyfer plant sy’n derbyn gofal. Roedd hyn wedi cynyddu capasiti ac wedi gwella’r 
gwasanaeth a ddarparwyd. (Sir Gaerfyrddin) 
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Tai 
Roedd nifer o awdurdodau lleol wedi gweithio’n galed i atgyfnerthu’r gydberthynas rhwng 
gwasanaethau cymdeithasol plant a thai. Roedd y rhan fwyaf ohonynt wedi datblygu 
strategaethau a phrotocolau digartrefedd i bobl ifanc ar gyfer asesu pobl ifanc 16 a 17 oed, 
a atgyfnerthwyd ymhellach yn sgil dyfarniadau Southwark a Lambeth5 6. Hefyd, roedd 
y bwriad i gyflwyno cynllun “Pan fydda’ i’n barod” Llywodraeth Cymru wedi codi proffil 
lleoliadau ac anghenion llety pobl ifanc dros 18 oed. Roedd rhai awdurdodau yn treialu’r 
cynllun yn swyddogol ar adeg yr arolygiad neu roeddent wedi dewis cyflwyno trefniadau 
cynnar yn unol ag egwyddorion y cynllun. 

Er bod protocolau a strategaethau tai yn cynnwys unigolion sy’n gadael gofal fel arfer, 
roedd y graddau yr oedd awdurdodau wedi mynd ati i ddatblygu continwwm hyblyg o lety 
â chymorth a llety annibynnol yn amrywio’n fawr. Yn aml, câi gallu rhai awdurdodau lleol 
i ddiwallu anghenion unigolion sy’n gadael gofal ar hyd y continwwm hwn ei ddylanwadu 
i raddau helaeth gan fwlch sylfaenol yn y llety priodol a oedd ar gael. Ceir tystiolaeth bod 
y sefyllfa hon wedi’i gwaethygu gan newidiadau i hawliadau budd-dal tai. 

Yn yr enghreifftiau gorau, roedd awdurdodau lleol yn lliniaru’r ffactorau hyn drwy 
sefydlu swyddogaethau a rennir, yn aml drwy sefydlu swydd digartrefedd ymhlith pobl 
ifanc sy’n derbyn gofal/unigolion sy’n gadael gofal fel rhan o wasanaeth cyngor ar dai. 
Roedd swyddogaethau o’r fath, sut bynnag y caent eu dynodi, yn cefnogi’r gwaith 
o baratoi cynlluniau llwybrau unigol yn barod ar gyfer symud i lety; yn darparu dolen 
gyswllt effeithiol rhwng gofal a chymorth cymunedol; ac yn helpu’r unigolion hynny  
a oedd yn gadael gofal y methodd eu hymgais gyntaf i fyw’n annibynnol.

Câi trefniadau llai boddhaol eu nodweddu gan ddiffyg paratoi i ymdopi â llety annibynnol; 
diffyg ystyriaeth o fethiant yn enwedig ymhlith y rheini â gwydnwch cymdeithasol ac 
emosiynol is; disgwyliadau afrealistig o allu unigolion sy’n gadael gofal i gyflwyno’u 
hunain fel unigolion digartref i wasanaethau digartrefedd cyffredinol; a’r hyn a ddisgrifir 
orau fel effaith ‘ymyl clogwyn’ wrth symud o leoliad gofal uniongyrchol i drefniant byw’n 
annibynnol.

O ystyried twf sylweddol a pharhaus y garfan o unigolion sy’n gadael gofal ledled Cymru, 
bydd angen i awdurdodau sicrhau bod ganddynt gynlluniau strategol effeithiol sy’n 
rhagweld yr adnoddau sydd eu hangen i wella rhagolygon llwyddiant unigolion sy’n gadael 
gofal wrth iddynt nesáu at fyw’n annibynnol. O ystyried natur yr heriau a wynebir gan bobl 
ifanc wrth iddynt geisio ymsefydlu yn y gymuned ehangach, mae angen i wasanaethau 
cyffredinol, y gymuned ehangach ac asiantaethau trydydd sector dderbyn yr angen 
i gynllunio a darparu gwasanaethau yn llawn fel cyfrifoldeb mwy uniongyrchol.

Caiff yr her sylweddol y mae hyn yn ei chyflwyno ei chydnabod eisoes gan wasanaethau 
cymdeithasol plant ond mae’r graddau y mae darparwyr tai wedi mynd ati i foderneiddio 
eu dull o ddatblygu ystod fwy hyblyg o lety yn dal yn aneglur. Mae rhai eithriadau nodedig 
lle mae darparwyr blaengar eisoes wedi dechrau datblygu darpariaeth benodol mewn 
partneriaeth ag awdurdodau lleol. Er mwyn i anghenion unigolion sy’n gadael gofal gael eu 
diwallu’n effeithiol, bydd angen i awdurdodau lleol a darparwyr weithio mewn partneriaeth 
er mwyn cyflymu’r math hwn o ddatblygiad.

5 Dyfarniad Southwark a wnaed gan Arglwyddi’r Gyfraith ym mis Mai 2009
6 Dyfarniad A v Uchel Lys Lambeth Gorffennaf 2010 



21Arolygiad Cenedlaethol o ddiogelu a chynllunio gofal ar gyfer plant sy’n derbyn gofal ac unigolion sy’n 
gadael gofal, sy’n ymddwyn mewn ffordd sy’n eu gwneud yn agored i niwed neu a allai beri r isg

Enghraifft o ymarfer: Rhianta Corfforaethol  

• Roedd rhaglen ‘tîm o amgylch y plentyn’ wedi’i datblygu ac roedd Cartrefi Dinas 
Casnewydd yn sicrhau bod mwy o eiddo ar gael i unigolion a oedd yn gadael gofal. 
Mae cwrs paratoi ar gyfer tenantiaeth wedi’i ddatblygu hefyd. (Casnewydd) 

Gwelwyd enghreifftiau da o awdurdodau lleol yn defnyddio darpariaeth tai trydydd sector 
ledled Cymru, gan gynnwys y canlynol:

• Llamau sy’n darparu uned pedwar gwely â chymorth er mwyn i unigolion sy’n gadael 
gofal fyw’n annibynnol; cafodd y gwasanaeth hwn ei gynnwys yn narpariaeth tîm 16+. 
(Torfaen)

• Solas sy’n darparu llety â chymorth i bobl ifanc 16+ oed. (Newport)

 
Pontio  
Nid oedd trefniadau pontio i helpu plant sy’n troi’n oedolion wedi’u datblygu’n ddigonol 
i helpu pobl ifanc a oedd yn dal i fod yn agored iawn i niwed ac angen cymorth dwysach 
nag a ddarperir o dan y Ddeddf Gadael Gofal. Roedd rhai awdurdodau yn dechrau gwneud 
gwaith arloesol i ad-drefnu gwasanaethau yn seiliedig ar drothwyon mwy hyblyg sy’n 
canolbwyntio ar bobl.

Enghraifft o Ymarfer: Rhianta corfforaethol  

• Roedd un awdurdod wedi datblygu panel oedolion agored i niwed yn ddiweddar yn 
cynnwys cynrychiolwyr o wasanaethau plant a gwasanaethau oedolion. Nod y panel 
oedd rhannu gwybodaeth berthnasol rhwng gwasanaethau am blant sy’n derbyn gofal 
ac sy’n troi’n oedolion. (Caerffili) 

• Fel rhan o ‘raglen newid’, roedd un awdurdod yn ystyried cyflwyno gwasanaeth i bobl 
agored i niwed (rhwng 18 a 65 oed). Pe bai’n llwyddiannus, gallai’r gwasanaeth newydd 
hwn i bobl agored i niwed sicrhau bod unigolion nad ydynt yn cyrraedd y trothwyon ar 
gyfer gwasanaethau oedolion yn cael gafael ar wasanaethau. (Conwy)   
 

Lles economaidd   
Canfuwyd nad yw gwasanaethau i wella lles economaidd pobl ifanc sy’n derbyn gofal 
ac unigolion sy’n gadael gofal wedi’u datblygu’n ddigonol. Nid oedd y rhan fwyaf 
o awdurdodau wedi manteisio’n ddigonol ar y cyfleoedd y gallant eu cynnig fel cyflogwr 
i helpu pobl ifanc sy’n derbyn gofal ac unigolion sy’n gadael gofal i symud i mewn i waith. 
Roedd ymdrechion rhai awdurdodau i gynnig cyfleoedd cyflogaeth, addysg a hyfforddiant 
gwell i blant sy’n derbyn gofal ac unigolion sy’n gadael gofal yn fwy uchelgeisiol na rhai 
eraill. Er enghraifft, roedd rhai wedi datblygu cynlluniau profiad gwaith ar gyfer plant sy’n 
derbyn gofal. Yn aml, dyheadau yn unig oedd cynlluniau prentisiaeth o ansawdd da, a oedd 
ond wedi cyrraedd y cam trafod neu gam gweithredu cynnar.
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Enghreifftiau o ymarfer: Rhianta Corfforaethol  

• Roedd yr awdurdod lleol wedi datblygu lleoliadau gwaith, hyfforddeiaethau a chynlluniau 
prentisiaeth ar gyfer plant sy’n derbyn gofal ac unigolion sy’n gadael gofal. Roedd 
cymorth pellach ar gael i bobl ifanc ynghylch parodrwydd i weithio hefyd drwy’r 
gwasanaeth ‘Just Ask Plus’. (Bridgend)

• Roedd yr awdurdod lleol wedi lansio cynllun lleoliadau gwaith a hyrwyddwyd gan uwch 
swyddogion yn y cyngor gyda’r nod o sicrhau bod pobl ifanc ac unigolion sy’n gadael 
gofal yn gallu manteisio ar gyfleoedd profiad gwaith. (Caerdydd)

• Roedd yr awdurdod lleol wedi datblygu lleoliadau gwaith a hyfforddeiaethau i unigolion 
sy’n gadael gofal. Nodwyd mai rhan o’r uchelgais gorfforaethol oedd torri’r cylch gofal. 
(Carmarthen)

• Roedd yr awdurdod lleol wedi sefydlu prosiect Ddim mewn Addysg, Cyflogaeth na 
Hyfforddiant (NEET) a ddarparwyd gan y tîm plant sy’n derbyn gofal/unigolion sy’n 
gadael gofal, wedi’i ariannu gan y Loteri Genedlaethol am bedair blynedd. Roedd y 
prosiect yn canolbwyntio ar ddatblygu canlyniadau addysgol a galwedigaethol i bobl ifanc 
sy’n gadael gofal ac yn ceisio ymgysylltu â darpar gyflogwyr yn yr ardal. (Ceredigion)

• Roedd yr awdurdod wedi penodi Swyddog Hawliau Plant a Phobl Ifanc ac roedd yn 
datblygu dwy swydd dan hyfforddiant i bobl ifanc. Byddai unigolion sy’n gadael gofal a 
oedd yn bodloni’r meini prawf yn cael blaenoriaeth ar gyfer un o’r swyddi. (Sir Benfro)

Hamdden  
Roedd gwaith cynllunio mewn perthynas â chymryd rhan mewn chwaraeon, hamdden  
a/neu weithgareddau cymunedol eraill yn anghyson iawn yn aml, ond roedd rhai 
enghreifftiau da o blant a phobl ifanc yn cael eu cefnogi’n rhagweithiol i ddilyn eu 
diddordebau. Soniodd llawer o bobl ifanc fod angen iddynt gael caniatâd gwasanaethau 
cymdeithasol i gymryd rhan mewn gweithgareddau a bod hyn yn achosi oedi weithiau 
oherwydd bod angen cynnal asesiadau risg. Gwelodd yr arolygwyr enghreifftiau hefyd lle 
na wnaeth unigolion fanteisio ar y cyfleoedd a gynigiwyd iddynt ac o blant sy’n derbyn gofal 
ac unigolion sy’n gadael gofal yn cael pasys hamdden. Roedd y rhan fwyaf o awdurdodau 
yn cydnabod mai araf fu’r cynnydd a wnaed ganddynt i hyrwyddo cyfleoedd hamdden. 

Enghreifftiau o ymarfer

• Bu rhywfaint o gydweithredu corfforaethol da er mwyn sicrhau bod pobl ifanc sy’n 
derbyn gofal yn gallu manteisio ar weithgareddau hamdden a chwaraeon am ddim.  
(Sir Ddinbych)

Iechyd
Er gwaethaf rhai cydberthnasau gwaith da, roedd ymgysylltiad partneriaid iechyd neu 
bartneriaid allanol eraill yn nhrefniadau llywodraethu rhianta corfforaethol y cyngor yn 
parhau’n amrywiol iawn, os y’i gwelwyd o gwbl. Roedd y wybodaeth a oedd yn destun 
gwaith craffu gan fyrddau rhianta corfforaethol wedi’i chyfyngu’n bennaf i nifer y plant a’r 
bobl ifanc a oedd wedi cofrestru gyda gwasanaethau iechyd sylfaenol a chydymffurfiaeth 
â nifer ac amseroldeb yr asesiadau iechyd a gynhaliwyd ar blant sy’n derbyn gofal. 
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Roedd gwydnwch cydberthynas awdurdodau â gwasanaethau iechyd yn parhau 
i ddibynnu’n ormodol ar wasanaethau cymdeithasol plant yn darparu cyllid ac adnoddau 
i asesu a diwallu anghenion therapiwtig plant sy’n derbyn gofal ac unigolion sy’n gadael 
gofal. Mewn rhai achosion, roedd gwasanaethau plant hefyd yn ariannu’r gwasanaeth 
nyrsys i blant sy’n derbyn gofal, neu roedd y gwasanaeth hwnnw wedi’i gwtogi er 
gwaethaf y cynnydd yn y boblogaeth o blant sy’n derbyn gofal.

Casgliad
Mae angen i awdurdodau lleol deimlo sicrwydd bod aelodaeth byrddau rhianta corfforaethol 
yn ddigon amrywiol a phrofiadol ar draws pob adran i sicrhau bod y gwasanaethau 
a ddarperir i blant sy’n derbyn gofal ac unigolion sy’n gadael gofal yn diogelu ac yn 
hyrwyddo eu lles yn effeithiol. 

Mae angen i aelodau, swyddogion ac asiantaethau partner, gan gynnwys Iechyd, 
wneud mwy i sicrhau eu hunain bod nodau strategol yn cael eu datblygu’n effeithiol, 
eu perchenogi a’u rhoi ar waith mewn modd amserol er mwyn helpu i wella canlyniadau 
i blant sy’n derbyn gofal ac unigolion sy’n gadael gofal.

Eirioli ac ymgysylltu  
Roedd pob awdurdod lleol wedi comisiynu a datblygu trefniadau eirioli ffurfiol ac roedd 
gwasanaethau cymdeithasol plant wedi gwneud cynnydd sylweddol wrth annog unigolion 
i ddefnyddio’r gwasanaethau hynny. Fodd bynnag, roedd awdurdodau yn cydnabod na allai 
plant a leolwyd y tu allan i Gymru ddefnyddio’r gwasanaeth eirioli yn eu hiaith gyntaf bob 
amser ac roeddent wrthi’n ceisio mynd i’r afael â hyn. 

Enghraifft o ymarfer  

• Roedd yr awdurdod wedi comisiynu trefniadau eirioli ffurfiol ar gyfer plant sy’n 
derbyn gofal ac unigolion sy’n gadael gofal ac roedd gwybodaeth am sut i gysylltu â’r 
gwasanaeth ar gael, gan gynnwys DVD a gynhyrchwyd gan y Cyngor Plant mewn Gofal. 
At hynny, roedd unigolion sy’n gadael gofal yn gallu cael gafael ar wasanaeth eirioli 
(cyffredinol) yn y ‘siop un stop’ a gyd-leolir gyda’r tîm gadael gofal. (Wrecsam)

• Cysylltwyd â phob person ifanc sy’n derbyn gofal fel mater o drefn cyn ei adolygiad er 
mwyn gweld a oedd am gael cymorth eiriolwr. (Sir Fynwy)  

Roedd llawer o awdurdodau wedi sefydlu grwpiau cyfranogi i geisio safbwyntiau a barn 
plant/pobl ifanc am eu gofal. Roedd y rhan fwyaf o fyrddau rhianta corfforaethol yn derbyn 
adborth rheolaidd gan y gwasanaethau eirioli a chyfranogi yn ogystal â gwybodaeth 
ac adborth ar unrhyw gwynion a dderbyniwyd gan blant sy’n derbyn gofal ac unigolion 
sy’n gadael gofal. Mewn rhai awdurdodau, câi aelodau’r bwrdd gyfle i gwrdd â phobl ifanc 
a gwelwyd ambell enghraifft lle’r oedd aelodaeth y bwrdd rhianta corfforaethol yn cynnwys 
cyn defnyddwyr gwasanaethau a/neu gynrychiolwyr pobl ifanc a ddewiswyd o’r grwpiau 
cyfranogi.

Roedd gan y bobl ifanc a gyfwelwyd fel rhan o’r arolygiad farn gymysg iawn ynghylch 
a oeddent yn croesawu cyfleoedd i gwrdd â’i gilydd neu â swyddogion ac aelodau. 
Yn amlwg, roedd rhai o’r plant sy’n derbyn gofal o’r farn bod y fath cyfleoedd yn gefnogol 
iawn ac yn rymusol ond nododd eraill nad oeddent yn hoffi nac yn dymuno cael eu 
hystyried ‘yr un fath’ â phlant eraill sy’n derbyn gofal. Roedd rhai unigolion sy’n gadael gofal 
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o’r farn y gallai awdurdodau fanteisio’n fwy ar eu dealltwriaeth o ‘dderbyn gofal’ er mwyn 
cefnogi plant eraill sy’n derbyn gofal ond, ar yr un pryd, amlygwyd pwysigrwydd deall 
‘profiad unigryw’ plentyn neu berson ifanc sy’n derbyn gofal. 

Er gwaethaf rhai eithriadau cadarnhaol, ni allai awdurdodau bob amser ddangos sut 
y câi safbwyntiau a phrofiad plant a phobl ifanc eu defnyddio i lywio’r gwaith o ddatblygu 
gwasanaethau, gwella arfer proffesiynol a dylanwadu ar ganlyniadau, fel mater o drefn. 
Yn aml, ni châi plant a oedd yn byw y tu allan i’w hawdurdod cartref gymryd rhan ystyrlon 
yn y broses o lywio gwasanaethau i blant sy’n derbyn gofal. 

Casgliad
Er gwaethaf cred wirioneddol ym mhwysigrwydd hyrwyddo ymgysylltiad a chyfranogiad 
plant sy’n derbyn gofal ac unigolion sy’n gadael gofal, ac er gwaethaf rhai enghreifftiau 
o ymarfer cadarnhaol, canfu’r arolygwyr fod awdurdodau lleol yn dal i geisio dod o hyd 
i ffyrdd o gyflawni’r ymrwymiad hwn mewn ffordd sy’n ystyrlon i bobl ifanc a’r sefydliad.

Enghreifftiau o ymarfer  

• Roedd gan yr awdurdod lleol fforwm/grŵp cyfranogi sefydledig i blant sy’n derbyn 
gofal/unigolion sy’n gadael gofal (Grŵp Enfys) a gadeiriwyd gan unigolyn a oedd wedi 
gadael gofal ac a gefnogwyd gan weithiwr cymdeithasol. Dywedodd y bobl ifanc 
wrthym eu bod wedi gallu sôn wrth y tîm arwain am y newidiadau yr oeddent am eu 
gwneud e.e. bod gofalwyr maeth yn gallu gwneud penderfyniadau ynghylch nosweithiau 
‘cysgu drosodd’ er enghraifft, yn lle eu bod yn gorfod cael caniatâd rheolwyr yr 
awdurdod lleol. (Merthyr Tudful)

• Roedd yr awdurdod lleol wedi comisiynu ymgynghoriad â’r boblogaeth o blant sy’n 
derbyn gofal ac wedi ymateb i’r pryderon a godwyd gan blant a phobl ifanc am y ffaith 
bod gweithwyr cymdeithasol yn newid yn aml a’r ffaith eu bod yn gorfod symud 
i leoliadau gwahanol. Roedd timau gwaith maes wedi’u hailstrwythuro er mwyn 
gwella gallu gweithwyr cymdeithasol i weithio’n uniongyrchol gyda phobl ifanc. 
(Blaenau Gwent)

• Roedd yr awdurdod lleol wedi datblygu grŵp ‘Cyfeillio’ a oedd yn cynnwys unigolion 
a oedd wedi gadael gofal mewn rôl gynghorol er mwyn cwrdd â phlant a oedd yn derbyn 
gofal ar hyn o bryd. Mae’r grŵp cyfeillio wedi’i hyfforddi a’i gefnogi i ymgymryd â’r 
gwaith hwn. (Conwy)

• Roedd digwyddiadau mynegi barn ar gyfer plant sy’n derbyn gofal wedi’u cynnal, 
wedi’u cefnogi gan y gwasanaeth eirioli annibynnol ac wedi’u mynychu gan bennaeth 
gwasanaethau plant ac aelodau etholedig, wedi’u cynnal ac wedi helpu i lywio 
penderfyniadau’r bwrdd rhianta corfforaethol. (Gwynedd)

• Cynhaliodd yr awdurdod lleol “Her Rhianta Corfforaethol”, lle y cyfarfu plant sy’n derbyn 
gofal ac unigolion sy’n gadael gofal ag aelodau a gweithwyr proffesiynol i adolygu’r 
cynnydd a wnaed yn erbyn amcanion rhianta corfforaethol yn ystod y flwyddyn 
ddiwethaf ac i nodi’r camau nesaf gyda’i gilydd. (Swansea)

• Er mwyn hyrwyddo llais y plentyn, mae’r panel rhianta corfforaethol yn cynnwys dau 
berson ifanc. Mae’r tîm ôl-16 (llwybr 16) yn trefnu tri digwyddiad ymgynghori bob 
blwyddyn i geisio barn plant sy’n derbyn gofal. Yna, caiff yr adborth o’r digwyddiadau hyn 
ei adlewyrchu yn y rhaglen wella i blant sy’n derbyn gofal. (Castell-nedd Port Talbot)
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Rhannu gwybodaeth
Roedd gan y rhan fwyaf o wasanaethau plant systemau gwybodaeth a pherfformiad a oedd 
wedi’u sefydlu’n dda. Canfu’r arolygwyr fod aelodau, swyddogion a phartneriaid yn cael 
eu hysbysu am gydymffurfiaeth gwasanaethau cymdeithasol plant â gofynion statudol 
mewn perthynas â phlant sy’n derbyn gofal ac unigolion sy’n gadael gofal fel mater o drefn. 
Lle’r oedd systemau perfformiad awdurdodau lleol yn gweithio’n dda, roedd pwyslais 
ar gasglu gwybodaeth ddibynadwy o bob rhan o’r gyfarwyddiaeth a gâi ei dadansoddi 
a’i hadrodd yn rheolaidd yn erbyn canlyniadau a fwriadwyd. 

Fodd bynnag, ni allai systemau perfformiad ehangach awdurdodau lleol ac asiantaethau 
partner bob amser nodi’r cyfraniad yr oedd asiantaethau yn ei wneud i’r gwaith o gyflawni 
swyddogaethau rhianta corfforaethol. Roedd hi’n amlwg bod pob asiantaeth yn casglu data 
arwahanol er mwyn bodloni eu gofynion eu hunain a gwelwyd rhai enghreifftiau lle y câi’r 
data hyn eu dadansoddi’n ymhellach er mwyn meithrin dealltwriaeth o anghenion plant 
sy’n derbyn gofal. Roedd y broses hon o ddwyn ‘seilos data’ ynghyd yn rhoi darlun llawnach 
ond nid oedd serch hynny yn cynnig dull system gyfan gwirioneddol integredig o feithrin 
dealltwriaeth amlddisgyblaethol o angen neu’r gwaith o reoli perfformiad systemau cyfan 
ar y cyd. Roedd hyn yn golygu nad oedd y rhan fwyaf o awdurdodau wedi llunio proffil 
manwl o anghenion asesedig eu poblogaethau o blant sy’n derbyn gofal ac unigolion sy’n 
gadael gofal eto, gan gynnwys eu natur agored i niwed a risgiau cysylltiedig. Byddai angen 
dull mwy systemig o gasglu gwybodaeth er mwyn gwneud hyn.

Trefniadau paneli    
Ar y cyfan, roedd uwch swyddogion a rheolwyr gwasanaethau plant yn ymwybodol iawn 
o natur agored i niwed plant unigol sy’n derbyn gofal a’u hymddygiad a allai beri risg. 
Roedd llawer o wasanaethau plant wedi datblygu trefniadau panel mewnol i oruchwylio 
penderfyniadau cynllunio a sefydlogrwydd. Mewn rhai achosion, roedd y paneli hyn hefyd 
yn ymgymryd â’r gwaith o ddyrannu adnoddau ychwanegol a dargedwyd a nodi pwysau 
o ran lleoliadau. Lle’r oedd y trefniadau hyn yn gweithio’n dda, roedd cylch gorchwyl 
a rhyngberthynas y paneli yn glir ac yn cael eu hategu gan farn gyfannol o’r plentyn, 
penderfyniadau amserol a phroses o gyfeirio achosion at lefel uwch yn ôl yr angen. 
Gwelodd yr arolygwyr dystiolaeth o rai ymyriadau pendant a her er mwyn atal pethau 
rhag llithro. Fodd bynnag, nid oedd y llu o weithgareddau panel mewn rhai awdurdodau 
yn ategu gwaith dadansoddi gwybodaeth effeithiol ac roedd y llinell olwg at y plentyn yn 
dameidiog gan arwain, mewn rhai achosion, at wneud penderfyniadau mynych yn hytrach 
na phenderfyniadau yn y cylch.

Mewn rhai achosion, ystyriwyd ‘atgyfeirio at banel’ yn gynllun ynddo’i hun, ac arweiniodd 
gofynion biwrocrataidd rhai trefniadau panel at oedi wrth wneud penderfyniadau. Pe bai’n 
cael ei chasglu’n effeithiol, gallai gwybodaeth o’r paneli hyn gefnogi gwell dealltwriaeth 
o angen asesedig. 

Lleoliadau  
Roedd dealltwriaeth dda o bwysigrwydd hyrwyddo dewis a sefydlogrwydd o ran lleoliadau 
i blant sy’n derbyn gofal ac fe’i hadlewyrchwyd mewn dogfennau strategol perthnasol. 
Nid oedd y gwaith o ddiweddaru ac olrhain cyflawniadau o ran lleoliadau yn erbyn 
nodau strategol wedi’i sefydlu cystal mewn rhai awdurdodau lleol. Roedd y rhan fwyaf 
o awdurdodau lleol wedi datblygu systemau a olygai, unwaith y byddai plentyn yn rhan 
o’r system gofal, y byddai ei amgylchiadau yn cael eu hadolygu gan banel a byddai’r holl 
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newidiadau o ran lleoliadau a gwasanaethau yn cael eu cytuno neu eu cadarnhau yn y modd 
hwn.

Yn yr achosion a gafodd eu holrhain gan yr arolygwyr,  nid oedd y rhesymau dros baru plant 
â lleoliadau gofal penodol yn cael eu cofnodi’n dda bob amser ar ffeil y plentyn. Er bod 
gan y rhan fwyaf o awdurdodau lleol brotocolau paru, yn yr achosion mwyaf cymhleth, 
y penderfynydd pwysicaf oedd argaeledd gofalwr â phrofiad addas neu barodrwydd lleoliad 
allanol i dderbyn y plentyn. Gwelwyd rhai enghreifftiau da lle cafodd plant ddewis gwirioneddol 
o ran eu lleoliadau ac, mewn rhai achosion, soniodd pobl ifanc wrth yr arolygwyr eu bod 
wedi cael y cyfle i “roi cynnig ar” sawl lleoliad posibl cyn iddynt symud. Roedd rhai plant yn 
cydnabod eu bod wedi aros am y “lleoliad cywir” ond roeddent yn gwerthfawrogi’r amser 
a gymerodd eu gweithiwr cymdeithasol er mwyn gwneud y “penderfyniad cywir”. Ar y llaw 
arall, mewn achosion eraill, nid oedd gan blant a’u teuluoedd ddealltwriaeth dda o’r rheswm 
dros ddewis lleoliadau ac, yn aml, roedd y bobl ifanc yn disgrifio ac yn mewnoli’r penderfyniad 
drwy ddatgan ei fod yn deillio o’i ymddygiad “negyddol” eu hunain. Dywedodd pobl ifanc 
wrthym nad oedd ganddynt fawr ddim dylanwad na dewis o ran ble y caent eu lleoli o dan 
yr amgylchiadau hyn. Fodd bynnag, mae angen cydbwyso rhai o’r safbwyntiau hyn yn erbyn 
cyfrifoldebau’r awdurdod i gymryd camau i amddiffyn plant. 

Negeseuon gan blant sy’n derbyn gofal ac unigolion sy’n gadael gofal:  Lleoliadau  

• “Dywedais mai dim ond un gofalwr yr oeddwn ei eisiau, gwnaethon nhw ystyried hynny 
ac mae fy ngofalwr maeth yn sengl... Mae’n haws.”  (Plentyn sy’n derbyn gofal)

• “Gwnaethon nhw ddim gwrando arna’ i, ces i fy lleoli (y tu allan i’r sir) a ffurfiais 
gydberthynas orau fy mywyd ond fe ges i fy symud yn ôl.” (Plentyn sy’n derbyn gofal)

• “Roedd y lleoliad yn iawn ond doedd e’ byth yn teimlo fel fy nheulu a doeddwn i ddim 
eisiau aros, felly fe adewais i pan allen i. Mae’r gwasanaethau cymdeithasol yn dal i’m 
helpu. Dwi’n hoffi byw ar fy mhen fy hun a dwi’n teimlo bod gen i fwy o reolaeth.”  
(Unigolyn sydd wedi gadael gofa)

• ”Dwi wedi cael adegau gwael yn symud lleoliad. Aethpwyd â fi i gartref maeth – 
doeddwn i erioed wedi bod yno o’r blaen, roedd yn rhaid i mi gysgu mewn ystafell gyda 
dau blentyn arall doedden i erioed wedi cyfarfod â nhw o’r blaen. Dim ond am 10 munud 
yr arhosodd fy ngweithiwr cymdeithasol gyda mi. Dwi’n meddwl amdano fel un o’r pethau 
mwyaf trist sydd wedi digwydd i mi.” (Plentyn sy’n derbyn gofal) 

• “Dwi’n hapus ble dwi’n byw – maen nhw’n fy nhrin yn dda, fel petawn i’n aelod o’r teulu, 
a dwi’n ymddiried ynddyn nhw ac maen nhw’n ymddiried ynof fi.” (Plentyn sy’n derbyn 
gofal) 

Yn aml, nododd pobl ifanc mai ansawdd eu cydberthynas â’u gofalwr oedd y ffactor pwysicaf 
wrth benderfynu sut yr oeddent yn ystyried eu profiad o dderbyn gofal. Gwelodd yr arolygwyr 
nifer o enghreifftiau o ofalwyr yn gwneud mwy na’r disgwyl i helpu pobl ifanc ond clywsant 
hefyd gan rai fod derbyn gofal, yn ei hanfod, yn golygu bod yn wahanol.

Canfuwyd bod awdurdodau lleol yn poeni’n wirioneddol am gynnal cysylltiadau â’r teulu, 
yr ysgol a’r gymuned, a’u bod yn mynd ati i hyrwyddo ethos o ofal teuluol yng nghymuned 
y plentyn lle y bo’n bosibl. Dangosodd y rhan fwyaf ohonynt hefyd ymrwymiad cryf i ddiwallu 
anghenion plant sy’n derbyn gofal, hyd yn oed os oedd angen defnyddio lleoliadau arbenigol 
allanol a mynd i gostau sylweddol. Fodd bynnag, roedd awdurdodau lleol yn cydnabod yn 
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onest fod angen iddynt gyfyngu ar y costau hyn. Mewn rhai achosion, golygai hyn mai dim 
ond pan oedd pob opsiwn arall wedi’i ystyried y byddai’r awdurdod yn defnyddio lleoliadau 
a brynwyd.

Roedd gan bob awdurdod lleol systemau ar gyfer awdurdodi lleoliadau allanol neu leoliadau 
y tu allan i’r ardal ac roedd y rhan fwyaf ohonynt yn datblygu systemau i fonitro’r broses 
o nodi plant a oedd wedi’u lleoli o fewn eu ffiniau gan awdurdodau eraill. 

Roedd awdurdodau lleol wedi blaenoriaethu’r angen i gynyddu eu hamrywiaeth o ofalwyr 
maeth mewnol ond, er gwaethaf eu hymdrechion a rhywfaint o lwyddiant, roedd pob un 
ohonynt yn ei chael hi’n anodd recriwtio nifer digonol o ofalwyr maeth i ddarparu a chynnal 
yr amrywiaeth a’r dewis cynhwysfawr o leoliadau yr oedd eu hangen, yn enwedig i’r bobl 
ifanc hynny ag ymddygiad heriol ac anghenion ychwanegol. Nodwyd anhawster cynyddol 
i gael gafael ar y cyfryw leoliadau drwy ddarparwyr annibynnol hefyd. Mae’r prinder amlwg 
hwn yn nifer y gofalwyr maeth yn codi cwestiynau economaidd-gymdeithasol cymhleth 
am y ffordd y caiff pobl ifanc sy’n derbyn gofal eu hystyried gan gymdeithas, yr hyn sy’n 
cymell darpar ofalwyr maeth i ymgymryd â’r rôl a’u parodrwydd i helpu plant ag anghenion 
cymhleth.

Negeseuon gan weithwyr gwasanaeth maethu  

• ‘Mae bwlch yn y cymorth arbenigol a ddarperir i blant a phobl ifanc y mae eu lleoliadau 
yn methu. Mae’n anodd dod o hyd i ofalwyr i reoli ymddygiad heriol a’r lefel uchel 
o anghenion emosiynol sydd eisoes wedi peri aflonyddwch i’r plentyn.’

 
Mewn nifer fach o awdurdodau lleol, ymddengys mai’r uchelgais i gadw’r person ifanc 
yn yr ardal ac, yn benodol, i’w gadw yn yr un ysgol, yw’r flaenoriaeth yn hytrach na diwallu 
anghenion y person ifanc. O dan yr amgylchiadau hyn, gwelwyd bod nifer sylweddol 
o leoliadau pobl ifanc yn methu, a hynny i’w ddisgwyl. Mae’n bwysig bod aelodau 
a swyddogion yn dadansoddi gwybodaeth am leoliadau ac yn meithrin gwell dealltwriaeth 
o’r hyn y mae symud lleoliad yn ei olygu mewn perthynas â phrofiad y plentyn.

Mae angen mwy o sylw a thrafodaeth o ystyried bod angen i rai pobl ifanc gael y cyfle 
i brofi lleoliad emosiynol niwtral h.y. gofal preswyl, yn enwedig os ydynt wedi profi 
cydberthnasau teuluol camweithredol a/neu dreisgar a chyfres o leoliadau maeth. O ystyried 
ystod eang o anghenion a chefndiroedd plant, mae’n amlwg mai gofal preswyl fydd yr 
opsiwn gorau i rai ohonynt; mae’n bosibl na fyddai dewis lleoliad maeth fel yr opsiwn cyntaf 
angenrheidiol yn diwallu anghenion y plant hyn a gallai fod yn wrthgynhyrchiol. Lle y caiff 
lleoliadau preswyl eu defnyddio, mae angen darparu gwasanaethau o ansawdd da i blant 
a phobl ifanc, gyda threfniadau comisiynu cryf i sicrhau ansawdd y gwasanaeth. 

Enghraifft o ymarfer  

• Roedd un awdurdod wedi datblygu gwasanaeth mewnol, prosiect Meisgyn, i weithio 
gyda phobl ifanc sy’n derbyn gofal a helpu i sicrhau lleoliadau sefydlog (yn ogystal 
ag atal achosion lle y mae’n rhaid i unigolion dderbyn gofal neu hwyluso’r broses 
o’u rhyddhau o leoliadau gofal). Roedd y prosiect hwn hefyd yn darparu gwasanaeth 
yn seiliedig ar SERAF i bobl ifanc a allai fod mewn perygl o gael eu cam-drin drwy 
gamfanteisio rhywiol. (Rhondda Cynon Taf)
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• Er mwyn datblygu amrywiaeth a dewis gwell o leoliadau ac osgoi’r angen i blant 
symud allan o’r ardal, roedd un awdurdod wedi ail-gomisiynu ei adnoddau ei hun 
ac wedi comisiynu darparwyr gofal preswyl annibynnol penodol i greu capasiti o fewn 
ardal yr awdurdod. (Abertawe)

• Roedd gan y gwasanaethau plant strategaeth gomisiynu ar waith a oedd yn amlinellu 
dadansoddiad manwl o’r boblogaeth o blant sy’n derbyn gofal. Amlinellwyd dull cyfannol 
o ddiwallu’r angen i helpu mwy o blant i fyw gyda’u teuluoedd ochr yn ochr â’r angen 
i drawsnewid gwasanaethau i blant sy’n derbyn gofal yn y ddogfen. (Bro Morgannwg)

‘Tuag at Fywyd Sefydlog a Dyfodol Gwell’
Roedd paneli amlasiantaeth wedi’u sefydlu i wahanol raddau ym mhob awdurdod lleol 
i sicrhau bod gofynion canllawiau ‘Tuag at Fywyd Sefydlog a Dyfodol Gwell’ yn cael 
eu bodloni. Lle’r oedd y paneli hyn yn gweithredu’n effeithiol, roedd tystiolaeth eu bod 
yn dwyn ynghyd wybodaeth asesu am blant unigol, yn rhoi lefel o sicrwydd ynghylch 
ansawdd lleoliadau a’u gallu i ddiwallu anghenion addysgol, iechyd a chymdeithasol ac 
yn helpu i atal pethau rhag llithro. Roedd rhai ohonynt yn gyfrwng i gyflwyno her lle nad 
oedd adnoddau a gwasanaethau yn diwallu anghenion. Fodd bynnag, ychydig iawn o baneli 
a oedd yn gweithredu ar y lefel hon ac, mewn gormod o achosion, câi effeithiolrwydd 
y panel ei danseilio gan faterion fel presenoldeb, diffyg ffocws rhagweithiol ar ansawdd 
lleoliadau, neu ddiffyg cynlluniau wrth gefn. 

Plant a leolir y tu allan i’r ardal yw’r rhai mwyaf heriol ymhlith unrhyw boblogaeth o blant 
sy’n derbyn gofal, ond anaml iawn yr ystyriai paneli atebion newydd i heriau unigol ac, 
yn aml, roedd gwasanaethau plant yn aneffeithiol gan nad oedd modd iddynt gyfeirio’r 
math cywir o adnoddau i ddiwallu’r angen. Enghraifft a welwyd yn aml oedd pan fyddai 
panel yn cytuno bod angen i berson ifanc gael ymyrraeth seicolegol ddwys ond na allai 
gytuno ar sut y dylid ei ddarparu na phwy y dylai ei ddarparu. Mewn achosion eraill, 
nid oedd paneli yn sicrhau bod plant a oedd yn cael cymorth gan weithwyr proffesiynol 
CAMHS yn yr ardal awdurdod iechyd, yn parhau i gael cymorth tebyg pan fyddent yn 
symud i ardal awdurdod iechyd arall. Mewn llawer o achosion, roedd trefniadau gofal 
iechyd parhaus yn aneffeithiol.

Roedd rhai pryderon hefyd ynghylch addysg, gydag enghreifftiau o blant yr oedd eu 
rhagolygon addysgol yn dda neu’n well yn gorfod bodloni, i bob pwrpas, ar ddyheadau 
llawer is pan fyddent yn cael eu lleoli y tu allan i’r ardal. Roedd hyn, yn aml, yn deillio o’r 
angen i flaenoriaethu gallu’r lleoliad i atal neu fynd i’r afael ag ymddygiad a allai beri risg, 
gan olygu yn aml bod gan asiantaethau lai o gwmpas i nodi rhaglenni addysgol uchelgeisiol 
o ansawdd da wrth chwilio am leoliadau. Roedd a wnelo hyn, unwaith eto, â’r ffaith bod 
lleoliadau preswyl ac annibynnol yn cael eu hystyried yn aml gan bartneriaid fel yr opsiwn 
olaf yn hytrach na’r lleoliad mwyaf priodol i blentyn. 

Yn aml, roedd pobl ifanc yn mynd yn fwyfwy heriol wrth iddynt symud drwy gyfres 
o leoliadau a byddai’r ffocws yn symud, yn anochel, i’r angen i sefydlogi ymddygiad 
yr unigolyn fel y gallai gael o leiaf rywfaint o gyfle i gael budd o’r lleoliad. Mae hyn yn 
codi cwestiwn ynghylch a all trefniadau comisiynu sicrhau bod darparwyr cost uchel yn 
ychwanegu gwerth at ragolygon y plentyn o gael canlyniadau llwyddiannus yn yr hirdymor. 
Er bod rhai enghreifftiau da o hyn, roedd gormod o enghreifftiau lle’r oeddent yn methu 
â diwallu un dimensiwn neu fwy o anghenion cyffredinol y plentyn. 
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Casgliad  
Mae dull gweithredu rhyngasiantaethol mwy soffistigedig yn hanfodol er mwyn 
i awdurdodau lleol werthuso effeithiolrwydd strategaethau lleoli a sefydlogrwydd 
a rhagweld anghenion o ran adnoddau yn y dyfodol. Nid yw awdurdodau lleol 
a phartneriaid wedi llunio proffil manwl o anghenion asesedig plant sy’n derbyn gofal ac 
unigolion sy’n gadael gofal eto, gan gynnwys eu natur agored i niwed a risgiau cysylltiedig. 

Mae trefniadau amlasiantaethol ar gyfer penderfynu ar leoliadau yn dal i fod yn aneffeithiol 
ac mae angen eu hatgyfnerthu i gynnwys:     

• Penderfyniadau a gaiff eu llywio, fel mater o drefn, gan asesiad cynhwysfawr a rennir 
o anghenion gofal cymdeithasol, iechyd ac addysgol y plentyn neu’r person ifanc. 

• Protocol a negodir ar gyfer rhannu costau lleoliadau sy’n cynnwys elfen gofal iechyd 
a’r defnydd effeithiol o gyllidebau cyfun wedi’u halinio ar gyfer plant a phobl ifanc sy’n 
derbyn gofal y mae’n debygol y bydd angen lleoliadau gofal arbenigol iawn arnynt am 
gyfnod sylweddol o amser.

• Systemau ar y cyd i fonitro ansawdd gwasanaethau i blant a phobl ifanc sydd wedi’u 
lleoli y tu allan i’r ardal, gan gynnwys sut i gefnogi unigolion sy’n gadael gofal os 
byddant yn dewis aros y tu allan i’r ardal a sut y caiff y gwasanaethau hyn eu cyrchu 
gan ddarparwyr lleol (gan gynnwys CAMHS a gwasanaethau iechyd meddwl oedolion). 

Gweithlu  
Llwyddodd y rhan fwyaf o awdurdodau lleol i lenwi swyddi gwag er bod pryderon ynghylch 
a ellir cynnal y lefelau staffio gwell a chefnogi’r gyfran uwch o staff llai profiadol. Yn aml, 
roedd yr aelodau hyn o staff yn rheoli achosion cymhleth ac roedd hyn, ynghyd â’u diffyg 
profiad, yn gosod beichiau ychwanegol sylweddol ar reolwyr ar bob lefel. 

Amlygodd pob awdurdod lleol yr her a wynebir o ran recriwtio a chadw gweithwyr 
cymdeithasol profiadol ac, yn gynyddol, reolwyr tîm a phrif swyddogion. Mae arwyddion 
pryderus bod yr her o ddiwallu anghenion fwyfwy cymhleth poblogaeth gynyddol o blant 
sy’n derbyn gofal yn syrthio ar lai a llai o ymarferwyr a rheolwyr profiadol a datblygedig. 
Os nad eir i’r afael â hyn, gallai’r symudiad hwn i ffwrdd o’r proffesiwn gael effaith ddifrifol 
ar allu awdurdodau lleol i gyflawni eu dyletswyddau i blant sy’n derbyn gofal. Mae’n codi 
materion pwysig yn ymwneud ag ymarfer gan gynnwys, yng nghyd-destun plant sy’n 
derbyn gofal, anawsterau wrth gynnal cydberthnasau gwaith da â gweithwyr gofal 
cymdeithasol proffesiynol a rheolwyr yn goruchwylio achosion.

Mae’r ffactorau a gysylltir fwyaf â chadw gweithwyr cymdeithasol profiadol yn hysbys. 
Yn eu plith mae llwyth gwaith, cydnabyddiaeth, amodau a diwylliannau gwaith cadarnhaol, 
goruchwyliaeth a datblygiad proffesiynol a gyrfaol. Roedd pob awdurdod lleol yn talu sylw 
i’r materion hyn ond roedd hyn yn aml yn digwydd yng nghyd-destun cyfraddau atgyfeirio 
uchel parhaus a phwysau ariannol cystadleuol. 

Roedd hi’n galonogol bod pob awdurdod lleol yn rhannu’r un uchelgais i bennu gweithiwr 
cymdeithasol ar gyfer pob plentyn sy’n derbyn gofal fel mater o drefn, a chynghorydd 
personol hefyd fel y bo’n briodol. Fodd bynnag, nid oedd yr ymrwymiad hwn yn cael ei 
weld bob amser. Weithiau, ni fyddai gweithiwr cymdeithasol yn cael ei bennu neu byddai 
gweithiwr cymorth profiadol yn cael ei bennu. Roedd rheolwyr yn goruchwylio’r achosion 
hyn ac yn sicrhau cydymffurfiaeth ag ymweliadau statudol (er enghraifft) ond yn aml ni 
welwyd unrhyw barhad ar gyfer y plentyn na chynnydd yn erbyn y cynllun. 
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Nododd yr arolygwyr fod llwyth achosion staff sy’n gweithio gyda phlant sy’n derbyn gofal 
ac oedolion sy’n gadael gofal yn amrywio’n sylweddol o fewn awdurdodau a rhyngddynt. 
Roedd y llwythi achosion mewn rhai awdurdodau yn uchel. Roedd parhad y trefniadau 
hefyd yn agored i effaith blaenoriaethau gwahanol o ran llwythi achosion. Yn aml, câi’r 
sefyllfa hon ei gwaethygu gan fylchau mewn timau, yn enwedig lle nad oedd swyddi’r 
rhai ar absenoldeb salwch a chyfnod mamolaeth yn cael eu llenwi. 

Gwelodd yr arolygwyr enghreifftiau ym mhob awdurdod lleol o ymyriadau ardderchog gan 
weithwyr cymdeithasol a gwaith gan weithwyr cymorth a oedd yn gwneud gwahaniaeth 
ac yn helpu i wella canlyniadau’r plentyn a’i gyfleoedd mewn bywyd. Yn yr achosion hyn, 
roedd staff yn aml yn ystyried eu hunain yn rhieni corfforaethol i’r plentyn. Roeddent 
wedi gweithio’n galed i ffurfio cydberthynas waith gadarnhaol er mwyn sicrhau bod 
llais y plentyn yn cael ei glywed a’i fod yn cymryd rhan yn ei gynlluniau ei hun. Yn aml, 
canfuwyd bod gweithwyr cymdeithasol yn eiriolwyr cryf iawn ar ran y plentyn. 

Enghraifft o ymarfer  

• Rheolwyd y cyfnod pontio i’r tîm 16+ er mwyn lleihau’r effaith y byddai newid mewn 
gweithwyr yn ei chael ar bobl ifanc. Roedd y bobl ifanc yn gadarnhaol iawn am 
y trefniadau hyn gan eu bod yn cynnwys cyfnod sylweddol o gydweithio rhwng  
y timau. (Powys) 

• Er mwyn amharu cyn lleied â phosibl ar y plentyn, mae’r gweithiwr cymdeithasol 
o’r tîm plant sy’n derbyn gofal yn cydweithio ar yr achos cyn ei drosglwyddo o’r tîm 
ymyriadau teuluol. Ystyriwyd bod y system hon o neilltuo unigolyn o’r ddau wasanaeth 
yn rhoi cyfle i’r plant greu cydberthnasau gwaith mwy cynaliadwy â gweithwyr 
cymdeithasol. (Ynys Môn) 

 
Yn groes i hynny, mewn rhai achosion, mynegodd gweithwyr cymdeithasol a’u rheolwyr 
bryder nad oeddent bob amser yn adnabod y plant yn ddigon da ar yr adeg pan oeddent 
yn gwneud penderfyniadau pwysig am eu bywydau. Roedd yn destun pryder, hyd yn oed 
pan oedd y gydberthynas â gweithwyr cymdeithasol yn dda, fod gormod o enghreifftiau 
lle’r oedd pobl ifanc yn esgusodi anallu eu gweithiwr cymdeithasol i gadw apwyntiadau 
neu gyrraedd yn brydlon gan eu bod yn deall bod angen iddynt flaenoriaethu gwaith arall 
ar eu llwyth gwaith fel mynd i’r llys neu waith amddiffyn plant.

Negeseuon gan blant sy’n derbyn gofal ac unigolion sy’n gadael gofal  

• “Mae fy ngweithiwr cymdeithasol yn hyfryd ac mae hi wedi rhoi llawer o help i mi. 
Mae hi bob amser yn hwyr ac weithiau dyw hi ddim yn troi i fyny o gwbl. Mae hi mor 
brysur – mae ganddi ormod o blant i’w gweld”. (Plentyn sy’n derbyn gofal)

 
Roedd hi’n siomedig, mewn rhai achosion lle’r oedd gweithwyr cymdeithasol yn disgrifio 
llwyth gwaith cyflawnadwy, fod llawer ohonynt yn parhau i ddweud bod diffyg amser 
yn eu rhwystro rhag blaenoriaethu gwaith uniongyrchol a gynlluniwyd gyda phobl ifanc. 
Mewn nifer o enghreifftiau, roedd timau arbenigol o staff anghymwys yn ymgymryd â’r 
gwaith hwn mewn ffordd fedrus iawn. 

Dywedodd llawer o bobl ifanc sy’n derbyn gofal ac unigolion sy’n gadael gofal wrthym 
eu bod yn anfodlon ar y nifer sylweddol o newidiadau mewn gweithwyr cymdeithasol 



31Arolygiad Cenedlaethol o ddiogelu a chynllunio gofal ar gyfer plant sy’n derbyn gofal ac unigolion sy’n 
gadael gofal, sy’n ymddwyn mewn ffordd sy’n eu gwneud yn agored i niwed neu a allai beri r isg

a brofwyd ganddynt. Dywedwyd bod gweithwyr cymdeithasol ar y cyfan yn amlwg 
ar adegau argyfyngus ac roedd plant a phobl ifanc am gael cyswllt cadarnhaol â hwy. 
Yn aml, nodweddwyd hyn fel y gallu i feithrin ymddiriedaeth yn y gweithiwr cymdeithasol, 
yn enwedig ei allu i fod yn gyswllt rhyngddynt a’u teulu ac i roi’r wybodaeth ddiweddaraf 
iddynt. Roedd nifer o bobl ifanc o’r farn bod gweithwyr cymdeithasol yn ceisio’u diogelu 
ormod rhag gwirioneddau anodd. Câi’r gweithiwr cymdeithasol ei werthfawrogi fwyaf fel 
rhywun a allai ddatrys problemau cyfredol a gwneud penderfyniadau.

Casgliad
Byddai’n amser da i Lywodraeth Cymru ac awdurdodau lleol fynd ati i ailddiffinio rôl 
gweithwyr cymdeithasol. Mewn llawer o enghreifftiau, nododd yr arolygwyr fod ffocws 
y gweithiwr cymdeithasol wedi’i lywio gan y dasg dan sylw ac yn cael ei fesur yn erbyn 
cydymffurfiaeth â swyddogaethau statudol fel presenoldeb mewn cyfarfodydd. Ni châi 
cyfleoedd i weithio ochr yn ochr â’r person ifanc, hyd yn oed o fewn y cyd-destun cyfyng 
hwn, eu cydnabod bob amser fel math o waith uniongyrchol. Mae angen gofyn cwestiynau 
pwysig ynghylch pam, er gwaethaf y ffocws parhaus ar y gweithlu, fod gweithwyr 
cymdeithasol profiadol yn gadael y proffesiwn a pham na chaiff rheoli gwaith cymdeithasol 
ei ystyried yn llwybr gyrfa mwy cadarnhaol. 

Negeseuon gan blant sy’n derbyn gofal ac unigolion sy’n gadael gofal:

• “Os oes angen i fi weld fy ngweithiwr cymdeithasol, dwi’n anfon neges destun ati ac 
mae hi’n fy ffonio nôl yn y bore.”  (Plentyn sy’n derbyn gofal)

• “Dyw hi erioed wedi rhoi lan arna’ i, ro’n i wedi rhoi lan arna’ i fy hun ond maen nhw 
(tîm 16+) wedi bod yno drwy’r cyfan.” (Plentyn sy’n derbyn gofal)

• “Dwi’n falch iawn fy mod wedi cael yr un gweithiwr am ddwy neu dair blynedd nawr, 
mae hi’n fy adnabod yn dda ac yn fy nhrin fel person.” (Plentyn sy’n derbyn gofal)

• “Pam ydw i wedi cael cynifer o weithwyr cymdeithasol – 6; dwi’n gorfod ailadrodd 
fy hun dro ar ôl tro...mae’n mynd yn ddryslyd; er hynny, dwi’n teimlo eu bod nhw i gyd 
wedi gwrando arna’ i.” (Plentyn sy’n derbyn gofal)

• “Y tro cyntaf i mi gyfarfod â’m gweithiwr cymdeithasol newydd, dywedodd wrthyf 
fy mod yn newid lleoliad a bod yn rhaid i mi fynd gydag ef...mae wedi gweithio allan 
yn iawn ond dyw hwnna ddim yn ffordd dda o roi gwybod i rywun.” (Plentyn sy’n 
derbyn gofal)

• “Gwneud eu gwaith mae’r gweithwyr cymdeithasol. Dyw e ddim yn fai arnyn nhw. 
Dyna’r swydd.”  (Plentyn sy’n derbyn gofal) 

Goruchwylio  
Roedd y rhan fwyaf o weithwyr cymdeithasol a rheolwyr yn hyderus eu bod yn gallu cael 
gafael ar bolisïau, protocolau a gweithdrefnau, hyfforddiant perthnasol, cyngor a chymorth 
gan reolwyr a goruchwyliaeth ffurfiol ac anffurfiol rheolaidd.

Roedd protocolau goruchwylio ar waith ac roedd staff yn gadarnhaol ar y cyfan ynghylch 
yr oruchwyliaeth roeddent yn ei chael. Fodd bynnag, roedd ansawdd y cofnodion 
goruchwylio ysgrifenedig a welwyd gan arolygwyr yn amrywio ac, yn aml, roeddent 
yn canolbwyntio’n ormodol ar faterion uniongyrchol yn hytrach na’r broses o reoli’r cynllun 
cyffredinol. Er i staff nodi bod yr oruchwyliaeth yn cynnwys heriau adeiladol a’r cyfle i lunio 
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cynlluniau wrth gefn, ni chafodd hyn ei gofnodi’n dda ac ychydig iawn o dystiolaeth a welwyd 
bod amser yn cael ei neilltuo ar gyfer ymarfer myfyriol. 

Roedd y canllawiau’n ymwneud â blwyddyn gyntaf ac ail flwyddyn o ymarfer gweithwyr 
cymdeithasol’7 wedi’u sefydlu’n dda ar y cyfan ac yn cael eu hystyried yn gadarnhaol. 
Gwelodd yr arolygwyr rai enghreifftiau da lle y cynigiwyd sesiynau mentora ychwanegol, 
cyfleoedd i ddysgu mewn grwpiau a chefnogaeth gan gymheiriaid er mwyn helpu i feithrin 
hyder wrth ymarfer. Fodd bynnag, roedd lefel diogelwch llwyth achosion a’r amser 
a neilltuwyd i fanteisio ar y cymorth hwn yn amrywiol. Mewn rhai achosion, roedd angen 
i staff flaenoriaethu eu hamser eu hunain yn well er mwyn manteisio ar yr hyfforddiant 
a ddarparwyd. 

Enghraifft o ymarfer  

Roedd y trefniadau ar gyfer goruchwylio staff yn cynnwys arweinydd ymarfer yn cefnogi nifer 
fach o weithwyr cymdeithasol fel uned er mwyn sicrhau bod trafodaeth a chyfeiriad achosion 
yn fwy hygyrch. Roedd ffocws ar leihau biwrocratiaeth a hyrwyddo gwaith uniongyrchol 
gyda defnyddwyr gwasanaethau. Roedd gweithwyr cymdeithasol ac arweinwyr ymarfer yn 
gadarnhaol am y model gweithio hwn. (Sir Ddinbych) 

Byrddau Diogelu Plant  
Roedd Byrddau Lleol Diogelu Plant (BLlDP) wedi symud o ôl troed awdurdod lleol i fodel 
darparu gwasanaethau cyhoeddus â chwe Bwrdd Diogelu Plant (BDP) ac mae pob un 
ohonynt ar gamau datblygu gwahanol. 

Gwasanaethau plant oedd yn gyfrifol am arwain y BDP o hyd ac roedd cyfarwyddwr 
gwasanaethau cymdeithasol yn cadeirio pob bwrdd rhanbarthol. Fodd bynnag, nid yw 
pob cyfarwyddwr gwasanaethau cymdeithasol yn aelod o’r bwrdd yn ei briod ranbarth; 
mae cynrychiolaeth yn cael ei dirprwyo. Roedd hyn yn golygu nad oedd gan y Cyfarwyddwr 
Gwasanaethau Cymdeithasol bob amser yr un presenoldeb gweladwy ar BDPau. Bydd angen 
i awdurdodau lleol sicrhau eu hunain bod trefniadau adrodd Byrddau Diogelu Plant yn helpu 
cyfarwyddwr statudol y gwasanaethau cymdeithasol i gyflawni yn erbyn ei atebolrwyddau 
diogelu statudol.

Roedd Byrddau Diogelu Plant wedi datblygu trefniadau is-grŵp, yr oedd rhai ohonynt yn 
cynnwys yr hyn a gyfatebai i fwrdd gweithredol ar lefel awdurdod lleol, fel ffordd o nodi 
materion lleol a blaenoriaethau ymarfer. Mewn rhai ardaloedd, nid oedd dealltwriaeth 
dda o’r rhyngwyneb rhwng y trefniadau hyn ac roedd y statws a roddwyd i’r is-grwpiau, 
yn enwedig y grwpiau lleol, yn amrywio. Bydd angen i Fyrddau Diogelu Plant adolygu 
eu trefniadau llywodraeth, wrth iddynt ddatblygu, er mwyn osgoi achosion o ddyblygu 
neu fylchau o ran gweithgarwch diogelu.

Roedd rhai Byrddau Diogelu Plant, yn enwedig y rheini â nifer uchel o ddarparwyr annibynnol 
yn eu rhanbarth, wedi datblygu is-grwpiau a oedd yn canolbwyntio ar blant sy’n derbyn gofal. 
Cynhaliai nifer o wasanaethau cymdeithasol a phartneriaid iechyd gronfa ddata o’r holl blant 
a dderbyniai ofal a leolwyd gan awdurdodau eraill ac roedd rhywfaint o waith rhagweithiol yn 
mynd rhagddo gyda darparwyr annibynnol er mwyn atgyfnerthu’r system ar gyfer nodi plant 
a leolwyd yng Nghymru y tu hwnt i ffiniau awdurdodau. 

7 Gwneud y defnydd gorau o’ch blwyddyn gyntaf o ymarfer: canllaw i weithwyr cymdeithasol newydd gymhwyso (Cyngor 
Gofal Cymru 2008).
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Roedd BLlDP a Byrddau Diogelu Plant wedi bod wrthi’n sefydlu protocolau a hyfforddiant 
gyda’r nod o wella’r broses o nodi a rheoli achosion o gamfanteisio’n rhywiol ar blant, 
masnachu mewn plant a phlant sy’n mynd ar goll. Roedd rhai BDP wedi symleiddio’r rhain 
yn brotocol “ymddygiadau a allai beri risg”. Roedd nifer o BDPau hefyd wedi datblygu 
is-grwpiau i ganolbwyntio ar ymarfer yn y meysydd hyn. Er nad oedd y gweithgarwch hwn 
yn ymwneud yn benodol â phlant sy’n derbyn gofal, roedd yn gyfrwng i’w hatgyfnerthu fel 
blaenoriaeth i Fyrddau Diogelu Plant. Bydd Byrddau Diogelu Plant am fynd ati i werthuso 
eu hunain yn erbyn yr argymhellion yn yr adroddiadau ar ymchwiliadau annibynnol sy’n 
deillio o achosion proffil uchel diweddar, er enghraifft, adroddiad Jay8.

Casgliad
Mae angen i fyrddau diogelu plant gryfhau’r systemau sydd ar waith ar gyfer casglu, 
rhannu a dadansoddi gwybodaeth aml-asiantaethol sy’n ymwneud â phryderon am les 
plant sy’n derbyn gofal, gan gynnwys y rheini a leolir y tu allan i’w hawdurdod lleol.

Er i BDPau gynnal archwiliadau o achosion a oedd yn cynnwys plant sy’n derbyn gofal fel 
rhan o’r sampl, ychydig iawn o dystiolaeth a welwyd eu bod yn gwneud gwaith systematig 
i roi sicrwydd iddynt ynghylch ansawdd ymarfer diogelu mewn perthynas â phlant 
sy’n derbyn gofal ac unigolion sy’n gadael gofal, neu i ddysgu o brofiadau defnyddwyr 
gwasanaethau. 

Canfuwyd bod asiantaethau a BDPau yn ymateb, yn nhermau polisïau, i faterion newidiol 
neu faterion a oedd yn dod i’r amlwg a allai amlygu plant sy’n derbyn gofal i risg. 
Fodd bynnag, mae perygl, wrth i bob un o’r datblygiadau hyn arwain at strategaeth, 
polisi neu weithdrefn wahanol, y bydd protocolau cymhleth sy’n gorgyffwrdd yn lleihau’r 
ffocws sylfaenol ar amddiffyn plant.

Enghreifftiau o ymarfer  

• Roedd Bwrdd Diogelu Plant Western Bay wedi mynd ati i archwilio cydymffurfiaeth ac 
arferion asiantaethau mewn perthynas ag achosion o gamfanteisio’n rhywiol ar blant. 
Byddai’r gwaith hwn yn cael ei ddadansoddi wedyn er mwyn llywio cynllun gwaith 
y bwrdd ar gyfer y dyfodol. 

• Roedd cynllun busnes y Bwrdd Diogelu Plant ym Mhowys yn blaenoriaethu  grwpiau 
o blant a phobl ifanc a oedd yn agored i niwed fel y rhai a leolwyd ym Mhowys gan 
awdurdodau eraill. Nodwyd bod hyn yn broblem benodol am fod nifer y lleoliadau hyn 
yn fwy na phoblogaeth yr awdurdod o blant a phobl ifanc sy’n derbyn gofal.

• Roedd Bwrdd Diogelu Plant Cwm Taf wedi adolygu a datblygu amrywiaeth o brotocolau/
polisïau ar y cyd ac wedi symleiddio’r rhain yn Brotocol Ymddygiadau a Allai Beri Risg. 
Roedd y Bwrdd hefyd wedi sefydlu grŵp gorchwyl a gorffen ar gyfer ymddygiad a allai 
beri risg a oedd yn datblygu asesiadau risg a chynlluniau amlasiantaeth. 

• Roedd Bwrdd Diogelu Plant Caerdydd a Bro Morgannwg wedi adolygu’r adnodd 
asesu a rheoli risg a gwelwyd ffocws ar weithredu protocolau mewn perthynas 
â chamfanteisio’n rhywiol ar blant. Roedd y bwrdd hefyd yn mynd ati’n rheolaidd 
i adolygu cynnydd mewn perthynas ag arolygiad thematig o drefniadau ar gyfer rheoli 
pobl ifanc sy’n ymddwyn mewn ffordd rywiol niweidiol.

8  Ymchwiliad annibynnol i Achosion o Gamfanteisio’n Rhywiol ar Blant (rhwng 1997 a 2013) a gyhoeddwyd yn 2014.
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Thema 2: Asesu a chynllunio gofal
Roedd yr arolygiad yn ystyried y ffordd y câi gwaith cynllunio gofal a chynllunio llwybrau 
ei lywio gan asesiadau perthnasol, gan gynnwys asesiadau risg, a oedd yn cefnogi ymateb 
cynhwysfawr i anghenion a phrofiadau plant a phobl ifanc.

Canolbwyntiodd yr arolygiad ar arferion cyfredol a, chan fod y rhan fwyaf o’r achosion 
a adolygwyd yn ymwneud â phlant a phobl ifanc a oedd wedi bod yn derbyn gofal ers peth 
amser, nid yw’r adroddiad hwn yn ystyried amseroldeb y penderfyniad cychwynnol i leoli’r 
plentyn yn fanwl. Fodd bynnag, gwelwyd enghreifftiau o bobl ifanc a oedd wedi cael eu 
gadael yn rhy hir heb wasanaeth effeithiol cyn iddynt dderbyn gofal. Ni chanfu’r arolygwyr 
unrhyw dystiolaeth o blant a oedd yn derbyn gofal yn ddiangen. 

Materion a Nodwyd  

Atgyfeiriadau  
Roedd trefniadau atgyfeirio a rhannu gwybodaeth weithredol wedi’u sefydlu’n dda ymhlith 
gweithwyr proffesiynol yn y rhan fwyaf o awdurdodau lleol a rhyngddynt. Nod y trefniadau 
hyn oedd sicrhau, lle y codwyd pryderon ynghylch plant, gan gynnwys plant sy’n derbyn 
gofal ac unigolion sy’n gadael gofal, fod cyfrifoldebau atgyfeirio a phwyntiau cyswllt yn 
hysbys a bod gwybodaeth yn cael ei throsglwyddo i’r gweithiwr cymdeithasol proffesiynol 
priodol. 

Asesu 
Mae canllawiau ar blant sy’n derbyn gofal yn nodi disgwyliadau clir sef ‘pan fydd plentyn 
neu berson ifanc yn dod yn blentyn sy’n derbyn gofal, mae’n ofynnol cynnal asesiad craidd 
cyfredol ac fe’i ddefnyddir i lywio’i gynllun gofal’. Roedd cylch gorchwyl yr arolygiad hwn yn 
golygu mai dim ond nifer fach o achosion lle’r oedd plentyn neu berson ifanc wedi derbyn 
gofal yn ddiweddar a adolygwyd gan yr arolygwyr. Er bod asesiad craidd wedi’i gynnal 
ym mhob un o’r achosion hyn,  nid oedd yr ansawdd yn gyson ac nid oedd digon o waith 
dadansoddi proffesiynol wedi’i gynnal i lywio cynlluniau gofal. Ymddengys nad oedd 
asesiadau craidd yn cael eu rhannu’n gyson â phartneriaid na defnyddwyr gwasanaethau.

Roedd gan y rhan fwyaf o weithwyr cymdeithasol a’u rheolwyr ddealltwriaeth dda o’r 
bobl ifanc yr oeddent yn gweithio gyda hwy, gan gynnwys gwybodaeth am natur agored 
i niwed ac ymddygiadau a allai beri risg. Fodd bynnag, yn aml, roeddent yn dibynnu 
gormod ar wybodaeth a rannwyd mewn modd anffurfiol rhwng gweithwyr a oedd yn 
gysylltiedig â’r achos, ac nid oedd gwybodaeth gymwys bob amser yn cael ei chofnodi’n 
glir yn ffeil yr unigolyn. 

Nododd yr arolygwyr, er gwaethaf newidiadau sylweddol yn amgylchiadau rhai plant 
a newidiadau hefyd yn y gweithwyr cymdeithasol, mai anaml iawn y câi cynlluniau gofal 
y bobl ifanc hynny a oedd wedi bod yn derbyn gofal ers amser hir eu llywio gan asesiad 
perthnasol a rennir a dadansoddiad o anghenion. Ni châi chynlluniau llwybrau cychwynnol 
eu hategu gan asesiad o ansawdd da ychwaith.

Gwelwyd rhai enghreifftiau da o asesiadau a dadansoddiadau cyfannol. Yn aml, roedd 
y goreuon yn cael eu hysgogi a’u cynnal gan yr unigolion allanol a oedd yn darparu’r 
lleoliad er mwyn llywio eu gwaith, yn hytrach na chael eu darparu neu eu comisiynu gan 
yr awdurdod lleol a oedd yn lleoli’r plentyn. Mewn rhai achosion, cafodd y ffaith bod diffyg 
gwybodaeth gyfoes effaith uniongyrchol ar ddealltwriaeth y lleoliad o anghenion y plentyn.



35Arolygiad Cenedlaethol o ddiogelu a chynllunio gofal ar gyfer plant sy’n derbyn gofal ac unigolion sy’n 
gadael gofal, sy’n ymddwyn mewn ffordd sy’n eu gwneud yn agored i niwed neu a allai beri r isg

Er i’r gwaith o gofnodi achosion gael ei gydnabod fel blaenoriaeth, canfuwyd bod ansawdd 
y cofnodion yn amrywio a nodwyd bod amseroldeb yn dibynnu ar bwysau gwaith. Yn aml, 
roedd y cofnodion a welwyd yn rhai disgrifiadol ac yn canolbwyntio ar agweddau ymarferol 
yn hytrach nag yn rhai gwerthusol. Mewn rhai achosion, roedd ansawdd y cofnodion 
yn golygu bod y trosolwg o gynnydd y plentyn a dderbyniai ofal yn dameidiog ac roedd 
potensial y gallai gwybodaeth a oedd yn berthnasol i’r gwaith o amddiffyn a diogelu’r 
plentyn gael ei cholli neu ei hesgeuluso.

Casgliad  
Er na ddylai asesiadau gael eu hailadrodd yn ddiangen, eu cynnal heb unrhyw ddiben na 
chanlyniad clir na bod yn rhy ymwthiol, dylent gael eu cydnabod fel adnodd gwerthfawr ar 
gyfer cefnogi ymarfer myfyriol a gwneud penderfyniadau allweddol. Mae hyn yn arbennig 
o berthnasol pan fo plentyn neu berson ifanc wedi profi newidiadau a digwyddiadau 
arwyddocaol, gan gynnwys gweithiwr cymdeithasol newydd. 

Asesiadau risg a rheoli risg
Nododd yr arolygwyr fod gan staff ddealltwriaeth dda o natur agored i niwed plant sy’n 
derbyn gofal ac unigolion sy’n gadael gofal, a bod cryn dipyn o waith wedi’i wneud i godi 
ymwybyddiaeth o ffactorau risg, sut i’w nodi a sut i’w rheoli. Roedd awdurdodau lleol ac 
asiantaethau wedi datblygu amrywiaeth o weithdrefnau a swyddogaethau gwasanaeth 
yr oedd pob un ohonynt yn cynnwys y gofyniad i gynnal asesiadau risg a’u diweddaru.

Enghreifftiau o achosion  

Gwelwyd enghreifftiau ledled Cymru o achosion lle’r oedd partneriaid yn cydweithio’n 
dda i ddarparu gwasanaeth effeithiol a diogel â chanlyniadau clir i’r person ifanc. 
Roedd yr achosion yn aml yn rhai cymhleth iawn ac yn cyflwyno anawsterau parhaus gan 
fod y bobl ifanc dan sylw yn aml yn camu y tu allan i ffiniau rheolaeth ddiogel. Er gwaethaf 
hyn, roedd gweithwyr proffesiynol yn helpu’r unigolion dan sylw i wneud dewisiadau 
hyddysg. Dangosodd yr achosion hyn hefyd fod angen i staff a gofalwyr fod yn wydn; 
yn aml, roedd angen delio â sawl problem ar yr un pryd a gallai problemau newydd 
ymddangos ar unrhyw adeg.

 
Mae asesiadau risg yn gymhleth a chanfuwyd mai fel ffordd o roi sicrwydd yn erbyn nifer 
o ddisgwyliadau rhyng-gysylltiedig y cawsant eu deall, gan gynnwys:

• Cadw pobl ifanc yn ddiogel.

• Gwella canlyniadau.

• Amlygu penderfyniadau y gellir eu hamddiffyn mewn amgylchedd gweithredol 
gwrth-risg. 

• Cefnogi cydweithio a gwaith rhyngasiantaethol.

• Llywio a gwella gwaith comisiynu.

Yn aml, roedd gweithwyr proffesiynol yn disgrifio agweddau ar weithgarwch asesu a rheoli 
risg fel ffordd gadarnhaol o feithrin hyder a chyfiawnhau eu gweithredoedd. Fodd bynnag, 
ar y llaw arall, roedd pobl ifanc a’u teuluoedd yn aml yn ystyried asesiadau risg mwy fel 
ffordd o amddiffyn penderfyniadau a chyfyngu ar eu gweithgarwch.
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Er i’r arolygwyr weld rhai asesiadau risg da, roedd yr ansawdd yn amrywio. Roedd rhai 
asesiadau yn rhy fformiwläig ac nid oeddent yn cynnwys y manylion angenrheidiol, tra roedd 
eraill mor fanwl nes iddynt allu cuddio’r materion dan sylw. Yn aml, nid oedd dealltwriaeth 
dda o ymddygiad y person ifanc yng nhyd-destun eu profiadau diweddar, fel lleoliad maeth 
yn methu. Mewn nifer fach o achosion, cyfrannodd diffyg cydnabyddiaeth o’r risgiau 
a diffyg cymorth adferol prydlon at leoliad yn methu ac at fwy o ymddygiad a allai beri risg. 
Cafodd y ffocws ar y plentyn ei golli weithiau yng nghanol llu o brosesau asesu risg.

Yn aml, canfuwyd y canlynol am asesiadau risg: 

• Cânt eu hystyried fel cyfres o brosesau ar wahân yn hytrach na rhan annatod o’r gwaith 
o reoli a lleihau risg. 

• Ni chânt eu hategu gan iaith gyffredin na dealltwriaeth a rennir o risg ac ni chânt eu 
rhannu rhwng gweithwyr proffesiynol o fewn asiantaethau a rhyngddynt.

• Maent yn canolbwyntio ar ymatebion yn hytrach na chanlyniadau cadarnhaol ac yn 
targedu gwasanaethau yn hytrach nag anghenion.

• Maent yn seiliedig ar wybodaeth a dadansoddiadau nad ydynt wedi’u diweddaru’n 
ddigonol  sydd wedi parhau i ganolbwyntio ar y canlyniad a’r canlyniadau diogelu i’r 
plentyn.

• Nid ydynt yn ymwneud yn ddigonol â’r person ifanc na’i deulu i’w hannog i gymryd rhan. 

• Cânt eu hategu gan ofynion biwrocrataidd ychwanegol sy’n adlewyrchu’r prosesau 
gwahanol.

Roedd rhai awdurdodau lleol wedi buddsoddi mewn rhaglenni hyfforddi gwasanaeth llawn 
mewn perthynas â fframwaith risg penodol. Roedd y modelau hyn yn cynnwys amrywiaeth 
o adnoddau er mwyn helpu i gefnogi dull mwy strwythuredig o asesu a rheoli risg yn 
fanwl. Mae angen i’r hyfforddiant a ddarperir ar y fframweithiau hyn gael ei ddiweddaru 
a’i atgyfnerthu’n barhaus er mwyn sicrhau bod gan staff y sgiliau i’w defnyddio a’u bod 
yn teimlo’n hyderus yn gwneud hynny. Roedd hi’n siomedig, er gwaethaf buddsoddiad 
sylweddol yn y cyfryw fframweithiau gan wasanaethau cymdeithasol plant, nad oedd 
asiantaethau partner yn aml yn ymwybodol o’r modelau hyn ac nad oeddent wedi’i hyfforddi 
i’w defnyddio.

Rheoli risg  
Yr enghreifftiau gorau o’r defnydd o asesiadau risg oedd pan gawsant eu troi’n gynlluniau 
rheoli risg a rannwyd ac a berchenogwyd gan weithwyr proffesiynol, gofalwyr ac, 
yn bwysicach oll, y person ifanc. Roedd y cynlluniau hyn yn rhai penodol a oedd yn nodi’r 
camau yr oedd angen eu cymryd, gan bwy, o fewn pa amserlen ac o dan ba amgylchiadau. 
Gwelwyd tystiolaeth bod y cyfryw gynlluniau yn cael eu hadolygu er mwyn adlewyrchu 
newidiadau mewn amgylchiadau ac ystyried y graddau y cafodd y risg a nodwyd ei 
lliniaru. Mewn enghreifftiau llai effeithiol, roedd y cynlluniau rheoli risg yn rhai cyffredinol, 
nid oeddent yn cynnwys y wybodaeth yr oedd ei hangen i ymateb i’r angen, ac nid oeddent 
ar gael i weithwyr proffesiynol eraill gan gynnwys yr heddlu a thimau dyletswydd brys nac 
yn cael eu rhannu â hwy. Yn aml, rhoddwyd y gorau i ddefnyddio’r cynlluniau hyn ac ychydig 
iawn o waith dadansoddi a wnaed o ran yr effaith a gawsant. Dim ond adeg argyfwng 
y byddent yn cael eu hystyried eto.
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Canfu’r arolygiad, er bod pobl ifanc yn destun cynllun i reoli risgiau a nodwyd, nid 
oeddent yn aml yn ymwybodol o’r cynllun nac wedi cyfrannu ato. Pan fuont yn cymryd 
rhan yn y broses,  nid oeddent bob amser yn rhannu’r farn eu bod yn ymddwyn mewn 
ffordd “a allai beri risg” na bod eu hymddygiad yn wahanol i ymddygiad eu cymheiriaid. 
Mewn rhai enghreifftiau, nododd y bobl ifanc fod y cyfyngiadau a osodwyd arnynt gan 
y cyfryw brosesau rheoli risg yn “orymateb”. Bydd unrhyw gamau amddiffynnol yn 
aneffeithiol os nad yw’r person ifanc yn deall (er enghraifft) y pryderon sy’n gysylltiedig 
â pherson ifanc yn mynd ar goll neu’r pryderon sy’n gysylltiedig â chamfanteisio posibl. 

Er gwaethaf rhywfaint o waith da, canfu’r arolygwyr nad oedd gweithwyr cymdeithasol 
yn aml yn teimlo’n hyderus bod ganddynt y sgiliau i weithio gyda phobl ifanc y mae’n 
anodd ymgysylltu â hwy. Mewn rhai achosion, roedd hi’n ymddangos  bod cryn dipyn 
o orddibyniaeth ar y gofalwr i gyflawni manylion y cynllun a chynnig cymorth emosiynol 
i’r person ifanc. Gwelodd yr arolygwyr rywfaint o waith penderfynol yn cael ei wneud 
gan ofalwyr hynod ymrwymedig ac ymroddedig, yn aml yn ystod oriau anghymdeithasol. 
Canfuwyd bod yr amrywiaeth o gymorth sydd ar gael i ofalwyr ledled Cymru, gan gynnwys 
y cymorth a roddir gan asiantaethau eraill fel yr heddlu a’r gwasanaethau iechyd brys, 
yn amrywio’n fawr a châi hyn effaith sylweddol ar sefydlogrwydd lleoliadau a pharodrwydd 
gofalwyr i barhau â’r lleoliad.

Yn aml, rheolai asiantaethau unigol eu helfennau eu hunain o’r cynllun rheoli risg 
a dibynnwyd cryn dipyn ar gysylltiadau cyfathrebu anffurfiol â’r gweithiwr cymdeithasol 
er mwyn nodi cynnydd a’i gyfathrebu ymhlith y gweithwyr proffesiynol. Mewn rhai 
achosion, roedd ansawdd y cofnodion ynghyd â newidiadau o ran staff a lleoliadau yn ei 
gwneud hi’n anodd penderfynu a oedd yr holl risgiau a nodwyd wedi’u datrys. Gall hyn 
arwain at oblygiadau sylweddol i bobl ifanc yn enwedig (er enghraifft) lle mae’r risgiau’n 
gysylltiedig ag ymddygiad bygythiol y plentyn neu’r person ifanc tuag at bobl eraill.

Ychydig iawn o gynlluniau rheoli risg a oedd nodi’n glir y goblygiadau i’r plentyn pe na bai’r 
cynllun yn cael ei gyflawni, ac nid oeddent ychwaith yn cynnwys nac yn llywio cynlluniau 
wrth gefn effeithiol. Yn aml, arweiniai hyn at bobl ifanc yn cael eu symud mewn argyfwng. 
O dan yr amgylchiadau hyn, roedd y gwaith cynllunio yn aml yn cael ei arwain gan 
adnoddau yn hytrach nag anghenion gan wneud i’r person ifanc a’r gweithiwr cymdeithasol 
deimlo bod pethau “allan o reolaeth”.

Mae’n bwysig na chaiff asesiadau risg a matricsau asesu risg eu hystyried yn ddiben 
ynddynt eu hunain ond, yn hytrach, yn fodd o lywio barn broffesiynol. Nid oedd 
dealltwriaeth dda bob amser o’r modd y defnyddiwyd adnoddau i asesu’r risgiau i blant 
sy’n derbyn gofal ac mae’n bwysig bod gweithwyr cymdeithasol a gweithwyr proffesiynol 
eraill yn meddu ar y sgiliau, y profiad a’r hyder i wneud y gwaith hwn. Byddai rhoi 
hyfforddiant asesu risg sy’n ymwneud yn benodol â’r glasoed yn gwella cysondeb yn 
y maes hwn. 

Casgliad  
Yn gyffredinol, nid oedd y systemau a ddefnyddiwyd gan awdurdodau yn sicrhau, fel mater 
o drefn, fod cynlluniau rheoli risg yn cael eu halinio a’u hadlewyrchu yn y cynllun gofal a’r 
cynllun llwybr. Yn yr enghreifftiau da a welwyd, câi’r risg ei hailwerthuso fel rhan o’r broses 
cynllunio ac adolygu. 
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Enghreifftiau o ymarfer  

Roedd nifer o wasanaethau cymdeithasol plant wedi buddsoddi mewn hyfforddiant 
gwasanaeth llawn:

• Ar  fframwaith dadansoddi. Roedd yr adnodd hwn yn cynnwys system sgorio a oedd 
yn cefnogi dealltwriaeth a rennir o anghenion a risgiau ac yn rhoi man cychwyn y gellid 
mesur cynnydd yn ei erbyn. (Conwy)

• Model risg a oedd yn darparu fframwaith asesu risg ar gyfer staff. Roedd y gyfres 
hon o adnoddau yn cynnwys dull o sgrinio achosion fel mater o drefn, er mwyn llywio 
penderfyniadau, yn ogystal â dull strwythuredig o asesu’r risg o niwed sylweddol. 
(Gwynedd ac Ynys Môn) 

• Y model a’r adnoddau Arwyddion Diogelwch a gynlluniwyd er mwyn helpu i gynnal 
asesiadau risg a llunio cynlluniau gweithredu ar gyfer gwella diogelwch, ac i leihau risg 
a pherygl drwy nodi meysydd lle y mae angen newid tra’n canolbwyntio ar gryfderau, 
adnoddau a rhwydweithiau. (Abertawe)  

Cynlluniau gofal  
Nid oes ond un cynllun gofal a dylai’r cynllun hwn gynnwys gwybodaeth am sut y caiff 
anghenion cyfredol ac anghenion tymor hwy y plentyn eu diwallu er mwyn sicrhau bod 
pawb yn gweithio tuag at gyflawni cynllun sefydlogrwydd cytûn a chanlyniadau gwell i’r 
plentyn. 

Yn yr achosion a adolygwyd, roedd gan y rhan fwyaf o’r plant a’r bobl ifanc gynllun 
gofal ond, yn aml, nid oedd yn adlewyrchu uchelgais, fel y’i disgrifiwyd gan aelodau 
a swyddogion. Nid oedd fformat y cynllun gofal bob amser yn golygu bod modd 
canolbwyntio ar amcanion y cynllun na sut y byddai’r canlyniadau a ddymunir ar gyfer 
y person ifanc yn cael eu cyflawni. Roedd y rhan fwyaf o’r cynlluniau naill ai’n cynnwys 
datganiadau cyffredinol eang iawn neu’n nodi camau byrdymor a oedd yn canolbwyntio ar 
dasgau. Yn aml, nid oedd y fformat yn hawdd i blant ei ddefnyddio ac roedd hi’n amlwg nad 
oedd y cynlluniau’n cael eu rhannu’n gyson â phobl ifanc a/neu eu teuluoedd. Dywedodd 
llawer o bobl ifanc wrthym naill ai nad oeddent yn ymwybodol bod ganddynt gynllun 
neu, os oeddent wedi’i weld, nad oeddent yn ei ystyried yn berthnasol. Nid oedd staff 
yn gwerthfawrogi arwyddocâd y cynllun gofal fel ffordd o lywio’r gwasanaeth i’r plentyn; 
yn hytrach, roedd risg y gallai cwblhau templed y cynllun gofal gael ei ystyried yn ofyniad 
biwrocrataidd arall.

Roedd hyn yn siomedig gan nad oedd cynllun gofal o’r ansawdd hwn yn aml yn nodi’r 
ymyriadau a’r cymorth cadarnhaol a roddwyd gan y gweithwyr dan sylw, na’r gwahaniaeth 
cadarnhaol ac amlwg a oedd yn cael ei wneud i fywyd y plentyn, yn aml er gwaethaf yr 
adnoddau cyfyngedig a oedd ar gael.

Enghraifft o achos 

Dangosodd y person ifanc a gyfwelwyd berchenogaeth o’r cynllun a dywedodd ei bod yn 
mwynhau cymryd rhan mewn adolygiadau; roedd hi’n hyderus bod ei llais yn cael ei glywed 
a rhoddodd enghreifftiau o hyn. Disgrifiodd y person ifanc ei siwrnai, sut y bu iddi gael sawl 
lleoliad a sut yr oedd ymroddiad y staff wedi ei helpu. Roedd ganddi uchelgais ar gyfer y 
dyfodol ac roedd hi’n gobeithio mynd ymlaen i addysg uwch. (Plentyn sy’n derbyn gofal)
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Roedd y rhan fwyaf o’r cynlluniau gofal a welwyd yn nodi manylion ymarferol fel trefniadau 
ar gyfer cysylltu â’r teulu estynedig. Ychydig iawn o gynlluniau a adlewyrchai’r gwaith 
parhaus yr oedd angen ei wneud gyda’r teulu i’w helpu i ddiwallu anghenion y plentyn 
yn ystod y cyswllt rhyngddynt, nac arwyddocâd newidiol y teulu fel ffynhonnell cymorth 
bosibl i’r person ifanc, wrth iddo adael gofal a dechrau byw’n annibynnol.

Roedd asiantaethau partner yn deall disgwyliadau cynllunio ac adolygu yn gyffredinol, 
ond ychydig iawn o dystiolaeth a welwyd bod y cynllun gofal yn cael ei rannu â hwy fel 
mater o drefn. Yn hytrach, câi’r cynllun ei ddeall yn bennaf yn nhermau’r hyn a adroddwyd 
yn ystod yr adolygiad statudol a thrwy gyfathrebu anffurfiol â’r gweithiwr cymdeithasol. 
Ni châi cyfraniad asiantaethau partner at y cynllun ei nodi bob amser.

Yn y rhan fwyaf o achosion, er y casglwyd barn plant a phobl ifanc sy’n derbyn gofal 
a’u rhieni, ni châi’r farn honno ei hadlewyrchu’n effeithiol yn y cynllun. Mewn un enghraifft, 
nodai’r cynllun gofal y dyhead y byddai’r person ifanc yn aros yn ei leoliad tan ei fod yn 
18 oed pan oedd y person ifanc, mewn gwirionedd, wedi nodi’n glir ei fod yn bwriadu 
gadael y lleoliad gofal cyn hynny. 

Casgliad:
Cadarnhaodd yr arolygwyr lawer o gasgliadau Adolygiad Cenedlaethol AGGCC 
o Wasanaethau Swyddogion Adolygu Annibynnol 2008-2009,9  gan gynnwys y canlynol:

“bod angen gwella ansawdd cynlluniau gofal ar gyfer plant sy’n derbyn gofal ledled 
Cymru yn gyffredinol. Nododd yr Arolygwyr dri maes penodol sydd angen eu gwella, 
sef:

•  canlyniadau eglur sy’n canolbwyntio ar y plentyn a chamau i’w cefnogi 

•  cysylltiad eglur rhwng yr asesiad a’r cynllun gofal ar gyfer y plentyn

•   diweddaru cynlluniau gofal yn brydlon er mwyn adlewyrchu newidiadau mewn 
amgylchiadau plentyn.”

Nid yw cynlluniau gofal ond mor effeithiol â’r canlyniadau a gyflawnir ganddynt i blant 
sy’n derbyn gofal ac unigolion sy’n gadael gofal. Arwyddocâd y cynllun gofal yw ei fod yn 
egluro sut mae’r gwasanaethau a ddarperir a’r camau a gymerir yn cyflawni canlyniadau 
gwell i’r plentyn. Yna dylai’r tryloywder hwn gefnogi’r broses adolygu er mwyn monitro’r 
cynnydd a wnaed. 

Enghraifft o achos  

Cafodd barn y person ifanc a’i fam ei hystyried yn ofalus ac er nad yw’r trefniadau cyfredol 
yn adlewyrchu dymuniadau’r naill na’r llall, roedd rhesymau da dros ddewis y cyfryw 
drefniadau o safbwynt diogelwch (iechyd meddwl y fam) ac fe’u nodwyd yn y dogfennau. 
Gwrandewir ar farn y teulu a chaiff y farn honno ei hystyried – rhoddwyd ystyriaeth i gadw 
cysylltiadau teuluol y person ifanc a sicrhau ei fod yn cadw mewn cysylltiad â’r teulu 
er nad oedd yn ddiogel iddo ddychwelyd adref. Roedd yr awdurdod lleol wedi ystyried 
pwysigrwydd hunaniaeth ddiwylliannol Gymreig y plentyn wrth wneud penderfyniadau 
ynglŷn â lleoliadau. (Plentyn sy’n derbyn gofal)

9 Adolygiad Cenedlaethol AGGCC o Wasanaethau Swyddogion Adolygu Annibynnol 2008-2009
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Asesu a Chynllunio Iechyd  
Roedd gan bob awdurdod lleol drefniadau ar waith i sicrhau bod anghenion iechyd sylfaenol 
plant sy’n derbyn gofal yn cael eu diwallu, er bod y trefniadau ar gyfer unigolion sy’n gadael 
gofal yn aml yn llai sicr. 

Roedd trefniadau awdurdodau lleol ar gyfer darparu’r gwasanaeth iechyd arbenigol i blant sy’n 
derbyn gofal yn amrywio. Ymddangosai fod y trefniadau hyn yn gweithio orau, er enghraifft, 
pan oedd y nyrs arbenigol i blant sy’n derbyn gofal yn rhan o wasanaethau plant neu dîm 
amlasiantaeth i blant sy’n derbyn gofal, ac yn cael ei hystyried fel rhan annatod o’r system ar 
gyfer plant sy’n derbyn gofal. 

Gwelodd yr arolygwyr staff yn gwneud gwaith rhagweithiol ymroddedig iawn gyda phlant, 
pobl ifanc a’u gofalwyr. Nododd y bobl ifanc a’r gofalwyr eu bod yn gwerthfawrogi’r cymorth 
yr oeddent yn ei gael gan y nyrs plant sy’n derbyn gofal a gallent ddisgrifio ymyriadau 
a ddarparwyd gan y gwasanaeth gan gynnwys cyngor ar ddeiet, bwyta’n iach ac iechyd 
rhywiol. Ystyriwyd bod defnyddio nyrsys ysgol i gynnal asesiadau iechyd, ar gyfer plant hŷn 
sy’n derbyn gofal, yn ei gwneud hi’n haws i bobl ifanc gael gafael ar gyngor ar iechyd a lleddfu 
eu pryderon ynghylch cael eu nodi’n ‘wahanol’.

Roedd amseroldeb ac ansawdd asesiadau iechyd, yn ogystal â’r rhan a chwaraewyd gan 
bobl ifanc wrth flaenoriaethu eu hanghenion iechyd eu hunain, yn amrywio o hyd. Mewn rhai 
achosion, hyd yn oed pan roedd asesiadau wedi’u cynnal, nid oedd gwybodaeth berthnasol 
am iechyd bob amser ar gael i’r adolygiad ac ni châi ei throsglwyddo i gynllun. Mewn rhai 
awdurdodau lleol, roedd diffyg capasiti’r gweithiwr cymdeithasol a diffyg system e-bost 
ddiogel a hygyrch wedi effeithio ar y broses o gyfnewid y wybodaeth hon.

Nid oedd y trefniadau iechyd ar gyfer unigolion sy’n gadael gofal mor sefydledig a gwelwyd 
tystiolaeth mai dim ond dealltwriaeth gyfyngedig o’u hanes iechyd oedd gan y bobl ifanc a 
adawai lleoliad gofal. Gall gwybodaeth gael ei darparu’n briodol i’r person ifanc, ond gall fynd 
“ar goll” yn hawdd oherwydd y newidiadau yn ei amgylchiadau. Mae argaeledd cyngor a 
gwasanaethau iechyd hyblyg, gan gynnwys y rhai sydd eu hangen i ddiwallu anghenion iechyd 
meddwl pobl ifanc, yn parhau i fod yn broblem sylweddol ledled Cymru.

Yn y rhan fwyaf o’r achosion a adolygwyd, y bwlch mwyaf mewn gwasanaethau a nodwyd 
gan arolygwyr ac a amlygwyd gan staff, gan gynnwys staff iechyd arbenigol, argaeledd 
cyfyngedig adnoddau i ddiwallu anghenion iechyd meddwl emosiynol a lles plant ar ffiniau 
gofal, plant sy’n derbyn gofal ac unigolion sy’n gadael gofal. Er i’r diffygion yn y gwasanaethau 
hyn gael eu hamlygu dros nifer o flynyddoedd a’u nodi fel ffactor sy’n difetha cyfleoedd bywyd 
pobl ifanc sy’n agored i niwed, nid yw’r pryderon hyn wedi’u datrys o hyd i raddau helaeth. 

Negeseuon gan Weithwyr Cymdeithasol  

• ”Mae gan lawer o’r unigolion sy’n gadael ein lleoliadau gofal broblemau emosiynol dwys 
iawn a fyddai’n cael eu disgrifio fel problemau iechyd meddwl mewn oedolion. Mae angen 
iddyn nhw gael help arbenigol gan weithwyr medrus – maen nhw wedi cael profiadau 
gwael iawn sy’n aros gyda nhw am flynyddoedd.”

• “Dyw CAMHS ddim yn gweithio gyda phlant agored i niwed sy’n derbyn gofal. Mae’n rhaid 
i chi weithio’n galed i gael gwasanaeth therapiwtig i berson ifanc. Os oes gan berson ifanc 
salwch meddwl, mae gwasanaeth CAMHS yn anhyblyg – mae’n rhaid trefnu apwyntiadau 
yn ystod amser ysgol ac mae’n rhaid i’r person ifanc deithio oriau i gyrraedd yr apwyntiad.”
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• “Gwrthodais adael lleoliad y person ifanc nes bod rhywun o CAMHS yn cytuno o’r diwedd 
i ddod allan i’w gweld...hyd yn oed wedyn roedd fel petai nhw’n gwneud ffafr â mi...ddyle 
fe ddim fod mor anodd i bobl ifanc gael gwasanaeth.” 

Roedd hi’n galonogol bod y rhan fwyaf o wasanaethau cymdeithasol plant yn cymryd 
camau cadarnhaol a rhagweithiol i ail-alinio gwasanaethau cyfredol er mwyn sefydlu lefel 
o ddarpariaeth therapiwtig fewnol. Fodd bynnag, yn aml, roedd y newidiadau hyn yn rhai 
diweddar iawn ac roedd y gwasanaethau a oedd ar gael yn gyfyngedig ac wedi’u targedu’n 
bennaf at y bobl ifanc hynny a oedd yn wynebu risg y byddai tarfu ar eu lleoliad.

Gwelodd yr arolygwyr waith ymroddedig iawn gan unigolion yn y sector iechyd, 
ond canfuwyd nad oedd y gwasanaethau iechyd a oedd yn eu cyflogi yn rhoi blaenoriaeth 
ddigonol i anghenion emosiynol ac iechyd meddwl plant sy’n derbyn gofal ac unigolion sy’n 
gadael gofal. Yn sgil hynny, cafodd y cyfrifoldeb ei ysgwyddo’n barhaus gan wasanaethau 
cymdeithasol plant awdurdodau lleol.

Roedd y diffyg cysylltiad rhwng y trothwy mynediad a ddefnyddir gan Wasanaethau Iechyd 
Meddwl Plant a’r Glasoed (CAMHS) ac anghenion gwydnwch emosiynol plant sy’n derbyn 
gofal ac unigolion sy’n gadael gofal yn broblem o hyd. Nododd yr arolygwyr nifer o achosion 
lle’r oedd oedi wrth gael gafael ar wasanaethau i ddiwallu anghenion emosiynol y person 
ifanc wedi cyfrannu’n uniongyrchol at ansefydlogrwydd y lleoliad ac ymddygiad gwaeth gan 
yr unigolyn a allai beri risg.

Roedd disgwyliad afrealistig o hyd y gallai nifer cymharol fach o staff cymharol amhrofiadol o’r 
gweithlu gwasanaethau cymdeithasol plant ddarparu’n ddigonol yr amrywiaeth o ymyriadau 
medrus sydd eu hangen i ddiwallu anghenion seicolegol adferol nifer cynyddol o blant mewn 
angen, plant sy’n derbyn gofal ac unigolion sy’n gadael gofal.

Casgliad
Mae angen mynd i’r afael ar frys ar hawliau plant sy’n derbyn gofal ac unigolion sy’n gadael 
gofal i gael amrywiaeth briodol o wasanaethau i ddiwallu eu hanghenion iechyd seicolegol 
ac emosiynol, pan fo angen y ddarpariaeth honno arnynt a chyhyd ag y bydd ei hangen, gan 
gynnwys y cyfnod pan maent yn tyfu’n oedolion, a hynny ar lefel Cymru gyfan. 

Enghreifftiau o ymarfer  

• Mae prosiect Gwasanaeth Ymyrraeth Amlddisgyblaeth Torfaen (MIST) sy’n cael ei redeg 
gan yr elusen Gweithredu dros Blant yn darparu gwasanaeth therapiwtig hirdymor i blant 
sydd wedi cael profiadau trawmatig, a ariennir ar y cyd gan y gwasanaethau iechyd, addysg 
a chymdeithasol. Mae MIST yn darparu gwasanaethau CAMHS a ariennir ar y cyd i blant 
wyth oed a throsodd. Mae’n wasanaeth poblogaidd a rhoddir diweddariadau wythnosol i 
weithwyr cymdeithasol ar y gwaith sy’n cael ei wneud. Mae prosiect MIST hefyd yn helpu 
staff a gofalwyr maeth drwy ddarparu hyfforddiant a gwasanaeth ar alw 24 awr. (Torfaen) 

“Dwi wedi newid llawer, roedden nhw’n wych, gwnaethon nhw fy helpu drwy adegau 
anodd iawn.” (Unigolyn sydd wedi gadael gofal)

• Roedd nifer o wasanaethau cymdeithasol plant wedi bod wrthi’n ceisio gwneud iawn 
am y diffyg gwasanaethau therapiwtig drwy sefydlu ac ariannu darpariaeth therapiwtig 
fewnol a oedd yn cynnwys (er enghraifft) seicolegwyr a therapi chwarae. (Casnewydd, 
Gwynedd, Sir Gaerfyrddin)



42 Arolygiad Cenedlaethol o ddiogelu a chynllunio gofal ar gyfer plant sy’n derbyn gofal ac unigolion sy’n 
gadael gofal, sy’n ymddwyn mewn ffordd sy’n eu gwneud yn agored i niwed neu a allai beri r isg

• Roedd un awdurdod lleol wedi datblygu gwasanaethau cymorth i helpu pobl ifanc a 
oedd wedi profi colled ac ansicrwydd. Symudai’r gwasanaeth bobl ifanc ymlaen wedyn 
drwy eu mentora a gweithio gyda hwy i gyflawni eu llawn botensial. (Sir y Fflint)

• Mewn un awdurdod lleol mae tîm CAMHS wedi datblygu DVD hyfforddi ar gyfer 
ysgolion er mwyn helpu plant a phobl ifanc â phroblemau emosiynol. Mae’r tîm hefyd 
wedi bod yn dosbarthu’r DVD hwn i weithwyr cymdeithasol. (Sir Benfro)  

Addysg a’r cynllun addysg personol
Canfu’r arolygwyr fod ansawdd cynlluniau addysg personol a’r nifer a gwblhawyd yn 
brydlon yn amrywio’n sylweddol. Roedd y cynlluniau addysg personol mwy effeithiol 
yn cynnwys barn y plentyn a’i deulu (fel y bo’n briodol), targedau academaidd ar gyfer 
y person ifanc a’r camau sydd angen eu cymryd i gefnogi gwelliannau yn erbyn potensial 
y plentyn. Roedd y cynlluniau addysg personol llai effeithiol yn dueddol o ganolbwyntio 
mwy ar reoli ymddygiad a phresenoldeb ac nid oeddent yn ddigon uchelgeisiol i blant 
a phobl ifanc. Roedd llawer o awdurdodau lleol yn cydnabod bod angen iddynt wella 
fformat eu cynlluniau addysg personol er mwyn ymgysylltu’n well â phobl ifanc.

Canfu’r arolygwyr fod staff yn aml o’r farn nad oedd llawer o werth i gynlluniau 
addysg personol, a bod yr effeithiolrwydd a’r uchelgais ar gyfer plant sy’n derbyn gofal, 
a hyrwyddwyd gan dîm y Gwasanaeth Addysg i Blant sy’n Derbyn Gofal (LACES), 
yn ffactor ysgogi pwysicach ar gyfer newid. 

Lle’r oedd trefniadau LACES yn gweithio’n dda, roedd staff yn mynd ati i nodi anghenion 
addysg y person ifanc ac yn sicrhau ei fod yn cael yr help ychwanegol yr oedd ei angen 
arno. Roedd y gweithwyr proffesiynol hyn hefyd yn chwarae rôl allweddol wrth negodi 
a datrys materion yn uniongyrchol mewn ysgolion a cholegau. 

Gwelodd yr arolygwyr fod cryn sylw yn cael ei roi i les emosiynol plant pan oeddent yn 
symud ysgolion. Roedd mwy o bwyslais ar ddarparu cyfrifiaduron, hyfforddiant ychwanegol 
a mentora ar gyfer plant sy’n derbyn gofal ond, yn rhy aml, roedd hyn yn cael ei gysylltu 
â’r plant hynny y tybiwyd y byddent yn gwneud yn dda yn academaidd. 

Yn aml, roedd digon o gymorth ar gael i’r bobl ifanc hynny a oedd yn gadael gofal ac 
a oedd yn dyheu am fynd i’r brifysgol neu yr oedd ganddynt uchelgais galwedigaethol 
clir. Fodd bynnag, nid oedd y bobl ifanc hynny ag uchelgais llai clir bob amser yn cael yr 
anogaeth yr oedd ei hangen arnynt i aros mewn addysg neu’r cymorth yr oedd ei angen 
arnynt i gael gwaith. Roedd tystiolaeth gref fod pobl ifanc a oedd yn wynebu’r risg o beidio 
â bod mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant yn cael eu monitro ac yn cael mwy o sylw. 

Casgliad  
Er gwaethaf rhai cydberthnasau gweithredol da ag ysgolion a cholegau, amlygodd 
yr enghreifftiau o achosion a welwyd yr anhawster y mae pobl ifanc yn ei gael gydag 
addysg ffurfiol, yn enwedig pan maent yn dymuno bod yn annibynnol a gadael eu lleoliad 
yn 16 oed. Yn aml, yn ogystal â chanolbwyntio’n ormodol ar gyrhaeddiad academaidd, 
nid yw’r cymorth a roddir i helpu unigolion i gyflawni yn rhoi digon o sylw i bwysigrwydd 
cynnig “ail gyfleoedd” i helpu plant sy’n derbyn gofal ac unigolion sy’n gadael gofal sy’n 
‘methu’ o safbwynt confensiynol. Caiff hyn ei adlewyrchu yn agwedd gormod o ysgolion.
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Enghraifft o ymarfer  

• Roedd DVD wedi ei greu gan blant a phobl ifanc sy’n derbyn gofal er mwyn rhoi eu 
safbwyntiau i ofalwyr maeth a gweithwyr cymdeithasol ynghylch hyrwyddo cyrhaeddiad 
addysgol. Mae’r awdurdod yn ceisio sicrhau bod cynlluniau addysg personol yn ystyrlon 
a’u bod yn cael eu diweddaru er mwyn caffael ac adlewyrchu gallu’r person ifanc. 
(Conwy)

Cynlluniau llwybrau
Caiff y cynllun llwybr, sy’n cynnwys y cynllun gofal, ei baratoi ar gyfer plentyn cymwys 
(sy’n dal i dderbyn gofal) pan mae’n 16 oed, er mwyn ei baratoi ar gyfer y broses o bontio 
i fyd oedolion. Roedd gan y rhan fwyaf o unigolion a oedd yn gadael gofal gynllun llwybr 
ac, yn wahanol i’r cynllun gofal,  roedd pobl ifanc yn aml yn fwy ymwybodol o’r cynlluniau 
hyn ac yn deall y cysylltiad rhyngddynt a’r gwaith o ddatblygu’r gwasanaethau yr oeddent 
yn eu derbyn. Soniwyd bod ffocws ymarferol cynlluniau llwybr yn fwy “defnyddiol” 
na’r cynllun gofal.

Yn yr enghraifft orau o gynlluniau llwybrau, roedd cyfraniad y person ifanc yn amlwg. 
Nodai’r cynllun llwybr yn glir y canlyniadau a ddymunir, sut y caent eu cyflawni, amserlenni 
a threfniadau wrth gefn. Mewn rhai enghreifftiau cadarnhaol, roedd cynlluniau ar 
waith i blant aros gyda’u gofalwyr maeth ar ôl iddynt droi’n 18 oed ac roedd ganddynt 
wybodaeth dda am eu hawliadau cyfredol. Mewn enghreifftiau llai cadarnhaol, nid 
oedd rhai pobl ifanc yn gwybod ble y byddent yn byw ar ôl iddynt adael gofal na pha 
adnoddau na gwasanaethau a fyddai ar gael i’w helpu. Mynegodd y rhan fwyaf o’r bobl 
ifanc a gyfwelwyd bryderon ynghylch yr amser yr oedd yn ei gymryd i gael caniatâd 
a phenderfyniadau ariannu anghyson, ond roeddent hefyd yn cydnabod bod angen 
i’r penderfyniadau a wnaed adlewyrchu eu hamgylchiadau unigol.

Nododd yr arolygwyr fod rhywfaint o ddryswch o hyd ymhlith staff ac, yn fwyaf 
arwyddocaol, ymhlith pobl ifanc am y gydberthynas rhwng y cynllun gofal a’r cynllun 
llwybr cyn i’r person ifanc droi’n 18 oed. Soniodd pobl ifanc fod dryswch hefyd ynghylch 
priod rolau’r gweithiwr cymdeithasol a’r cynghorydd personol. 

Roedd y trefniadau ar gyfer pennu cynghorwyr personol i blant rhwng 16 a 18 oed sy’n 
derbyn gofal yn anghyson ledled Cymru. Mewn rhai achosion, nid oedd y cynghorwyr 
personol ar gyfer unigolion dros 18 oed wedi ymwneud â’r gwaith o ddatblygu cynlluniau 
llwybrau ar gyfer y bobl ifanc yr oeddent ar fin dechrau gweithio gyda hwy. Ychydig iawn 
o dystiolaeth a welwyd hefyd fod gweithwyr cymdeithasol gwasanaethau oedolion yn 
mynd i’r cyfarfodydd a gynhaliwyd i adolygu cynlluniau llwybrau unigolion sy’n gadael 
gofal sy’n debygol o gael eu trosglwyddo i wasanaethau oedolion.

Gwelwyd rhywfaint o barhad pan oedd y swyddog adolygu annibynnol yn parhau 
i gadeirio’r adolygiadau o’r cynllun llwybr ond, yn ôl llawer o bobl ifanc, byddai’n well 
ganddynt petai’r broses gynllunio yn fwy anffurfiol.

Mewn rhai o’r achosion a adolygwyd, nid oedd rhai materion diogelu a reolwyd fel rhan 
o’r cynllun gofal wedi’u datrys o hyd ar yr adeg yr oedd y person ifanc yn gadael gofal. 
Mae  ngen i awdurdodau lleol fod yn fwy effro a mynd i’r afael â materion yn amserol 
drwy’r gwaith uniongyrchol a wneir gyda’r person ifanc a’i deulu. 
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Ymhlith y materion hyn roedd: 

• cymorth i bobl ifanc agored i niwed a leolir y tu allan i’r awdurdod lleol ac nad ydynt 
am ddychwelyd i’r ardal

• diffyg ystyriaeth o’r risgiau a berir i’r unigolyn os bydd yn ailuno â’i deulu genedigol neu’n 
colli cysylltiad parhaus â’r teulu

• materion hysbys ond heb eu datrys sy’n deillio o ymddygiad y person ifanc a allai beri risg 
a’r ffaith ei fod yn agored i niwed. 

Enghraifft o Ymarfer  

• Roedd cynlluniau llwybrau wedi’u diwygio ar y cyd ag unigolion sy’n gadael gofal, 
gan arwain at fformat a oedd wedi’i gynllunio’n dda ac a oedd yn hyrwyddo ymgysylltiad 
da â phobl ifanc. (Powys a Sir Benfro)

• Roedd awdurdodau lleol wedi llunio neu wrthi’n llunio rhestr wirio paratoi ar gyfer 
annibyniaeth. Nod y rhestr wirio hon oedd olrhain cynnydd pobl ifanc tuag at annibyniaeth 
a sicrhau bod ganddynt y sgiliau hanfodol sydd eu hangen i fyw’n annibynnol. 
(Awdurdodau lleol Gwent)

• Caiff pob unigolyn sy’n gadael gofal ddogfen sy’n nodi pob agwedd ariannol ar y cymorth 
y mae ganddo’r hawl i’w gael, yn ogystal â sut i gael gafael ar ffynonellau cymorth eraill, 
er enghraifft, mynychu cyrsiau addysg bellach ac uwch, hawlio budd-daliadau tra eu bod 
mewn addysg a chyngor ar y colegau a’r prifysgolion hynny sy’n cynnig cymorth ariannol 
a chymorth penodol arall i bobl ifanc sy’n gadael y system gofal. (Abertawe) 

• Roedd yr awdurdod lleol wedi datblygu cynllun creadigol er mwyn helpu pobl ifanc i reoli 
eu cyllideb. (Blaenau Gwent)

Rôl y cynghorydd personol  
Mae cyfluniad a gwydnwch trefniadau gadael gofal yn amrywio ledled Cymru. Gwelwyd 
enghreifftiau lle’r oedd awdurdodau lleol wedi datblygu neu wrthi’n datblygu timau arbenigol 
ar gyfer pobl ifanc dros 16 oed fel ffordd o sicrhau bod y cyfnod pontio i annibyniaeth wedi’i 
gynllunio’n well. Roedd awdurdodau eraill wedi datblygu neu wrthi’n datblygu timau arbenigol 
ar gyfer pobl ifanc dros 16 oed fel ffordd o sicrhau bod y cyfnod pontio i annibyniaeth 
wedi’i gynllunio’n well. Mewn rhai ardaloedd, roedd y trefniadau hyn yn cynnwys 
cyfleusterau ‘galw heibio’ lle y gallai pobl ifanc gael cymorth gan weithiwr cymdeithasol, 
cynghorydd personol a gweithiwr ieuenctid yn ogystal â chyngor ar dai, cyflogaeth, iechyd 
a chamddefnyddio sylweddau. Fodd bynnag, roedd y dull cofleidiol cadarnhaol hwn 
o weithredu yn anarferol, ac yn ddyhead gan amlaf i’r rhan fwyaf o awdurdodau lleol.

Enghreifftiau o ymarfer  

• Roedd yr awdurdod wedi ehangu natur amlasiantaethol ei gymorth arbenigol ôl-16 ac 
roedd y gwasanaeth ‘Just Ask Plus’ yn cynnwys canolfan galw heibio lle’r oedd modd 
cael gafael ar gynghorwyr personol a gweithwyr ieuenctid, ynghyd â chyngor ar 
gyflogaeth, iechyd a chamddefnyddio sylweddau. Câi’r cyfrifoldeb am achosion plant 
sy’n derbyn gofal ei drosglwyddo i’r gwasanaeth hwn pan roedd y person ifanc yn  
16 oed. (Pen-y-bont ar Ogwr)
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Roedd gan bob person ifanc gynghorydd personol yn unol â’r canllawiau, ond roedd 
rhai cynghorwyr personol yn rheoli nifer sylweddol o achosion. Yn aml, roedd ansawdd 
y cynnwys yn y cynllun llwybr yn adlewyrchu arbenigedd a hyder y cynghorydd personol, 
yn enwedig o safbwynt hawliadau’r person ifanc. Lle’r oedd gan gynghorwyr lefel dda 
o brofiad a gwybodaeth dda am wasanaethau, gwelodd yr arolygwyr eu bod yn gallu 
eirioli’n gryf ar ran y person ifanc. 

Nid oes unrhyw gymhwyster proffesiynol na galwedigaethol penodedig sy’n nodi 
pa weithiwr proffesiynol ddylai gyflawni swyddogaeth cynghorydd personol. Yn aml, 
roedd unigolion a oedd yn gadael gofal yn llawer mwy cadarnhaol am y cymorth a gawsant 
gan eu cynghorwyr personol o gymharu â’u gweithiwr cymdeithasol. Mae’n rhaid ystyried 
hyn yng nghyd-destun cyfrifoldebau gwahanol y rolau a gallu’r person ifanc i reoli ei fywyd 
yn well wrth iddo fynd yn hŷn. 

Mae gan bob unigolyn sy’n gadael gofal yr hawl i gael cymorth ond ni ellir ei orfodi 
i dderbyn y cymorth a gynigir. Mae hyn yn golygu bod rôl y cynghorydd personol yn 
fwy arwyddocaol byth gan mai gallu’r cynghorydd i weithio ochr yn ochr â’r person 
ifanc sy’n penderfynu ar lefel yr ymgysylltiad parhaus yn aml. Roedd y gwerth a roddwyd 
ar drefniadau’r cynghorydd personol gan bobl ifanc yn aml yn gysylltiedig â’r canlynol:

• y cyfle i weithio gyda rhywun yr oeddent yn ei ystyried fel ffigwr cymorth yn hytrach 
nag yn ffigwr o awdurdod

• argaeledd y cynghorydd personol, ar adeg o newid pan roedd llawer o asiantaethau 
a gwasanaethau yn ymddieithrio oddi wrthynt 

• y person ifanc yn teimlo’n barod i dderbyn y cymorth a gynigir ac yn fwy abl i’w 
ddefnyddio 

• hyblygrwydd ac ymatebolrwydd cynghorwyr personol.

Roedd pobl ifanc hefyd yn gwerthfawrogi defnydd y cynghorydd personol o dechnoleg 
a chyfryngau cymdeithasol fel ffordd o gadw mewn cysylltiad.

Er gwaethaf rhai dulliau cadarnhaol iawn o gynllunio llwybrau, nododd y rhan fwyaf o’r 
bobl ifanc nad oeddent yn teimlo’n barod i fod yn annibynnol. Roedd rhai ohonynt o’r farn 
bod annibyniaeth yn cael ei chodi ar adeg pan nad oeddent am fod mewn gofal mwyach, 
ond hefyd pan nad oeddent yn sylweddoli nad oeddent yn barod yn emosiynol i fod yn 
annibynnol.

Casgliad
Ar hyn o bryd, mae’r rhan fwyaf o blant sy’n derbyn gofal yn symud i fyw’n annibynnol 
cyn gynted ag y maent yn troi’n 18 oed ond, yn aml, nid oes ganddynt y sgiliau ymarferol 
a chymdeithasol sydd eu hangen arnynt i fyw’n annibynnol ac mae angen cymorth 
sylweddol arnynt. Yn aml, canfuwyd nad oedd yr hyfforddiant a’r gwaith paratoi ar gyfer 
datblygu sgiliau byw’n annibynnol wedi’u datblygu’n ddigonol ac roeddent yn cael eu rhoi 
ar waith mewn ffordd ad hoc. Mae angen dull gweithredu mwy cydgysylltiedig ledled 
Cymru er mwyn gwella canlyniadau i unigolion sy’n gadael gofal.
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Negeseuon gan blant sy’n derbyn gofal ac unigolion sy’n gadael gofal

• “Mae fy nghynghorydd personol yn wych – mae’n fy helpu i drefnu i fynd i’r coleg ac 
mae’n barod i wneud pob math o bethau. Mae wedi dod gyda mi i gyfweliadau ac mae’r 
ffaith ei bod mor gefnogol wedi rhoi hyder i mi.” (Unigolyn sy’n gadael gofal)

• “Mae fel pe bai cynghorwyr personol yno i chi bob amser. Dydyn nhw byth yn rhoi 
i fyny arnoch chi and maen nhw’n mynd gam ymhellach. Maen nhw yn pryderu’n 
wirioneddol am yr hyn sy’n digwydd i chi.” (Unigolyn sy’n gadael gofal)

• “Mae gan gynghorwyr personol ddiddordeb ynoch chi fel person. Maen nhw wir eisiau 
helpu ac mae’n hawdd siarad â nhw!” (Unigolyn sy’n gadael gofal)

• “Mae fy nghynghorydd personol yn grêt ond dydyn nhw ddim yn gallu gwneud 
y penderfyniadau sydd ei angen arna’ i ac mae’n rhaid iddyn nhw aros am atebion fel 
y mae’n rhaid i mi ei wneud.” (Unigolyn sy’n gadael gofal)  

Thema 3: Diogelu
Aeth yr arolygiad ati i ystyried y systemau gweithredol a’r gweithdrefnau sydd ar waith 
i sicrhau bod camau ymatebol cydlynol yn cael eu cymryd i leihau risg a sicrhau parhad 
gofal diogel.

Materion a nodwyd     

Amddiffyn plant a systemau diogelu  
Cadarnhaodd yr arolygiad fod ymarferwyr, gweithwyr proffesiynol a sefydliadau ledled 
Cymru yn ymdrechu i ddiogelu ac amddiffyn plant sy’n derbyn gofal ac unigolion sy’n 
gadael gofal. Yn amlwg, roedd mwy o ymwybyddiaeth ac ymateb cryfach ymhlith 
pawb dan sylw i natur agored i niwed y grŵp hwn o blant a phobl ifanc, ynghyd â mwy 
o ymwybyddiaeth o gymhlethdod y dasg. 

Roedd gan reolwyr systemau gwybodaeth datblygedig i sicrhau cydymffurfiaeth 
â gweithdrefnau amddiffyn plant statudol, ond nid oeddent yn gwahaniaethu’n aml ac 
felly nid oedd modd eu dadansoddi o ran statws plant sy’n derbyn gofal.

Er bod awdurdodau lleol wedi mabwysiadu strwythurau sefydliadol gwahanol i reoli gwaith 
amddiffyn plant, roedd prosesau amddiffyn plant yn cael eu defnyddio’n briodol gan amlaf 
i reoli pryderon ynghylch lles neu ddiogelwch plant sy’n derbyn gofal ac unigolion sy’n 
gadael gofal.

Fodd bynnag, amlygodd yr arolygiad wahaniaethau mewn ymarfer mewn perthynas 
â’r canlynol:

• y dull o reoli risgiau sy’n dod i’r amlwg

• statws cyfarfodydd cynllunio amlasiantaeth, eu hamseru a’r defnydd ohonynt yn lle 
cyfarfodydd strategaeth i benderfynu ar gamau gweithredu

• y prosesau a ddefnyddiwyd pan olygai statws plentyn sy’n derbyn gofal nad oedd 
unrhyw reswm dros gynnal cynhadledd amddiffyn plant, ond roedd angen dull 
gweithredu amlasiantaeth parhaus i fynd i’r afael â’r risg.

Felly, byddai’n fuddiol pe bai’r llwybr rheoli risg ar gyfer pobl ifanc sy’n derbyn gofal 
ac unigolion sy’n gadael gofal sy’n ymddwyn mewn ffordd a allai beri risg yn fwy clir. 
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Diogelu plant mewn amrywiaeth o amgylchiadau penodol  
Canfuwyd bod pob asiantaeth yn cydweithio’n dda er mwyn mynd i’r afael ag achosion 
o gamfanteisio’n rhywiol ar blant a phlant sydd ar goll o leoliadau. Nodwyd bod heddluoedd 
ledled Cymru yn canolbwyntio’n fwy ar y materion hyn a bod nifer o wasanaethau 
arbenigol yn cefnogi dull mwy cydgysylltiedig o weithredu o fewn awdurdodau. 

Fframwaith Asesu’r Risg o Gamfanteisio’n Rhywiol (SERAF)   
Roedd proses SERAF yn cael ei defnyddio fel adnodd asesu ledled Cymru. Darparwyd 
cryn dipyn o hyfforddiant ar sut i ddefnyddio’r fframwaith hwn a chafwyd bod gan 
y dull gweithredu broffil amlasiantaeth da. Mewn rhai enghreifftiau, roedd y defnydd 
o fframwaith SERAF wedi llywio rhai camau amddiffyn cadarnhaol a gwaith uniongyrchol 
gyda’r person ifanc. Nododd yr arolygiad hefyd fod gwaith ataliol cadarnhaol yn cael 
ei wneud gyda lleoliadau a sefydliadau er mwyn cefnogi gofal diogel.

Fodd bynnag, mewn enghreifftiau eraill, roedd hi’n anodd nodi o’r ffeil neu geisio esboniad 
gan staff o’r hyn yr oedd gwaith uniongyrchol yn ei gwmpasu a’r hyn, ar wahân i newid 
lleoliad, a oedd wedi “gweithio’n dda” o ran lleihau risgiau. Yn aml hefyd, ni châi’r 
wybodaeth hon ei hadlewyrchu’n effeithiol yn y drafodaeth adolygu ddilynol nac yn 
y fersiwn ddiweddaraf o’r cynllun gofal. 

Plant sy’n derbyn gofal sy’n rhedeg i ffwrdd neu’n mynd ar goll o’u lleoliad gofal
Nododd yr arolygiad fod mwy o flaenoriaeth yn cael ei rhoi i blant a phobl ifanc sy’n 
mynd ar goll o leoliad gofal, gan gynnwys plant sy’n derbyn gofal a leolir gan awdurdodau 
lleol eraill. Gall pobl ifanc fynd ar goll neu fod yn absennol o leoliad am nifer o resymau 
a gallant hefyd gael eu hannog a’u dylanwadu i ymddwyn yn y fath fodd er gwaeth gan 
eu cymheiriaid a’u rhwydweithiau teuluol.

Gwelwyd gwaith amlasiantaeth da a oedd yn anelu at sicrhau bod amgylchiadau unigol 
plant sydd ar goll, neu sydd wedi bod ar goll, yn cael eu hystyried mewn modd amserol 
a sensitif, yn ddyddiol mewn rhai achosion. Gwelwyd tystiolaeth hefyd fod gwaith 
uniongyrchol yn cael ei wneud gyda’r person ifanc ar ôl iddo ddychwelyd, yn enwedig 
gan ofalwyr maeth, er mwyn atal y cyfryw ymddygiad rhag gwaethygu a helpu pobl ifanc 
i ddatblygu eu strategaethau eu hunain ar gyfer cadw’n ddiogel.

Roedd awdurdodau lleol a heddluoedd yn cymhwyso’r diffiniad o “absenoldeb heb 
ganiatâd” a “ffoi” yn wahanol, ond roedd yr achosion a adolygwyd yn adlewyrchu’r ffaith 
bod statws plentyn sy’n derbyn gofal yn golygu y ceir ymateb cryfach gan y gwasanaethau 
cymdeithasol a’r heddlu.

Ymddengys fod cydberthynas waith dda â’r heddlu ac roedd y rhan fwyaf o awdurdodau 
lleol yn trefnu cyfarfodydd strategaeth yn ôl yr angen. Gwelwyd tystiolaeth hefyd fod yr 
heddlu yn ystyried erlyn pobl sy’n rhoi lloches i bobl ifanc os bydd angen.

Roedd y cydberthnasau gweithredol rhwng gwasanaethau cymdeithasol plant ac unedau 
diogelu’r cyhoedd yr heddlu yn gadarnhaol ar y cyfan; câi hyn ei briodoli’n aml i’r ffaith bod 
mwy o gyfathrebu ac ymddiriedaeth rhwng gwasanaethau yn sgil mwy o sefydlogrwydd 
yn y gweithlu gwasanaethau cymdeithasol plant. 

Nodwyd rhywfaint o anghysondeb yn y ffordd yr oedd gwasanaethau heddlu lleol yn 
ymateb i achosion yn ymwneud â phobl ifanc a’u hagwedd tuag atynt. Yn aml, roedd hyn 
yn adlewyrchu materion yn ymwneud ag argaeledd gwybodaeth, yn enwedig pan gâi 



48 Arolygiad Cenedlaethol o ddiogelu a chynllunio gofal ar gyfer plant sy’n derbyn gofal ac unigolion sy’n 
gadael gofal, sy’n ymddwyn mewn ffordd sy’n eu gwneud yn agored i niwed neu a allai beri r isg

plentyn ei leoli y tu allan i’r awdurdod lleol. Mewn rhai achosion, lle rhoddwyd gwybod 
am sawl achos o blentyn yn mynd ar goll, roedd rhwystredigaeth o ran y diffyg cynnydd 
a wnaed i reoli’r ymddygiad ac, yn y cyfryw achosion, câi’r lleoliad ei ystyried mewn ffordd 
negyddol fel pe na bai’n diwallu anghenion y person ifanc. Gwelwyd enghreifftiau mynych 
lle y câi’r heddlu ei ddefnyddio gan bobl ifanc fel ffordd ddiogel o ddychwelyd i’w lleoliad ar 
ôl bod allan yn hwyr. Er bod hyn yn diogelu’r plentyn, roedd hefyd yn ffynhonnell tensiwn 
i’r heddlu.

Nododd yr heddlu ei fod yn cynnal cyfweliadau dychwelyd i leoliad gyda’r person ifanc 
fel mater o drefn ac nad oedd modd cau achosion nes i’r cyfweliad gael ei gwblhau. 
Fodd bynnag, ychydig iawn o dystiolaeth a welwyd bod gwybodaeth berthnasol yn 
cael eu rhannu wedyn gyda’r gwasanaethau cymdeithasol fel mater o drefn. Yn y rhan 
fwyaf o achosion, dywedodd gweithwyr cymdeithasol wrthym eu bod yn ymgymryd 
â gweithgaredd tebyg. Roedd nifer o heddluoedd wedi cyflwyno neu’n bwriadu cyflwyno 
gwasanaeth sector gwirfoddol annibynnol i gynnal yr ymweliadau hyn yn y dyfodol a 
chydweithio â’r gwasanaethau cymdeithasol mewn perthynas ag unrhyw angen a nodwyd. 

Mewn rhai achosion, dywedodd pobl ifanc wrthym eu bod yn mynd ar goll o leoliad 
er mwyn ceisio dod â lleoliad i ben, neu fel ffordd o reoli’r sefyllfa – roeddent eisiau 
“rhywbeth arall” ond nid oeddent bob amser yn gwybod yn union beth. 

Negeseuon gan deulu estynedig

“Aeth y llys â’m hŵyr oddi arnaf gan ddweud nad oedd e’n ddiogel, ond gall y 
gwasanaethau cymdeithasol ddim ei atal rhag rhedeg i ffwrdd a rhoi ei hun mewn perygl.” 
(Mamgu plentyn sy’n derbyn gofal)  

Mewn nifer o achosion, er gwaethaf gwaith helaeth, gwelwyd tarfu ar y lleoliad lleol 
yn sgil nifer cynyddol o achosion o blant yn mynd ‘ar goll’ a’r risgiau cysylltiedig. Yn aml, 
arweiniai’r angen am ymateb cadarn at nodi lleoliad preswyl y tu allan i’r awdurdod mewn 
argyfwng. Mewn nifer o enghreifftiau, llwyddwyd i helpu plant i aros yn ddiogel drwy 
eu symud i ffwrdd oddi wrth eu hardal leol, er gwaethaf y risgiau a oedd ynghlwm wrth 
wneud hynny. 

Mewn nifer fach o achosion, oherwydd lefel y pryder, gwnaeth yr awdurdod lleol gais 
priodol am orchymyn diogelu. Yn yr amgylchiadau hyn, cafodd y person ifanc, yn anffodus, 
ei amddifadu o’i ryddid, gan mai dyna’r unig ffordd o’i gadw’n ddiogel. Mewn rhai o’r 
achosion hyn, y mater pwysicaf wedyn oedd sut i nodi lleoliad ‘dilynol’ diogel a dod â’r 
trefniant diogel i ben yn amserol pan ymddengys yn aml nad oedd fawr ddim wedi newid 
i’r plentyn.

Ni ellir deall sut mae rheoli risgiau sy’n gysylltiedig â bod ar goll o leoliad yn llwyddiannus 
ond yn nhermau pa mor dda mae gweithwyr proffesiynol yn cadw at brotocol. Câi effaith 
unrhyw ymyriad ei phenderfynu’n aml gan ganfyddiad y person ifanc o’r angen i gymryd 
unrhyw gamau amddiffynnol, a’r graddau y gallai dderbyn unrhyw ymyriad yn wyneb 
pwysau cymdeithasol cystadleuol.

Ymhlith y ffactorau hanfodol yr ymddengys iddynt wneud gwahaniaeth wrth reoli’r 
materion hyn roedd: ansawdd yr asesiad; sgiliau staff o ran helpu plant gydag anghenion 
mor gymhleth; ond, yn aml, yn bwysicach oll, gwydnwch ac ansawdd cydberthynas 
y person ifanc â’u gofalwyr. 
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Enghraifft o ymarfer  

• Mae Prosiect Unigolion Coll Gwent yn ganolfan ddiogelwch amlasiantaeth, a weithredir 
gan yr heddlu, sy’n canolbwyntio ar blant coll gan gynnwys plant sy’n derbyn gofal. 

Mae’r prosiect unigolion coll yn sicrhau bod cyfarfodydd strategaeth yn cael eu 
cynnal lle y caiff y risg gyffredinol eu hasesu yn ôl amgylchiadau’r plentyn, nid dim 
ond ei ymddygiad. Roedd y trefniadau’n cynnwys asesiad risg a rennir a oedd ar gael 
i weithwyr ar-lein ac yr oedd modd ei ddiweddaru’n hawdd i adlewyrchu sefyllfa’r person 
ifanc a lefelau risg. Roedd y gwasanaeth wrthi’n cael ei werthuso ar adeg yr arolygiad 
ac  oedd wedi bod ar waith ers mis Ebrill 2013. (Gwent local authorities)

• O ystyried yr heriau daearyddol sy’n gysylltiedig â gweithio ym Mhowys, roedd 
gwasanaethau plant wedi datblygu rhwydweithiau cyfathrebu da ym mhob rhan o’r 
awdurdod lleol, gan gynnwys asiantaethau partner a’r gallu i ddiweddaru ac anfon 
rhybuddion mewn perthynas ag unrhyw berson ifanc yr ystyriwyd y gallai fod mewn 
perygl. Roedd Heddlu Dyfed Powys a’r Bwrdd Diogelu Plant wrthi’n cyflwyno ‘Plant 
Agored i Niwed sy’n Byw i Ffwrdd o Adref’ (Ar Goll – Asesiad Risg Cyn Lleoliad) 
(Powys)

• Roedd yr heddlu wedi atgyfnerthu’r trefniadau a oedd ar waith yn ardal Bwrdd Diogelu 
Plant Gogledd Cymru drwy benodi cydgysylltwyr unigolion coll. Roedd arian ar gael 
hefyd i gyflogi gweithwyr ychwanegol a fyddai’n dadfriffio pobl ifanc a oedd yn mynd ar 
goll er mwyn gwella’r wybodaeth am risg. (Awdurdodau lleol Gogledd Cymru)

Ymddygiad rhywiol niweidiol   
Canfuwyd bod dealltwriaeth dda o brosesau diogelu plant mewn perthynas â phlant sy’n 
ymddwyn mewn ffordd rywiol niweidiol. Câi’r fframwaith ar gyfer rheoli’r materion hyn ei 
gynnwys fel rhan o hyfforddiant amddiffyn plant craidd. 

Fodd bynnag, mae’r materion sydd ynghlwm wrth hyn yn gymhleth iawn a dim ond swm 
cyfyngedig o adnoddau arbenigol sydd ar gael i ddiwallu anghenion asesu a therapiwtig 
y plant a’r bobl ifanc sy’n ymddwyn yn y fath fodd. Yn aml, câi’r rhain eu comisiynu gan 
gyflenwyr annibynnol, er bod rhai awdurdodau yn gweithio i ddatblygu mwy o arbenigedd 
mewnol. 

Y pryder yw bod pobl ifanc yn aml yn ymddieithrio o’r gwasanaethau hyn i ddechrau ac, 
er i faterion gael eu rheoli, ni chânt eu datrys o hyd. Mae angen mwy o eglurder ynghylch 
unrhyw risg a’r cyfle parhaus i’r person ifanc gael gafael ar wasanaethau priodol. 

Casgliad  
Er bod dealltwriaeth dda o weithdrefnau a throthwyon amddiffyn plant statudol ar y cyfan, 
roedd angen mwy o eglurder ynghylch y gydberthynas rhwng prosesau amddiffyn plant, 
rheoli risg a chynllunio gofal, yn enwedig ar gyfer plant sy’n derbyn gofal ac unigolion 
sy’n gadael gofal sy’n ymddwyn mewn ffordd a allai beri risg. Nododd y staff eu hunain 
y byddent yn croesawu system fel cynhadledd risg amlasiantaeth, a fyddai’n sicrhau bod 
camau cydgysylltiedig effeithiol yn lleihau risg.
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Enghreifftiau o ymarfer  

Gwelwyd enghreifftiau o’r canlynol:

• Roedd yr awdurdod lleol wedi buddsoddi yn ei wasanaeth therapiwtig amlasiantaeth 
ei hun ar gyfer unigolion a oedd yn ymddwyn mewn ffordd rywiol niweidiol, ac wedi 
treialu’r gwasanaeth. (Sir Gaerfyrddin)

• Roedd yr awdurdod lleol wedi datblygu gwasanaeth i blant a phobl ifanc sy’n ymddwyn 
mewn ffordd rywiol niweidiol ac amhriodol. (Conwy)

• Roedd cynlluniau ar waith i sefydlu tîm ‘rhithwir’ yn y gogledd, yn benodol er mwyn 
asesu pobl ifanc sy’n ymddwyn mewn ffordd rywiol niweidiol. (North Wales) 

Thema 4: Adolygiadau
Aeth yr arolygiad ati i ystyried sut yr oedd adolygiadau’n helpu i hyrwyddo gofal diogel 
a’r canlyniadau gorau i bobl ifanc.

Adolygiadau  
Mae adolygiadau yn ofyniad statudol   a ddefnyddir yn rheolaidd gan awdurdodau lleol 
i sicrhau eu bod yn bodloni eu rhwymedigaethau i ofalu am blant sy’n derbyn gofal 
a chynllunio ar eu cyfer. Maent hefyd yn gyfle i lais y plentyn gael ei glywed yn annibynnol 
ar y gweithiwr cymdeithasol, ac i’r llais hwnnw ddylanwadu ar y cynllun gofal. Y disgwyliad 
yw y dylai’r penderfyniadau y cytunir arnynt gan y rhai yn yr adolygiad, yn seiliedig 
ar wybodaeth wedi’i diweddaru, barn broffesiynol a thrafodaeth â’r plentyn, y gofalwr 
a’r teulu, gael eu datblygu a’u hadlewyrchu yn y fersiwn ddiweddaraf o’r cynllun gofal.

Materion a nodwyd    

Y gwasanaeth adolygu annibynnol  
Canfuwyd bod gwasanaethau adolygu annibynnol awdurdodau lleol yn cydymffurfio 
â’r canllawiau ac roedd gan bob un ohonynt drefniadau ar waith ar gyfer swyddogion 
adolygu annibynnol a allai weithredu’n annibynnol ar wasanaethau gweithredol. Yn aml, 
roedd profiad y staff o gyflawni’r rôl hon yn fwy amrywiol. Gwelwyd tystiolaeth dda 
o ymrwymiad awdurdodau lleol i sicrhau parhad o ran y swyddogion adolygu annibynnol 
a bennwyd ar gyfer plant a phobl ifanc unigol. 

Mewn rhai awdurdodau lleol,  er mai dim ond nifer fach o blant oedd yn derbyn gofal, 
roedd llwythi achosion yn heriol gan mai dim ond un person oedd yn gyfrifol am 
y gwasanaeth adolygu annibynnol. Mewn enghreifftiau eraill, roedd y gwasanaeth 
o dan bwysau am fod timau adolygu annibynnol yn ei chael hi’n anodd cadw i fyny 
â’r nifer gynyddol o blant sy’n derbyn gofal. Câi’r sefyllfa hon ei gwaethygu gan y nifer 
yr oedd angen adolygiadau ychwanegol arnynt oherwydd newid nas cynlluniwyd mewn 
amgylchiadau a’r ffaith bod angen mwy o amser i gynnal yr adolygiadau hynny am fod 
y plentyn wedi’i leoli y tu allan i’r awdurdod.
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Ar y cyfan, canfu’r arolygiad fod dealltwriaeth dda o rôl y swyddog adolygu annibynnol 
mewn perthynas â’r canlynol:  

• Cadeirio adolygiadau statudol, sicrhau bod yr adolygiad yn canolbwyntio ar anghenion 
unigol y plentyn.

• Sicrhau bod cynlluniau yn rhoi ystyriaeth lawn i ddymuniadau a theimladau’r plentyn. 

• Sicrhau y gall y plentyn gael gafael ar wasanaeth eirioli annibynnol mewn modd 
amserol. 

• Cefnogi gwaith cynllunio gofal a phenderfyniadau gwell er mwyn atal llithriant diangen.

Nodwyd gwahaniaethau sylweddol ledled Cymru yn y cyfraniad yr oedd y gwasanaeth 
adolygu annibynnol yn ei wneud i rôl a chyfrifoldeb rhianta corfforaethol yr awdurdod lleol. 
Gwelwyd rhai enghreifftiau lle y câi’r tîm adolygu annibynnol ei gynrychioli ar y bwrdd 
rhianta corfforaethol ac roedd y rhan fwyaf ohonynt yn darparu adroddiadau ysgrifenedig 
a llafar rheolaidd. Yn yr enghreifftiau gorau, roedd y swyddog adolygu annibynnol yn gallu 
cynnig cipolwg o’r effaith yr oedd penderfyniadau yn ei chael ar blant.

Mewn rhai awdurdodau lleol, roedd y swyddog adolygu annibynnol yn cyfarfod yn 
rheolaidd â chyfarwyddwr statudol y gwasanaethau cymdeithasol neu’r pennaeth 
gwasanaethau plant er mwyn ategu llinell golwg y prif swyddog ar ymarfer a darparu 
llwyfan i drafod ansawdd gwaith cynllunio gofal ac arferion adolygu. Roedd hi’n siomedig, 
er gwaethaf y systemau cadarnhaol hyn, fod swyddogion adolygu annibynnol yn dal 
i deimlo’n aml nad oedd ganddynt broffil pwysig na digon o awdurdod i arfer dylanwad.

Sicrhau ansawdd gwasanaethau i blant
Yn gyffredinol, teimlai uwch swyddogion fod swyddogion adolygu annibynnol yn rhan 
hollbwysig o systemau atebolrwydd awdurdodau lleol ar gyfer sicrhau bod plant sy’n 
derbyn gofal yn cael gwasanaeth cadarnhaol. Roedd gan rai awdurdodau lleol dimau 
diogelu a sicrhau ansawdd neu roeddent wrthi’n creu’r cyfryw dimau. Roedd y timau 
hyn yn cynnwys y swyddog adolygu annibynnol ac roeddent yn fodd i atgyfnerthu’r 
cyfraniad yr oedd y swyddog yn ei wneud i’r agenda hon. 

Er gwaethaf rhai eithriadau cadarnhaol, daeth yr arolygwyr i’r casgliad nad oedd trefniadau 
sicrhau ansawdd y rhan fwyaf o awdurdodau wedi’u datblygu’n ddigonol o hyd. Yn aml, 
roedd adroddiadau’r swyddogion adolygu annibynnol a welwyd gan yr arolygwyr yn 
canolbwyntio ar gydymffurfio ag arferion yn hytrach na chanlyniadau. 

Roedd gwaith rhagweithiol yn cael ei wneud gan swyddogion adolygu annibynnol a thimau 
gweithredol i wella’r broses gyfathrebu ac adborth ar arferion mewn achosion unigol. 
Fodd bynnag, roedd swyddogion adolygu annibynnol yn aml yn ystyried mai rheoli’r 
adolygiad a datblygu’r cynllun oedd eu blaenoriaeth hwy, yn hytrach nag ymgymryd 
â swyddogaeth sicrhau ansawdd ehangach neu ganolbwyntio ar ganlyniadau.

Roedd prosesau uwchgyfeirio ar waith a gwelodd yr arolygwyr enghreifftiau o swyddogion 
adolygu annibynnol yn cyfeirio materion at reolwyr tîm ac uwch swyddogion lle’r oedd 
pryderon am ymarfer a chynnydd cynlluniau. Yn yr enghreifftiau a welwyd, unwaith 
y câi materion eu codi, fe’u cymerwyd o ddifrif a gweithredwyd arnynt. Yn seiliedig ar 
yr enghreifftiau hyn, mae angen i bryderon am ymarfer gael eu casglu fel mater o drefn 
a’u defnyddio i lywio gwelliannau. 
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Monitro cynnydd yn erbyn y cynllun

Nodwyd pryderon mewn nifer o awdurdodau nad oedd y swyddog adolygu annibynnol yn 
cael ei hysbysu, fel mater o drefn, o ddigwyddiadau pwysig a oedd yn effeithio ar gynllun 
gofal y plentyn rhwng adolygiadau ffurfiol. Roedd hyn yn cynnwys enghreifftiau lle’r oedd 
penderfyniadau yn destun oedi neu’n cael eu newid gan baneli eraill a oedd yn gyfrifol 
am wneud penderfyniadau. Gwelwyd yr effaith fwyaf pan nad oedd y swyddog adolygu 
annibynnol yn monitro cynnydd a chydymffurfiaeth rhwng adolygiadau neu lle nad oedd 
yn ystyried ei fod yn gyfrifol am wneud hynny. Yn yr enghreifftiau gorau, roedd systemau 
wedi’u sefydlu i sicrhau bod y swyddog hwnnw yn gallu goruchwylio’r achos a chyfrannu 
at gynnydd y cynllun. Yn yr enghreifftiau hyn, cysylltai’r swyddog â’r plentyn rhwng 
adolygiadau fel mater o drefn hefyd er mwyn casglu eu safbwynt ar gynnydd. 

Casgliad  
Yn gyffredinol, canfuwyd bod cyfrifoldebau swyddogion adolygu annibynnol a’r modd 
yr oeddent yn cyflawni eu swyddogaethau yn amrywio. Nid oedd llawer o swyddogion 
adolygu annibynnol yn ddigon hyderus i arfer eu hawdurdod personol eu hunain nac 
awdurdod sylweddol eu rôl. Fodd bynnag, yn yr un modd, roedd hi’n amlwg nad oedd 
llawer o swyddogion yn ystyried bod ganddynt rôl i’w chwarae y tu hwnt i’r adolygiad 
ei hun. Roedd hi’n siomedig, yn yr enghreifftiau hyn, nad oedd swyddogion adolygu 
annibynnol yn ymddangos fel pe baent yn cydnabod eu cyfrifoldebau rhianta corfforaethol 
clir i ymchwilio ymhellach i ddiffygion canfyddedig yn y gwaith o gynllunio gofal a rhoi 
cymorth i bobl ifanc, ac i gymryd y cyfryw gamau ag sy’n gymesur â’u rôl. 

Adolygiadau  
Canfu’r arolygiad fod y rhan fwyaf o awdurdodau lleol wedi datblygu systemau i sicrhau 
bod disgwyliadau statudol mewn perthynas â phrosesau cynllunio ac adolygu yn cael 
eu bodloni. Ar y cyfan, roedd yr adolygiadau yn amserol ac yn cael eu trefnu yn ôl yr angen 
er mwyn adlewyrchu amgylchiadau’r person ifanc.

Materion a nodwyd a effeithiai ar effeithiolrwydd yr adolygiad o ran hyrwyddo canlyniadau  
da i blant a phobl ifanc 
Mae angen i’r rhyngwyneb rhwng yr adolygiad a systemau gwneud penderfyniadau eraill 
fod yn gliriach. Mae angen eglurder ynghylch statws casgliadau neu ‘benderfyniadau’ 
a wneir sydd wedyn yn destun proses neu banel mewnol arall. Mae angen i systemau 
rhwng y trefniadau hyn fod yn glir, nid yn unig i atal llithriant ac achosion o ddyblygu yn 
y broses gynllunio, ond hefyd i leihau cymaint â phosibl bryder ac ansicrwydd y plentyn 
ynghylch yr hyn sydd wedi’i benderfynu er ei fudd;  dylai’r plentyn wybod yr hyn sydd 
wedi’i benderfynu. 

Nid oedd rhai plant sy’n derbyn gofal yn derbyn ymweliadau statudol yn gyson ac roedd 
ansawdd y cofnodion yn aml yn adlewyrchu diffyg dealltwriaeth o ddiben y cyfryw 
ymweliadau. Roedd nifer o awdurdodau lleol eisoes wedi nodi bod ymweliadau statudol 
yn faes i’w wella. 

Nodwyd yn aml fod cyfyngiadau amser yn atal gweithwyr cymdeithasol a swyddogion 
adolygu annibynnol rhag cyfarfod â phlant a phobl ifanc cyn eu hadolygiad, neu gyfarfod 
â hwy i’w paratoi ar gyfer yr adolygiad a thrafod effaith bosibl unrhyw benderfyniadau. 
Yn bryderus ddigon, roedd hyn yn arbennig o wir mewn perthynas â phlant a leolwyd 
y tu allan i’w hawdurdod lleol.
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Roedd cydberthynas anesmwyth yn aml ynghylch pwy oedd yn ‘berchen’ ar yr adolygiad. 
Câi adolygiadau eu cydnabod fel y ffordd yr oedd gweithwyr proffesiynol yn cyflawni eu 
cyfrifoldebau cynllunio. Yn yr un modd, mae angen i’r plentyn sy’n destun yr adolygiad allu 
dylanwadu ar y modd y cynhelir y cyfarfod, y sawl sy’n bresennol, a’r penderfyniadau a wneir.

Lle y canfyddwyd bod rhieni yn heriol neu’n anodd, daeth y cyfarfod adolygu yn fwy o broses 
“negodi” neu “ymgynghori” lle y gallai materion yn ymwneud ag oedolion ddominyddu’r 
agenda – er enghraifft, “Dwi ddim yn mynd i’m hadolygiadau am fod fy mam wastad 
yn mynd ac mae hi’n gymaint o boen.” (Plentyn sy’n derbyn gofal) Yn yr achosion hyn, 
ymddengys weithiau fel pe bai’r swyddog adolygu annibynnol yn ceisio tawelu rhieni neu 
ofalwyr.

Gofynnwyd i blant am wneud cyfraniadau ysgrifenedig i adolygiadau yn aml, ond anaml iawn 
y gwelwyd unrhyw ystyriaeth wirioneddol yn cael ei rhoi i’r modd y byddai’r cyfraniadau 
hynny yn cael eu rhannu. Mae hyn yn arbennig o bwysig os oes angen i blentyn gyfleu 
negeseuon anodd i oedolion yn yr adolygiad. Gofynnodd rhai pobl ifanc: “Sut allwch chi 
ddweud beth rydych yn ei feddwl go iawn os yw’r person yn eistedd yn y cyfarfod?” Yn aml, 
roedd plant a phobl ifanc yn ystyried bod yr angen i weithwyr proffesiynol rannu gwybodaeth 
yn gyfystyr â “diffyg preifatrwydd”.

Nid oedd adroddiadau gweithwyr cymdeithasol ac asiantaethau eraill ar gyfer adolygiadau 
plant sy’’n derbyn gofal bob amser yn amserol ac, mewn rhai achosion, nid oeddent yn 
nodi digwyddiadau pwysig na’r cynnydd a wnaed yn erbyn y cynllun. Mewn rhai achosion, 
roedd safon wael yr adroddiadau a diffyg presenoldeb y gweithiwr a bennwyd yn rhoi 
canlyniad y cyfarfod mewn perygl. Yn yr un modd, nid oedd cofnodion y cyfarfodydd adolygu 
bob amser yn amserol nac yn cefnogi perchenogaeth a rennir o’r hyn y cytunwyd arno. 

Ni châi plant a phobl ifanc gopi o’u hadolygiad na chyfle pellach i drafod y penderfyniadau 
gyda’r swyddog adolygu annibynnol fel mater o drefn. Er i lawer o bobl ifanc ddweud nad 
oeddent am gael copi o’r adolygiad, efallai mai’r rheswm dros hyn yw nad yw dogfennau 
adolygu yn ffordd effeithiol o nodi materion sy’n berthnasol ac yn bwysig i’r plentyn.

Weithiau, roedd tensiynau ynghylch pwy oedd yn berchen ar yr argymhellion a’r 
penderfyniadau a wnaed ynghylch y cynllun gofal. Er ei bod yn glir nad y swyddog 
adolygu annibynnol yw’r rheolwr achos, mae ganddo rôl i’w chwarae o ran sicrhau bod 
yr awdurdod lleol yn gwneud yr hyn y mae’r cynllun yn ei ddweud. Dylai’r gydberthynas 
rhwng swyddogion adolygu annibynnol a thimau gweithredol fod yn un lle y ceir heriau 
adeiladol ac mae angen ei hatgyfnerthu ymhellach.

Mewn gormod o achosion, canfu’r arolygwyr nad oedd y swyddog adolygu annibynnol 
yn herio achosion o lithriant ac oedi ym mywydau plant yn ddigonol. Mewn enghreifftiau 
lle y gwelwyd y cyfryw herio, dim ond pan oedd yr un materion wedi’u codi mewn nifer 
o adolygiadau y gwelwyd hyn. Roedd hyn yn gyffredin mewn perthynas â’r angen am 
waith therapiwtig. Mewn rhai enghreifftiau, roedd y rhwystrau i gynnydd yn deillio o fylchau 
parhaus mewn gwasanaethau; fodd bynnag, dylid mynd i’r afael ag achosion o oedi, 
er enghraifft, wrth gael gafael ar ddarpariaeth CAMHS neu leoliadau priodol, mewn modd 
cadarn. Yn aml, roedd swyddogion adolygu annibynnol yn nodi eu bod yn llai hyderus 
ynghylch eu gallu i herio neu ddylanwadu ar y cyfraniad a wnaed gan asiantaethau eraill 
i’r cynllun gofal. 

Mewn nifer o achosion, roedd cynlluniau yn canolbwyntio cymaint ar reoli materion cyswllt 
uniongyrchol a byrdymor, gan gynnwys risgiau, fel nad oedd gweithwyr proffesiynol yn 
canolbwyntio digon ar y cynllun tymor hwy. Mewn nifer o enghreifftiau, roedd pobl ifanc, 
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i bob pwrpas, yn pennu’r cynllun drostynt eu hunain drwy ddychwelyd adref a gwrthod 
dychwelyd i’w lleoliad. Roedd diffyg cynlluniau wrth gefn i ddelio â’r posibilrwydd hwn ac 
oedran yr unigolyn dan sylw yn aml yn golygu nad oedd gan y gwasanaethau cymdeithasol 
unrhyw ddewis ond cytuno i newid y cynllun.

Negeseuon gan blant sy’n derbyn gofal ac unigolion sy’n gadael gofal   

• “Roedd fy ngofalwyr yn iawn ond doeddwn i byth yn rhan o’r teulu mewn gwirionedd. 
Roeddwn i ond yn aros tan fy mod yn 16 oed er mwyn i mi allu gadael …dwi nôl yn 
byw gyda fy mam nawr…fe es i am ymweliad a phenderfynais nad oeddwn i’n mynd 
nôl. R’yn ni’n dod ymlaen yn iawn am fy mod i’n hŷn ac yn gwneud fy mhenderfyniadau 
fy hun.” (Unigolyn sydd wedi gadael gofal)

Casgliad  
Dylai awdurdodau lleol sicrhau y caiff y modd y gweithredir eu prosesau adolygu ei 
oruchwylio’n achlysurol. Dylent ystyried y ffordd y mae adolygiadau’n cynnal y momentwm 
wrth roi cynlluniau ar gyfer plant ar waith, cefnogi cynlluniau wrth gefn a nodi unrhyw wersi 
i’r awdurdod lleol o ran gwella gwasanaethau ac ymgysylltu â phlant sy’n derbyn gofal.

Enghraifft o ymarfer  

• O’r rheini a welwyd, roedd adroddiadau adolygu yn drylwyr ac yn ystyried 
effeithiolrwydd y cynllun. Roedd tystiolaeth bod adolygiadau’n nodi llais y plentyn 
neu’r person ifanc. (Caerdydd)

Cyswllt  
Gwelodd yr arolygwyr fod cryn dipyn o sylw yn cael ei roi gan weithwyr proffesiynol 
i sicrhau bod plant a phobl ifanc yn cael cyswllt cadarnhaol a diogel gyda’u teulu a’u 
ffrindiau, a bod ymdrechion da yn cael eu gwneud ganddynt yn hyn o beth. Ni ellir 
tanamcangyfrif pwysigrwydd y cyswllt hwn o ran profiad plant a phobl ifanc o’r system 
gofal. Er na allant fyw gyda’u teuluoedd, gall y cyswllt hwnnw gynnig mesurau diogelu 
ychwanegol i bobl ifanc o ran ansawdd eu gofal, ond gall hefyd greu materion diogelu 
sylweddol os na chaiff ei reoli’n briodol.

Nodwyd ei bod hi’n anos o lawer rheoli trefniadau cyswllt yn gadarnhaol pan oedd plant 
yn ansicr ynglŷn â’r cyswllt â’u rhieni a lle nad oedd rhieni yn derbyn y dylai eu plant 
dderbyn gofal. Yn yr amgylchiadau hyn, roedd sylwadau a beirniadaeth rhieni yn ogystal 
ag addewidion y gallai’r plentyn “ddychwelyd adref pan oedd yn 16 oed” yn tanseilio’r 
lleoliad, gan fod teyrngarwch plant wedi’i rannu. Mae angen gwaith sensitif gyda’r rhieni 
genedigol a’r plentyn i’w helpu i ddeall y materion cymhleth hyn. 

Roedd barn plant a phobl am y cyswllt hwn yn amrywio’n fawr:

• Roedd rhai pobl ifanc am gael mwy o gyswllt ac yn teimlo bod unrhyw oedi wrth wneud 
penderfyniadau ynghylch y mater hwn yn “peri gofid ac yn achosi straen” iddynt, 
tra roedd rhai pobl ifanc yn cydnabod y gallai hyn eu harwain i “bleidleisio gyda’u traed” 
ar brydiau. 

• Mewn achosion eraill, soniodd pobl ifanc wrth yr arolygwyr eu bod yn ei chael hi’n anodd 
delio â’r agweddau ymarferol ar y trefniadau – er enghraifft: “Ni wnaeth unrhyw un ofyn 
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i mi pryd y byddai’n gyfleus i mi eu gweld. Dwi’n eu gweld bob dydd Mercher adeg 
ymarfer pêl-droed ar ôl ysgol felly dwi’n gorfod colli hwnnw. Chaf i byth fy newis i’r tîm 
er bod yr athro addysg gorfforol yn dweud fy mod i’n dda.” (Plant sy’n derbyn gofal) 

• Yn aml, soniodd plant a phobl ifanc nad oeddent yn deall pam bod yn rhaid i’r cyswllt 
gael ei oruchwylio ac nid oeddent yn fodlon nad oeddent yn cael cysylltu â’u brodyr/
chwiorydd, yn enwedig os oeddent hwy wedi aros gartref. Gwelwyd rhai enghreifftiau 
da o blant yn cael eu helpu i ddeall y rhesymau dros y trefniadau cyswllt ond roedd 
angen ailystyried y trefniant hwn o bryd i’w gilydd.

• Roedd y lefel uchel o gyswllt mewn rhai achosion yn dangos bod angen gwneud gwaith 
parhaus mwy effeithiol gyda’r teulu i’w helpu i ddiwallu anghenion y plentyn yn ystod 
y cyswllt, ond hefyd i ystyried y posibilrwydd o ailuno yn y dyfodol. 

Cynnwys plant sy’n derbyn gofal mewn adolygiadau
Soniodd y rhan fwyaf o’r bobl ifanc a gyfwelwyd wrth yr arolygwyr eu bod yn cael eu 
hannog i fynd i’w hadolygiadau. Gwelwyd tystiolaeth hefyd fod plant yn cael eu hatgoffa’n 
rheolaidd am ddiben yr adolygiad drwy gyfrwng taflenni a dogfennau ymgynghori. 

Roedd rhai plant sy’n derbyn gofal (ond nid pob un) wedi cael pecynnau plant sy’n derbyn 
gofal ac, mewn rhai awdurdodau, roedd plant sy’n derbyn gofal wedi helpu i gynllunio’r 
pecynnau hyn. Cafwyd ymateb cymysg i’r cyfryw becynnau – roedd rhai pobl ifanc o’r farn 
eu bod yn ddefnyddiol, ond dywedodd eraill:  “Peidiwch â rhoi taflen i fi, siaradwch â fi”. 
Roedd llawer o bobl ifanc yn cydnabod pwysigrwydd cael mathau gwahanol o wybodaeth 
gan nad oeddent bob amser yn cofio’r hyn a ddywedwyd wrthynt.

Mater o ran ymarfer  

• Nid oedd gan bobl ifanc unrhyw syniadau pendant ynglŷn â’r ffordd orau iddynt gael 
gwybodaeth am fod yn blentyn “sy’n derbyn gofal”. Pan ofynnwyd iddynt a fyddent yn 
defnyddio ‘ap’, gwnaethant wrthod y syniad gan ddweud na fyddai’n ddefnydd effeithiol 
o’u capasiti data. 

Mynegodd bobl ifanc farn gymysg ynghylch pwysigrwydd y swyddog adolygu annibynnol. 
Roedd rhai yn ystyried bod gan y swyddog rôl bwysig, yn enwedig pan oedd yn 
darparu lefel o barhad o ran trefniadau cynllunio, yn sgil newidiadau mewn gweithwyr 
cymdeithasol. Roedd llawer o bobl ifanc yn hoff o’u swyddog adolygu annibynnol, 
ond roeddent yn ei ystyried yn “un gweithiwr proffesiynol arall”. Disgrifiodd rhai pobl ifanc 
y swyddog adolygu annibynnol fel rhywun a oedd yn “troi i fyny” o bryd i’w gilydd. 

Negeseuon gan blant sy’n derbyn gofal ac unigolion sy’n gadael gofal

• “Dwi wir yn hoffi fy swyddog adolygu annibynnol, mae’n fy adnabod yn dda iawn. 
Mae’n gwneud fy adolygiad yn hawdd. Dwi’n gwybod y bydd hi’n gwneud ei gorau glas 
i gael pobl i wrando ar yr hyn sydd gen i i’w ddweud.” (Plentyn sy’n derbyn gofal)

Dywedodd pobl ifanc fod eu barn am y swyddog adolygu annibynnol a’r adolygiad yn aml 
yn dibynnu ar y graddau yr oeddent am iddynt fynd i’r afael â mater penodol. Roedd hyn 
yn aml yn ymwneud â chyswllt; y graddau y gallai penderfyniadau gael eu gwneud yn 
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y cyfarfodydd; a’r graddau yr oeddent yn cytuno â’r cynllun. Yn aml, câi canfyddiad plant 
a phobl ifanc o’r adolygiad ei gymhlethu ymhellach gan eu teimladau am eu lleoliad 
cyfredol ac, yn y pen draw, y ffaith eu bod yn blentyn sy’n derbyn gofal.

Gwelodd yr arolygwyr ymrwymiad da i ymgynghori â phlant a theuluoedd ledled Cymru, 
ac ymdrechion parhaus a chreadigol i sicrhau bod adolygiadau yn fwy ystyrlon a hygyrch. 
Mewn rhai awdurdodau lleol, cysylltwyd â phob person ifanc sy’n derbyn gofal fel mater 
o drefn cyn ei adolygiad er mwyn gweld a oedd am gael eiriolwr. Mewn enghreifftiau 
eraill, câi pobl ifanc eu hannog i gadeirio eu hadolygiadau eu hunain. Gwnaeth y swyddog 
adolygu annibynnol sylwadau cadarnhaol ynghylch y ffordd yr oedd gofalwyr maeth a rhai 
staff ysgol yn helpu plant i gyfrannu at eu hadolygiadau. 

Yn aml, roedd y swyddog yn mynd ati mewn ffordd sensitif iawn i geisio rheoli trefniadau 
teuluol cymhleth mewn ffordd a oedd yn helpu’r plentyn ac yn galluogi aelodau o’r teulu 
i wneud cyfraniad cadarnhaol. 

Negeseuon gan blant a phobl ifanc 

Adolygiadau  
• “Maen nhw yn gwrando, fe ddywedais i nad oeddwn am i’m chwaer fod yn fy adolygiad 

ac ni chafodd ei gwahodd.” (Plentyn sy’n derbyn gofal) 

• “Doeddwn i ddim yn hoffi’r cyfarfodydd adolygu yn yr ysgol ond fe wnaethon nhw 
wrando arna’ i a newid lleoliad y cyfarfodydd i’m cartref. Mae’n llawer gwell nawr.” 
(Plant sy’n derbyn gofal)

Mater o ran ymarfer  
Canfuwyd bod trefniadau a lleoliadau yn gweithio orau pan oedd plentyn yn deall 
y rheswm pam ei fod yn derbyn gofal, ei fod wedi dod i ddeall a derbyn nad oedd ei rieni 
yn gallu gofalu amdano, a phan oedd rhieni yn “rhoi caniatâd” i’r plentyn deimlo ymlyniad 
wrth ei ofalwr ac yn cefnogi’r lleoliad. 

• “Mae ei ofalwr maeth yn gwneud gwaith ardderchog ac mae e’ wedi datblygu cymaint 
ers iddo fod yno...Ydych chi wedi gweld ei adroddiad ysgol?...Dwi mor falch ohono’...
Alla’ i ddim rhoi’r hyn y mae’n ei gael yno iddo. Dwi’n teimlo’n drist am hynny ond 
dwi’n gwybod ei fod yn y lle iawn.” (Tad person ifanc)

• “Alla’ i ddim diolch digon iddyn nhw am yr hyn y maen nhw wedi’i wneud. 
Mae e’ wedi setlo llawer mwy ac maen nhw wedi fy helpu i ddeall nad ydw i’n dda 
iddo...Peidiwch â’m camddeall, dwi’n ei garu a phopeth, ond allwn ni ddim byw gyda’n 
gilydd. Mae e’ wedi setlo’n fwy yn ei leoliad (preswyl). Dwi’n credu ei fod e’n derbyn 
na allwn ni ddod ymlaen â’n gilydd.“ (Mam bachgen 16 oe)

Eiriolaeth  
Gall eiriolaeth chwarae rôl allweddol o ran grymuso plant a phobl ifanc i gyfranogi’n llawn 
mewn penderfyniadau sy’n effeithio ar eu bywydau. Yn ystod yr arolygiad, soniodd plant 
a phobl ifanc wrthym eu bod yn cael eu hysbysu’n rheolaidd am argaeledd gwasanaeth 
eirioli annibynnol, ac roedd y rheini a oedd wedi defnyddio eiriolwr yn gadarnhaol am 
y cymorth yr oeddent wedi’i gael.
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Er gwaethaf y pwyslais mawr ar eiriolaeth, ystyrir yn gyffredinol bod y nifer sy’n manteisio 
ar wasanaethau eirioli ac sy’n cael eu hatgyfeirio at y gwasanaethau hynny ledled 
Cymru yn isel o hyd. Roedd rhai gweithwyr proffesiynol yn cwestiynu ai’r ffaith bod 
y ddarpariaeth eirioli annibynnol yn canolbwyntio ar faterion penodol a oedd yn gyfrifol 
am hyn. Nodwyd bod gweithwyr cymdeithasol a gofalwyr yn ystyried eu hunain yn 
eiriolwyr rhagweithiol iawn ac, yn aml, canfuwyd bod hyn yn wir. Roedd hi’n amlwg, pan 
oedd gweithiwr cymdeithasol neu ofalwr yn profi canlyniad cadarnhaol ar gyfer y plentyn 
yn dilyn cyfranogiad eiriolwr annibynnol, hyd yn oed os oedd yn ymwneud â chwyn, 
ei fod yn mynd ati’n llawer mwy rhagweithiol i hyrwyddo buddiannau’r gwasanaeth 
eirioli. Mae’n bwysig bod gwasanaethau eirioli ffurfiol yn buddsoddi mewn gweithgarwch 
sy’n cynyddu’r effaith gadarnhaol y gallant ei chael ar fywydau plant a phobl ifanc, ac yn 
targedu’r gwaith hyrwyddo hwn at y gweithwyr proffesiynol perthnasol yn ogystal â phlant 
a phobl ifanc. 

Casgliad  
Er gwaethaf eu barn gadarnhaol am eiriolaeth, roedd plant a phobl ifanc yn glir nad oedd 
un dull eirioli cyffredinol o fudd iddynt fel unigolion. 

Dywedodd nifer o’r plant a’r bobl ifanc a gyfwelwyd wrth yr arolygwyr eu bod yn aml 
yn ystyried eu gofalwyr maeth, eu teulu, eu cynghorydd personol neu eu gweithiwr 
cymdeithasol fel eiriolwyr ac, yn aml, nid oeddent am i berson arall eto ofyn iddynt am 
eu “dymuniadau a’u teimladau”. I’r gwrthwyneb, dywedodd yr un bobl ifanc wrthym 
y byddent yn defnyddio eiriolwr pe baent am wneud cwyn. 

Y broses adolygu  
Er gwaethaf ymdrech sylweddol gan staff, a hyd yn oed pan gafwyd cymorth eiriolwr, 
soniodd llawer o blant sy’n derbyn gofal wrthym fod yn well ganddynt beidio â mynd i’w 
hadolygiad a’u bod yn ystyried y broses yn un negyddol. Roedd y rhesymau dros hyn yn 
gymhleth ond, yn aml, dywedodd pobl ifanc fod y cyfarfodydd yn atgyfnerthu’r ffaith eu 
bod yn “derbyn gofal” ac felly’n “wahanol”. 

Ar lefel ymarferol, dywedodd llawer o bobl ifanc wrth yr arolygwyr fod amlder y 
cyfarfodydd yn golygu bod yr adolygiadau yn aml yn “ailadroddus” ac yn “ddiflas”. Nododd 
llawer ohonynt fod y ffaith eu bod yng nghanol y sylw ac yn gorfod trafod materion o flaen 
grŵp o weithwyr proffesiynol yn peri “embaras” iddynt. Yn ystod yr arolygiad, aeth nifer 
o blant sy’n derbyn gofal ac unigolion sy’n gadael gofal ati i fyfyrio ar y broses gan ofyn 
“sut y byddech chi’n hoffi hynny?” Nodwyd nad oedd yr adolygiadau yn “trin plant sy’n 
derbyn gofal fel plant”.

Ychydig iawn o’r bobl ifanc a gyfwelwyd a oedd o’r farn eu bod yn berchen ar y cynllun 
gofal; yn hytrach, roeddent yn realistig ynghylch y ffaith bod penderfyniadau’n cael eu 
dylanwadu gan eu hoedran a’r angen i’w “cadw’n ddiogel”. Mynegodd llawer ohonynt 
bryder bod y cynlluniau yn oramddiffynnol ac nid oedd llawer ohonynt yn ymwybodol 
o’r hyn y gallai eu gofalwyr maeth gytuno ag ef a’r hyn yr oedd ganddynt yr hawl i’w 
gael fel plant sy’n derbyn gofal. Roedd dirprwyo awdurdod yn fater a gododd dro ar 
ôl tro, a soniodd y rhan fwyaf o bobl ifanc wrth yr arolygwyr y dylai eu gofalwyr gael mwy 
o awdurdod i roi “caniatâd. 
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Negeseuon gan blant sy’n derbyn gofal  

• “Dwi wastad yn mynd i’r adolygiadau plant sy’n derbyn gofal, dwi’n hoffi mynd am fy 
mod i’n cael fy nghanmol.” (Plentyn sy’n derbyn gofal)

• “Dwi’n casáu’r adolygiadau; maen nhw wastad yn canolbwyntio ar yr hyn dwi ddim 
yn ei wneud.” (Plentyn sy’n derbyn gofal) 

Casgliad  
Mae llawer o’r pryderon a godwyd gan blant yn adlewyrchu diffyg thematig, sef nad 
yw adolygiadau yn sicrhau, mewn ffordd ystyrlon ac effeithiol, bod cynlluniau gofal yn 
cyflawni’r hyn y mae angen iddynt eu cyflawni er mwyn gwella canlyniadau. Mae angen 
gwella cynlluniau a’r modd y caiff adolygiadau eu cynnal er mwyn sicrhau eu bod yn 
diwallu anghenion unigolion ac yn ystyried amgylchiadau’r plentyn mewn ffordd fwy 
pwrpasol a dynamig. Yn ôl unigolion sy’n gadael gofal, nid yw’r broses yn addas at y diben. 
Y mater y mae angen mynd i’r afael ag ef nawr yw p’un a yw’r system cynllunio ac adolygu 
yn ddigon hyblyg i ymateb i’r disgwyliadau hyn. 

Enghraifft o achos  

Nododd y person ifanc ei bod hi’n teimlo bod gweithwyr cymdeithasol a gweithwyr 
proffesiynol eraill wedi gwrando arni a’u bod yn ei thrin â pharch a thegwch. Roedd hi’n 
glir mai eu buddiannau hi oedd bwysicaf iddynt, hyd yn oed pan oeddent weithiau yn 
gwneud penderfyniadau nad oedd hi’n fodlon â hwy. Roedd hi’n teimlo y gallai ddweud 
wrth y gweithwyr pan oedd hi’n anghytuno â hwy a nodi’r rheswm pam, ac y byddent yn 
newid pethau yr oedd wedi gofyn iddynt ei newid pe baent yn gallu ac os oedd yn ddiogel 
iddynt wneud hynny. (Plentyn sy’n derbyn gofal)
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Atodiad 1 

Negeseuon o’r arolwg  
Yn dilyn gwaith maes yr arolygiad, gofynnodd AGGCC i awdurdodau lleol anfon yr arolwg 
canlynol at bob un o’r bobl ifanc a oedd yn bodloni meini prawf yr arolygiad. Roedd hi’n 
braf bod 178 o ymatebion wedi’u derbyn. 

Ymhlith canfyddiadau’r arolwg o’r bobl ifanc a ymatebodd roedd y canlynol:  

• soniodd 95% ohonynt eu bod yn gweld eu gweithwyr cymdeithasol yn rheolaidd neu 
o leiaf pan oedd angen iddynt eu gweld;

• roedd 71% yn gwybod beth roedd eu cynlluniau gofal yn ei ddweud;

• roedd 82% yn mynd i’w hadolygiadau bob amser neu weithiau;

• roedd 87% yn teimlo eu bod yn cael cymorth gyda’u haddysg.

Diogelu a chynllunio gofal ar gyfer plant sy’n derbyn gofal ac unigolion sy’n gadael 
gofal – canlyniadau arolwg AGGCC 

Diogelu a Chynllunio Gofal ar gyfer Plant sy’n Derbyn Gofal ac Unigolion sy’n Gadael Gofal, 
sy’n ymddwyn mewn ffordd sy’n eu gwneud yn agored i niwed neu a allai beri risg – 
Canlyniadau’r Arolwg. 

Crynodeb
• Cafodd yr arolwg ei ddosbarthu i 22 o Awdurdodau Lleol.

• Cwblhaodd cyfanswm o 178 o Blant sy’n Derbyn Gofal yr arolwg.

Crynodeb o’r ymatebion

Ateb Nifer Canran

1. Pa mor aml rydych yn gweld eich gweithiwr cymdeithasol?

Bob wythnos 14 7.9

Bob mis 68 38.2

Yn fy adolygiadau

Pan fydd angen i mi wneud

Byth

19

67

10

10.7

37.6

5.6

Cyfanswm 178 100.0
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Ateb Nifer Canran

2. Ydych chi’n gwybod beth mae eich cynllun gofal yn ei ddweud?

Ydw 127 71.3

Nac ydw 51 28.7

Cyfanswm 178 100.0

3. Allwch chi ddylanwadu ar y ffordd rydych yn derbyn gofal?

Gallaf 155 87.1

Na allaf 23 12.9

Cyfanswm 178 100.0

4.  Petaech am newid unrhyw beth, a allai eich gweithiwr cymdeithasol helpu 
yn eich barn chi?

Gallai 149 83.7

Na allai 29 16.3

Cyfanswm 178 100.0

Os na allai, a allech sicrhau bod pethau’n newid beth bynnag?

Ni chafwyd unrhyw ymateb i’r cwestiwn hwn.

5. Ydych chi’n mynd i adolygiadau Plant sy’n Derbyn Gofal (LAC)?

Bob amser 89 50.0

Weithiau 57 32.0

Byth 32 18.0

Cyfanswm 178 100.0

6.  Ydych chi’n cael y cymorth sydd ei angen arnoch i fanteisio i’r eithaf ar eich 
addysg?

Ydw 157 88.2

Nac ydw 21 11.8

Cyfanswm 178 100.0
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Ateb Nifer Canran

7.  Ydych chi’n gwybod pwy yw’r Swyddog Adolygu annibynnol?

Ydw 111 62.4

Nac ydw 67 37.6

Cyfanswm 178 100.0

8.  Ydych chi’n teimlo eich bod yn gallu siarad yn onest am yr hyn sy’n digwydd?

Ydw 146 82.0

Nac ydw 32 18.0

Cyfanswm 178 100.0

9.  Gyda phwy y byddech chi’n siarad pe bai rhywbeth o’i le? Gweler isod am yr 
ymatebion

10. Ydych chi’n gwybod sut i wneud cwyn os nad ydych yn hapus gyda’ch gofal?

Ydw 154 86.5

Nac ydw 24 13.5

Cyfanswm 178 100.0

11.  Ydych chi’n gwybod y gall person annibynnol (eiriolwr) eich helpu os ydych am 
i rywbeth gael ei newid?

Ydw 138 77.5

Nac ydw 40 22.5

Cyfanswm 178 100.0

12. Ydych chi’n gwybod beth mae Comisiynydd Plant Cymru yn ei wneud?

Ydw 45 25.3

Nac ydw 133 74.7

Cyfanswm 178 100.0

13. Beth mae rhianta corfforaethol yn ei olygu i chi? Gweler isod am yr ymatebion

Ddim yn gwybod 68 38.2

Dim ymateb 60 33.7

Ymateb 50 28.1

Cyfanswm 178 100.0
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Ateb Nifer Canran

14.  Allwch chi gael cyngor ar unrhyw un o’r canlynol: cadw’n iach, gwneud 
ffrindiau, cadw mewn cysylltiad â theulu a dysgu sgiliau annibynnol?

Gallaf 169 94.9

Na allaf 9 5.1

Cyfanswm 178 100.0

15. Os gallwch, ticiwch flwch (gallwch ddewis mwy nag un ateb)

Cadw’n iach 151

Gwneud ffrindiau 121

Cadw mewn cysylltiad â theulu 145

Dysgu sgiliau annibynnol 149

Cyfanswm 566

16. A oedd hi’n hawdd cyrchu’r rhyngrwyd heddiw i gwblhau’r arolwg hwn?

Oedd 75 42.1

Nac oedd 103 57.9

Cyfanswm 178 100.0

O’r plant hynny a ymatebodd, nodwyd y canlynol mewn ymateb i Gwestiwn 9.

Cwestiwn 9. Gyda phwy y byddech chi’n siarad pe bai rhywbeth o’i le? (DS Nododd 
rhai plant fwy nag un person)

Pobl a Nodwyd Nifer y sylwadau

Gweithiwr cymdeithasol  51

Aelodau Eraill o Staff  9

Gwasanaethau Cymdeithasol Staff preswyl  10

Cynghorydd Personol  6

Gofalwr maeth  46

Staff Ysgol / Addysg  15

Gwasanaethau Iechyd Meddwl Plant a’r Glasoed  2
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Pobl a Nodwyd Nifer y sylwadau

Eiriolwr  2

Ffrindiau / cymheiriaid  11

Teulu  26

Arall  9

Personau a enwir  22

Neb  5

Ddim yn gwybod / dim sylw  3

 
O’r 178 o ymatebion i gwestiwn 13: cafwyd 68 o ymatebion ‘Ddim yn Gwybod’; 
ni chafwyd ymateb gan 60 o ymatebwyr ac, o’r 50 a oedd yn weddill, rhoddwyd 
y sylwadau canlynol. 

Cwestiwn 13. Beth mae rhianta corfforaethol yn ei olygu i chi?

Rhianta corfforaethol yw pan fo'r teulu yn 
gweithio gyda'i gilydd yn hytrach na gofyn 
pethau ohonoch

Pobl sy'n gofalu amdanoch

Cyngor Partneriaeth sydd ei hangen rhwng pobl 
sy'n gofalu am blant a phobl ifanc

Ddim yn hapus pan fo staff yn ymddwyn fel 
fy rhieni

Mae pobl yn fy helpu am na all fy mam 
wneud hynny

Popeth ond chawson ni ddim y cyfle i fod 
yn rhieni ac fe wnaeth yr adroddiadau brofi 
y gallen ni fod yn rhieni i fabi.

Rhianta proffesiynol

Popeth – gallai newid bywyd plentyn Rhannu'r cyfrifoldeb drosta' i

Gorchymyn gofal llawn Gwasanaethau cymdeithasol a'n rhieni yn 
rhannu cyfrifoldeb rhiant

Y llywodraeth yn gweithredu fel 
gwarcheidwad? ddim yn gwybod

Mae gweithiwr cymdeithasol yn gyfrifol 
amdanaf

Hapusrwydd Gwasanaethau cymdeithasol yn gweithredu 
fel eich rhieni

Mae'n eich helpu i newid pethau'n 
ymwneud â gofal

Bod dau riant yn eich helpu nid dim ond un
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Mae'n helpu eich teulu maeth Nid nhw yw fy rhieni go iawn ond maen 
nhw'n gwbl gyfrifol amdanaf

Dwi'n credu y dylech adolygu 'rhianta 
corfforaethol'

Maen nhw yno i mi fel rhiant

Gwella dyfodol ac addysg pobl ifanc Maen nhw'n herwgipio plant pobl ac 
yn eu trin yn wahanol i blant eraill. 
R'yn ni, felplant, yn cael ein cosbi am 
gamgymeriadau ein rhieni

Mewn cysylltiad â rhiant? Bod â hanner cyfrifoldeb rhiant e.e. 
gweithiwr cymdeithasol, gofalwr maeth

Mae'n bwysig iawn i fywyd teuluol, mae'n 
golygu y gallwch gyfri' ar y ddau riant os 
bydd rhywbeth o'i le arnoch chi neu bobl 
eraill.

Cydweithredu gyda'r plant y maen nhw'n 
gofalu amdanyn nhw

Mae'n golygu llawer gan y bydd yn helpu 
gyda'r hyn a fydd yn digwydd yn y dyfodol

Gallwn ddeall ein gilydd a chyd-dynnu 

Mae'n golygu bod ganddyn nhw 
ddyletswydd i ofalu amdanaf hyd at 21 neu 
25 mewn addysg

Pan fo'n rhaid i chi gydweithredu pan 
rydych yn rhianta

Gwarcheidwad cyfreithiol Beth mae hynny'n ei olygu

Awdurdod lleol yn gofalu amdanaf Pan fo awdurdod lleol yn gofalu am berson 
ifanc and mae'n dod yn rhiant iddo

Caru'r plentyn hwnnw/ymddiriedaeth Pan fo awdurdod yn helpu i ofalu am 
berson ifanc drwy ddarparu gweithiwr 
cymdeithasol neu ofal llawn amser i'r 
plentyn

Mam Pan fo awdurdod lleol yn gofalu amdanoch.

Fy ngofalwyr Pan fo dau riant yn cydweithredu.

Mae fy chwaer yn gweithredu fel fy rhiant Pan rydych yn derbyn gofal.

Dwi ddim yn cael digon o help gan y bobl 
sy'n gyfrifol amdanaf.

Cydweithio i ddiwallu anghenion plant a 
phobl ifanc sy'n derbyn gofal ac anghenion 
arweinwyr gofal 

Ddim llawer Ddim y rhieni genedigol

Dim Byd Pobl eraill yn gwneud dewisiadau rhieni
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Atodiad 2 – Methodoleg a phroffil data  

Diffiniad o ymddygiad sy’n gwneud unigolion yn agored i niwed neu a allai beri risg 
At ddibenion yr arolygiad, defnyddiwyd diffiniad bras o ‘ymddygiad sy’n gwneud unigolion 
yn agored i niwed neu a allai beri risg’ a oedd yn cynnwys y canlynol:

• Plant sy’n derbyn gofal/unigolion sy’n gadael gofal sydd wedi symud mwy na thair 
gwaith yn ystod y 12 mis diwethaf.

• Plant sy’n derbyn gofal sydd wedi bod mewn lleoliad gofal preswyl yn ystod y 12 mis 
diwethaf.

• Pobl ifanc berthnasol sy’n byw’n annibynnol.

• Plant sy’n derbyn gofal sydd wedi’u lleoli gartref o dan orchymyn gofal (o fis Ebrill 2012).

• Plant sy’n derbyn gofal sydd wedi’u lleoli y tu allan i’r sir/y tu hwnt i ffiniau o fis 
Ebrill 2012.

• Plant sy’n derbyn gofal/unigolion sy’n gadael gofal y nodwyd eu bod wedi ffoi/ar goll/
yn absennol o’u lleoliad yn ystod y cyfnod o fis Ebrill 2012.

• Plant sy’n derbyn gofal/unigolion sy’n gadael gofal sy’n destun cyfarfod strategaeth 
neu gyfarfod amlasiantaeth perthnasol arall gan gynnwys cynadleddau achos yn ystod 
y cyfnod o fis Ebrill 2012.

• Plant sy’n derbyn gofal/unigolion sy’n gadael gofal sy’n ymddwyn mewn ffordd heriol 
h.y. ymddygiad a allai arwain at ganlyniadau peryglus neu frawychus i’r unigolyn a/neu 
i bobl eraill yn ystod y cyfnod o fis Ebrill 2012.

• Plant sy’n derbyn gofal y nodwyd eu bod wedi dioddef ymddygiad gwrthgymdeithasol 
neu drosedd neu wedi ymddwyn yn wrthgymdeithasol neu wedi cyflawni trosedd yn 
ystod y 12 mis diwethaf.

• Plant sy’n derbyn gofal/unigolion sy’n gadael gofal nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth 
na hyfforddiant yn ystod y cyfnod o fis Ebrill 2012.

• Plant sy’n derbyn gofal/unigolion sy’n gadael gofal sy’n dangos ymddygiad rhywiol 
niweidiol neu’n destun ymddygiad o’r fath.

• Plant sy’n derbyn gofal/unigolion sy’n gadael gofal sy’n destun neu a all fod yn destun 
camfanteisio.

• Plant sy’n derbyn gofal/unigolion sy’n gadael gofal y nodir eu bod yn camddefnyddio 
sylweddau/yn hunan-niweidio neu y mae angen gwasanaethau iechyd meddwl arnynt.

Gofynnwyd i awdurdodau lleol ddarparu proffil risg fel y’i hamlinellir yn erbyn 
y diffiniadau uchod mewn perthynas â phlant sy’n derbyn gofal (11+) ac unigolion 
sy’n gadael gofal. Roedd y sampl  a ddarparwyd yn cynnwys 1696 o blant sy’n 
derbyn gofal.

Proffil data a gasglwyd gan awdurdodau lleol ar gyfer yr arolygiad ‘Diogelu 
a chynllunio gofal plant sy’n derbyn gofal ac unigolion sy’n gadael gofal sy’n 
ymddwyn mewn ffordd sy’n eu gwneud yn agored i niwed neu a allai beri risg’.
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Nod y proffil hwn yw rhoi cyd-destun i waith yr arolygiad a’r casgliadau y daethpwyd 
iddynt. Mae’n bwysig nodi bod y data a gyflwynir yn y siartiau canlynol wedi’u casglu’n 
uniongyrchol gan yr awdurdodau lleol yn erbyn y meini prawf uchod. Nid yw’r data hyn 
wedi’u dilysu a dim ond er mwyn rhoi amlinelliad bras o broffil risg y bobl ifanc hynny 
rhwng 11 a 18 oed sy’n derbyn gofal y’u bwriadwyd. Y cyfnod dan sylw oedd rhwng 
mis Ebrill 2012 a mis Rhagfyr 2013, ac eithrio ar gyfer y rhai a symudodd fwy na thair 
gwaith a’r rhai a leolwyd mewn gofal preswyl am gyfnod o 12 mis cyn mis Ionawr 2014. 
O’r proffil o achosion a ddarparwyd gan yr awdurdodau lleol, dewiswyd 220 o achosion 
i’w hadolygu.

Nid yw’r data a ddefnyddir yn y siartiau dilynol i ddangos canfyddiadau’r arolygiad hwn yn 
cynnwys pobl ifanc berthnasol a phobl ifanc a arferai fod yn berthnasol:

Siart 1 
Nifer y plant 10+ oed a dderbyniodd ofal ledled Cymru yn 2013/14 o gymharu â nifer  
y plant 11+ oed a oedd yn derbyn gofal ym mis Rhagfyr 2013 y nodwyd eu bod yn 
disgyn i o leiaf un o’r categorïau agored i niwed a restrir uchod.

DS Gallai’r un plentyn fod wedi’i gyfrif mewn mwy nag un grŵp sampl.

1696 allan o boblogaeth bosibl o 3005 rhwng 10 a 18 oed. (Ac eithrio plant 10 mlwydd oed) 
Ffynhonnell – heb ei dilysu (yn uniongyrchol gan awdurdodau lleol.)
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67Arolygiad Cenedlaethol o ddiogelu a chynllunio gofal ar gyfer plant sy’n derbyn gofal ac unigolion sy’n 
gadael gofal, sy’n ymddwyn mewn ffordd sy’n eu gwneud yn agored i niwed neu a allai beri r isg

Siart 2 
Plant 11+ a dderbyniodd ofal ac a symudodd fwy na thair gwaith yn ystod y cyfnod 
o 12 mis rhwng mis Ionawr 2013 a diwedd mis Rhagfyr 2013 o gymharu â’r rhai 
a oedd yn ymddwyn yn heriol h.y. ymddygiad a allai arwain at ganlyniadau 
peryglus neu frawychus i’r unigolyn a/neu i bobl eraill; a’r rhai y nodwyd eu bod 
wedi dioddef ymddygiad gwrthgymdeithasol neu drosedd neu a fu’n ymddwyn 
yn wrthgymdeithasol neu a gyflawnodd drosedd yn ystod y 12 mis diwethaf.

DS: Gallai’r un plentyn fod wedi’i gyfrif mewn mwy nag un grŵp sampl.

Nodwyd bod nifer sylweddol o’r bobl ifanc a symudodd fwy na thair gwaith yn ymddwyn 
yn heriol hefyd. Mae pob awdurdod lleol yn ystyried nifer y plant a’r bobl ifanc sydd wedi 
symud lleoliad deirgwaith neu fwy yn ystod cyfnod o ddeuddeg mis; fodd bynnag, fel data 
blynyddol, nid yw’r dangosydd perfformiad hwn yn adlewyrchu gwir raddau’r dangosydd 
agored i niwed hwn. Ni wnaeth y mwyafrif o awdurdodau ddarparu gwybodaeth am y nifer 
ychwanegol o leoliadau y symudodd plant iddynt (dros dri) mewn blwyddyn. Roedd pobl 
ifanc yn nodi eu bod wedi symud ugain neu ddeg ar hugain o weithiau ers iddynt ddechrau 
derbyn gofal a chafodd hyn ei adlewyrchu mewn ffeiliau achos. Canfuwyd bod y trefniadau 
rhannu gwybodaeth a rheoli risg rhwng gwasanaethau i blant a gwasanaethau troseddau 
ieuenctid ledled Cymru yn effeithiol. 
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68 Arolygiad Cenedlaethol o ddiogelu a chynllunio gofal ar gyfer plant sy’n derbyn gofal ac unigolion sy’n 
gadael gofal, sy’n ymddwyn mewn ffordd sy’n eu gwneud yn agored i niwed neu a allai beri r isg

Siart  3
Plant 11+ sy’n derbyn gofal y nodwyd eu bod wedi ffoi/ar goll/yn absennol o’u 
lleoliad o gymharu â nifer y plant 11+ sy’n derbyn gofal sy’n destun neu a allai fod 
yn destun camfanteisio; a’r rheini sy’n destun cyfarfod strategaeth neu gyfarfod 
amlasiantaeth perthnasol arall gan gynnwys cynadleddau achos yn ystod y cyfnod 
o fis Ebrill 2012.

DS: Gallai’r un plentyn fod wedi’i gyfrif mewn mwy nag un grŵp sampl.

Wrth wneud cais am wybodaeth, ni wnaethom wahaniaethu rhwng ‘absenoldeb heb 
ei awdurdodi’ a’r rheini y nodwyd eu bod ar goll. Roedd gan bob awdurdod lleol brotocol 
ar gyfer rheoli’r sefyllfa olaf hon a phroses adrodd i’w defnyddio yn y naill sefyllfa a’r llall. 
Fel y gwelir o’r niferoedd a ddangosir, nodir bod mwy o bobl ifanc ar goll o gymharu â’r 
rhai y credir eu bod mewn perygl o gael eu cam-drin drwy gamfanteisio rhywiol.
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69Arolygiad Cenedlaethol o ddiogelu a chynllunio gofal ar gyfer plant sy’n derbyn gofal ac unigolion sy’n 
gadael gofal, sy’n ymddwyn mewn ffordd sy’n eu gwneud yn agored i niwed neu a allai beri r isg

Siart 4
Plant 11+ sy’n derbyn gofal sy’n destun cyfarfod strategaeth neu gyfarfod 
amlasiantaeth perthnasol arall gan gynnwys cynadleddau achos o gymharu 
â’r rheini sy’n ymddwyn yn heriol h.y. ymddygiad a allai arwain at ganlyniadau 
peryglus neu frawychus i’r unigolyn a/neu i bobl eraill; a’r rheini y nodwyd eu bod 
yn camddefnyddio sylweddau/hunan-niweidio neu y mae angen gwasanaethau 
iechyd meddwl arnynt.

Nid oedd yn glir a oedd pob awdurdod lleol yn ystyried data diogelu mewn perthynas 
â phlant sy’n derbyn gofal ar wahân, ond gellid eu defnyddio i groesgyfeirio â data eraill 
ar natur agored i niwed a risg er mwyn monitro cydymffurfiaeth â gweithdrefnau yn well 
ac ystyried a arweiniodd hyn at ganlyniadau gwell. Er bod nifer y cyfarfodydd strategaeth 
a gynhaliwyd ym mhob awdurdod lleol yn amrywio, roedd hi’n amlwg o’r gwaith maes 
bod gweithdrefnau amddiffyn plant yn cael eu defnyddio’n briodol i reoli pryderon diogelu 
mewn perthynas â phobl ifanc 11 oed a throsodd sy’n derbyn gofal. Defnyddiai rhai 
awdurdodau gyfarfodydd amlasiantaeth i gydgysylltu trefniadau rheoli risg, ond ni châi’r 
rhain eu cofnodi ar y system electronig felly nid oedd y data ar gael.

Roedd gan y rhan fwyaf o awdurdodau drefniadau ar waith i gynorthwyo lleoliadau 
oherwydd diffyg argaeledd Gwasanaethau Iechyd Meddwl Plant a’r Glasoed (CAMHS), 
neu wasanaeth iechyd meddwl sylfaenol. Ymysg y mwyaf llwyddiannus roedd gwaith 
uniongyrchol gyda’r person ifanc; hyfforddiant rheoli ymddygiad a chymorth ymarferol 
i ofalwyr a chyfleoedd i weithwyr cymdeithasol ymgynghori. Roedd ansawdd y cymorth 
y gallai’r gofalwyr ei roi yn ffactor pwysig iawn o ran dylanwadu ar y canlyniadau i’r bobl 
ifanc yn yr achosion a adolygwyd. 
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70 Arolygiad Cenedlaethol o ddiogelu a chynllunio gofal ar gyfer plant sy’n derbyn gofal ac unigolion sy’n 
gadael gofal, sy’n ymddwyn mewn ffordd sy’n eu gwneud yn agored i niwed neu a allai beri r isg

Siart 5 
Plant 11+ sy’n derbyn gofal sydd wedi’u lleoli y tu allan i’r sir/y tu hwnt i ffiniau 
o gymharu â’r rheini mewn lleoliad gofal preswyl yn ystod y cyfnod rhwng 
mis Ionawr 2013 a mis Ionawr 2014.

DS: Gallai’r un plentyn fod wedi’i gyfrif mewn mwy nag un grŵp sampl.

Ystyriwyd bod diffyg unedau preswyl lleol o ansawdd da yn dylanwadu ar benderfyniadau 
pan fyddai ymddygiad person ifanc yn mynd yn rhy heriol i leoliad maeth. Gallai diffyg 
ymyrraeth therapiwtig gynnar fod yn ffactor sylweddol i egluro pam bod sawl un 
o leoliadau rhai pobl ifanc yn methu.
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71Arolygiad Cenedlaethol o ddiogelu a chynllunio gofal ar gyfer plant sy’n derbyn gofal ac unigolion sy’n 
gadael gofal, sy’n ymddwyn mewn ffordd sy’n eu gwneud yn agored i niwed neu a allai beri r isg

Siart 6
Plant 11+ sy’n derbyn gofal sy’n dangos ymddygiad rhywiol niweidiol neu sy’n 
destun ymddygiad rhywiol niweidiol o gymharu â’r nifer y nodwyd eu bod yn disgyn 
i unrhyw un o’r categorïau agored i niwed / risg ym mhob awdurdod lleol.

DS: Gallai’r un plentyn fod wedi’i gyfrif mewn mwy nag un grŵp sampl.

Gallai’r rhan fwyaf o awdurdodau gael mynediad da i asesiadau ar gyfer pobl ifanc 
a oedd yn dangos ymddygiad rhywiol niweidiol neu a oedd yn destun ymddygiad o’r fath; 
fodd bynnag, roedd diffyg gwasanaethau priodol i’w helpu. Nid oedd y trefniadau pontio 
ar gyfer rheoli’r risg a wynebai pobl ifanc a oedd yn agosáu at 18 oed yn cael eu rheoli’n 
dda.
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72 Arolygiad Cenedlaethol o ddiogelu a chynllunio gofal ar gyfer plant sy’n derbyn gofal ac unigolion sy’n 
gadael gofal, sy’n ymddwyn mewn ffordd sy’n eu gwneud yn agored i niwed neu a allai beri r isg

Atodiad 3

Cydnabyddiaethau
Hoffai AGGCC ddiolch i’r plant, y bobl ifanc â’u teuluoedd a’u gofalwyr, a rannodd eu 
profiadau â ni. Hoffai’r arolygiaeth hefyd ddiolch i’r gweithwyr cymdeithasol, y rheolwyr, 
yr uwch swyddogion, yr aelodau a’r partneriaid a restrir isod a gymerodd ran yn y gwaith 
maes am eu cymorth a’u cydweithrediad gyda’r arolygiad hwn.

• Yr aelod cabinet sy’n dal y portffolio gwasanaethau cymdeithasol plant.

• Cadeirydd y bwrdd/pwyllgor craffu ar gyfer gwasanaethau cymdeithasol plant.

• Cadeirydd y bwrdd rhianta corfforaethol neu drefniant cyfatebol.

• Cadeirydd y bwrdd diogelu plant sy’n adlewyrchu trefniadau rhanbarthol a lleol.

• Prif swyddog gweithredol.

• Cyfarwyddwr statudol y gwasanaethau cymdeithasol.

• Cyfarwyddwr addysg.

• Cyfarwyddwr tai.

• Pennaeth gwasanaethau plant.

• Pennaeth gwasanaethau oedolion.

• Cydgysylltydd amddiffyn plant a/neu’r swyddog sicrhau ansawdd plant neu ddeiliad 
swydd cyfatebol.

• Comisiynwyr.

• Swyddogion adolygu annibynnol.

• Gwasanaethau plant – rheolwyr gwasanaethau.

• Gwasanaethau plant – rheolwyr tîm.

• Gwasanaethau plant – gweithwyr cymdeithasol.

• Cynghorwyr personol.

• Tîm troseddau ieuenctid.

Cynrychiolwyr o’r heddlu, iechyd, y gwasanaeth prawf a gwasanaethau addysg 
awdurdodau lleol.

• Darparwyr gwasanaetha.

• Darparwyr gwasanaethau eirioli.

Roedd tîm arolygu AGGCC yn cynnwys arolygwyr o’r timau rhanbarthol a’r tîm strategaeth. 
Yr arolygwyr arweiniol oedd Katy Young, Pam Clutton a Bobbie Jones. 


