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1. Cyflwyniad
Pam y cynhaliwyd yr 
adolygiad? 
• I wirio i ba raddau mae gwaith 

gwasanaethau cymdeithasol yn effeithiol 
wrth helpu pobl sydd angen gofal a 
chymorth, a’u rhieni neu ofalwyr, i gyflawni 
canlyniadau da. 

• I ymchwilio p’un a yw trothwyon yn cael 
eu bodloni’n rheolaidd ar gyfer y plant a’r 
bobl ifanc hynny y mae eu llesiant wedi’i 
beryglu i’r fath raddau eu bod yn destun 
proses ‘cyn-achos yr Amlinelliad Cyfraith 
Gyhoeddus’.

• I edrych ar brofiadau’r plant hynny yn 
ystod yr amser y maent yn destun y broses  
cyn-achos.

  Casglwyd tystiolaeth i gefnogi’r prif 
ganfyddiadau a amlinellir yn yr adroddiad 
cenedlaethol hwn o’r ffynonellau canlynol:

•  Canfyddiadau arolwg o 22 awdurdod 
lleol gyda’r nod o gynhyrchu proffil o 
weithgarwch cyn-achos a’r Amlinelliad 
Cyfraith Gyhoeddus ledled Cymru.

•   Canfyddiadau gwaith maes a gwblhawyd 
mewn chwe awdurdod lleol a gynhaliwyd 
gan dri arolygydd dros dri diwrnod o 
weithgarwch adolygu rhwng mis Mai a 
mis Awst 2016. Y cyfnod dan adolygiad 
oedd mis Ebrill 2014 tan ddiwedd 
mis Mawrth 2015. Dewiswyd yr arolwg 
ôl-weithredol hwn er mwyn gallu gweld y 
canlyniadau i blant a phobl ifanc.

 Sylwer bod ffiniau’r adolygiad hwn yn 
gyfyngedig i’r broses cyn-achos ac mai dim ond 
36 achos ledled y chwe awdurdod lleol canlynol 
oedd yn destun adolygiad manwl: Cyngor 
Bwrdeistref Sirol Caerffili; Cyngor Bwrdeistref 
Sirol Conwy; Cyngor Sir Penfro; Dinas a Sir 
Abertawe; Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen; 
Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam.

Mae’r adroddiad hwn yn ymchwilio i ansawdd ac 
effeithiolrwydd proses cyn-achos yr Amlinelliad 
Cyfraith Gyhoeddus wrth sicrhau bod:

• Canlyniadau da wedi cael eu cyflawni 
ar gyfer y plant a’r bobl ifanc. 

 Canfyddiad allweddol 
  Roedd y gwaith a gafodd ei gynnal gan y 

chwe awdurdod lleol dan broses  
cyn-achos yr Amlinelliad Cyfraith 
Gyhoeddus yn canolbwyntio’n uniongyrchol 
ar ganlyniadau. Roeddem yn gallu gweld 
bod plant wedi ymgartrefu mewn lleoliadau 
sefydlog, ac yn y rhan fwyaf o achosion 
roedd eu hanghenion yn cael sylw trwy 
waith neu therapi uniongyrchol. Os oedd 
plant yn aros gartref neu o fewn y teulu, 
roedd yn her i sicrhau bod cynnydd yn cael 
ei barhau gan fod angen ymyriad parhaus ar 
rai teuluoedd i ofalu am eu plant. Mae nifer 
y plant NA ddaethant yn destun cais am 
orchymyn er eu bod wedi bod trwy’r broses 
cyn-achos yn dangos bod ymyriadau ataliol 
yn llwyddiannus. Fodd bynnag, nid yw nifer 
y ceisiadau wedi lleihau dros y cyfnod ers 
cyflwyno’r Amlinelliad Cyfraith Gyhoeddus.

• Roedd y trothwy ar gyfer gwneud 
cais am orchymyn cyfreithiol wedi 
cael ei osod.

 Canfyddiad allweddol
  Defnyddiwyd fframwaith ar gyfer sefydlu 

trothwyon ym mhob un o’r awdurdodau lle 
y cwblhawyd gwaith maes. Roedd mwy 
o gysondeb a thryloywder wrth wneud 
penderfyniadau lle’r oedd y gwasanaeth 
yn defnyddio un model neu ddull ar gyfer 
asesu risgiau a phryderon. Fodd bynnag, 
roedd yn amlwg bod trothwyon ar draws 
yr awdurdodau lleol yr ymwelwyd â 
nhw’n briodol a chadarnhawyd hyn gan 
dderbyniad llysoedd Cymru o geisiadau am 
orchmynion. Roedd gan y gwasanaethau 
cyfreithiol gydberthynas adeiladol â 
gwasanaethau plant ond darparwyd her a 
hyfforddiant arbenigol yn aml ganddynt ar 
broses yr Amlinelliad Cyfraith Gyhoeddus. 
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• Roedd y cymorth a’r gwasanaeth 
priodol wedi eu darparu ar gyfer 
teuluoedd iddynt ofalu am eu plant.

 Canfyddiad allweddol
  Roedd gwasanaethau cymorth i deuluoedd 

yn ddatblygedig iawn ac yn y rhan fwyaf o 
ardaloedd roeddent wedi cael eu teilwra 
i ddiwallu’r anghenion a gyflwynwyd. 
Roedd diffyg gwasanaethau iechyd meddwl 
sylfaenol i rieni, ac roedd gwasanaethau 
plant arbenigol yn cael eu cyllido’n bennaf 
gan y gwasanaethau cymdeithasol. 
Roedd angen gwella’r rhyngwyneb rhwng 
gwasanaethau dwys a gwasanaethau 
ataliol. Roedd gan y rhan fwyaf o 
awdurdodau lleol gynlluniau ar gyfer 
integreiddio a chydgysylltu’r amrywiaeth 
o wasanaethau yn well ar draws eu 
hardaloedd. Roedd yr holl awdurdodau lleol 
wedi adolygu ariannu gwasanaethau er 
mwyn blaenoriaethu angen; roedd y rhan 
fwyaf ohonynt wedi gorfod rheoli lleihad 
mewn cyllid.

• Roedd gan bobl fynediad at 
wybodaeth gynhwysfawr am yr 
Amlinelliad Cyfraith Gyhoeddus 
ac roeddent wedi derbyn cyngor 
a chymorth prydlon.

 Canfyddiad allweddol
  Roedd diffyg llenyddiaeth 

addas am y broses cyn-
achos ledled Cymru. Roedd 
gwybodaeth glir a oedd 
ar gael mewn ystod o 
ieithoedd a fformatau a 
fyddai’n helpu cyfathrebu 
yn gyfyngedig. Roedd 
teuluoedd yn elwa ar 
sgiliau cyfathrebu da 
gweithwyr cymdeithasol. 
Roedd llythyrau  
cyn-achos o ansawdd 
da ar y cyfan ac wedi eu 
hysgrifennu mewn iaith 
ddealladwy. Nid oedd dim 
hysbysiad ysgrifenedig cyson 
bod y broses Amlinelliad Cyfraith 
Gyhoeddus yn dod i ben. 

• Roedd gan blant lais ac roeddent yn 
cael eu hannog i leisio safbwyntiau 
a barn, a oedd yn cael eu hystyried 
pan oedd penderfyniadau’n cael 
eu gwneud.

 Canfyddiad allweddol
  Roedd tystiolaeth yn dangos bod hawliau 

plant yn gyrru arfer ar draws y broses 
cyn-achos yn gadarn. Nid oedd hyn yn 
cael ei gofnodi’n dda bob tro ond roedd 
gweithwyr yn amlwg yn canolbwyntio ar 
y plentyn. Mae’n werth nodi nad oes gan 
blant eu cynrychiolaeth eu hunain yn ystod 
y broses cyn-achos, yn wahanol i’w rhieni, 
sydd â hawl i gynrychiolaeth gyfreithiol. 
Fodd bynnag, nodwyd enghreifftiau o waith 
uniongyrchol creadigol o ansawdd da 
yn ystod yr adolygiad a oedd nid yn unig 
yn cynrychioli barn plant ond a oedd hefyd yn 
eu galluogi i siarad am y pryderon roeddent 
yn eu profi. Roedd angen digon o gapasiti ar 
weithwyr cymdeithasol i ymgysylltu a ffurfio 
cydberthnasau a allai feithrin ymddiriedaeth 
a pharch gyda phlant a phobl ifanc.
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2. Cefndir i’r adolygiad
y plentyn’. Y disgwyl oedd y byddai achosion 
yn mynd mor gyflym ag yr oedd yn ofynnol gan 
amserlen y plentyn. Cafodd y trefniadau hyn eu 
hadolygu a chyflwynwyd Amlinelliad Cyfraith 
Gyhoeddus diwygiedig, wedi ei gynllunio i 
gyflymu’r broses o gyflwyno cais am orchymyn 
gofal, ledled Cymru a Lloegr o fis Gorffennaf 2013. 
Yn arwyddocaol, roedd y trefniadau diwygiedig 
hyn yn cynnwys terfyn amser o 26 wythnos neu lai 
ar gyfer cwblhau pob achos. 

Mae’r trefniadau hyn wedi cael sawl effaith 
ar gapasiti ac arfer ar gyfer gwasanaethau 
plant. Roedd proses Amlinelliad Cyfraith 
Gyhoeddus 2014 yn amlinellu’r broses gyfan 
ar gyfer achosion gofal gyda therfynau amser 
gorfodol ar bob cam. Rhaid cael cytundeb â’r 
llys cyn ymestyn y terfynau amser a nodwyd. 
Mae rhoi’r trefniadau hyn ar waith wedi arwain 
at well prydlondeb wrth gwblhau achosion 
yng Nghymru, gyda 77% o achosion yn cael eu 
cwblhau o fewn 26 wythnos o wneud cais yn 
ystod 2014–15. Fodd bynnag, fel arfer ceir proses 
cyn-achos cyn i’r cais gael ei gyflwyno i’r llys. 
Mae hyn yn digwydd pan gaiff pryderon am 
lesiant plentyn eu hadnabod i fod wedi cyrraedd 
y trothwy lle na fyddai cynllun amddiffyn plentyn 
yn effeithiol y tu hwnt iddo. Roedd AGGCC am 
edrych ar effeithiolrwydd y cyfnod hollbwysig 
hwn pan fydd plentyn wedi cael ei adnabod i fod 
angen gorchymyn cyfreithiol o bosibl i sicrhau 
ei lesiant. Gallai’r trefniadau a ddefnyddir i 
fonitro’r cyfnod hwn fod yn hollbwysig i sicrhau 
nad oes unrhyw bosibilrwydd o adael i bethau 
lithro a bod penderfyniadau ynghylch a ddylid 
uwchgyfeirio cynlluniau neu eu cwtogi yn cael 
eu gwneud yn brydlon ac yn briodol.

Mae hawl plentyn i gael ei fagu mewn teulu 
cariadus yn cael ei gorffori yng Nghonfensiwn y 
Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn. I’r rhan 
fwyaf o blant, dyma’r teulu y cawsant eu geni 
iddo. I nifer fechan o blant, fodd bynnag, ni fydd 
hyn yn bosibl ac efallai y bydd angen ymchwilio i 
ffyrdd eraill. Lle mae posibilrwydd na all plentyn 
fyw gyda’r rhieni biolegol ac nad yw lleoli’r 
plentyn gyda’r teulu estynedig yn gallu diwallu ei 
anghenion, mae angen gwneud trefniadau amgen 
cyn gynted â phosibl. Mae Deddf Gwasanaethau 
Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 yn 
cadarnhau’r ymrwymiad hwn ac yn nodi bod rhaid 
i’r rhai sy’n arfer swyddogaethau dan y Ddeddf 
mewn perthynas â phlentyn barchu pwysigrwydd 
hyrwyddo magu’r plentyn gan deulu’r plentyn, i’r 
graddau bod gwneud hynny’n gyson â hyrwyddo 
llesiant y plentyn1. 

Mae pob plentyn yn haeddu’r profiadau gorau 
mewn bywyd, o rieni sy’n hyrwyddo iechyd da 
a chyflawniad addysgol, i amrywiaeth eang 
o gyfleoedd i ddatblygu ei ddoniau a’i sgiliau 
er mwyn cael plentyndod boddhaus a bywyd 
llwyddiannus fel oedolyn. Mae sefydlogrwydd, 
iechyd da a chymorth yn ystod y cyfnod 
trosglwyddo oll yn elfennau hanfodol, ond 
dim ond trwy uchelgais a disgwyliadau uchel 
gan bawb sy’n rhan o’u bywydau y bydd 
plant yn cyflawni eu potensial. Mae cynllunio 
sefydlogrwydd cynnar yn hanfodol i bob plentyn 
er mwyn osgoi gadael i bethau lithro a sicrhau 
eu bod yn cael y cyfle i wireddu eu llawn 
botensial oddi ar sylfaen ddiogel a sicr.

Daeth yr Amlinelliad Cyfraith Gyhoeddus i rym ar 
1 Ebrill 2008; y prif nod oedd rhoi sylw i bryderon 
nad oedd sefydlogrwydd yn cael ei gyflawni’n 
brydlon a bod plant yn cael eu rhoi dan anfantais 
bellach oherwydd faint o amser y gallai plentyn 
ei dreulio mewn lleoliad ‘dros dro’ tra oedd 
gorchymyn cyfreithiol yn cael ei sicrhau. Ceisiodd 
yr Amlinelliad Cyfraith Gyhoeddus sicrhau bod 
achosion cyfraith gyhoeddus gofal plant yn cael 
eu trin yn fuan ac yn deg, ac yn cefnogi gwell cyfle 
i blant gyflawni lleoliad sicr. Er bod yr Amlinelliad 
Cyfraith Gyhoeddus yn darparu siart lif ar gyfer 
datblygiad yr achos, nid oedd unrhyw amserlen 
wedi ei hymgorffori yn y broses ond, yn hytrach, 
roedd yr amserlen yn cael ei gosod fel ‘amserlen 

1  Edrychodd yr adolygiad ar arfer a gynhaliwyd cyn cyflwyno 
Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014  
yn unig.



5

3. Argymhellion
3.2.  Mae trefniadau effeithiol ar waith er mwyn 

hysbysu rhieni a gofalwyr am drefniadau’r 
Amlinelliad Cyfraith Gyhoeddus a’r hyn y 
mae’r broses hon yn ei olygu:

• Dylid datblygu llenyddiaeth ar gyfer Cymru 
gyfan ar broses cyn-achos yr Amlinelliad 
Cyfraith Gyhoeddus er mwyn sicrhau bod 
hawliau pobl i wybodaeth yn gyson ledled 
y wlad. Dylai gynnwys fersiynau hawdd eu 
darllen i rai ag anghenion ychwanegol a 
fersiynau sy’n hawdd i blant eu darllen ac 
sy’n addas i’w hoedran.

• Dylid datblygu profforma cyffredin ar gyfer 
y ‘llythyr cyn-achos’, i’w ddefnyddio ledled 
y wlad. Dylid addasu cronolegau a chyngor 
cyfreithiol yn lleol a’u darparu fel atodiadau. 
Dylai llythyrau gynnwys nid yn unig y risgiau 
a phryderon a nodir ond yr hyn sydd angen 
digwydd i gyflawni canlyniadau gwell i blant 
a phobl ifanc.

• Dylid rhannu gwaith asesu, penderfynu a 
chynllunio â theuluoedd a phlant a phobl ifanc 
fel mater o drefn. Dylid cofnodi eu hymgysylltiad 
â’r broses yn glir a gwneud eu safbwyntiau’n 
amlwg. Dylid amlinellu’n glir yr effaith y mae’r 
risgiau a nodwyd a’r ymddygiad sy’n peri pryder 
yn ei chael ar blant a phobl ifanc.

• Dylai strwythurau gwasanaethau gefnogi 
cydberthnasau bwriadol a chysondeb i 
deuluoedd. Dylai gweithwyr proffesiynol gael 
cymorth i hwyluso newid rhwng systemau 
a thimau. 

• Dylid ystyried darparu llythyrau yn rheolaidd 
i hysbysu teuluoedd bod y broses Amlinelliad 
Cyfraith Gyhoeddus yn dod i ben. Dylai’r rhain 
amlinellu’r meysydd lle mae angen newid 
o hyd a chynnwys beth fydd y canlyniadau 
os na chaiff cynnydd cadarnhaol ei gyflawni.

3.3.  Mae trefniadau cynllunio gofal yn helpu i 
sicrhau sefydlogrwydd amserol i blant a phobl 
ifanc er mwyn cyflawni canlyniadau da.

• Dylid cael trefniadau ar waith i sicrhau 
ymgysylltiad cynnar â theuluoedd i gytuno 
ar ba opsiynau sefydlogrwydd sydd ar gael. 
Dylai’r rhain gynnwys sicrhau bod teuluoedd 
yn deall yn llawn yr angen i enwebu gofalwyr 
amgen o fewn y teulu.

3.1.  Dylid cael dull systematig i sicrhau bod 
y trothwy ar gyfer proses cyn-achos yr 
Amlinelliad Cyfraith Gyhoeddus wedi 
ei fodloni.

Dylai awdurdodau lleol ystyried datblygu 
agwedd systematig tuag at yr Amlinelliad 
Cyfraith Gyhoeddus sydd:

• Á’i gwreiddiau mewn polisïau wedi’u 
diweddaru sy’n cael eu hadolygu a’u 
diweddaru’n rheolaidd.

• Yn gwneud synnwyr i staff, partneriaid a’r 
rhai sy’n defnyddio’r gwasanaeth.

• Â gweithdrefnau a hyfforddiant y mae 
staff yn gyfarwydd â nhw, sy’n hawdd 
eu defnyddio, ac yn cael eu cefnogi gan 
reolwyr gwybodus.

• Yn dangos yn glir bod y gwaith o wneud 
penderfyniadau a rheoli’n cael ei 
oruchwylio. 

• Yn cynnwys gwasanaeth cyfreithiol sy’n 
cefnogi gwaith gwneud penderfyniadau 
gweithwyr ond sy’n gallu herio 
adnabyddiaeth o’r trothwyon mewn ffordd 
adeiladol.

• Yn integreiddio sicrwydd ansawdd trwy’r 
holl broses, sy’n arwain at ddysgu parhaus 
a datblygu arfer.

• Yn cynnwys strategaeth ataliol a dull 
comisiynu sy’n adeiladu ar waith cynnar 
gyda gwasanaethau cymorth i deuluoedd ar 
draws gwahanol ddwyster. Dylai trefniadau 
newid gynnwys rhoi cymorth i deuluoedd 
ymgysylltu â gwasanaethau cam-i-lawr 
a chytundeb clir ynglŷn â mesur cynnydd 
parhaus. 

• Yn addasu model/agwedd sy’n cael ei 
rhannu tuag at asesu risg a chynllunio gofal.

• Yn darparu eglurder a chysondeb ar gyfer 
newid rhwng amddiffyn plant a’r Amlinelliad 
Cyfraith Gyhoeddus. 

• Yn casglu data ar blant sy’n destun 
cyfnodau mynych yn y broses cyn-achos.

• Yn hysbysu am berfformiad cyn-achos ac yn 
symud at asesiad mwy trwyadl o potensial 
ar gyfer newid parhaus.
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• Mae angen canllawiau pellach i sicrhau 
bod cysondeb trwy Gymru gyfan o ran sut 
i fodloni disgwyliadau’r llys trwy gefnogi 
trefniadau gofal gan berthynas. 

• Bydd angen i awdurdodau lleol roi sylw nid 
yn unig i gael systemau ar waith i sicrhau 
effeithiolrwydd gwasanaethau ataliol 
cynnar ond hefyd i sut y gall trefniadau 
‘cam-i-lawr’ roi cymorth i sicrhau bod 
gwell canlyniadau i blant a phobl ifanc 
yn gynaliadwy. 

• Mae angen integreiddio sicrwydd ansawdd 
trwy gydol y broses Amlinelliad Cyfraith 
Gyhoeddus. Dylai trefniadau i oruchwylio 
gwaith achos fod yn systematig er mwyn 
gallu cynnal y trothwy ar gyfer sbarduno’r 
broses Amlinelliad Cyfraith Gyhoeddus 
mewn ffordd fwy cyson. Dylai’r gwaith 
o adolygu datblygiad achosion sydd 
eisoes yn mynd trwy’r broses hefyd fod 
yn destun trefniadau sicrwydd ansawdd. 
Dylai hyn gynnwys edrych ar swyddogaeth 
cadeiryddion cynadleddau achos wrth 
atgyfnerthu’r unioniad rhwng amddiffyn 
plant a’r broses Amlinelliad Cyfraith 
Gyhoeddus.

• Mae angen i awdurdodau lleol edrych ar 
sut y gellid defnyddio’r hyn a ddysgwyd 
gan werthusiad o effeithiolrwydd y broses 

cyn-achos i gryfhau ymyriad cynharach a 
gwneud penderfyniadau’n fwy prydlon. 

3.4. Mae trefniadau’n hyrwyddo arferion sy’n  
 seiliedig ar hawliau a llais y plentyn.

• Mae angen i lais y plentyn gael ei 
integreiddio’n fwy rheolaidd i’r broses asesu 
a chynllunio. Mae angen i rieni glywed am 
effaith eu hymddygiad ar eu plant mewn 
modd adeiladol. Dylid cadw golwg ofalus ar 
amserlen y plentyn.

• Dylid galluogi gweithwyr i gyflawni gwaith 
uniongyrchol o ansawdd gyda phlant a 
phobl ifanc. Mae angen mwy o ganllawiau a 
chymorth ar staff i ennill profiad a datblygu 
sgiliau a hyder i drafod risgiau a threfniadau 
eraill yn ymwneud â sefydlogrwydd gyda 
phlant a phobl ifanc. 

• Gellid gwella arfer pe ymgynghorwyd â 
theuluoedd fel mater o drefn ynglŷn â’r ‘hyn 
sy’n gweithio’ iddyn nhw. Dylid rhannu’r 
dysgu’n genedlaethol rhwng awdurdodau 
lleol a dylid sicrhau bod dulliau a modelau 
gweithio ar gael trwy gronfa ddata 
genedlaethol. 

• Dylid ystyried sut i ymgysylltu â phlant a 
phobl ifanc yn well mewn cyfarfodydd porth 
cyfreithiol a sut y gallai eiriolaeth eu grymuso 
i gael llais cryfach yn y broses cyn-achos.

Yr hyn sy’n gweithio yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
Defnyddiodd un gweithiwr cymdeithasol gwis llawn hwyl (gyda gwobrau) i benderfynu a 
oedd plant wedi deall beth oedd yn mynd i ddigwydd a sut y byddai eu safbwyntiau’n cael eu 
hystyried.Roedd hyn yn cynyddu ymgysylltiad y plant â’r broses ac yn helpu i leihau natur ingol 
y materion difrifol oedd yn cael eu cyfathrebu.

Dyfyniad gan weithiwr cymdeithasol
  Mae gan deuluoedd hawl i fynegi eu barn am yr hyn sy’n gweithio iddyn nhw. 

Mae’n ddyletswydd arnom i wrando a cheisio canfod pam nad yw cymorth arall 
wedi gweithio a sut y gallwn wneud pethau’n wahanol.

Achos yn ymwneud â theulu sydd wedi symud o broses Amlinelliad Cyfraith Gyhoeddus i 
gwblhau a chau achos am eu bod wedi gallu ymgysylltu â’r gwasanaeth cymorth a chyflawni’r 
canlyniadau gorau i’w plant.

Roedd achosion a oedd yn bodloni’r sbardunau allweddol ond nad oeddent yn mynd i’r broses 
cyn-achos yn destun archwiliad gan wasanaethau plant Abertawe. Llwyddodd hyn, ynghyd â 
dadansoddiad arferol o ddata’n ymwneud â cheisiadau i’r llys a gwerthusiad o ganlyniadau, 
i sicrhau uwch-reolwyr mai dim ond yr ‘achosion iawn’ oedd yn cael eu dwyn i achosion gofal. 
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4. Crynodeb o ganfyddiadau ‘yr hyn 
sy’n gweithio’

Lle’r oedd dull systematig wedi cael ei 
hymgorffori ar draws y gwasanaeth roedd yn 
bosibl gweld dealltwriaeth gyffredin o’r hyn 
a oedd yn sbarduno’r trothwy ar gyfer proses 
cyn-achos yr Amlinelliad Cyfraith Gyhoeddus. 
Dywedwyd bod tryloywder y broses wedi 
cynyddu hyder gweithwyr cymdeithasol yn y 
wybodaeth am blant a’u teuluoedd. Gellid gweld 
bod gwaith cynnar effeithiol yn atgyfnerthu’r 
cais am orchymyn gofal pe bai angen y cam 
gweithredu hwn. 

• Roedd gwell cydgysylltiad ac integreiddiad 
o wasanaethau cymorth pan oedd 
strategaeth gomisiynu/ataliol glir yn sail 
iddynt. Arweiniodd hyn at well canlyniadau 
pan oedd teuluoedd a phlant yn gallu elwa 
ar ystod lawn o gymorth o wasanaethau 
ataliol cynnar i wasanaethau ‘cyrion gofal’ 
dwys. Roedd trefniadau ar gyfer mynediad at 
wasanaethau ‘cam-i-lawr’ yn hollbwysig er 
mwyn cynnal canlyniadau cadarnhaol.

• Nid oedd polisïau a gweithdrefnau’r 
Amlinelliad Cyfraith Gyhoeddus a oedd yn 
sail i’r broses a oedd yn cael ei hadolygu bob 
amser yn adlewyrchu’r ddeddfwriaeth fwyaf 
diweddar. Nid oedd polisi neu weithdrefn 
gyffredin ledled y chwe awdurdod lleol lle 
y cynhaliwyd y gwaith maes, ond roedd 
cytundeb lleol mewn rhai ardaloedd. 

• Roedd gweithwyr cymdeithasol yn wybodus 
am y broses Amlinelliad Cyfraith Gyhoeddus 
pan oeddent wedi derbyn hyfforddiant 
cynhwysfawr wedi ei ategu gan hyfforddiant 
diweddaru, a oedd yn aml yn cael ei gyflawni 
gan aelodau o’r gwasanaeth cyfreithiol. 
Roedd gwybodaeth a chanllawiau am y 
broses ar gael yn hawdd i weithwyr pan 
oedd ar gael ar fewnrwyd yr awdurdod lleol 
ei hun. Lle’r oedd ‘swyddogaethau arbenigol’ 
yn y broses wedi cael eu datblygu roedd 
trefniadau’n helpu hyder y staff yn well; 
roeddent yn cael cyfleoedd i ennill profiad 
a gwella ansawdd yn y maes gwaith hwn. 

• Yn gyffredinol, nid oedd asiantaethau partner 
yn llawn werthfawrogi’r cyfraniad roeddent 
yn gallu ei wneud i’r broses Amlinelliad 

Cyfraith Gyhoeddus gan ei gweld fel cyfrifoldeb 
y gwasanaethau cymdeithasol. Nid oeddent 
yn llawn ddeall y rhyngwyneb rhwng y 
broses amddiffyn plant a’r dulliau ar gyfer 
gwneud penderfyniadau o fewn yr Amlinelliad 
Cyfraith Gyhoeddus.

• Roedd gwell cysondeb wrth fesur y 
cynnydd a wnaed gan deuluoedd yn gwella 
canlyniadau i blant a phobl ifanc pan oedd 
staff y gwasanaethau cyfreithiol yn cyfrannu’n 
uniongyrchol at amlinellu trothwyon a oedd 
wedi cael eu bodloni. Roedd hyn yn fwyaf 
defnyddiol pan oedd yn cael ei gyfuno 
ag amserlen eglur ar gyfer adolygiad ac 
adnabyddiaeth o’r hyn a oedd ei angen er 
mwyn lleihau’r pryderon.

• Nodwyd nifer o strategaethau ar gyfer osgoi 
dyblygu ymdrechion a gwella cyfathrebu yn ystod 
yr adolygiad. Roedd y rhain yn cynnwys:
a)  Gwell cysondeb gyda chynrychiolwyr 

cyfreithiol yn cael eu dyrannu i dimau neu 
ranbarthau penodol.

b)  Gwell atebolrwydd proffesiynol trwy sicrhau 
bod rheolwyr gwasanaeth yn cael eu 
cynnwys yn y gwaith o adolygu’r broses  
cyn-achos ledled y gwasanaeth.

c)  Integreiddio sicrwydd ansawdd i’r broses er 
mwyn cynyddu heriau a chryfhau’r gwaith 
o wneud penderfyniadau. 

  Roedd y mesurau hyn hefyd yn helpu i sicrhau 
bod y gwaith o ddilyn pa mor effeithiol oedd 
cynllunio gofal yn cael ei gyflawni mewn ffordd 
fwy cyson.

• Roedd hysbysu a dadansoddi data a 
chanlyniadau effeithiolrwydd y gwaith 
cyn-achos yn rheolaidd yn cynorthwyo 
gyda’r gwaith o fapio angen a gwerthuso’r 
gwasanaethau ataliol a oedd yn cael eu 
defnyddio. Nid oedd gan bob awdurdod lleol 
systemau ar waith i ddilyn pa deuluoedd oedd 
wedi bod yn rhan o’r broses cyn-achos fwy 
nag unwaith. Roedd y gwaith o hysbysu am 
berfformiad mewn perthynas ag effeithiolrwydd 
y gwaith cyn-achos yn gyfyngedig.

? Cwestiwn 1: Oes dull systematig i sicrhau bod y trothwy ar 
gyfer proses cyn achos yr Amlinelliad Cyfraith Gyhoeddus 
wedi ei fodloni?
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Yr hyn sy’n gweithio yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili

Roedd Caerffili wedi ailstrwythuro ei wasanaethau plant i wella cysondeb i’r teuluoedd a 
dilyniant o ran arfer. Roedd yr ailstrwythuro hefyd yn ystyried sut y gellid rhoi’r Amlinelliad 
Cyfraith Gyhoeddus ar waith ar draws y timau gweithredol yn y ffordd fwyaf effeithiol. Er mwyn 
gwella cysondeb, mae swydd uwch ymarferydd wedi cael ei datblygu ym mhob tîm a, lle nad 
oedd hyn yn cynnwys cario baich achosion llawn, roedd wedi bod yn llwyddiannus yn cefnogi 
staff a oedd yn gweithio trwy’r broses Amlinelliad Cyfraith Gyhoeddus. Roedd y trefniadau ar 
gyfer cysondeb cymorth cyfreithiol ar draws rhanbarthau wedi helpu i wella cyfathrebu ac 
ansawdd y broses gwneud penderfyniadau ynglŷn â throthwyon. 

• Mae diffyg llenyddiaeth addas ar gael 
ledled Cymru i deuluoedd a phobl ifanc 
yn esbonio’r broses Amlinelliad Cyfraith 
Gyhoeddus. Roedd taflen ar gael mewn 
dau awdurdod lleol; dim ond un awdurdod 
lleol oedd wedi datblygu fersiwn a oedd yn 
hawdd i blant ei deall. 

• Roedd y system ar gyfer hysbysu rhieni 
am y broses cyn-achos yn glir ac yn gyson 
ar y cyfan. Roedd y llythyrau cyn-achos 
mwyaf effeithiol wedi cael eu hysgrifennu’n 
adeiladol yn defnyddio iaith hygyrch 
ond, serch hynny, yn amlinellu’r risgiau 
a’r hyn oedd angen ei newid. Roedd rhai 
llythyrau’n cynnwys cronolegau hir a oedd 
yn angenrheidiol i roi hanes cynhwysfawr 
i gynrychiolydd cyfreithiol y teulu. Roedd 
teuluoedd yn cael cronolegau hir yn hynod 
anodd eu darllen, yn arbennig pan oeddent 
yn rhan o’r llythyr. Pan oedd yn cael ei 
gyflwyno fel dogfen ar wahân, roedd y 
wybodaeth yn cael ei chyfathrebu mewn 
ffordd fwy adeiladol ac roedd teuluoedd yn 
ei deall. Roedd gwybodaeth am y cyngor 
cyfreithiol oedd ar gael yn cael ei darparu 
fel mater o drefn, er nad oedd teuluoedd 
bob amser yn llawn ddeall bod ‘cymorth 
cyfreithiol’ ar gael. 

• Roedd teuluoedd a gafodd eu cyfweld ar 
gyfer yr adolygiad wedi gwerthfawrogi’r 
ymdrech a wnaed gan weithwyr 

cymdeithasol i’w helpu i ddeall y broses 
Amlinelliad Cyfraith Gyhoeddus. Dywedodd 
pob un ohonynt eu bod wedi cael eu harwain 
trwy’r llythyrau cyn-achos a chynlluniau 
diogelwch neu gontractau o ddisgwyliadau. 
Roedd yn amlwg bod gweithwyr cymdeithasol 
yn fedrus wrth gyfathrebu, yn arbennig gyda’r 
bobl hynny ag anghenion ychwanegol. 

• Roedd asesiadau a chynlluniau o ansawdd 
gwell yn cael eu datblygu fel mater o drefn i 
ymgysylltu teuluoedd â’r broses. Roedd hyn 
yn llai cyson wrth weithio’n uniongyrchol â 
phlant a phobl ifanc. Roedd nifer o ddulliau 
ar gael ledled yr awdurdodau lleol, ond 
nid oedd rhai gweithwyr yn glir ynghylch 
pa ddulliau oedd y mwyaf effeithiol ym 
mha amgylchiadau. Fodd bynnag, roedd 
enghreifftiau o waith uniongyrchol effeithiol 
iawn yn cael ei gyflawni gan weithwyr 
cymdeithasol. Roedd y rhain yn cynnwys 
dull arloesol i gasglu gwybodaeth am 
gynnydd canlyniadau a defnyddio dull 
cwis i wirio dealltwriaeth plant o’r hyn a 
ddywedwyd wrthynt. 

• Lle’r oedd yr holl weithwyr wedi cael 
hyfforddiant a chefnogaeth i ddefnyddio’r un 
model asesu risg, roedd gan deuluoedd well 
dealltwriaeth o’r trothwyon a pha newidiadau 
mewn ymddygiad oedd eu hangen. Nid oedd 
yn ymddangos bod rhai teuluoedd wedi 
ymateb i gynllunio amddiffyn plant pan oedd 

Cwestiwn 2: A oes trefniadau effeithiol ar waith i 
hysbysu rhieni a gofalwyr am drefniadau’r Amlinelliad 
Cyfraith Gyhoeddus a beth mae’r broses hon yn ei olygu??
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eu plentyn wedi bod ar y gofrestr amddiffyn 
plant, ond unwaith i’r broses Amlinelliad 
Cyfraith Gyhoeddus ddechrau roeddent yn 
cydymffurfio. Roedd hyn yn arbennig o wir lle 
roedd hanes hir o ymwneud â gwasanaethau 
plant.

• Roedd yn ymddangos bod y rhan fwyaf o 
deuluoedd yn deall yn glir eu bod yn destun 
y broses Amlinelliad Cyfraith Gyhoeddus a’r 
broses amddiffyn plant ar yr un pryd. Roedd 
y ddealltwriaeth hon yn cael ei chefnogi 
ymhellach lle’r oedd y model asesu/risg a 

ddefnyddiwyd gan y gwasanaeth yn cael ei 
ddefnyddio’n gyson trwy gydol y  
ddwy broses.

• Pan oedd teuluoedd yn derbyn llythyr 
ffurfiol i’w hysbysu bod yr achos Amlinelliad 
Cyfraith Gyhoeddus wedi dod i ben, roedd 
yn fwy amlwg bod hwn yn drefniant  
cam-i-lawr lle’r oedd angen gwneud 
newidiadau o hyd. Defnyddiwyd llythyrau i 
atgyfnerthu’r angen i gynnal cynnydd a pha 
gamau gweithredu oedd eu hangen o hyd.

Yr hyn sy’n gweithio yn Ninas a Sir Abertawe
Roedd gweithwyr yng ngwasanaethau plant Abertawe wedi datblygu’r ‘model arwyddion o 
ddiogelwch’ ymhellach gan eu bod wedi ennill hyder yn y dull hwn. Cafodd datganiadau perygl 
eu troi yn ganlyniadau llesiant i wasanaethau ‘cam-i-lawr’ eu defnyddio i fesur cynnydd. Cafodd 
dysgu ei rannu ar draws timau gyda chyflwyniadau neu enghreifftiau o asesiadau a chynlluniau 
a oedd wedi derbyn adborth cadarnhaol. 

Dyfyniad gan riant:
  Ni ddarparwyd unrhyw wybodaeth ysgrifenedig ar fy nghyfer, ond dywedodd y 

gweithiwr cymdeithasol wrthyf beth oedd yn mynd i ddigwydd, ac roedd bob 
amser yn agored a gonest – nid oedd dim yn cael ei guddio. Gwrandawyd arnaf 
a chefais gefnogaeth a gyda fy mhlentyn; roeddent yn deall beth oedd ei angen 
arnaf ac roeddent am fy helpu i a’m plentyn. Roedd y cynllun cymorth yn eglur 
ac roeddwn yn cael fy nghynnwys yn y penderfyniadau a gwrandawyd ar fy 
marn. Cefais gymorth gwych gan y gweithiwr cymdeithasol; roedd hi bob amser 
yno pan oeddwn i ei heisiau.

Dyfyniad gan weithiwr cymdeithasol:

  Mae’r broses Amlinelliad Cyfraith Gyhoeddus yn galluogi teuluoedd i newid –  
mae’n ffordd fwy tryloyw o weithio, sy’n well i deuluoedd; maent yn glir 
ynghylch yr hyn y mae angen ei wneud er mwyn i newid allu digwydd. 

Yr hyn sy’n gweithio yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam
Roedd gwasanaethau plant wedi datblygu trefniadau ‘monitro achosion agored’, a oedd yn rhoi 
cyfle i uwch-reolwyr oruchwylio cynnydd yr achosion ac ymyrryd i ddylanwadu ar y gwaith 
o ymgysylltu ag asiantaethau partner neu i gymeradwyo adnoddau ychwanegol er mwyn 
cynhyrchu canlyniadau mwy prydlon.
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• Dechreuodd y trefniadau, a oedd yn 
gweithio’n dda i hyrwyddo prydlondeb, gyda 
goruchwyliaeth systematig o’r holl achosion 
lle’r oedd pryderon ynglŷn â llesiant plentyn. 
Roedd y systemau mwyaf effeithiol yn 
cynnwys dull tîm rheoli tuag at werthuso’r 
trothwyon ac adolygu cynnydd gyda chyngor 
cyfreithiol cyson a ‘chyngor arbenigol’ a 
oedd ar gael gan weithwyr profiadol.

• Roedd awdurdodau lleol lle’r oedd achosion 
yn cael eu trafod a’u dadansoddi, yn 
arbennig trwy gyfrwng panel a oedd yn 
cynnwys tîm rheolwyr gwasanaethau, 
cynrychiolwyr o asiantaethau eraill a 
gwasanaethau cyfreithiol, yn cryfhau’r 
gwaith o wneud penderfyniadau ac 
atebolrwydd proffesiynol. Roedd y dull hwn 
hefyd yn cael ei ddefnyddio’n effeithiol i 
asesu cynnydd a herio unrhyw achos o 
lithro. Nid oedd cyfraniad gan asiantaethau 
partner i’r broses hon yn gyson ledled yr 
awdurdodau lleol a adolygwyd. 

• Roedd cynllunio’n fwy effeithiol pan oedd yn 
cael ei gefnogi gan fodel asesu a ddefnyddir 
yn gyffredin ac a oedd yn cynnwys adnabod 
risgiau. Lle’r oedd gweithwyr wedi bod yn 
rhan o addasu modelau ar gyfer anghenion 
lleol, roedd perchnogaeth amlwg dros 
y dulliau a’r agweddau a ddefnyddiwyd. 
Roedd hyn yn cynyddu hyder mewn ‘gwneud 
pethau’n iawn’ ac yn cefnogi gwneud 
penderfyniadau mewn ffordd fwy tryloyw ac 
amserol.

• Roedd sicrwydd ansawdd yn effeithiol pan 
oedd wedi ei ymgorffori ar draws y broses, 
gan gynnwys archwilio ffeiliau achos a 
dadansoddi’r achosion hynny lle nad oedd 
y trothwy ar gyfer cyn-achos wedi cael 
ei fodloni. Llwyddodd y defnydd o her ac 
adborth adeiladol hefyd, gan gynnwys 
rhai gan asiantaethau a gwasanaethau 
cyfreithiol eraill, i greu gwelliant parhaus ar 
draws y broses, gan arwain at ganlyniadau 
gwell a mwy amserol.

• Lle y gellid teilwra gwasanaethau ‘cyrion 
gofal’ i ddiwallu anghenion unigol roedd 
plant yn cael gwell cefnogaeth yn y 
gymuned i gyflawni canlyniadau da. Dim 

ond lle’r oedd y trefniadau cam-i-lawr yn 
cynnwys ystod o wahanol wasanaethau a 
chymorth i deuluoedd ymgysylltu â nhw yr 
oedd y broses hon yn yn barhaus. Os oedd 
enwau plant wedi cael eu tynnu oddi ar y 
gofrestr amddiffyn plant cyn i effeithiolrwydd 
y cymorth parhaus gael ei werthuso, roedd 
syndrom ‘drws tro’, lle mae pethau’n gwella 
ac yna’n syrthio’n ôl eto, yn fwy tebygol o 
ddigwydd. 

• Roedd amserlenni pendant ar gyfer adolygu 
a ddylid parhau â threfniadau cyn-achos neu 
a ddylid eu huwchgyfeirio i fod yn gais am 
orchymyn yn cael eu defnyddio’n rheolaidd 
ledled yr awdurdodau lleol a adolygwyd. 
Roedd trefniadau ar waith i roi sylw i unrhyw 
achosion o lithro hanesyddol naill ai pan oedd 
enw plentyn ar y gofrestr amddiffyn plant neu 
yn Adran 20 (76). Roedd swyddogion adolygu 
annibynnol a chadeiryddion cynadleddau 
achos yn cael eu defnyddio’n aml i fonitro 
‘llithro’ a hysbysu am amserlenni. Er na 
nodwyd cyfnodau estynedig o fewn y broses 
cyn-achos, roedd rhai plant wedi bod yn 
rhan o’r broses sawl gwaith. Yn gyffredinol, 
roedd hyn o ganlyniad i anallu’r teulu i gynnal 
cynnydd a oedd wedi cael ei wneud a gallai 
gael effaith negyddol ar amserlen realistig i’r 
plentyn allu cyflawni lleoliad sefydlog arall. 

• Roedd trefniadau a oedd yn ystyried 
cynlluniau wrth gefn yn ystod y broses 
cyn-achos fel mater o drefn yn arwain at 
ganlyniadau mwy amserol os nad oedd y 
teulu’n gallu gofalu am eu plant yn y tymor 
hirach. Roedd yn amlwg er bod teuluoedd yn 
deall difrifoldeb eu sefyllfa nad oeddent yn 
fodlon rhannu eu sefyllfa gydag aelodau o’r 
teulu a allent gael eu hystyried yn ofalwyr 
amgen. Roedd gweithwyr mwy profiadol a 
hyderus yn gallu cefnogi teuluoedd i gymryd 
y cam hwn yn well. Gellid gweld bod defnydd 
effeithiol o ‘gyfarfodydd teulu’ a oedd yn cael 
eu cadeirio’n aml gan weithwyr eu hunain 
nid yn unig yn atal oedi yn nes ymlaen pan 
oedd achos cyfreithiol yn cychwyn ond 
hefyd yn rhoi sylw cynnar i gymhlethdodau 
rheoli cyswllt a chymorth ariannol neu 
ymarferol y gellid bod ei angen.

? Cwestiwn 3: A yw’r trefniadau cynllunio gofal yn helpu 
i sicrhau sefydlogrwydd prydlon i blant a phobl ifanc er 
mwyn cyflawni canlyniadau da?
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Dyfyniad gan ofalwyr maeth yn Sir Benfro: 

  Pan welsom faint o bobl oedd yn y cyfarfod dilyn achos (24), roeddem wedi ein 
syfrdanu ac yna gwnaethom sylweddoli ein bod yn adnabod pob un ohonynt a 
pha swyddogaeth roeddent wedi ei chwarae’n rhoi cymorth i J.

Mae nifer y bobl a maint yr adnoddau a oedd yn rhan o’r achos hwn yn dangos yn glir nad oes 
datrysiad cyflym i blant y mae eu llesiant wedi cael ei beryglu. Roedd y canlyniad i J yn un 
cadarnhaol; roedd lleoliad sefydlog yn amlwg yn diwallu ei anghenion. Roedd hwn wedi cael ei 
barhau yn ystod y broses Amlinelliad Cyfraith Gyhoeddus tra ymdrechwyd i roi cymorth i J fyw 
gartref. Roedd rhywfaint o waith creadigol iawn i ddatblygu gwydnwch emosiynol J yn golygu 
er mai byw gartref fyddai ei ddewis cyntaf ei fod yn deall ac yn derbyn pam na allai hynny 
ddigwydd. Roedd hyn yn ei alluogi i symud ymlaen a gwneud cynnydd ac roedd ei gydberthynas 
â’i deulu wedi cael ei gynnal, sy’n rhoi’r cyfle gorau posibl iddo i gynnal ei rwydweithiau cefnogi 
emosiynol yn y dyfodol.

Cwestiwn 4: A yw trefniadau’n hyrwyddo arferion sy’n 
seiliedig ar hawliau a llais y plentyn??

• Roedd tystiolaeth gref o ethos sy’n seiliedig 
ar hawliau’r plentyn yn gyrru arfer ar draws 
y broses cyn-achos. Nid oedd hwn yn cael ei 
gofnodi’n dda bob amser, ond roedd gweithwyr 
yn amlwg yn canolbwyntio ar y plentyn. 

• Nid yw plant a phobl ifanc yn cael eu cynrychioli 
yn eu rhinwedd eu hunain yn ystod y broses 
cyn-achos, yn wahanol i rieni a gofalwyr. Y 
dulliau a oedd yn dangos effaith ymddygiad 
oedolion ar blant oedd yn cyflawni’r neges 
gryfaf ynglŷn â’r angen am newid. Nid oedd 
gwasanaethau eiriolaeth yn cael eu cynnig fel 
mater o drefn gan nad yw plant o fewn y broses 
cyn-achos yn gymwys yn awtomatig.

• Nid oedd teuluoedd bob amser yn cael eu 
hysbysu’n glir bod cymorth cyfreithiol yn 
debygol iawn o fod ar gael iddynt. Fodd 
bynnag, os nad oedd ganddynt gynrychiolaeth 
gyfreithiol yn y cyfarfod ‘porth’ cyntaf, roedd 
hwn fel arfer yn cael ei ohirio nes y gellid trefnu 
cymorth ar eu cyfer.

• Nododd yr adolygiad enghreifftiau lle’r oedd 
sgiliau cyfathrebu datblygedig iawn gweithwyr 
cymdeithasol nid yn unig wedi hyrwyddo llais 
y plentyn ond wedi rhoi cymorth i’r plentyn 
ddatgelu peryglon roedd wedi eu profi. Roedd 
angen hyfforddiant a chanllawiau pellach ar rai 
staff i’w cefnogi i drafod risg ac amddiffyn plant 
a phobl ifanc yn agored.

• Llwyddodd cymorth gan reolwyr i hyfforddi 
a datblygu sgiliau’r gweithlu mewn gwaith 

uniongyrchol i gynhyrchu canlyniadau da wrth 
roi cymorth i blant, pobl ifanc a’u teuluoedd 
ymgysylltu â’u hasesiadau a chynlluniau.

• Roedd canlyniadau llawer gwell i blant os oedd 
teuluoedd wedi cael eu clywed ac os oedd eu 
barn wedi cael ei pharchu, hyd yn oed pan nad 
dyma oedd eu dewis delfrydol. Roedd teuluoedd 
yn derbyn eu sefyllfa’n well os oeddent yn 
credu bod gweithwyr wedi bod yn onest gyda 
nhw hyd yn oed pan nad dyma oeddent am ei 
glywed.

• Nododd teuluoedd y ffaith fod diffyg gofal 
iechyd meddwl sylfaenol ar gael i’w cefnogi. 
Gwnaethant nodi y byddent yn fwy abl i ofalu 
am eu plant pe bai gwasanaethau priodol ar 
gael ar eu cyfer.

• Roedd diffyg gwybodaeth i bobl am 
swyddogaeth gwasanaethau plant wrth 
gefnogi trefniadau amgen i ofal rhieni fel 
Gwarcheidiaeth Arbennig a Gorchmynion 
Trefniadau Plant. Nid oedd faint o gymorth oedd 
ar gael, gan gynnwys cymorth ariannol, yn 
ddigon clir ar ddechrau’r broses i alluogi pobl i 
wneud dewisiadau mwy gwybodus.

• Roedd yn amlwg bod parch gan y naill ochr 
i’r llall a bod y naill ochr a’r llall yn rhannu 
dyheadau ar draws cyfarfodydd dilyn 
achos a gynhaliwyd fel rhan o’r adolygiad. 
Roedd cydberthnasau gweithio’n cael eu 
gwerthfawrogi rhwng staff a theuluoedd, plant 
a phobl ifanc. 
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Atodiad 1 
Casglwyd y data sydd wedi ei ddefnyddio i gynhyrchu’r siartiau hyn o arolwg o bob un o’r 22 
awdurdod lleol.Nid yw wedi cael ei ddilysu ac felly gellir ond dibynnu arno i roi proffil cyffredinol ar 
draws Cymru.Nid oedd nifer bach o awdurdodau lleol yn gallu tynnu’r data y gofynnir amdano oddi 
ar eu systemau a nodir hyn ar y siart unigol.
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Proffil o’r data a gasglwyd gan arolwg o awdurdodau lleol

Mae’r siart yn dangos bod nifer gymharol uchel o blant a phobl ifanc dros ddeng mlwydd oed yn 
derbyn gofal yn 2014–15. Mae’n debygol mai dim ond lleiafswm o’r rhain fyddai’n destun proses  
cyn-achos yr Amlinelliad Cyfraith Gyhoeddus. 

Yr hyn sy’n gweithio yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen 
Nid yn unig mae gwasanaethau plant a theuluoedd wedi datblygu gwasanaethau cymorth i 
deuluoedd y gellid eu teilwra i ddiwallu anghenion teuluoedd, ond mae gweithwyr hefyd yn 
sicrhau y gellir gwneud defnydd da o wasanaethau sy’n seiliedig yn y gymuned. Dywedodd 
un rhiant wrthym, ‘Roedd y gwasanaeth cymorth a gawsom gan PAFT (Rhieni fel yr Athrawon 
Cyntaf) yn ffantastig ac rwy’n credu y dylid ei argymell i bob teulu. Cafodd ei ddarparu yn ein 
cartref ein hunain a dyna oedd ei angen arnom ac fe wnaeth wahaniaeth anferthol.’

Siart 1: Nifer y plant a ddaeth i dderbyn gofal yn 2014/15 yn ôl  
proffil oedran
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Nid oedd y plant a oedd yn destun naill ai 
Gorchymyn Amddiffyn Brys neu Bwerau 
Amddiffyn yr Heddlu yn gynwysedig yn y 
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Nifer y plant a ddaeth 
i dderbyn gofal rhwng 

1 Ebrill 2014 a 31 Mawrth 2015

Nifer y plant a oedd yn destun 
naill ai Gorchymyn Amddiffyn Brys 
neu Orchymyn Amddiffyn yr Heddlu

2089

202

sampl o achosion a adolygwyd. Mae nifer y 
gorchmynion o’r fath yn dal yn gymharol isel.

dangos y gallai’r newidiadau a wnaed fod wedi 
arwain at fethiant i gyrraedd y trothwy a gallant 
gynnwys plant a gafodd eu huno â’u teuluoedd 
unwaith eto heb yr angen am orchymyn 
cyfreithiol.

Roedd nifer y plant a ddaeth yn blant ‘sy’n 
derbyn gofal’ tra oeddent yn dal ar y cam  
cyn-achos ychydig yn uwch na nifer y 
ceisiadau am orchymyn gofal a goruchwyliaeth 
a wnaed ar gyfer yr un cyfnod. Mae hyn yn 
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Nifer y plant a ddaeth 
i dderbyn gofal rhwng 

1 Ebrill 2014 a 
31 Mawrth 2015

Faint o’r plant hynny a ddaeth 
i dderbyn gofal rhwng 

1 Ebrill 2014 a 31 Mawrth 2015 
oedd yn destun y broses cyn-achos 

Amlinelliad Cyfraith Gyhoeddus 
cyn iddynt dderbyn gofal

Nifer y ceisiadau am 
orchmynion gofal 
a goruchwyliaeth 

a wnaed yn 2014-15

2089

825 767

Siart 2: Nifer y plant a ddaeth i dderbyn gofal a’r rhai sy’n destun  
Gorchymyn Amddiffyn Brys neu Orchymyn Amdiffyn yr Heddlu

Siart 3: Nifer y plant a ddaeth i dderbyn gofal, y rhai oedd yn destun y 
broses cyn-achos cyn iddynt dderbyn gofal, a nifer y ceisiadau am  
orchmynion gofal a goruchwyliaeth a wnaed
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Mae’r data hwn yn dangos y gall y broses 
cyn-achos fod yn effeithiol wrth leihau’r 
angen i wneud cais am orchymyn gofal neu 
oruchwyliaeth. Mae’n debygol bod rhai o’r plant 
hyn wedi dod yn ôl at y broses ar ddyddiad 
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Nifer y ceisiadau am orchmynion 
gofal a goruchwyliaeth a wnaed yn 2014-15

Nifer y plant a oedd wedi bod trwy’r 
broses cyn-achos Amlinelliad 
Cyfraith Gyhoeddus yn ystod 

y cyfnod 1 Ebrill 2014 i 31*

767

343

* Nid yw'n cynnwys data gan bob un o'r 22 awdurdod lleol.

diweddarach, ond roedd cyngor cyfreithiol 
yn nodi’n glir na ddylid parhau â’r broses os 
nad oedd y trothwy’n cael ei fodloni. Dylid rhoi 
ystyriaeth i gynaliadwyedd gwelliannau wrth 
ailadrodd atgyfeiriadau at y broses. 

Roedd un rhiant a gafodd ei chyfweld yn credu mai’r rheswm yr oedd ei phlant wedi dod yn ôl 
i’r broses cyn-achos am yr eildro oedd ei bod wedi ei chael yn anodd ymgysylltu â’r gweithiwr 
gwasanaeth ‘cam-i-lawr’ y cafodd ei hatgyfeirio ato am gymorth parhaus. Oherwydd ei 
bod yn teimlo mai methiant ar ei rhan hi oedd hyn, fe aeth i deimlo’n isel ei hysbryd ac yn 
ynysig. Roedd nifer o awdurdodau lleol wedi cydnabod angen i gryfhau cefnogaeth ar gyfer 
trosglwyddo rhwng gwasanaethau cymorth. 

Siart 4: Nifer y plant a oedd wedi bod trwy’r broses cyn-achos  
Amlinelliad Cyfraith Gyhoeddus yn ystod y cyfnod 1 Ebrill 2014 i 31 
Mawrth 2015 NA aethant ymlaen i achos cyfreithiol
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Gofynnwyd i deuluoedd pam eu bod wedi ymateb yn fwy cadarnhaol i ofynion cynllun a 
gafodd ei lunio dan y broses Amlinelliad Cyfraith Gyhoeddus pan, yn aml, nad oeddent wedi 
gwneud hynny wrth gydweithredu â’r cynllun amddiffyn plentyn, er gwaethaf eu tebygolrwydd. 
Yr ymateb cyffredinol oedd eu bod wedi cael eu gwneud yn ymwybodol o ddifrifoldeb y sefyllfa 
a sylweddoli y gallai’r plant fynd i ofal gan yr hyn yr oeddent yn ei gredu i fod yn gyngor 
annibynnol gan eu cyfreithwyr.
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Nifer y plant a ddaeth i dderbyn 
gofal rhwng 1 Ebrill 2014 a 31 Mawrth 2015

Nifer y plant a oedd wedi bod trwy’r 
broses cyn-achos Amlinelliad Cyfraith 

Gyhoeddus yn ystod y cyfnod 1 Ebrill 2014 
i 31 Mawrth 2015 ac a oedd wedi bod yn 
destun y broses cyn-achos yn flaenorol*

2089

97

* Nid oedd pob awdurdod lleol yn gallu hysbysu am y data hwn gan nad oedd yr holl systemau wedi cael 
   eu gosod i'w gofnodi. Wrth reswm, mae'n bwysig gallu adnabod y plant hynny sydd wedi bod trwy'r broses 
   fwy nag unwaith gan y gallai llithro i mewn ac allan o'r cyfnod hollbwysig hwn effeithio ar amserlen y plentyn 
   ar gyfer cyflawni sefydlogrwydd.

Siart 5: Nifer y plant a oedd wedi bod trwy’r broses cyn-achos Amlinelliad 
Cyfraith Gyhoeddus yn ystod y cyfnod 1 Ebrill 2014 i 31 Mawrth 2015 ac a 
oedd wedi bod yn destun y broses cyn-achos yn flaenorol
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Dyfyniad gan ‘gadeirydd cynhadledd achos’ 

  Bûm yn cadeirio cynhadledd ddechreuol ar berson ifanc 15 oed ag anawsterau 
dysgu a oedd wedi bod ar y gofrestr amddiffyn plant dair gwaith yn y gorffennol 
ac fe fynegais ei phryderon am y perygl o’r effaith ‘drws tro’ yn yr achos hwn, 
lle mae gwelliannau bach yn arwain at gau achos neu dynnu’r plentyn oddi ar 
y gofrestr ond lle caiff ei atgyfeirio eto’n fuan wrth i broblemau a phryderon 
godi eto. Canlyniad hyn oedd adolygu’r achos i asesu a oedd y trothwy ar gyfer 
dechrau’r Amlinelliad Cyfraith Gyhoeddus wedi cael ei fodloni.
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Nifer y plant a ddaeth i 
dderbyn gofal rhwng 1 Ebrill 2014 

a 31 Mawrth 2015

Nifer y plant a ddaeth i dderbyn gofal 
rhwng 1 Ebrill 2014 a 31 Mawrth 2015 

oedd ar y gofrestr amddiffyn plant 
yn flaenorol

2089

1113

Roedd gwasanaethau plant Caerffili wedi integreiddio ei system sicrwydd ansawdd i’r broses 
Amlinelliad Cyfraith Gyhoeddus mewn ffordd hynod o effeithiol. Roedd penderfyniadau a 
chynlluniau’n cael eu cymeradwyo gan banel sefydlogrwydd ac roedd ansawdd y gwaith 
adrodd yn cael ei wirio gan yr uwch-ymarferydd arbenigol a gwasanaethau cyfreithiol  
yn ogystal â’r rheolwr tîm. Rhoddwyd adborth gan unigolion ac mewn sesiynau grŵp (grŵp 
datblygu arfer) i edrych ar ‘yr hyn sy’n gweithio’ orau yn ymarferol.

Siart 6: Nifer y plant oedd ar y gofrestr amddiffyn plant cyn iddynt 
‘dderbyn gofal’

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen wedi datblygu ‘Panel Plant Agored i Niwed’ sy’n 
arbennig o effeithiol ac y gall gwasanaethau cyfreithiol ac asiantaethau partner gyfrannu ato. 
Mae pob achos lle canfuwyd pryderon o ran goruchwyliaeth yn cael ei ystyried gan y panel ac 
yna’n cael ei adolygu’n systematig. Mae gan aelodau awdurdod i wneud penderfyniadau ac 
roedd staff yn gwerthfawrogi’r heriau, a oedd yn cryfhau’r broses o wneud penderfyniadau. 
Roedd canlyniadau’r gwaith Amlinelliad Cyfraith Gyhoeddus hefyd wedi cael eu gwerthuso a 
rhannwyd y dysgu ar draws y tîm rheoli a’r grŵp staff.
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Atodiad 2
Yr hyn sy’n gweithio yng ngwasanaethau plant  
Sir Benfro 
Mae uwch-weithiwr cymdeithasol wedi datblygu set o offer sy’n gymhorthion gweledol i weithwyr 
cymdeithasol eu defnyddio mewn sesiynau gwaith uniongyrchol â phlant a phobl ifanc i helpu 
i ganfod problemau yn eu bywydau a darparu gwell dealltwriaeth o safbwynt y plentyn neu’r 
person ifanc. Gall y gwaith hwn lywio asesiadau a gwneud cynllunio’n fwy personol er mwyn 
canfod anghenion nad ydynt yn cael eu diwallu. Gall gweithwyr cymdeithasol ganfod a datrys 
problemau’n well i sicrhau bod darpariaeth gwasanaeth yn canolbwyntio ar y plentyn.
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Amdanaf i!! – Fi a Fy Iechyd!!

Fy Enw: ..................................................................................................................................

Fy Ngweithiwr cymdeithasol: ............................................................................................     1 = _________

Dyddiad heddiw: ..............................................................................................................     10 = ________

Pa mor iach 
ydw i’n teimlo 

ar y cyfan?
Pa mor iach 

ydw i?

Pa mor dda ydw 
i am ddeall fy 
mhroblemau 

iechyd?

Pa mor dda ydw 
i am fynychu 
apwyntiadau 

iechyd?

Pa mor dda 
ydw i am 

ymdopi gyda 
phroblemau?

Pa mor dda 
ydw i am 
gadw’n 
heini?

Pa mor dda 
ydw i’n 

teimlo tu 
fewn?

Pa mor dda yw hi i 
fynd i apwyntiadau 

ysbyty?

Pa mor dda 
ydw i am fynd 

at yr optegydd?

Pa mor dda ydw i 
am gymryd fy  

meddyginiaeth?

Pa mor dda ydw i am 
ddweud wrth bobl bod 
gen i broblem gyda fy 

iechyd?

Pa mor dda yw 
hi i fynd at y 

meddyg teulu 
neu’r  

deintydd?

© Paul Regimbal
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Atodiad 3
Beth yw’r Amlinelliad Cyfraith Gyhoeddus beth mae’n ei 
olygu i mi?

Mae dy weithiwr cymdeithasol a gwasanaethau plant a theulu Abertawe yn poeni nad 
yw’n ddigon diogel i ti yn dy gartref. Mae’n bosibl eu bod wedi ceisio rhoi rhai newidiadau 
mewn lle sydd heb weithio mewn lle neu eu bod yn teimlo dy fod mewn cymaint o berygl, 
eu bod wedi prenderfynu mynd at y ACG yn syth.

 

Your social worker, mum, dad and all the lawyers will have a big meeting to talk 
about what needs to happen and how long this will take. Your social worker will  
ask to do an assessment which means they will talk to you, your parents and 
everyone in your life.. This will  help them make suggestions on what should happen.  

MUM 
MAM 

PLO means that social services will tell your mum and dad to speak to a solicitor 
about what is happening. If things don’t change then your social worker might 
have to go to court with mum and dad to help make sure you are safe.  

Your social worker and Swansea  Child and Family services are worried that it  
isn’t safe enough for you at home. They may have tired to put changes in place  
already that haven’t worked or they could feel it is so risky that they have to go to  
PLO straight away. 

Mum and Dad might be asked to think about who you might be able to live with if 
social services think it isn’t safe enough to stay at home. You will be asked about 
what you think too because your opinions are really important.  

SOLICITOR  
CYFREITHIWR 

SOCIAL WORKER 
GWEITHIWR CYMDEITHASOL 

DAD 
TAD MUM 

MAM 

NANNA’S 
MAM-GU 

AUNTY’S 
MODRYB 

DAD 
TAD 

YOU 
TI 

JUDGE 
BARNWR 

Fe fydd dy weithiwr cymdeithasol, dy rieni a’r holl gyfreithwyr yn cynnal cyfarfod mawr i 
drafod beth fydd yn digwydd a beth fydd hyd y cyfan. Bydd dy weithiwr cymdeithasol yn 
gofyn am ganiatad i gynnal asesiad fydd yn golygu ei fod yn trafod gyda dy rieni ac unrhyw 
un sy’n rhan o dy fywyd er mwyn gwneud awgrymiadau ynglŷn â beth ddylai ddigwydd.

 

Your social worker, mum, dad and all the lawyers will have a big meeting to talk 
about what needs to happen and how long this will take. Your social worker will  
ask to do an assessment which means they will talk to you, your parents and 
everyone in your life.. This will  help them make suggestions on what should happen.  

MUM 
MAM 

PLO means that social services will tell your mum and dad to speak to a solicitor 
about what is happening. If things don’t change then your social worker might 
have to go to court with mum and dad to help make sure you are safe.  

Your social worker and Swansea  Child and Family services are worried that it  
isn’t safe enough for you at home. They may have tired to put changes in place  
already that haven’t worked or they could feel it is so risky that they have to go to  
PLO straight away. 

Mum and Dad might be asked to think about who you might be able to live with if 
social services think it isn’t safe enough to stay at home. You will be asked about 
what you think too because your opinions are really important.  

SOLICITOR  
CYFREITHIWR 

SOCIAL WORKER 
GWEITHIWR CYMDEITHASOL 

DAD 
TAD MUM 

MAM 

NANNA’S 
MAM-GU 

AUNTY’S 
MODRYB 

DAD 
TAD 

YOU 
TI 

JUDGE 
BARNWR 
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Mae’r ACG yn golygu bod y gwasanaethau cymdeithasol yn mynd i ofyn i dy rieni drafod 
gyda chyfreithiwr ynglŷn â beth sydd yn digwyd. Od nad yw pethau’n newid, yna mae’n 
bosibl y bydd y gweithiwr cymdeithasol yn gorfod mynd i’r llys gyda Mam a Dad er mwyn 
sicrhau dy fod ti’n ddiogel.

 

Your social worker, mum, dad and all the lawyers will have a big meeting to talk 
about what needs to happen and how long this will take. Your social worker will  
ask to do an assessment which means they will talk to you, your parents and 
everyone in your life.. This will  help them make suggestions on what should happen.  

MUM 
MAM 

PLO means that social services will tell your mum and dad to speak to a solicitor 
about what is happening. If things don’t change then your social worker might 
have to go to court with mum and dad to help make sure you are safe.  

Your social worker and Swansea  Child and Family services are worried that it  
isn’t safe enough for you at home. They may have tired to put changes in place  
already that haven’t worked or they could feel it is so risky that they have to go to  
PLO straight away. 

Mum and Dad might be asked to think about who you might be able to live with if 
social services think it isn’t safe enough to stay at home. You will be asked about 
what you think too because your opinions are really important.  

SOLICITOR  
CYFREITHIWR 

SOCIAL WORKER 
GWEITHIWR CYMDEITHASOL 

DAD 
TAD MUM 

MAM 

NANNA’S 
MAM-GU 

AUNTY’S 
MODRYB 

DAD 
TAD 

YOU 
TI 

JUDGE 
BARNWR 

Os nad yw’r gwasanaethau cymdeithasol yn credu eu bod yn ddigon diogel i ti aros yn dy 
gartref, mae’n bosibl y byddant yn holi dy rieni i weld pwy y dylet ti fyw gyda nhw.  
Byddwn yn dy holi i weld beth sydd yn bwysig i ti gan fod dy farn di yn bwysig iawn.

 

Your social worker, mum, dad and all the lawyers will have a big meeting to talk 
about what needs to happen and how long this will take. Your social worker will  
ask to do an assessment which means they will talk to you, your parents and 
everyone in your life.. This will  help them make suggestions on what should happen.  

MUM 
MAM 

PLO means that social services will tell your mum and dad to speak to a solicitor 
about what is happening. If things don’t change then your social worker might 
have to go to court with mum and dad to help make sure you are safe.  

Your social worker and Swansea  Child and Family services are worried that it  
isn’t safe enough for you at home. They may have tired to put changes in place  
already that haven’t worked or they could feel it is so risky that they have to go to  
PLO straight away. 

Mum and Dad might be asked to think about who you might be able to live with if 
social services think it isn’t safe enough to stay at home. You will be asked about 
what you think too because your opinions are really important.  

SOLICITOR  
CYFREITHIWR 

SOCIAL WORKER 
GWEITHIWR CYMDEITHASOL 

DAD 
TAD MUM 

MAM 

NANNA’S 
MAM-GU 

AUNTY’S 
MODRYB 

DAD 
TAD 

YOU 
TI 

JUDGE 
BARNWR 

Yr hyn sy’n gweithio yn Ninas a Sir Abertawe
Datblygwyd y daflen wybodaeth uchod i helpu plant a phobl ifanc i ddeall yr hyn y byddai’r 
broses Amlinelliad Cyfraith Gyhoeddus yn ei golygu iddyn nhw. Roedd gweithwyr cymdeithasol 
yn gwneud defnydd da o ddeunyddiau o’r fath i ategu at y gwaith uniongyrchol oedd yn cael ei 
gyflawni. Roedd hefyd yn helpu rhieni i gael trafodaeth agored gyda’u plant am yr hyn a oedd 
yn digwydd yn eu bywydau a sut y gellid eu cynnwys yn briodol yn eu ‘cynlluniau diogelwch’.
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Atodiad 4 
4.1 Methodoleg
Cwestiynau allweddol ar gyfer yr 
adolygiad 

• A oes dull systematig i sicrhau bod y trothwy 
ar gyfer cam cyn-achos yr Amlinelliad 
Cyfraith Gyhoeddus wedi ei fodloni? 

• A oes trefniadau effeithiol ar waith er mwyn 
hysbysu rhieni a gofalwyr am drefniadau’r 
Amlinelliad Cyfraith Gyhoeddus a beth mae’r 
broses hon yn ei olygu?

• A yw’r trefniadau cynllunio gofal yn helpu i 
sicrhau sefydlogrwydd prydlon i blant a phobl 
ifanc er mwyn cyflawni canlyniadau da?

• A yw’r trefniadau’n hyrwyddo arferion sy’n 
seiliedig ar hawliau a llais y plentyn?

Proffil methodoleg
Roedd yr adolygiad yn cynnwys y canlynol:

• Arolwg a gwblhawyd gan 22 awdurdod lleol 
(gweler y siartiau yn Atodiad 1).

• Adolygiad o nifer o ddogfennau craidd 
strategol a gweithredol a fydd yn cael eu 
rhoi i AGGCC cyn arolygiad.

• Cyflwyniad gan bob un o’r chwe awdurdod 
lleol a ddewiswyd ar gyfer gwaith maes ar 
y model/dull a ddefnyddir gan wasanaethau 
plant i reoli trefniadau’r broses cyn-achos.

• Adolygiad o ddogfennau asesu a chynllunio 
ar gyfer hyd at chwe achos ym mhob 
awdurdod lleol a ddewiswyd gan AGGCC, 
wedi’u categoreiddio yn ôl tri maen 
prawf penodol.

• Cafodd uchafswm o dri o’r achosion a 
ddewiswyd eu dilyn yn fanylach gan yr 
arolygwyr, ac roedd hyn yn cynnwys 
cyfarfod adolygu dilyn achos gydag ystod 
o weithwyr proffesiynol yn rhan ohono.

• Cyfarfodydd unigol gyda’r plentyn/person 
ifanc a’i deulu. 

• Cyfweliadau achos gyda’r gweithiwr 
cymdeithasol, rheolwr tîm a chadeirydd 
cynhadledd achos/swyddog adolygu 
annibynnol ar gyfer tri achos na chawsant 
eu dewis ar gyfer cyfarfod adolygu 
dilyn achos.

• Cyfweliad â chynrychiolydd y 
gwasanaethau cyfreithiol. 

• Cyfweliad â phennaeth gwasanaethau 
plant.

Roedd yn ofynnol bod y chwe awdurdod 
lleol a ddewiswyd ar gyfer y gwaith maes yn 
cyflwyno’r dogfennau craidd canlynol:

• Strwythur strategol a gweithredol ar gyfer 
darparu gwasanaethau cymdeithasol  
ar gyfer plant.

• Copi o strategaeth sefydlogrwydd yr 
awdurdod lleol. 

• Copi o strategaeth cymorth  
teulu/strategaeth cymorth ataliol (neu 
gyfwerth) yr awdurdod lleol. 

• Protocol ar gyfer rheoli’r broses Amlinelliad 
Cyfraith Gyhoeddus.

• Proffil o’r plant ar y gofrestr amddiffyn plant, 
gan gynnwys hyd yr amser ar y gofrestr, 
categori’r cofrestriad, oed a rhyw.

• Copi o wybodaeth perfformiad a 
gweithgarwch sicrwydd ansawdd mewn 
perthynas â phroses cyn-achos yr 
Amlinelliad Cyfraith Gyhoeddus/proses yr 
Amlinelliad Cyfraith Gyhoeddus.

• Copi o unrhyw wybodaeth sydd ar gael 
i deuluoedd/plant neu bobl ifanc mewn 
perthynas â phroses yr Amlinelliad Cyfraith 
Gyhoeddus.

Rhestrau o ffeiliau achos y byddai chwe ffeil yn 
cael eu dewis o’u plith:

Meini Prawf Dewis Achos 
(Dylai pob achos fod wedi dechrau 
proses cyn-achosion/Amlinelliad Cyfraith 
Gyhoeddus rhwng mis Ebrill 2014/diwedd 
mis Mawrth 2015. Dyddiadau y  
dechreuwyd/cwblhawyd unrhyw broses  
cyn-achos. Nodwyd grwpiau brodyr  
a chwiorydd.

Categori 1 

• Achosion lle’r oedd y plentyn wedi bod yn 
destun proses cyn-achos yr Amlinelliad 
Cyfraith Gyhoeddus ac na aeth i achos 
cyfreithiol, ond a arhosodd gyda’i rieni a 
daethpwyd â’r achos i ben.
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Categori 2 

• Achosion lle’r oedd y plentyn wedi bod yn 
destun proses cyn-achos yr Amlinelliad 
Cyfraith Gyhoeddus yn flaenorol (h.y. dau 
ddigwyddiad gwahanol neu fwy). Ar gyfer 
awdurdodau lleol lle nad oes dim plant 
yn y categori hwn: Achosion lle NAD 
oedd y plentyn wedi bod ar y rhestr 
amddiffyn plant cyn derbyn gofal (ac eithrio 
Gorchymyn Amddiffyn Brys / Pwerau 
Amddiffyn yr Heddlu). 

Categori 3

• Achosion lle’r oedd y plentyn wedi bod yn 
destun proses cyn-achos yr Amlinelliad 
Cyfraith Gyhoeddus cyn derbyn gofal o dan 
Adran 20. 

Dewiswyd chwe achos ond dim ond tri 
ohonynt oedd angen cyfarfod adolygu achos. 
Gofynnwyd am y dogfennau canlynol ar gyfer y 
chwe achos:

• Crynodeb achos wedi’i gwblhau 
(darperir templed)

• Yr asesiad (cyfredol) mwyaf diweddar
• Y cynllun gofal a chymorth/amddiffyn  

plant/rheoli risgiau (cyfredol) mwyaf 
diweddar 

• Llythyr hysbysu Amlinelliad Cyfraith 
Gyhoeddus

• Unrhyw gofnodion cynhadledd amddiffyn 
plant o’r cyfnod dan adolygiad

• Unrhyw gofnodion cyfarfodydd grwpiau 
craidd o’r cyfnod dan adolygiad

• Cofnodion/cynlluniau/cytundebau unrhyw 
gynhadledd grŵp teuluol

• Cofnodion cyfarfod cyfreithiol lle bo’n 
berthnasol

• Tystiolaeth o sut y derbyniodd y teulu 
wybodaeth am y broses Amlinelliad 
Cyfraith Gyhoeddus.

Cynhaliwyd cyfarfodydd dilyn achosion ym 
mhob un o’r chwe awdurdod lleol ar gyfer tri o’r 
achosion a ddewiswyd.

Cafodd achosion eu dewis gan adolygydd 
arwain o restr o achosion a ddarparwyd gan yr 
awdurdod lleol.

Roedd y cyfarfodydd aml-asiantaeth wedi cael 
eu cynllunio i barhau am hyd at ddwy awr. 

Darparwyd papur cefndirol ar gyfer y 
cyfranogwyr.

Dylai pob cyfarfod adolygu fod wedi cynnwys 
y canlynol fel y bo’n berthnasol ar gyfer pob 
achos a ddewiswyd:

• gweithiwr cymdeithasol 
• rheolwr tîm
• cadeirydd cynhadledd achos/swyddog 

adolygu annibynnol
• rheolwr gweithredol
• cynrychiolwyr y gwasanaeth cyfreithiol 
• gofalwr/gweithiwr preswyl 
• cadeirydd cynhadledd grŵp teuluol
• aelodau grŵp craidd (nid y teulu) os yw’r 

plentyn ar y gofrestr amddiffyn plant
• cynrychiolwyr addysg/iechyd os nad ydynt 

wedi’u cynnwys uchod.

Trefnwyd cyfarfod ar wahân gyda’r

• plentyn/person ifanc
• rhieni/gofalwyr. 

Darparwyd llythyr i’r teuluoedd hynny a gafodd 
eu dewis ar gyfer y broses olrhain achos.
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Cydnabyddiaethau
Hoffai AGGCC ddiolch i’r plant a phobl ifanc, yn 
ogystal â’u teuluoedd a’u gofalwyr, a rannodd 
eu profiadau gyda ni. Hoffai’r arolygiaeth 
hefyd ddiolch i’r cyfranwyr a restrir isod a 
gyfrannodd at y gwaith maes am eu holl waith 
a’u cydweithrediad gyda’r adolygiad hwn.

• Pennaeth gwasanaethau plant
• Gwasanaethau plant – rheolwyr gwasanaeth
• Gwasanaethau plant – rheolwyr tîm
• Gwasanaethau plant – gweithwyr 

cymdeithasol
• Cynrychiolwyr y gwasanaethau cyfreithiol
• Swyddogion adolygu annibynnol
• Cadeiryddion cynadleddau achos
• Cynrychiolwyr gwasanaethau iechyd, a 

gwasanaethau addysg yr awdurdodau lleol.

Cafwyd cyngor a chefnogaeth i gynhyrchu’r 
adolygiad hwn gan grŵp cyfeirio cenedlaethol 
y cyfranwyd ato gan y sefydliadau canlynol:

Cymdeithas Cyfarwyddwyr Gwasanaethau 
Cymdeithasol Cymru; Penaethiaid 
Gwasanaethau Plant Cymru Gyfan; CAFCASS; 
Sifil, Teulu a Thribiwnlysoedd Cymru; 
Comisiynydd Plant Cymru; Lleisiau o Ofal; 
Uned Polisi Llywodraeth Cymru.

Roedd timau adolygu AGGCC yn cynnwys 
rheolwyr ardal o’r timau rhanbarthol ac 
arolygwyr o’r tîm strategaeth. Yr arolygwyr 
arweiniol oedd Pam Clutton a Katy Young.




