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1 DATGANIAD O DDIDDORDEB 

Ni dderbyniwyd unrhyw ddatganiad o ddiddordeb. 

2 COFNODION Y CYFARFOD A GYNHALIWYD AR 10 MEHEFIN, 2019 

Cadarnhawyd bod cofnodion cyfarfod blaenorol y Panel Rhiant Corfforaethol a 
gynhaliwyd ar 10 Mehefin, 2019 yn gywir. 

3 MATERION YN CODI 

Adroddodd y Rheolwr Gwasanaethau Plant fod y Panel, yn ei gyfarfod blaenorol ym mis 
Mehefin, wedi gofyn iddo ddilyn i fyny ymholiad i Swyddfa Comisiynydd Heddlu a 
Throsedd Gogledd Cymru am argaeledd arian enillion trosedd er mwyn helpu i ariannu’r 
prosiect Voices from Care Cymru er mwyn sefydlu grŵp cyfranogiad misol ar gyfer plant a 
phobl ifanc â phrofiad o ofal i helpu i gyd-gynhyrchu Strategaeth Plant sy’n Derbyn Gofal 
a Phlant sy’n Gadael Gofal Ynys Môn. Roedd hyn yn dilyn cais a wnaed yn wreiddiol gan 
y Gwasanaethau Plant i Swyddfa Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru fel 
rhan o geisiadau cyffredinol am arian ar gyfer y prosiect a gyflwynwyd i bartneriaid 
mewnol ac allanol y Cyngor. Roedd Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru 
wedi gwrthod y cais ar y sail y byddai gwneud cyfraniad yn gosod cynsail ar gyfer 
cyfrannu at brosiectau gan awdurdodau eraill yng Ngogledd Cymru ac am ei fod yn 
datblygu ei broses ei hun ar gyfer ymgysylltu â phlant a phobl ifanc ar draws Gogledd 
Cymru. Cyflwynwyd ymholiad arall ynghylch y posibilrwydd o ddefnyddio arian enillion 
trosedd yn lle hynny. Dywedodd y Swyddog nad oedd ymateb wedi’i dderbyn pan 
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gyfarfu’r Panel ym mis Mehefin a chadarnhaodd nad oedd unrhyw ymateb wedi ei 
dderbyn i’r ymholiad dilyn i fyny chwaith.   
 
Nododd y Panel y sefyllfa ac, er ei fod yn siomedig, cytunodd ei bod yn bwysig i’r 
Gwasanaeth barhau gyda’r gwaith o ddatblygu’r prosiect. Dywedodd y Pennaeth 
Gwasanaethau Plant a Theuluoedd fod gwaith wedi dechrau ar y prosiect ac y byddai 
cynrychiolwyr o Voices from Care Cymru yn bresennol yng nghyfarfod y Panel Rhiant 
Corfforaethol ym mis Rhagfyr i gyflwyno diweddariad ar gynnydd. 

4 ADRODDIAD Y SWYDDOGION ADOLYGU ANNIBYNNOL 

Cyflwynwyd i’r Panel ei ystyried, adroddiad y Swyddog Adolygu Annibynnol (Uned 
Diogelu ac Ansawdd) ar y cynnydd a wnaed ar faterion a godwyd ers cyflwyno adroddiad  
yr Uned Ddiogelu ac Ansawdd yn y diwyg hwn am y tro cyntaf i’r Panel ym mis Mawrth, 
2018. 

Tynnodd y Swyddogion Adolygu Annibynnol sylw at brif bwyntiau’r adroddiad, fel a ganlyn 
-  

 Bod anghysondeb yn ansawdd yr asesiadau ar gyfer Plant sy’n Derbyn Gofal yn 
parhau i fod yn broblem – o’r archwiliad o 15 achos, roedd yr asesiadau achosion ar 
gyfer 9 o blant yn gyfredol (60%), er y gwelwyd enghreifftiau o asesiadau 
ardderchog hefyd, gyda chamau gweithredu clir i wella’r canlyniadau ar gyfer y 
plentyn. 

 O’r 70 o adolygiadau statudol a gynhaliwyd yn ystod mis Mehefin a Gorffennaf, 
2019, dim ond mewn 30 o adolygiadau (44.2%) y cafwyd dogfen Rhan 6. Roedd y 
ddogfen wedi cael ei diweddaru mewn 30 o adolygiadau (42.8%). Mae’r Swyddogion 
Adolygu Annibynnol yn ymwybodol o’r ymdrech fawr a wnaed i baratoi’r dogfennau 
angenrheidiol ar gyfer adolygiadau ac yn cydnabod ymateb y Gwasanaeth bod y 
cyfnod hwnnw wedi bod yn un heriol o safbwynt absenoldebau staff, a bod hynny yn 
ôl pob tebyg wedi effeithio ar berfformiad. 

 Mae’r Swyddogion Adolygu Annibynnol yn ystyried bod y ddogfen Gofal a 
Chefnogaeth Adran 6 yn aneffeithiol o ran hwyluso’r broses adolygu ac yn falch bod 
y Gwasanaethau Plant a Theuluoedd wedi rhoi ystyriaeth fanwl i wneud newidiadau 
i’r ddogfen. 

 Ar gyfer y ddau adroddiad blaenorol i’r Panel, cynhaliwyd archwiliad o achosion er 
mwyn mesur i ba raddau y mae nodiadau’r achos yn gyfredol. Amlygodd y ddau 
archwiliad bod nodiadau achos cyfredol ar gael ar gyfer pob achos y craffwyd arno. 
Mae’r Swyddogion Adolygu Annibynnol o’r farn fod y cynnydd rhagorol wedi ei 
gynnal mewn perthynas ag ansawdd a chysondeb y nodiadau achos a gedwir, 
gydag enghreifftiau o nodiadau’n cael eu hychwanegu sawl gwaith y dydd. O 
ganlyniad, ni chynhaliwyd archwiliad penodol ar gyfer yr adroddiad hwn. 

 Gwahoddir y Swyddogion Adolygu Annibynnol i gyfarfodydd cynllunio gofal parhaol 
gan eu galluogi i fynegi barn ar lafar neu ar e-bost ymlaen llaw. Croesewir y 
datblygiad hwn yn fawr. Mae cyfarfodydd chwarterol yn cael eu cynnal hefyd rhwng 
y Swyddogion Adolygu Annibynnol a Rheolwyr y Gwasanaeth i drafod materion 
penodol – mae’r adroddiad yn rhoi crynodeb o’r materion a’r pryderon a godwyd yn 
yr ail o’r cyfarfodydd hynny a gynhaliwyd ers sefydlu’r broses newydd hon, ynghylch 
absenoldebau staff a newid mewn gweithwyr cymdeithasol, llwyth gwaith a 
disgwyliadau a materion ynghylch ymarfer (cyfeirir ato ym Mharagraff 5 (a) i (f) yr 
adroddiad).  

 Roedd sampl o 6 o achosion lle'r oedd angen Cynllun Dysgu Ôl-16 yn dangos nad 
oedd y cynlluniau wedi cael eu diweddaru i adlewyrchu anghenion presennol y 
plentyn. 

 Mae’r Swyddogion Adolygu Annibynnol yn parhau i ymateb i’r her o safbwynt 
sicrhau effeithlonrwydd y broses adolygu ac i ddefnyddio dulliau gwahanol i 
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gynnwys ac ymgysylltu â phlant a phobl ifanc mewn cyfarfodydd. Mae’r Swyddogion 
Adolygu Annibynnol yn adolygu eu gwaith presennol yng nghyd-destun Safonau a 
Chanllawiau Ymarfer Swyddogion Adolygu Cymru. Mae’r Rheolwr Gwasanaeth wedi 
paratoi adroddiad sydd yn ystyried goblygiadau’r safonau hyd, sydd yn cynyddu’r 
disgwyliadau ar adeg pan mae nifer y plant mewn gofal yn cynyddu hefyd. Efallai y 
byddai’r Panel yn dymuno gofyn am gael trafod yr adroddiad hwn. 

 Ym marn y Swyddogion Adolygu Annibynnol, y prif faterion yn codi o’u hadroddiad 
diweddaraf yw’r angen i sicrhau cysondeb o ran cyflwyno dogfennau Rhan 6 ym 
mhob achos ar gyfer Adolygiadau Plant sy’n Derbyn Gofal ac, yn yr un modd, y 
dylai’r Cynlluniau Llwybr adlewyrchu anghenion presennol y plant. 

Wrth ymateb i’r adroddiad, cyflwynodd y Rheolwr Gwasanaeth yr eglurhad a’r sicrwydd 
canlynol - 

 Adolygiadau statudol/Cynllun Gofal a Chefnogaeth Rhan 6 – mae disgwyl i 
weithwyr cymdeithasol gwblhau a diweddaru’r cynllun ar blant mewn gofal ar gyfer 
adolygiad gofal pob plentyn ac, os nad yw hyn mewn lle, teimlir y dylai’r Swyddog 
Adolygu Annibynnol ohirio ac aildrefnu’r adolygiad er mwyn sicrhau fod y wybodaeth 
yn cael ei diweddaru a thrafod y mater gyda’r Arweinydd Ymarfer er mwyn eu 
hatgoffa o’r disgwyliad hwn. 
 
Bydd y Rheolwr Gwasanaeth yn trafod yr archwiliad o adolygiadau statudol a 
gynhaliwyd ym mis Mehefin a Gorffennaf gyda’r Swyddogion Adolygu Plant mewn 
Gofal i sicrhau fod cynllun gweithredu mewn lle i ymateb yn briodol i’r canfyddiadau. 
 

 Materion eraill yn ymwneud ag Ymarfer – amlinellodd y Swyddog drefniadau’r 
Gwasanaeth i sicrhau parhad mewn gofal plant sy’n derbyn gofal pan fydd staff yn 
absennol oherwydd salwch neu ar absenoldeb estynedig. Er bod newidiadau staff 
yn anorfod, mae’r Gwasanaeth yn ceisio sicrhau fod plant mewn gofal yn cael 
sefydlogrwydd ac yn parhau i fyw gyda’r un gofalwr maeth. Os nad yw Cynlluniau 
Llwybr yn adlewyrchu anghenion presennol y plentyn, teimlir y dylai’r Swyddog 
Adolygu Annibynnol ohirio ac aildrefnu’r adolygiad er mwyn sicrhau bod y 
wybodaeth yn cael ei diweddaru a thrafod y mater gyda’r Gweithiwr Cymdeithasol 
a’r Arweinydd Ymarfer i’w hatgoffa o’r disgwyliad bod cynlluniau’n cael eu 
diweddaru. Bydd y Rheolwr Gwasanaeth yn trafod y Cynllun Llwybr gyda’r 
Swyddogion Adolygu i sicrhau fod prosesau ar gyfer uwchgyfeirio materion i’r 
Gwasanaeth yn glir. Mewn perthynas â gwaith Stori Bywyd, sy’n helpu plant mewn 
gofal i gael persbectif o’u bywydau, mae staff wedi derbyn hyfforddiant ar y gwaith 
hwn a bydd trafodaethau pellach yn digwydd gyda staff i geisio deall a goresgyn y 
rhwystrau sy’n atal y gwaith rhag cael ei gwblhau yn gyson ac yn amserol. 

Wrth drafod yr adroddiad, nododd y Panel y materion a godwyd gan y Swyddogion 
Adolygu Annibynnol mewn perthynas ag anghysonderau mewn rhai meysydd ymarfer, 
llwyth gwaith gweithwyr cymdeithasol, a newid mewn gweithwyr cymdeithasol, boed 
hynny oherwydd absenoldebau dros dro neu drosiant staff, ac effaith bosib hynny ar les 
plant sy’n derbyn gofal, a gofynnwyd am sicrwydd ynghylch y materion hynny. Mewn 
ymateb, eglurodd y Swyddogion ymhellach -  

 Mae llwyth gwaith Gweithwyr Cymdeithasol yn cael ei arolygu a’i oruchwylio’n 
rheolaidd gan reolwyr a dyrennir llwyth achosion ysgafnach i weithwyr cymdeithasol 
llai profiadol na’r rhai sydd â mwy o brofiad. Mae pwysau o ran llwyth gwaith yn 
anorfod weithiau oherwydd natur y gwaith. Fodd bynnag, mae’r Gwasanaeth yn 
ceisio rheoli’r llwyth gwaith ac mae’n fodlon â llwyth achosion ei garfan o weithwyr 
cymdeithasol llai profiadol. 

 Mae newid mewn staff yn gallu bod yn fwy heriol i’w reoli mewn perthynas â chael y 
bobl gywir sy’n meddu ar y sgiliau cywir i lenwi’r bwlch. Pan fydd staff yn absennol, 
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gwneir trefniadau interim i sicrhau fod yr un lefel o wasanaeth yn parhau ar gyfer 
plant mewn gofal. Mae’r Arweinydd Ymarfer yn gyfrifol am sicrhau fod y trefniadau 
hynny mewn lle er mwyn cefnogi’r plant a’r lleoliadau. 

 
Mewn trafodaeth bellach ar y materion yn codi, cydnabu’r Panel y pwysau ar weithwyr 
cymdeithasol plant ac roedd yn derbyn bod amserlenni’r llysoedd yn gallu ychwanegu at y 
pwysau hynny. Nododd y Panel fod y Gwasanaeth yn defnyddio staff dros dro i ddatrys 
problemau tymor byr mewn perthynas â phwysau gwaith a swyddi gwag a bod newid staff 
yn gallu achosi amrywiaeth yn safon yr ymarfer. Mae’r Panel yn derbyn ac yn nodi 
adroddiad y Swyddogion Adolygu Annibynnol ac yn argymell -  
 

 Pan fydd staff yn gadael neu’n absennol, bod gan y Gwasanaeth drefniadau 
mewn lle i sicrhau, lle bynnag y bo’n bosib, bod trosglwyddiad effeithiol a llyfn 
yn digwydd rhwng gweithwyr cymdeithasol er mwyn lleihau unrhyw darfu neu 
effaith ar y plentyn. Yn ddelfrydol, dylid cyflwyno’r gweithiwr cymdeithasol i’r 
plentyn a’r teulu mewn da bryd cyn y trosglwyddiad. 

 Bod y Panel yn derbyn adborth ar y 15 achos a archwiliwyd gan y Swyddogion 
Adolygu Annibynnol i wirio a oedd yr asesiadau yn gyfredol, gyda 
dadansoddiad yn dangos a oedd staff dros dro neu barhaol yn delio â’r 
achosion. 

 Bod y Rheolwr Gwasanaeth yn trafod y materion ymarfer sy’n codi gyda’r 
Swyddogion Adolygu Annibynnol ac yn diweddaru’r Panel am unrhyw 
newidiadau/datblygiadau mewn ymarfer o ganlyniad i hynny. 

 Bod yr adran yn adroddiad y Swyddogion Adolygu Annibynnol dan y pennawd 
“Llwyddiant ein Plant” yn cael ei ailenwi gan y gallai wneud i blant/pobl ifanc 
sydd ddim yn rhannu’r un cyflawniadau deimlo nad ydynt yn llwyddiannus. 
 

5 TÎM TEULUOEDD GWYDN 

Cyflwynodd Dawn Hutchinson, Arweinydd Ymarfer, adroddiad cynnydd i’r Panel ar waith 
y Tîm Teuluoedd Gwydn ers ei sefydlu yn 2017. Sefydlwyd y tîm mewn ymateb i 
ddyletswyddau a osodwyd ar awdurdodau lleol gan Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol 
a Llesiant (Cymru) 2014 i ddarparu dulliau ataliol i ddarparu llesiant. Mae’r tîm yn gweithio 
ar sail egwyddorion Atal, Dychwelyd, Lleihau ac Adolygu h.y. –  

 Atal plant rhag dod i ofal pan fod hynny’n ddiangen; 

 Dychwelyd plant adref yn ystod yr 8 wythnos gyntaf o ofal a gwaith gyda theuluoedd 
sydd wedi eu hadnabod er mwyn ailuno eu plant o ofal; 

 Lleihau lefel y llety / gofal sydd ei angen (e.e. o ofal preswyl i ofal maeth i ddirymu 
teuluol); ac 

 Adolygu dychweliad diogel plant sydd mewn gofal tymor hir. 

Er mwyn gweithio tuag at a bodloni’r amcanion craidd Atal, Dychwelyd, Lleihau ac 
Adolygu, mae’r Tîm yn grŵp o weithwyr â sgiliau uchel, amlddisgyblaethol sy’n ymyrryd â 
theuluoedd sy’n arddangos lefel uchel o angen sy’n rhoi eu plant mewn perygl o fynd i 
ofal, neu sydd wedi achosi i’w plant ddod i ofal, neu sy’n atal eu plant rhag cael eu 
dychwelyd i ofal eu rhieni. Mae’r tîm yn cynnwys Arweinydd Ymarfer, 2 Weithiwr 
Cymdeithasol, 2 Weithiwr Ymyrraeth/Cefnogi, gweithiwr Prosiect Adlewyrchu a 0.3 
Swyddog Cymorth Busnes. Mae’r tîm hefyd yn darparu gwasanaeth ymgynghori, 
hyfforddi a chyngor ac arweiniad i’r gweithlu ehangach ac yn gwneud gwaith ymyrraeth 
ddwys gyda theuluoedd mewn argyfwng. 

Esboniodd yr Arweinydd Ymarfer fod y Tîm yn defnyddio model ymyrraeth yn seiliedig ar 
dystiolaeth wedi’i strwythuro yn gamau penodol ac yn lefelau o gefnogaeth er mwyn bod 
yn fwyaf effeithiol wrth alluogi rhieni i newid. Mae’r model 2 gam o ymyrraeth angen 15-20 
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awr yr wythnos o ymyrraeth ddwys strwythuredig wyneb yn wyneb yn ystod yr 8 wythnos 
gyntaf (Cam 1), wedi’i ddilyn gan hyd at flwyddyn o gynnal unrhyw newidiadau a wnaed 
(Cam 2). Yn seiliedig ar hyn, mae Gweithiwr Ymyrraeth Teuluoedd Gwydn yn gallu 
gweithio gydag oddeutu 6 theulu'r flwyddyn. 

Yn ystod y ddwy flynedd ers ei sefydlu, mae’r Tîm Teuluoedd Gwydn wedi gweithio 
gyda chyfanswm o 57 teulu a 123 o blant a fyddai o bosib, oni bai am yr ymyrraeth 
ddwys a ddarparwyd, wedi dod i mewn i ofal. Yn ogystal â darparu ymyraethau dwys 
gyda theuluoedd, mae’r tîm hefyd yn trefnu ac yn cynnal Cynadleddau Grŵp Teulu; 
cyfarfodydd ydynt rhwng aelodau o’r teulu agosaf a’r teulu estynedig a hwylusir gan 
berson sy’n annibynnol o gyfrifoldebau rheoli achos, gyda’r nod o ddefnyddio 
rhwydweithiau cefnogaeth y teulu ei hun i ddiogelu plant y teulu er mwyn eu hatal rhag 
dod i mewn i ofal. Yn ystod y ddwy flynedd y bu’n gweithredu, mae’r tîm wedi cynnal 32 
Cynhadledd Grŵp Teulu, mewn perthynas â 79 o blant. 

Ariennir swydd prosiect “Adlewyrchu” y tîm drwy gyllid ar wahân gan Lywodraeth Cymru 
(a ymgorfforwyd yn y Grant Cefnogi Refeniw yn 2019/20) ac mae’n rhan o brosiect 
cenedlaethol sydd â’r nod o wella llesiant, gwydnwch a sefydlogrwydd merched y mae un 
neu fwy o’u plant wedi cael eu cymryd o’u gofal yn barhaol drwy’r broses fabwysiadu, er 
mwyn lleihau nifer yr achosion o ail-feichiogi sy’n arwain at ddod â mwy o blant i’r system 
ofal. Mae’r Gweithiwr Prosiect Adlewyrchu wedi bod yn y swydd ers canol Mai 2019, yn 
ogystal â datblygu proffil y prosiect a sefydlu cysylltiadau gydag asiantaethau statudol a 
gwirfoddol allweddol, mae’r gweithiwr wedi dechrau gweithio gyda 2 ddynes. 

Wrth roi enghreifftiau o achosion unigol lle arweiniodd ymyrraeth y tîm at ganlyniadau 
cadarnhaol ar gyfer y plant a’u teuluoedd, pwysleisiodd yr Arweinydd Ymarfer fod rhaid i’r 
ymyrraeth fod yn amserol a’r hwyraf y mae’n digwydd y lleiaf effeithiol ydyw; rhaid nodi 
teuluoedd a fyddai’n elwa o dderbyn ymyrraeth cyn i’w problemau waethygu. Fodd 
bynnag, yn yr achosion hynny pan mae’n rhaid i’r tîm ymyrryd yn ddiweddarach, pan nad 
oes modd atal plentyn rhag dod i mewn i ofal, mae modd iddo ddarparu cefnogaeth er 
mwyn atal y plentyn rhag cael eu rhoi mewn lleoliad preswyl costus. 

Wrth ddiolch i’r Arweinydd Ymarfer am ei hadroddiad a’i chyflwyniad, nododd y Panel y 
pwyntiau canlynol -  

 Bod y tîm wedi cynorthwyo nifer o deuluoedd mewn argyfwng y byddai eu plant wedi 
mynd i ofal fel arall, ond bod llwyddiant y model yn ddibynnol ar ymyrraeth gynnar - 
helpu’r teuluoedd cywir gan roi’r gefnogaeth gywir iddynt ar yr adeg gywir. O 
ganlyniad, mae angen i’r systemau lleol ar gyfer adnabod teuluoedd a fyddai’n elwa 
o dderbyn cefnogaeth gan y tîm fod yn gadarn. 

 Bod gan y tîm sgiliau uchel a’i fod yn rhoi pwyslais ar ddatblygu sgiliau ac yn gosod 
disgwyliadau uchel ar ei staff.  

 Byddai’r Panel yn croesawu derbyn diweddariad/adroddiad cynnydd ar y prosiect 
Adlewyrchu pan fydd hynny’n ymarferol. 

Nododd y Panel yr adroddiad a diolchwyd i’r Tîm Teuluoedd Gwydn am ei waith o 
ddarparu gwasanaeth ataliol gwerthfawr i deuluoedd a’u plant. 

6 CYFARFOD NESAF 

Nodwyd fod cyfarfod nesaf y Panel Rhiant Corfforaethol wedi’i drefnu ar gyfer dydd Llun, 
9 Rhagfyr, 2019 am 10:00yb. 

7 MATERION ERAILL 

Tynnodd y Rheolwr Gwasanaethau Plant y materion canlynol i sylw’r Panel -  

 Llwyddiant Siân Morgan, Swyddog Cymorth/Ymyrraeth gyda’r Tîm Teuluoedd Gwydn, a 
dderbyniodd gydnabyddiaeth am ddefnyddio’r Gymraeg yn y gweithle pan gyflwynwyd 
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gwobr Gofalu trwy’r Gymraeg Gofal Cymdeithasol Cymru iddi yn yr Eisteddfod 
Genedlaethol yn Llanrwst ym mis Awst, 2019. 

 Trefniadau’r Gwobrau Seren sy’n dathlu cyflawniadau pob un o’r plant a’r bobl ifanc y 
mae’r Awdurdod yn gofalu amdanynt ac a gynhelir eleni ar ffurf diwrnod hwyl yn Ysgol 
Bodedern ar 21 Medi, 2019.  
 
Llongyfarchodd y Panel Siân Morgan ar ei gwobr a nododd ei fod yn edrych ymlaen at y 
Gwobrau Seren. 

Gan mai hwn oedd cyfarfod olaf Dr Gwynne Jones fel Cadeirydd y Panel Rhiant 
Corfforaethol, diolchodd y Panel iddo am ei gadeiryddiaeth a’i arweiniad drwy gydol ei 
gyfnod yn y rôl a dymunwyd yn dda iddo ar ei ymddeoliad. 

 

 

Dr Gwynne Jones (Cadeirydd)  


