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1 DATGANIADAU O DDIDDORDEB 

Ni dderbyniwyd yr un datganiad o ddiddordeb. 

2 COFNODION Y CYFARFOD A GYNHALIWYD AR 9 MEDI, 2019 

Cyflwynwyd cofnodion cyfarfod blaenorol y Panel Rhiant Corfforaethol a gynhaliwyd ar 9 
Medi, 2019 a chadarnhawyd eu bod yn gywir. 

3 MATERION YN CODI 

Rhoddodd y Rheolwr Gwasanaeth Plant (Ymyrraeth Ddwys) gyflwyniad ar faterion yn 
codi o'r drafodaeth ar adroddiad y Swyddogion Adolygu Annibynnol i gyfarfod blaenorol y 
Panel fel a ganlyn - . 

Cynlluniau Gofal a Chymorth o dan Ran 3 o'r Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol 
a Llesiant 

 Ei fod yn ddisgwyliad o dan y Ddeddf bod y cynlluniau gofal ar gyfer plant sy'n 
derbyn gofal yn cael eu cefnogi gan asesiadau cyfoes i ddibenion adolygiadau 
statudol. Yn eu hadroddiad i'r cyfarfod blaenorol, amlygodd y Swyddogion Adolygu 
Annibynnol eu bod wedi darganfod, ar ôl archwilio 15 achos, fod yr asesiadau'n 
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gyfredol ar gyfer 9 o blant. Mae'r Gwasanaeth wedi cynnal adolygiad o achosion pob 
un o'r 157 o blant a phobl ifanc a oedd yng ngofal yr Awdurdod ar 1 Rhagfyr, 2019. 
Dangosodd y gwaith hwn fod yr asesiadau ar gyfer 58 o'r plant hynny wedi'u 
diweddaru o fewn y 12 mis blaenorol gan adael 99 o blant nad oedd eu hasesiadau 
yn gyfredol. Cynghorwyd Gweithwyr Cymdeithasol y Gwasanaethau Plant i 
ddiweddaru'r asesiadau hynny erbyn 24 Ionawr, 2020. 

 Bod y Panel wedi ceisio eglurhad ynghylch a oedd y 15 achos a archwiliwyd gan yr 
Swyddogion Adolygu Annibynnol dan ofal staff dros dro ynteu staff parhaol. Gellir 
cadarnhau bod Gweithiwr Cymdeithasol cymwys wedi'i neilltuo i bob un o'r 157 o 
blant yr oedd yr Awdurdod yn gofalu amdanynt ar 20 Tachwedd; roedd gan 87% o'r 
achosion Weithiwr Cymdeithasol parhaol ac roedd gan 13% Weithiwr Cymdeithasol 
dros dro / asiantaeth a gyflogwyd gan yr Awdurdod oherwydd absenoldebau 
mamolaeth ac ar gyfer un swydd wag. 

 Ar 20 Tachwedd, 2019, roedd gan 154 o'r plant oedd yn derbyn gofal gan yr 
Awdurdod Gynllun Gofal a Chymorth. Disgwylir bod y cynlluniau’n cael eu 
diweddaru ddwywaith y flwyddyn at ddibenion adolygiadau PDG a gynhelir bob 
chwe mis.  
 

 Materion / Datblygiadau Ymarfer 
 

 Os bu newid yn amgylchiadau plentyn sy'n derbyn gofal e.e. newid lleoliad, mae'r 
Gwasanaeth bellach yn sicrhau bod asesiad yn cael ei gynnal fel bod Swyddogion 
Adolygu Annibynnol yn gallu mynegi barn ar addasrwydd y lleoliad newydd a p’un a 
yw’n cwrdd ag anghenion y plentyn. 

 Yn dilyn trafodaethau gyda'r Gwasanaeth Tai, mae fflat wedi'i glustnodi i helpu pobl 
ifanc sy'n gadael gofal i ddatblygu sgiliau byw'n annibynnol. Bydd pawb sy’n gadael 
gofal yn cael defnyddio'r fflat am gyfnod o hyd at 28 diwrnod i baratoi ar gyfer gadael 
gofal. 

 Mae'r Gwasanaeth wedi penodi 2 Weithiwr Cymdeithasol profiadol newydd a fydd yn 
dechrau yn y swydd yn y Flwyddyn Newydd, y naill i lenwi swydd sy’n wag ar hyn o 
bryd a'r llall i weithio'n benodol gyda phlant 15 oed a hŷn a chyda'r rheini sy'n gadael 
gofal. Yn ogystal, sefydlwyd swyddi newydd eraill mewn cysylltiad â Cham-drin 
Domestig a Datblygu Perthynas Iach gyda chymorth grant o’r Gronfa Gofal 
Canolraddol.  

 Mae cynnydd yn cael ei wneud gyda'r cofrestriad Cartref Clyd cyntaf a gobeithir y 
bydd y broses gymeradwyo wedi'i chwblhau yn y Flwyddyn Newydd. 

 
Rhoddodd y Panel sylw i’r diweddariad a ddarparwyd gan y Rheolwr Gwasanaeth a 
cheisiodd sicrwydd mewn perthynas â'r materion canlynol - 

 Nododd y Panel nad oes gan 99 o blant asesiad sy'n gyfredol. Gofynnodd y Panel a yw 
dyddiad targed o 24 Ionawr, 2020 ar gyfer diweddaru'r holl asesiadau hyn yn amserlen 
realistig; a yw'r Arweinwyr Ymarfer wedi bod yn goruchwylio’r rheolaeth o’r achosion hyn, 
ac os yw’r Gwasanaeth o'r farn y gellir mynd i'r afael â'r 99 achos yn yr amser cymharol 
fyr hyd at 24 Ionawr, beth felly sydd wedi achosi'r oedi wrth ddiweddaru'r asesiadau 
hynny. 
 
Dywedwyd wrth y Panel, er bod yr holl blant sydd yng ngofal yr Awdurdod wedi cael eu 
hasesu, efallai y cynhaliwyd yr asesiad mewn rhai achosion dros flwyddyn yn ôl. Mae'r 
Gwasanaeth yn gwerthuso ei drefn asesu ac yn ystyried p’un a oes angen ailasesu plant 
yn rheolaidd bob blwyddyn hyd yn oed pan fônt mewn lleoliad sefydlog lle mae eu 
hanghenion yn cael eu diwallu a heb newid, ynteu a fyddai’n fwy cynhyrchiol i gael  
ailasesiad dim ond pan fyddai ganddo bwrpas clir e.e. os / pan fu newid yn 
amgylchiadau'r plentyn.  
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Amlygodd y Swyddog Adolygu Annibynnol (DO) fod polisïau’r Gwasanaethau Plant yn 
nodi asesiad blynyddol, sef yr arweiniad y mae'r Swyddogion Adolygu Annibynnol yn rhoi 
sylw iddo wrth gynnal adolygiadau. Os yw'r Gwasanaeth yn bwriadu newid y drefn hon 
yna mae angen diwygio'r polisïau i adlewyrchu'r newidiadau a wnaed. 

Eglurodd y Pennaeth Gwasanaethau Plant a Theuluoedd y bydd y Gwasanaeth yn ceisio 
dod i benderfyniad ar y mater erbyn mis Mawrth, 2020 ar ôl ymgysylltu â'r plant a'r bobl 
ifanc i gael eu barn ac ar ôl pwyso a mesur a oes angen asesiad bob blwyddyn ac a yw 
hynny’n gwneud y defnydd gorau o amser Gweithwyr Cymdeithasol. 

 Holodd y Panel a yw'r Cynlluniau Gofal a Chymorth yn gyfredol ar gyfer y 154 o blant 
sydd â chynllun o’r fath. Dywedodd y Rheolwr Gwasanaeth Plant, nad oedd ganddo'r 
wybodaeth wrth law yn y cyfarfod hwn ac y byddai'n darparu’r wybodaeth i'r cyfarfod 
nesaf. Gofynnodd y Panel iddo am ddiweddariad ar y mater hwn yn y cyfarfod nesaf. 
 
Amlygodd y Swyddog Adolygu Annibynnol (HO) fod rhai plant yn newid lleoliadau yn aml 
tra bod rhai plant yn anodd eu lleoli, gan arwain at leoliadau yn torri i lawr a newid  
lleoliadau yn sgil hynny. Mewn amgylchiadau o'r fath mae'n bwysig bod y plentyn yn cael 
ei ailasesu a bod Cynlluniau Gofal a Chymorth yn cael eu diweddaru yn unol â hynny ar 
gyfer pob adolygiad. Croesewir yr ymrwymiad i ddiweddaru asesiadau erbyn 24 Ionawr 
ond gan gofio hefyd yr angen i ddarparu cymorth i staff ymgymryd â'r broses honno. 
Dywedodd y Swyddog fod angen y wybodaeth ddiweddaraf am y plentyn ar gyfer 
adolygiadau ac oherwydd hynny gallai olygu bod yn rhaid i'r Gwasanaeth ystyried pa 
achosion y mae angen eu blaenoriaethu er mwyn darparu'r wybodaeth. 
 
Eglurodd y Rheolwr Gwasanaethau Plant fod trefniant wedi'i gytuno ac ar waith ers cryn 
amser, sef os nad oes Cynllun Gofal a Chymorth diweddaredig ar gael ar gyfer cyfarfod 
adolygu, yna dylid gohirio'r adolygiad a'i aildrefnu i’w gynnal ar amser pan fydd modd 
darparu gwybodaeth gyfredol. 
  
Cadarnhaodd y Swyddog Adolygu annibynnol (HO) y gellir gohirio adolygiad statudol 
ond bod yn rhaid ei gwblhau cyn pen 20 diwrnod gwaith i'r dyddiad gwreiddiol - dim ond 
ychydig o adolygiadau o'r fath y bu'n rhaid eu gohirio a chydymffurfiwyd â'r rheoliadau. 

Cytunwyd i nodi a derbyn yr adroddiad a chadarnhau’r camau canlynol - 
 

 Diweddaru’r asesiadau ar gyfer 99 o blant erbyn 24 Ionawr, 2020 a rhoi 
cymorth i staff i gyflawni'r dasg. 

 Bod y Gwasanaethau Plant a Theuluoedd yn dod i benderfyniad ar amlder 
asesiadau erbyn mis Mawrth, 2020 ac yn diweddaru polisïau a chanllawiau yn 
unol â hynny. 

 Bod y Rheolwr Gwasanaeth Plant yn diweddaru'r Panel ar statws Cynlluniau 
Gofal a Chymorth Plant sy'n Derbyn Gofal.  

4 ADRODDIADAU GWASANAETH  

Cyflwynwyd y diweddariadau gwasanaeth a ganlyn – 

 Adroddiad Addysg  
 

Cyflwynwyd i'w ystyried gan y Panel, adroddiad y Swyddog Cyswllt Addysg ar gyfer 
Plant sy’n Derbyn Gofal yn amlinellu tueddiadau, newidiadau a materion mewn 
perthynas ag addysg plant a phobl ifanc sy'n derbyn gofal yn ystod y 6 mis diwethaf. 
Darparwyd data ar wahân ynghylch cyraeddiadau addysgol plant a phobl ifanc sy'n 
derbyn gofal yr Awdurdod. 
 
Amlygodd y Swyddog Cyswllt Addysg ar gyfer Plant sy’n Derbyn Gofal y canlynol - 
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 Mewn perthynas â phlant sy'n derbyn gofal, bu gostyngiad sylweddol yn y nifer sy'n 
newid ysgol, gyda gwell cynllunio ar gyfer y plant hynny nad oedd modd osgoi newid 
ysgolion ar eu cyfer. 

 Bod nifer y plant sy'n derbyn gofal wedi gostwng. 

 Bod yr amserlen ar gyfer cwblhau Cynlluniau Addysg Bersonol wedi'i hymestyn o 20 
diwrnod i hanner tymor fel y gall ysgolion i ddod i adnabod yn well y plant hynny 
sydd wedi cychwyn mewn ysgol newydd neu sydd wedi trosglwyddo i'r ysgol 
uwchradd ac i gwblhau cynlluniau yn unol â hynny. Mae ymestyn yr amserlen hefyd 
yn golygu y gellir ymgorffori canlyniadau asesiadau a gynhaliwyd cyn pen y 6 
wythnos gyntaf i symud i'r ysgol uwchradd yn y Cynllun Addysg Bersonol, gan 
ganiatáu ar gyfer gosod targedau mwy ystyrlon. 

 Bod y Gwasanaeth yn hynod falch o lwyddiant plant a phobl ifanc sy'n derbyn gofal  
yr Awdurdod ar ddiwedd eu cyfnodau allweddol o dan amgylchiadau heriol. 

 Mae cyfarfodydd rhwydweithio yn parhau i gael eu cynnal ac yn gyfle gwych i rannu 
arfer da gydag ysgolion. 

 Trwy ymgynghorwyr GwE, bydd sesiynau Mathemateg ychwanegol ar gyfer pobl 
ifanc sy'n derbyn gofal yr Awdurdod yn CA4 yn cychwyn ym mis Ionawr 2020 sy'n 
ddatblygiad cadarnhaol oherwydd dros y blynyddoedd mae wedi bod yn anodd 
trefnu tiwtoriaid i'r plant gael gwersi ychwanegol mewn pynciau craidd.  
 
Rhoddodd y Panel sylw i’r adroddiad a chododd bwyntiau fel ganlyn –  

 

 Er pwysleisio na ddylid mesur llwyddiant mewn niferoedd yn unig a bod llwyddiant  
hefyd yn ymwneud â chanlyniadau, ansawdd a llesiant, cydnabu'r Panel y 
gostyngiad yn nifer y plant sy'n derbyn gofal yn ogystal â’r gostyngiad yn nifer y 
plant sy'n derbyn gofal ac sy’n newid ysgol. Holodd y Panel a ellir priodoli'r duedd i 
unrhyw ymyrraeth benodol ac os felly a ellir gwneud unrhyw welliant pellach. 

 
Dywedwyd wrth y Panel fod yr Awdurdod wedi buddsoddi mewn datblygu nifer o 
strategaethau ymyrraeth ac atal cynnar - Teuluoedd Gwydn, Teuluoedd yn Gyntaf, 
Tîm o Amgylch y Teulu - sydd â'r nod o leihau'r angen i blant fod yn derbyn gofal. 
Mae'r Awdurdod hefyd yn ceisio rhyddhau gorchmynion gofal lle mae asesiad yn 
cadarnhau ei fod er budd gorau'r plentyn a'i fod yn ddiogel i wneud hynny. O ran 
sefydlogrwydd ysgol, oherwydd y Cwricwlwm newydd a’r pwyslais ar lesiant, mae 
gan ysgolion bellach well dealltwriaeth o anghenion Plant sy'n Derbyn Gofal. Mae 
gan y Gwasanaeth Dysgu a’r Gwasanaeth Plant a Theuluoedd berthynas waith dda 
ac maent yn ceisio sicrhau’r canlyniadau gorau ar gyfer plant sy’n derbyn gofal ac ar 
gyfer plant bregus ond nad ydynt mewn gofal. 
 
Yn ogystal, mae'r Awdurdod wedi llwyddo i gael cyllid o’r Gronfa Gofal Canolraddol  
fel rhan o gynnig rhanbarthol ehangach mewn perthynas â mentrau Iechyd Meddwl i 
blant yn gyffredinol. Mae tri phrosiect isranbarthol yn cael eu sgopio ar hyn o bryd 
gyda Chynghorau Gwynedd ac Ynys Môn yn cwblhau sgôp prosiect gyda’i gilydd ar 
gyfer prosiect Penaethiaid Ysgol Rhithiol posib. 
 

 Wrth nodi'r data am gyraeddiadau addysgol plant sy'n derbyn gofal yr Awdurdod, 
awgrymodd y Panel y byddai'n ddefnyddiol pe bai modd ystyried cyflwyno'r data 
mewn ffordd wahanol - nododd y Panel ymhellach fod adrodd am gyraeddiadau 
gwirioneddol heb gyfeirio at berfformiad yn y gorffennol neu ganlyniadau a ragwelir 
yn golygu ei bod yn anodd i'r Panel asesu cynnydd, a nodi tueddiadau. 
 
Dywedwyd wrth y Panel bod lle i ailystyried y ffordd yr adroddir ar gyraeddiadau 
addysgol; efallai y gallai'r Gwasanaeth Dysgu a'r Gwasanaeth Plant dreialu dull 
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gwahanol erbyn cyfarfod y Panel ym mis Mehefin, 2020 i gynnwys Dangosyddion 
Perfformiad sy'n dangos a yw cynnydd addysgol y plant ar darged ynteu a oes 
angen cymorth ychwanegol arnynt, a thrwy hynny helpu'r Panel i graffu a herio 
perfformiad yn fwy effeithiol. 
 

 Nododd y Panel y gallai awdurdodau lleol eraill leoli plant yn Ynys Môn a gofynnodd 
am eglurhad o'r heriau y mae hynny’n eu hachosi o ran y ddarpariaeth iaith ac 
addysg. 
 
Eglurwyd wrth y Panel ei bod yn ofynnol i’r awdurdod a wnaeth y lleoliad, fel yr 
awdurdod cyfrifol, roi gwybod i’r Awdurdod hwn a’r Bwrdd Iechyd Lleol am y lleoliad 
pan fo’n lleoli plentyn yn Ynys Môn. Cadarnhaodd y Swyddog Cyswllt Addysg ar 
gyfer Plant sy’n Derbyn Gofal fod y sefyllfa wedi gwella o ran hysbysiadau a bod rhai 
ysgolion wedi cysylltu â hi i ofyn am gyngor mewn perthynas â phlant sydd wedi'u 
lleoli o ardal awdurdod lleol arall. Waeth ble mae plentyn wedi bod yn byw cyn cael 
ei leoli, mae'r Awdurdod yn derbyn gwybodaeth am ganlyniadau arholiadau'r plentyn 
er nad yw'r wybodaeth a rennir yn gyffredinol gan awdurdodau sy’n lleoli plant yn  
Ynys Môn yn ddigon cynhwysfawr, ac weithiau nid yw awdurdod lleoli yn hysbysu o 
gwbl. 
  

Cytunwyd i dderbyn a nodi’r adroddiad a chadarnhau’r camau isod – 
 

 Bod y Gwasanaeth Dysgu a'r Gwasanaeth Plant a Theuluoedd yn ystyried ar y 
cyd ffordd arall o gyflwyno gwybodaeth am gyraeddiadau addysgol plant sy'n 
derbyn gofal fel y gall y Panel ddilyn a chraffu ar eu cynnydd yn well.  

 Adroddiad Iechyd 
 
Cyflwynwyd adroddiad ystadegol gan BIPBC ar gyfer y cyfnod rhwng Ebrill, 2018 a 
Mawrth, 2019 i’w ystyried gan y Panel. Roedd yr adroddiad yn darparu data ar gyfer y 
cyfnod gan BIPBC mewn perthynas â phlant sy'n derbyn gofal a leolwyd gan chwe 
awdurdod Gogledd Cymru a hefyd blant a leolwyd yn rhanbarth Gogledd Cymru o'r tu 
allan i ffiniau'r Bwrdd Iechyd yn seiliedig ar hysbysiadau a dderbyniwyd gan awdurdodau 
lleol a chartrefi preswyl. 
 
Nododd y Panel y canlynol o'r adroddiad a gyflwynwyd  – 

 Yn ystod y cyfnod rhwng Ebrill, 2018 a Mawrth, 2019, roedd cyfanswm o 185 o blant 
yn derbyn gofal o dan gylch gwaith Ynys Môn, cynnydd o 12% ar y flwyddyn 
flaenorol (165). O'r 185 hynny, daeth lleoliadau 37 ohonynt i ben o fewn yr un 
cyfnod. 

 Yn ystod y cyfnod, lleolwyd cyfanswm o 42 o blant yn Ynys Môn o'r tu allan i Ogledd 
Cymru, gostyngiad o 16% ar y flwyddyn flaenorol (49). O'r 42 a leolwyd daeth 
lleoliad 23 ohonynt i ben o fewn yr un cyfnod. 

 Ar 31 Mawrth, 2019 roedd gan Ynys Môn 11 o blant wedi eu lleoli o fewn amrywiol 
Grwpiau Comisiynu Clinigol y tu allan i Ogledd Cymru - darparwyd manylion yn yr 
adroddiad ynghylch gyda pha awdurdodau lleol y lleolwyd y plant. 

 Ar 31 Mawrth, 2019, roedd 19 o blant yn derbyn gofal wedi eu lleoli ar Ynys Môn 
gan Grwpiau Comisiynu Clinigol o’r tu allan i Ogledd Cymru - darparwyd manylion 
yn yr adroddiad am yr awdurdodau oedd wedi eu lleoli.  

 Bu gwelliant sylweddol ym mhrydlondeb yr hysbysiadau a dderbyniwyd yn ystod 
2018/19 o gymharu â'r flwyddyn flaenorol. Yn achos Ynys Môn, cyflwynwyd 86% o’r 
hysbysiadau cyn pen 5 niwrnod gwaith fel y penodir gan Lwybr Hysbysu GIG Cymru 
ar gyfer Plant sy'n Derbyn Gofal o’i gymharu â 66% yn 2017/18. Gall oedi o ran 
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hysbysu beryglu’r gallu i gwrdd â dyddiad targed Llywodraeth Cymru o 28 diwrnod 
gwaith ar gyfer cwblhau asesiad iechyd cychwynnol.  
 
Dywedodd Liz Fletcher o BIPBC wrth y Panel fod y Bwrdd Iechyd yn yr ychydig 
wythnosau diwethaf, gyda chyllid o’r Gronfa Gofal Canolraddol, wedi penodi nyrs 
ychwanegol i weithio gyda'r Nyrs Plant sy’n Derbyn Gofal ar gyfer Gwynedd a’r Nyrs 
Plant sy’n Derbyn Gofal ar gyfer Ynys Môn ac y bydd hynny’n rhyddhau mwy o 
amser i'r Nyrs ar gyfer Ynys Môn wneud mwy o waith yn lleol yn y sir. Mae'r Bwrdd 
Iechyd yn rhannu gwybodaeth mewn perthynas ag Iechyd Plant, ac mae cofnodion 
iechyd plant yn cael eu trosglwyddo rhwng awdurdodau a gallai hynny fod yn llwybr 
ar gyfer rhannu gwybodaeth gyda'r Gwasanaeth Dysgu am blant oed ysgol sy'n 
derbyn gofal ac sy'n dod i Ynys Môn. 
 
Cadarnhaodd y Swyddog Cyswllt Addysg ar gyfer Plant sy’n Derbyn Gofal ei bod yn 
gweithio'n agos gyda'r Nyrs Plant sy’n Derbyn Gofal yn Ynys Môn a oedd yn haws 
oherwydd eu bod wedi'u cydleoli yn yr un swyddfeydd. 
 
Wrth drafod pwysigrwydd rhannu gwybodaeth, nododd y Panel fod angen gosod y 
broses ar gyfer gwneud hynny ar sail ffurfiol ac na ddylai fod yn orddibynnol ar 
unigolion. Os oes proses ffurfiol, dylid ei dilyn. Nododd y Panel ymhellach, er bod y 
trefniadau yn effeithiol ar hyn o bryd efallai rhwng y Nyrs Plant sy’n Derbyn Gofal a’r 
Swyddog Cyswllt Addysg ar gyfer Plant sy’n Derbyn Gofal, gall y sefyllfa newid a 
gallai’r ddolen ar gyfer rhannu gwybodaeth gael ei thorri pe bai'r Bwrdd Iechyd yn 
penderfynu adleoli swydd Nyrs PDG Ynys Môn er enghraifft. 
 
Dywedodd yr Uwch Reolwr Llesiant Addysg fod gan yr Awdurdod Addysg Lleol  
ddyletswydd statudol i reoli'r broses derbyniadau i ysgolion; er bod ysgolion yn 
gwneud ymholiadau am blant i’w derbyn mewn ysgolion, efallai bod lle i dynhau'r 
broses ymhellach er mwyn sicrhau y cymerir yr holl anghenion i ystyriaeth - 
cadarnhaodd y byddai'n edrych ar y broses i sefydlu a ellir / lle gellir gwneud 
gwelliannau. 
 

Cytunwyd i nodi'r adroddiad a diolch i BIPBC am y wybodaeth a chadarnhau’r  
camau canlynol - 
 
Bod swyddogion yn edrych ar y broses ar gyfer rhannu gwybodaeth / hysbysu ac 
os oes proses ffurfiol, ystyried sut i sicrhau ei bod yn cael ei gweithredu'n gyson. 
 

 Adroddiad y Tîm Lleoli Plant 
 
Cyflwynwyd adroddiad y Tîm Lleoli Plant i'w ystyried gan y Panel. 

 

 Er bod nifer y Plant sy'n Derbyn gofal yn parhau i fod yn 157, sy’n ffigwr tebyg i’r 
cyfanswm ar ddiwedd Chwarter 2 y llynedd (158), mae natur y lleoliadau wedi newid 
gyda 10 yn fwy o blant wedi eu lleoli gyda Gofalwyr Maeth yr Awdurdod Lleol. Mae 
lleoliadau gyda Gofalwyr Maeth yr Awdurdod Lleol yn 30% o leoliadau'r Awdurdod 
hyd at ddiwedd mis Medi, 2019. 

 Mae gan yr Awdurdod 8 yn fwy o Ofalwyr Maeth nag yn yr un cyfnod y llynedd ac 
mae 2 asesiad Maethu Prif Ffrwd Ffurflen F yn mynd rhagddynt. Mae dau asesiad 
pellach wedi eu gohirio am y tro oherwydd amgylchiadau teuluol personol. 

 Er na chafwyd cadarnhad pryd y bydd yr arolygiad maethu nesaf yn cael ei gynnal, 
mae'r tîm yn gweithio'n galed iawn i sicrhau y bydd yn barod amdano a bydd 
hynny’n parhau i fod yn flaenoriaeth i 2020. 

 Mae'r Fforwm Gofal Maeth yn parhau i gwrdd a datrys materion wrth iddynt godi. 
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 Mae swydd i gefnogi Gofalwyr Maeth Personau Cysylltiedig y Gwasanaeth wedi'i 
hychwanegu at y strwythur a bydd yn cefnogi aelodau o'r teulu sy'n ofalwyr maeth a 
thrwy hynny’n lleihau'r ddibyniaeth ar Weithiwr Cymdeithasol i ddarparu'r 
gefnogaeth. 

 Mae gwaith ar lefel ranbarthol a chenedlaethol yn parhau i esblygu gyda phwyslais 
arbennig ar recriwtio Gofalwyr Maeth newydd, a chadw’r Gofalwyr Maeth cyfredol. 
Bydd y Gwasanaeth yn parhau i gymryd rhan yn y gwaith sy’n mynd rhagddo mewn 
perthynas â'r Fframwaith Maethu Cenedlaethol. 

 Mae recriwtio a chadw staff hefyd yn parhau i fod yn uchel ar agenda'r Gwasanaeth 
Maethu yn Ynys Môn a'r prif yrrwr yw'r Cynnig Newydd (pecyn o fuddion i Ofalwyr 
Maeth Ynys Môn) sydd wedi cael effaith gadarnhaol ar recriwtio a chadw ers ei 
gyflwyno. 
  

Rhoddodd y panel sylw i’r adroddiad a gwnaed y pwyntiau canlynol – 
 

 Nododd a chroesawodd y Panel y diddordeb cynyddol mewn maethu; gofynnodd  
y Panel beth ellid ei wneud i adeiladu ymhellach ar lwyddiant y Cynnig Newydd 
er mwyn cynnal y momentwm o ran recriwtio a chadw gofalwyr. 
 
Dywedwyd wrth y Panel bod y Gwasanaeth yn ystyried ystod o syniadau i 
sicrhau bod Maethu yn cadw ei broffil uchel ac yn aros yn y newyddion yn ystod 
y flwyddyn nesaf e.e. trwy ddefnyddio ceir trydan y Cyngor i roi cyhoeddusrwydd 
i Faethu, neu gynllun plannu coed y gall plant sy'n derbyn gofal gymryd rhan 
ynddo, gyda’r ddau yn cysylltu â’r thema Gofalu am y Dyfodol. 
 

 Nododd y Panel fod y cyfeiriadau at y Gwasanaeth Mabwysiadu yn yr adroddiad 
yn gyfyngedig a gofynnodd a adroddir yn ddigonol ar hyn o bryd am brosesau, 
trefniadau a pherfformiad yn y maes Mabwysiadu. 
 
Dywedwyd wrth y Panel ei fod wedi cael adroddiad blynyddol yn flaenorol gan 
Wasanaeth Mabwysiadu Gogledd Cymru. Gan fod y Gwasanaeth wedi ei  
adolygu a’i ailstrwythuro yn ddiweddar, gallai fod yn amser priodol i wahodd y 
Gwasanaeth i fynychu cyfarfod o'r Panel Rhiant Corfforaethol. Awgrymwyd a 
chytunwyd y dylid estyn gwahoddiad i fynychu cyfarfod y Panel ym mis Mehefin, 
2020 ac y byddai’r Rheolwr Gwasanaethau Plant yn rhoi trosolwg o’r 
gwasanaeth mabwysiadu ar gyfer y cyfarfod nesaf. 

 
Cytunwyd i dderbyn a nodi'r adroddiad a chadarnhau’r camau canlynol – 
 

 Gwahodd Gwasanaeth Mabwysiadu Gogledd Cymru i gyfarfod y Panel ym 
mis Mehefin, 2020. 

 Bod y Rheolwr Gwasanaethau Plant yn rhoi trosolwg o'r gwasanaeth 
Mabwysiadu i'r Panel yn ei gyfarfod nesaf ym mis Mawrth, 2020. 

 

5 PLANT SY’N DERBYN GOFAL A GWOBRAU SÊR I BOBL IFANC 

Rhoddodd y Swyddog Cyswllt Addysg ar gyfer Plant sy’n Derbyn Gofal gyflwyniad 
Powerpoint i’r Panel a oedd yn dangos rhai o uchafbwyntiau a gweithgareddau’r Gwobrau 
Sêr / Diwrnod Hwyl ar gyfer plant a phobl ifanc sy’n derbyn gofal a gynhaliwyd yn Ysgol 
Uwchradd Bodedern ar 21 Medi, 2019. 

Ar ran y Panel, diolchodd y Cadeirydd i bawb a gymerodd ran yn y digwyddiad ac a fu’n  
rhan o'r trefniadau. 

  



 

8 
 

6 CYFARFOD NESAF 

Nodwyd bod cyfarfod nesaf y Panel Rhiant Corfforaethol wedi ei drefnu ar gyfer dydd 
Mawrth, 17 Mawrth, 2020 am 10.00 o’r gloch y bore. 

 

                                         Mrs Annwen Morgan  
                                                     (Cadeirydd)  


