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CYNLLUN GOFAL A CHYMORTH PLENTYN / PERSON IFANC(RHAN 6)

Enw

Dyddiad
Geni

I gyd wedi’u
nodi’n
barod?

Rhif
Cyfeirnod
Personol

Rhif GIG

Ethnigrwydd Dewis
Iaith

Crefydd

Amdanaf i
Mae’n well gennyf i gael fy ngalw’n:

(Ysgol, ffrindiau, pwy rydw i'n byw â nhw, pethau rydw i'n hoffi eu gwneud, pethau nad ydw
i'n eu hoffi, yr hyn rwy'n dda’n ei wneud, pethau diddorol amdanaf, pethau sy'n bwysig i mi)
Blwch estynadwy

Cipolwg ar fy hanes:
Blwch estynadwy

Pam ydw i dan ofal yr Awdurdod Lleol? (Ysgrifennwch yn uniongyrchol at y plentyn / person
ifanc)
Blwch estynadwy

Aelodau arwyddocaol o Deulu’r Plentyn:
Perthynas

Enw

Dyddiad
Geni

Cyfeiriad

Ffôn

E-bost

Wedi’u cynnwys
yn barod a rhesi
i’w hestyn isod?
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Caniatâd
Cafwyd caniatâd y plentyn a / neu bobl â chyfrifoldeb rhiant trwy’r ymarferydd er mwyn
casglu a rhannu gwybodaeth sydd wedi'i chynnwys yn y cynllun hwn
Dan Ddeddf Diogelu Data (2018), mae'n ofynnol i ni gasglu a chofnodi gwybodaeth mewn
perthynas â'n cyswllt â theuluoedd. NID yw'n angenrheidiol i ni ofyn i chi am ganiatâd
ynghylch defnyddio'ch gwybodaeth at y diben hwn, er y gall y Cyngor ofyn am eich
caniatâd a'ch cydweithrediad i sicrhau eich bod yn cael cynnig y gefnogaeth orau sydd ar
gael.
Gweler Hysbysiad Preifatrwydd y Cyngor ar wefan y Cyngor.
Do/Naddo?

Os ‘Do’, ydi’r caniatâd yn un ysgrifenedig
ynteu llafar?

Enw’r person sy’n caniatáu a’i berthynas i’r plentyn:

Os na chafwyd caniatâd, nodwch pam:
Blwch estynadwy

Cydgysylltu’r Cynllun
Enw’r cydgysylltydd
(Gweithiwr Cymdeithasol)

Rôl

Sefydliad

Ffôn

E-bost

Gwybodaeth Ychwanegol

Dyddiad pan aeth y plentyn ‘i ofal’:
DD MM BBBB

Dyddiad adolygiad nesaf y Cynllun Gofal a Chymorth (Rhan 6)
DD MM BBBB
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Os yw’r plentyn dan gynllun gwarchod gofal a chymorth ar hyn o bryd, beth oedd dyddiad y
cofrestru?
DD MM BBBB

Manylion unrhyw gyfnodau blaenorol o ofal:
Eu nodi’n barod?

Nod cyffredinol y lleoliad:
Blwch estynadwy

Oes gan y plentyn anghenion cyfathrebu y tu hwnt i anghenion ei gyfoedion, y mae angen
cefnogaeth arbenigol arno i fynegi ei farn a'i ddymuniadau? Os ‘oes’, pa gefnogaeth sydd ei
hangen a pha gamau a gymerwyd?
Blwch estynadwy

Cofnod o Gynnig Rhagweithiol Mewnol:
Dyddiad y cynigiwyd i’r plentyn gyfarfod ag eiriolwyr ynghylch y cynnig rhagweithiol:
DD MM BBBB






A dderbyniodd y plentyn y cynnig o gyfarfod ynghylch y Cynnig Rhagweithiol?
Os naddo, pam ddim?
Os do, a roesoch wybod i'r plentyn y byddech chi'n trosglwyddo ei fanylion i'r
darparwr eiriolaeth?
Pa ddyddiad y cyfarfu'r eiriolwr â'r plentyn?
Yn dilyn y cyfarfod ynghylch y Cynnig Rhagweithiol, a ddewisodd y plentyn barhau i
gwrdd â'r eiriolwr?

Blwch estynadwy
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Oes ymwelydd annibynnol wedi’i benodi i’r plentyn?
Blychau √/x
Enw

Sefydliad

Amlder yr
Cyfeiriad
ymweliadau

Ffôn

E-bost

Yr Hyn sy’n Bwysig i’r Plentyn
Y canlyniad
personol y mae’r
plentyn yn ei
ddymuno

Y Camau sy’n
ofynnol i ategu’r
canlyniad personol
a ddymunir

Sut y byddwn yn
gwybod y ceir y
canlyniad?

Person/sefydliad
cyfrifol

Dyddida cwblhau yr
anelir ato

Cynnydd

Y gallu i greu
rhagor o
flychau isod

Cynllun Lleoli
Statws Cyfreithiol:
Ei nodi’n barod? E.e. Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth
Dyddiad dechrau’r statws cyfreithiol mwyaf diweddar:
DD MM BBBB

Math y Lleoliad:
Ei nodi’n barod? e.e. Lleoliad gyda’r Rhieni
Dyddiad dechrau’r lleoliad mwyaf diweddar:
DD MM BBBB

Os lleoliad gyda’r rhieni ydi’r trefniant yma, ydi’r cytundeb wedi’i lofnodi/ei gymeradwyo
gan y sawl sy’n gwneud penderfyniadau dros yr Asiantaeth?
Blychau √/x
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Manylion y Gofalwr/Darparwr Maeth
Math y Lleoliad

Enw

Cyfeiriad

Rhif Ffôn

E-bost

Cefnogaeth ariannol i’w rhoi i’r lleoliad ar gyfer magwraeth y plentyn:

Blwch estynadwy?

Cynllun Wrth Gefn os nad yw’r lleoliad yn bosib rhagor:
Blwch estynadwy?

Camau i’w cymryd er mwyn terfynu’r trefniant (Arweiniad; i gynnwys trefniadau i blentyn
fynd yn ôl i fyw gyda person â ‘chyfrifoldeb rhiant’):
Blwch estynadwy

Amlder ymweliadau’r gweithiwr cymdeithasol â’r plentyn:
Blwch estynadwy

Trefniadau am ofal seibiant, os yw’n berthnasol:
Enw’r gofalwr

Cyfeiriad

Rhif Ffôn

Amlder y Seibiant

Amlder ymweliadau’r Gweithiwr
Cymdeithasol

Gweithwyr Proffesiynol sy’n Rhan o Fywyd y Plentyn:
Rôl

Enw

Sefydliad/Cyfeiriad

Ffôn

Cyfeiriad
E-bost

Swyddog Adolygu Annibynnol
Ymgynghorydd Personol (os
yw’n berthnasol)
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Gofalwr: (gofalwr maeth/
person
cysylltiedig/rhiant/darparwr)
Gweithiwr Cymdeithasol
Goruchwylio
Tîm Dyletswydd mewn
Argyfwng (y tu allan i oriau)
Nyrs Iechyd Arbenigol
Ymwelydd Iechyd/Nyrs Ysgol
Sefydliad Addysgol
Ymgynghorydd Addysgol
Cyfiawnder Ieuenctid

Gweithiwr Teuluoedd Cryf
Y gallu i greu rhagor o flychau
isod

Anghenion y Plentyn
Gofal ac Arferion Sylfaenol (yn cynnwys unrhyw anghenion deietegol, trefniadau cysgu):
Blwch estynadwy

Sgiliau/Anghenion Hunanofalu
Blwch estynadwy

Perthnasau Teuluol a Chymdeithasol
Blwch estynadwy
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Beth oedd y trefniadau ar gyfer treulio amser gyda theulu a ffrindiau ar ddiwedd yr achos
cyfreithiol (os yw’n berthnasol)?
Gyda phwy?

Lleoliad

Amseroedd/Amlder

Pwrpas

Y gallu i greu rhagor o
flychau isod

Trefniadau ar gyfer treulio amser gyda theulu a ffrindiau:
Gyda phwy?

Lleoliad

Amseroedd/Amlder

Pwrpas

Y gallu i greu rhagor o
flychau isod

Os yw’n berthnasol, manylion unrhyw Orchmynion Llys sy'n ymwneud â chysylltiad â'r
plentyn dan adran 34 Deddf Plant (1989) neu adran 95 Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a
Llesiant (Cymru) (2014):
Blwch estynadwy

Anghenion Diogelwch (Yn cynnwys materion mewn perthynas â chamfanteisio)
Blwch estynadwy

Anghenion Gofalu Diogel (e.e. trefniadau os bydd plentyn yn mynd ar goll o’r lleoliad,
trefniadau diogelwch ynghylch ffonau symudol â’r rhyngrwyd)
Blwch estynadwy

Anghenion Emosiynol/Ymddygiadol
Blwch estynadwy

Anghenion Cymdeithasol/Hamdden/Diwylliannol/Crefyddol
Blwch estynadwy
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Gweithgareddau y mae angen ariann ar eu cyfer yn ychwanegol at y lwfans arferol:
Blwch estynadwy

Swm yr arian poced wythnosol a’r cyfrifoldeb am ei roi:
Blwch estynadwy

Oes gan y plentyn gyfrif banc?
Blwch √ Blwch x
Os x, pa bryd gaiff cyfrif ei agor a faint gaiff ei gynilo?
Blwch estynadwy

Oes cynilion i’w trosglwyddo o leoliad blaenorol?
Blwch estynadwy

Ydi’r Plentyn yn derbyn Taliad Annibynnol Personol?
Blwch √ Blwch x
os ‘√’, nodwch ddyddiad a swm:
DD MM BBBB
£
Os ‘x’, trefniadau ar gyfer gwneud cais, os yw’n berthnasol:
Blwch estynadwy

Anghenion Hunaniaeth
Blwch estynadwy
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Anghenion Iechyd:
Gweithiwr Iechyd
Proffesiynol

Enw

Cyfeiriad

Rhif Ffôn

E-bost

Meddyg Teulu
Deintydd
CAMHS
Dyddiad yr Asesiad Iechyd Mwyaf Diweddar:
DD MM BBBB
Dyddiad yr Asesiad Deintyddol Mwyaf Diweddar:
DD MM BBBB

Manylion Hanes Corfforol a Meddyliol /Anghenion Corfforol ac Iechyd Meddwl Cyfredol y
Plentyn, gan gynnwys unrhyw anghenion a gyfyd yn sgil anabledd:
Blwch estynadwy

Manylion unrhyw offer/addasiadau arbenigol sydd eu hangen:
Math yr offer

Asiantaeth sy’n gyfrifol am ei ddarparu, ei
gynnal a’i gadw a’i newid

Costau Cysylltiedig

Manylion unrhyw feddyginiaeth a ddefnyddir gan y plentyn:
Enw a math y feddyginiaeth

Pwrpas

Person sy’n ei rhoi

Amlder/Amseru

Estyn rhagor o
flychau isod
Manylion imiwneiddiadau’r plentyn:
Imiwneiddio

Dyddiad

Dyddiad y Bwriedir ei Gael

Estyn rhagor o flychau isod
Anghenion Addysg/Hyfforddiant
Darpariaeth/Cyflogwr

Person Cyswllt
Dynodedig

Cyfeiriad

Rhif Ffôn

E-bost
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Trefniadau ar gyfer darparu cymorth addysg arbenigol/addysgol ychwanegol:
Blwch estynadwy

Trefniadau ar gyfer sicrhau y darperir addysg os nad yw’r plentyn mewn ysgol neu leoliad
addysgol arall:
Blwch estynadwy

Dyddiad y Cynllun Addysg Personol mwyaf diweddar:
DD MM BBBB
Trefniadau ar gyfer cludiant i’r ysgol ac oddi yno, gan gynnwys gweithgareddau
allgwriciwlaidd:
Blwch estynadwy

Newidiadau a gynlluniwyd i drefniadau oedd eisoes wedi’u gwneud (e.e. o ganlyniad i
leoliad):
Blwch estynadwy

Cyfrifoldebau Dirprwyedig
Maes Dirprwyo

Caniatâd yn ofynnol

Aros dros nos (Hyd at dair
noson yn olynol) *
Ymweld â ffrindiau *
Gweithgareddau wedi'u trefnu
(ac eithrio gweithgareddau
peryglus) *
Gweithgareddau peryglus (e.e.
dringo creigiau) **
Ymuno â sefydliadau crefyddol
**
Torri/ lliwio’r gwallt *
Tyllu'r corff **
Ffotograffau ar gyfer
cyhoeddusrwydd a
gweithgareddau cyfryngol
eraill **

Blwch √ Blwch x

Person y rhoddwyd yr Awdurdod
Dirprwyedig iddo

Blwch √ Blwch x
Blwch √ Blwch x
Blwch √ Blwch x
Blwch √ Blwch x
Blwch √ Blwch x
Blwch √ Blwch x
Blwch √ Blwch x
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Meddu ar ffôn symudol a’i
ddefnyddio *
Defnyddio’r cyfryngau
cymdeithasol *
Gwneud cais am basbort ***
Penderfyniadau ynghylch
cyswllt ***
Gwneud Cais am Rif Yswiriant
Gwladol ***
Yfed alcohol ***
Trefniadau ar gyfer gwarchod
plant / seibiant ***
Trefniadau ar gyfer cael at y
cyfryngau cymdeithasol ***
Arall:

Blwch √ Blwch x
Blwch √ Blwch x
Blwch √ Blwch x
Blwch √ Blwch x
Blwch √ Blwch x
Blwch √ Blwch x
Blwch √ Blwch x
Blwch √ Blwch x
Blwch √ Blwch x

Os arall, rhowch fanylion:
Blwch estynadwy

Trefniadau ar gyfer rhoi neu ddal yn ôl ganiatâd i archwiliad neu driniaeth feddygol neu
ddeintyddol:
Math y Driniaeth

Caniatâd yn ofynnol

Archwiliadau ac ymyriadau
llawfeddygol neu feddygol a
deintyddol brys (gan gynnwys
anaesthetig) **
Asesiad / ymyrraeth / triniaeth
feddygol a deintyddol arferol a chael a
rhannu gwybodaeth iechyd berthnasol
y mae ymarferydd meddygol cymwys
(gan gynnwys y rhai a nodir mewn
meddygfa Gofal Awdurdod Lleol) yn
barnu ei fod yn gymesur *
Imiwneiddiadau: Gellir cael caniatâd i
imiwneiddio gan y person â
chyfrifoldeb rhiant, fesul achos, yn ôl
yr angen (e.e. pan fydd yn amser cael
imiwneiddiadau)
Ymyrraeth / triniaeth lawfeddygol
wedi'i chynllunio y mae ymarferydd
meddygol â chymwysterau priodol yn
barnu ei bod er lles y plentyn *
Asesiadau ac ymyriadau seiciatrig /
seicolegol **
Apwyntiadau / profion / presgripsiynau
optegydd *

Blwch √ Blwch x

Person ag Awdurdod Dirprwyedig

Blwch √ Blwch x

Blwch √ Blwch x

Blwch √ Blwch x

Blwch √ Blwch x
Blwch √ Blwch x
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Rhoi meddyginiaethau heb
bresgripsiwn (e.e. paracetamol) *
Defnyddio a darparu offer arbenigol
(e.e. bwydo drwy diwb / cathetr) **
Defnyddio dulliau atal cenhedlu ***
Arall:

Blwch √ Blwch x
Blwch √ Blwch x
Blwch √ Blwch x
Blwch √ Blwch x

Os ‘arall’, rhowch fanylion:
Blwch estynadwy

Unrhyw gyfarwyddiadau penodol ynghylch darparu gofal meddygol:
Blwch estynadwy

Trefniadau ar gyfer rhoi neu ddal yn ôl ganiatâd ar gyfer materion yn ymwneud ag addysg:
Caniatâd yn ofynnol

Cyswllt dyddiol â'r ysgol a
chyfrifoldeb am gytundeb
cartref / ysgol *
Mentrau a gweithgareddau
addysg (e.e. clwb gwaith
cartref) *
Presenoldeb mewn
nosweithiau rhieni / agored a
digwyddiadau eraill yn yr
ysgol*
Mynd ar dripiau dydd ysgol *
Mynd ar dripiau ysgol dros nos
yn y DU *
Mynd ar dripiau dros nos y tu
allan i'r DU **
Defnyddio cyfrifiaduron yn yr
ysgol *
Newid ysgol ***
Lluniau ysgol *
Cael eich gweld gan nyrs /
meddyg ysgol *
Rhoi caniatâd i'r ysgol roi
meddyginiaeth **
Addysg perthynas iach *
Cyfarfod â staff yr ysgol *

Person y rhoddwyd yr Awdurdod
Dirprwyedig iddo

Blwch √ Blwch x
Blwch √ Blwch x
Blwch √ Blwch x

Blwch √ Blwch x
Blwch √ Blwch x
Blwch √ Blwch x
Blwch √ Blwch x
Blwch √ Blwch x
Blwch √ Blwch x
Blwch √ Blwch x
Blwch √ Blwch x
Blwch √ Blwch x
Blwch √ Blwch x
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Caniatâd dirprwyedig:
* Caniatâd wedi'i ddirprwyo i'r darparwr gofal oni bai bod rheswm penodol dros beidio
wedi’i gofnodi ar y ffurflen hon
** Gellir dirprwyo caniatâd i'r darparwr gofal
*** Fel rheol, ni chaiff caniatâd ei ddirprwyo i'r darparwr gofal

Enw’r personau â chyfrifoldeb
rhiant

Llofnod y personau â
chyfrifoldeb rhiant

Dyddiad

Rydw i / Ni, sydd â
cyfrifoldeb rhiant
am y plentyn a
enwir yn y cynllun
hwn, yn cytuno i
ddirprwyo caniatâd
fel y manylir uchod
tra bydd ef / hi yn
eu gofal nhw, os na
fernir bod y plentyn
yn gallu rhoi ei
ganiatâd ei hun.
Os nad yw'r unigolyn sydd â chyfrifoldeb rhiant wedi llofnodi'r awdurdod dirprwyedig,
nodwch pam:
Blwch estynadwy

Rydw i / Rydym ni’n cytuno i gadw at baramedrau'r câniatad a ddirprwywyd i mi / ni ar gyfer
y plentyn a enwir yn y cynllun hwn, fel y manylir uchod, tra ei fod ef / hi yn ein gofal ni, os na
fernir bod y plentyn yn gallu rhoi ei ganiatâd ei hun:
Enw’r gofalwr (gofalwyr)

Llofnod

Dyddiad

Enw’r personau priodol

Llofnod

Dyddiad

Cadarnhaf fod y penderfyniadau a ddirprwywyd a nodir yn y cynllun hwn er lles y plentyn:
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Enw Gweithiwr
Cymdeithasol y plentyn

Llofnod

Dyddiad

Enw’r Gweithiwr
Cymdeithasol Goruchwylio

Llofnod

Dyddiad

Rhoddaf, trwy hyn, awdurdod ar gyfer dirprwyiadau manwl y plentyn a enwir yn y cynllun
hwn
Enw Pennaeth y
Gwasanaeth/ Yr Uwchreolwr Enwebedig

Llofnod

Dyddiad

Barn yr holl bartïon
Sylwadau’r plentyn ar y cynllun hwn. Nodwch feysydd anghytuno:
Blwch estynadwy

Os yw'r plentyn dros un ar bymtheg oed ac yn gofyn am ei lety gwirfoddol ei hun, llofnod y
plentyn sy'n gofyn am y lleoliad:
Enw’r plentyn

Llofnod

Dyddiad

Sylwadau’r rhieni/gofalwyr ar y cynllun hwn. Nodwch feysydd anghytuno:
Blwch estynadwy

Os gwneir y lleoliad hwn yn yn wirfoddol (a76 Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant
(Cymru) (2014), llofnod caniatâd unigolyn â chyfrifoldeb rhiant i wneud y lleoliad:
Enw’r person â chyfrifoldeb
rhiant

Perthynas â’r plentyn

Llofnod

Dyddiad
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Sylwadau’r gweithiwr cymdeithasol ar y cynllun hwn. Nodwch feysydd anghytuno:
Blwch estynadwy

Sylwadau’r Swyddog Adolygu Annibynnol ar y cynllun hwn. Nodwch feysydd anghytuno:
Blwch estynadwy

Wrth dderbyn y lleoliad hwn, mae'r gofalwr maeth / darparwr gofal a enwir yn ymrwymo i
gydymffurfio'n llawn â thelerau'r cytundeb gofal maeth / gofal a chydweithredu bob amser
â'r awdurdod cyfrifol ynghylch unrhyw drefniadau y mae'n eu gwneud ar gyfer y plentyn a
enwir.
Dylai gofalwyr / darparwyr fod yn barod i fynd i adolygiadau, cyfarfodydd cynllunio gofal a
chyfarfodydd eraill. Cynhelir adolygiad o gynllun gofal a lleoliad y plentyn fel y’i nodir mewn
canllawiau statudol. Dylai'r cytundeb lleoli gael ei adolygu yn unol â'r trefniadau adolygu
plant sy'n derbyn gofal.
Enw

Rôl

Llofnod

Dyddiad

Dylid rhoi copïau o’r ffurflen hon ar ffeiliau achos y gofalwyr maeth / darparwr a’r plentyn
/ person ifanc. Dylid rhoi copïau i'r rhieni a'r plentyn / person ifanc. Dylai’r gofalwr maeth
/ darparwr, y gweithiwr cymdeithasol goruchwylio, y gweithiwr cymdeithasol gofal plant,
y plentyn / person ifanc a’r rhieni fynd i gyfarfod cytundeb lleoliad (onid yw'n amhriodol
cynnwys y plentyn / person ifanc neu'r rhiant).
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