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CYFLWYNIAD 

Cafodd Plentyn J, testun yr Adolygiad Achos Difrifol hwn, ei eni ar 6 Mehefin 2009, y trydydd 

plentyn i’w rieni genedigol. 

Ar 30 Mawrth 2012, canfuwyd J, oedd yn 2 flynedd a 9 mis oed ar y pryd, yn farw ynghyd â’i 

fam yn eu cartref. Roeddynt yn byw yn y cartref gyda thad J a dwy chwaer hŷn.  

Cafodd tad J ei arestio yn y fan a’r lle, ac ar 1 Ebrill 2012 fe’i cyhuddwyd o lofruddio Plentyn J 

a mam Plentyn J. I ddechrau, fe’i cadwyd ef yn y carchar, ond ar ôl asesiad gan seiciatrydd 

fe'i symudwyd i uned iechyd meddwl ddiogel.  

Ar 31 Gorffennaf 2012, plediodd tad Plentyn J yn euog i ddynladdiad Plentyn J a mam 

Plentyn J, ac yn ddieuog i’w llofruddiaethau, a’i amddiffyniad oedd nad oedd yn llwyr gyfrifol 

(diminished responsibility).  Fe’i dedfrydwyd ar 24 Awst ac fe’i cadwyd yn y ddalfa am gyfnod 

amhenodol dan ddarpariaethau Deddf Iechyd Meddwl 1983. 

Roedd Bwrdd Lleol Diogelu Plant Gwynedd a Môn yn cytuno bod achos Plentyn J yn dod o 

dan y meini prawf ar gyfer cynnal Adolygiad Achos Difrifol yn unol â Rheoliad 4 yn 

Rheoliadau Byrddau Lleol Diogelu Plant (Cymru) 2006. 

Gan fod cyfrifoldeb statudol ar Bartneriaeth Diogelwch Cymunedol Gwynedd i gynnal 

Adolygiad Lladdiad Domestig mewn perthynas â mam Plentyn J, cytunwyd y byddai yna 

Banel Adolygiad Achos Difrifol / Adolygiad Lladdiad Domestig ar y Cyd i ateb gofynion y 

ddwy broses. 

Oherwydd amryw o ffactorau, cafwyd cyfnod o oedi sylweddol yn y broses hon. 

YR ADOLYGIAD ACHOS DIFRIFOL 

Cylch Gorchwyl 

Pwrpas yr Adolygiad Achos Difrifol: 

• Sefydlu a oes unrhyw wersi i’w dysgu o’r achos hwn ynghylch y ffordd y mae 

gweithwyr proffesiynol ac asiantaethau yn cydweithio i ddiogelu plant.  

• Adnabod yn glir beth yw’r gwersi, sut y gweithredir arnynt, a beth a ddisgwylir i 

newid o ganlyniad i hyn. 

• Adnabod arfer dda. 

• Ystyried a oedd camau gweithredu pob asiantaeth yn unol â deddfwriaethau, 

rheoliadau a chyfarwyddiadau statudol perthnasol, Gweithdrefnau Amddiffyn Plant 

Cymru Gyfan a pholisïau a gweithdrefnau’r asiantaethau.  
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Sgôp yr Adolygiad Achos Difrifol: 

• Bydd y cyfrifoldeb am oruchwylio, ymgynnull a chadeirio’r Adolygiad Achos Difrifol 

yn aros gyda Phanel Adolygiad Achos Difrifol Bwrdd Lleol Diogelu Plant Gwynedd a 

Môn. 

• Cadeirydd Annibynnol Panel yr Adolygiad Achos Difrifol yw Cyfarwyddwr 

Cynorthwyol y Gwasanaethau Plant yn Barnardo’s. 

• Bydd yr Awdur Annibynnol yn cael ei argymell gan Banel yr Adolygiad Achos Difrifol 

ac yn cael ei gomisiynu gan y Bwrdd Lleol Diogelu Plant. 

• Y cyfnod dan sylw yn yr Adolygiad Achos Difrifol oedd 4 Tachwedd 2008 – 30 Mawrth 

2012.  

• Nid yw Arolygaeth Iechyd Cymru wedi cynnal Adolygiad Iechyd Meddwl allanol hyd 

yma. 

• Bydd gwybodaeth berthnasol ynglŷn â’r teulu ehangach yn cael ei chynnwys, a bydd 

aelodau perthnasol o’r teulu genedigol ehangach yn cael cyfle i gael eu cynnwys yn 

yr adolygiad, a chyfrannu iddo. 

Y Panel Adolygiad Achos Difrifol ac Adolygiad Lladdiad Domestig ar y Cyd: 

Mae aelodaeth y Panel yn cynnwys cynrychiolaeth o’r asiantaethau a’r sefydliadau a ganlyn: 

Iechyd Cyhoeddus Cymru, Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, Heddlu Gogledd Cymru, 

Cyngor Gwynedd, Partneriaeth Diogelwch Cymunedol Gwynedd, Hafal a Gwasanaethau 

Trais yn y Cartref De Gwynedd. 

Mae’r Panel ar y Cyd wedi cyfarfod naw gwaith, ac mae Awdur Trosolwg Annibynnol yr AAD 

wedi cwrdd ag awduron yr Adroddiadau Rheoli Mewnol ar wahân ar un achlysur. 

Fe wnaeth Awdur Trosolwg Annibynnol yr AAD weithio’n agos gyda Chadeirydd y Panel ar y 

Cyd ac awdur yr Adolygiad Lladdiad Domestig trwy gydol y broses hon. 

Amserlen yr Adolygiad  

Yr amserlen wreiddiol ar gyfer cwblhau’r adolygiad oedd chwe mis o ddyddiad ei gomisiynu, 

Mai 2012. Oherwydd cyfuniad o ffactorau, nid oedd yn bosib cyrraedd yr amserlen hon. Mae 

Llywodraeth Cymru wedi bod yn derbyn gwybodaeth gyson am gynnydd yr adolygiad trwy 

gydol y broses. 

 

Sail yr Adroddiad 

• Fe wnaeth yr asiantaethau a ganlyn gwblhau Cronoleg o Ddigwyddiadau ac 

Adolygiad Rheoli Mewnol: 
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• Gwasanaeth Diogelu Plant Iechyd Cyhoeddus Cymru (Gwasanaeth Bydwreigiaeth, 

Ymwelwyr Iechyd a Meddyg Teulu BIPBC yng nghyswllt Plentyn J, mam Plentyn J a 

chwiorydd Plentyn J, cofnodion Nyrs Ysgol a’r Ysbyty); Heddlu Gogledd Cymru; 

Gwasanaethau Cymdeithasol (Oedolion) Gwynedd; Awdurdod Addysg Lleol Cyngor 

Gwynedd a Hafal, sefydliad gwirfoddol sy’n rhoi cefnogaeth iechyd meddwl oedd 

wedi’i gomisiynu i gynnal asesiadau gofalwr statudol. 

• Roedd Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr hefyd wedi cynnal Adroddiad 

Adolygiad Achos Difrifol mewnol mewn perthynas â gwasanaethau Iechyd Meddwl 

Oedolion a Meddyg Teulu yng nghyswllt tad Plentyn J, a daeth yr adroddiad hwn ar 

gael i’r awdur trosolwg ym mis Gorffennaf 2013. 

• Adroddodd yr asiantaethau a ganlyn na chawsant unrhyw gyswllt â’r teulu yn ystod 

cyfnod yr adolygiad:  

Adran Gwasanaethau Cymdeithasol Plant Cyngor Gwynedd; Cymorth i Ferched 

Bangor a’r Cylch; Ymddiriedolaeth Prawf Cymru; Llinell Gymorth Trais yn y Cartref a 

Thrais Rhywiol Cymru Gyfan; Gwasanaethau Trais yn y Cartref De Gwynedd a 

Gwasanaeth Tân Gogledd Cymru. 

• Rhoddwyd y cronolegau unigol gan yr asiantaethau at ei gilydd a dymuna’r awdur 

ddiolch i Heddlu Gogledd Cymru am eu cymorth gyda hyn. 

• Ym mis Mai 2013 ceisiwyd a chafwyd gwybodaeth ac eglurhad pellach gan Awdur 

Adolygiad Rheoli Mewnol Iechyd BIPBC (a gyflogwyd gan Iechyd Cyhoeddus Cymru); 

Heddlu Gogledd Cymru; Gwasanaethau Oedolion a Phlant Adran Gwasanaethau 

Cymdeithasol Gwynedd a Hafal. 

• Yn dilyn derbyn Adroddiad Adolygiad Achos Difrifol Mewnol (Gwasanaethau 

Oedolion) BIPBC ym mis Gorffennaf 2013, ceisiwyd a chafwyd gwybodaeth ac 

eglurhad pellach. 

• Ym mis Awst 2013 ceisiwyd a chafwyd gwybodaeth ac eglurhad pellach gan Heddlu 

Gogledd Cymru mewn perthynas â gwybodaeth yn gysylltiedig â’r erlyniad. 

• Fe wnaeth yr Awdur gyfarfod ag aelodau perthnasol o’r teulu ehangach.   

Negeseuon o broses yr Adolygiad Achos Difrifol 

• Mae’r ddarpariaeth o weinyddiaeth ganolog wedi bod yn ffactor allweddol wrth 

gynnal momentwm yn ystod y broses hon. 

• Mae’r achos hwn yn amlygu’r anawsterau wrth gasglu gwybodaeth am brofiad a 

‘llais’ y plentyn (testun yr AAD a’r chwiorydd) a’i adlewyrchu yn y broses Adolygiad 

Achos Difrifol a’r adroddiad trosolwg. 
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• Dymuna’r Awdur Trosolwg Annibynnol ddiolch i bawb am eu cyfraniadau gwerthfawr 

ac ystyrlon i’r broses hon yn ystod cyfnod hynod o drist ac anodd i bawb sydd 

ynghlwm â’r achos. 

Crynodeb o Ran yr Asiantaethau yn yr Achos yn ystod cyfnod dynodedig yr Adolygiad 

Achos Difrifol, 4 Tachwedd 2008 – 30 Mawrth 2012 

Ar sail y wybodaeth sydd ar gael, ymddengys nad oedd gan y Nyrs Ysgol na’r ysgolion 

perthnasol unrhyw bryderon am y teulu, ac nad oeddynt yn ymwybodol o’r pryderon a 

fynegwyd ynghylch problemau iechyd meddwl hirdymor a’r ymyrraeth gysylltiedig. 

Nid oedd gan Adran Gwasanaethau Cymdeithasol Plant Cyngor Gwynedd unrhyw gyswllt â’r 

teulu hwn ac nid oedd wedi derbyn y Ffurflen Gyfeirio Gwarchod y Cyhoedd CID 16.  

Adnabuwyd bod pum gweithiwr iechyd proffesiynol wedi gweithio gyda’r teulu hwn, sef y 

Fydwraig (oedd yn ymwneud â’r teulu am gyfnod dynodedig), yr Ymwelydd Iechyd, y 

Meddyg Teulu, y Seiciatrydd Ymgynghorol a’r Cydlynydd Gofal (gyda pheth ymgysylltiad 

myfyriwr).  Fe wnaeth Meddyg Teulu Locwm ei ailgyfeirio at y Seiciatrydd Ymgynghorol ym 

mis Awst 2011. 

Roedd gan y Meddyg Teulu, fel yr ymarferwr sefydlog oedd yn gweithio gyda holl aelodau’r 

teulu trwy gydol y cyfnod hwn, rôl ag iddi drosolwg canolog. 

Mae cyfnod yr AAD wedi cael ei ystyried mewn tair rhan. 

Tachwedd 2008 – Ebrill/Gorffennaf 2010 

Ar adeg yr apwyntiad cofrestru cyn geni ym mis Tachwedd 2008 roedd y Cydlynydd Gofal 

(oedd yn ymwneud â’r achos ers mis Mawrth 2006) a’r Seiciatrydd Ymgynghorol (cyswllt 

Seiciatryddol ers 1998) yn ymwneud â thad Plentyn J bob pythefnos a bob chwarter yn eu 

trefn, ac fe barhaodd y patrwm hwn tan fis Ebrill / Gorffennaf 2010 yn eu trefn, ac erbyn yr 

adegau hynny roedd Plentyn J yn 12 / 15 mis oed. 

Roedd y Fydwraig yn ymwneud â’r achos am gyfnod oedd wedi’i bennu ymlaen llaw a daeth 

yr Ymwelydd Iechyd i ymwneud â’r gwaith a pharhau felly yn unol â’r hyn a ddisgwylir ar 

gyfer plentyn sy’n iau na phum mlwydd oed. Roedd lefel y gwasanaeth ymwelwyr iechyd 

wedi’i bennu fel un Safonol yn hytrach nag Uwch oherwydd y modd roedd y ‘risg’ a’r ‘angen’ 

wedi’u dosbarthu ar y sail nad oedd y Fydwraig na’r Ymwelydd Iechyd yn ymwybodol bod 

asiantaethau eraill yn ymwneud â’r achos. 
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Fe wnaeth y Cydlynydd Gofal ‘ryddhau’ tad Plentyn J i ofal ei feddyg teulu ym mis Ebrill 2010 

ac fe wnaeth y Seiciatrydd Ymgynghorol ‘ryddhau’ tad Plentyn J ‘o’r gwasanaethau iechyd 

meddwl eilradd’ ym mis Gorffennaf 2010.  

Ebrill/Gorffennaf 2010 – Awst / Medi 2011 

Mae cyswllt 12 mis HGC gyda thad Plentyn J yn cychwyn yn ystod y cyfnod hwn (mis Hydref 

2010) ac yn dod i ben (mis Hydref 2011) ar yr un pryd ag y rhyddhawyd tad Plentyn J am yr 

eilwaith gan y Seiciatrydd Ymgynghorol o’r Dull Rhaglen Ofal. Caiff cyswllt cyntaf HGC ar 6 

Hydref 2010 ei ystyried yn e-drosedd bosib. Mae cysylltiadau dilynol a phryderon cynyddol 

yn ystod y cyfnod hyd at fis Mai 2011 yn arwain at wneud dwy alwad ffôn a chyflwyno 

Ffurflen Gyfeirio Gwarchod y Cyhoedd (CID 16) i’r Tîm Iechyd Meddwl Cymunedol.  

Yn ystod y cyfnod hwn ar 12 Mai 2011, mae’r Ymwelydd Iechyd yn gwneud gwaith dilynol ar 

fynediad Plentyn J i’r ysbyty, a allai fod wedi arwain at well ymwybyddiaeth o sefyllfa iechyd 

tad Plentyn J. 

Yn ystod y cyfnod hwn mae’r HMR yn nodi fod tad Plentyn J wedi parhau i weld ei feddyg 

teulu yn ystod hanner cyntaf 2011. Ar 17 Awst 2011 fe ailgyfeiriodd y Meddyg Teulu Locwm 

ef at y Seiciatrydd Ymgynghorol, oedd yn nodi diwedd y cyfnod 16 mis a’r cyfnod 13 mis o 

ddim cyswllt gan y Cydlynydd Gofal a’r Seiciatrydd Ymgynghorol. Mae’r cyfeiriad hwn yn 

awgrymu y byddai cyswllt Nyrs Seiciatrig Gymunedol wedi bod o gymorth. 

Ar 30 Awst 2011 mae mam Plentyn J yn mynd i weld y meddyg teulu i fynegi ‘pryderon 

difrifol’ am dad Plentyn J. 

Medi 2011 – Mawrth 2012 

Caiff tad Plentyn J ei weld ddwywaith gan y Seiciatrydd Ymgynghorol (1 a 8 Medi) sy’n gofyn 

i’r Cydlynydd Gofal ailgychwyn cyswllt gydag ef. Ar ôl methiant tad Plentyn J i fynychu dau 

apwyntiad pellach gyda’r Seiciatrydd Ymgynghorol (15 a 27 Medi) caiff ei ‘ryddhau’ o’r 

gwasanaeth unwaith yn rhagor, serch hyn fe barhaodd i gael cyswllt â’r Cydlynydd Gofal tan 

fis Mawrth 2012 (gyda pheth ymgysylltiad myfyriwr). 

Yn dilyn dau ymweliad pellach at ei feddyg teulu (30 Medi a 5 Hydref) ac ar ei gais ef ei hun, 

caiff ei ailgyfeirio at y Seiciatrydd Ymgynghorol eto gan ei fod wedi profi ‘rhithdybiau 

paranoid’. 

Ar 4 Hydref fe nododd HGC bryder ynghylch ‘ymddygiad rhithdybiol’ tad Plentyn J gan fynegi 

pryder y ‘gall ei wraig fod yn cael problemau gyda’i ymddygiad’, ac arweiniodd hyn at 
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gyflwyno cyfeiriad CID 16 pellach a chyfeiriad Amddiffyn Oedolion Bregus i’r Tîm Iechyd 

Meddwl Cymunedol, a chyfathrebwyd y pryder hwn i’r meddyg teulu. 

Ar 10 Hydref, roedd tad Plentyn J wedi mynegi ei fod wedi ystyried niweidio’i hun gyda dryll, 

er bod HGC wedi bod ynghlwm ag adfer y dryll, ni wnaed y cysylltiad clir rhwng y 

‘digwyddiad dryll’ a thad Plentyn J ar y pryd. 

Arweiniodd pryderon pellach am dad Plentyn J gan y Cydlynydd Gofal a’r Meddyg Teulu at 

ddau apwyntiad pellach i weld y Seiciatrydd Ymgynghorol (11 a 18 Hydref 2011), ac ar ôl 

hyn, ‘ni wnaeth unrhyw drefniant i’w weld eto’.  

Yn ystod mis Hydref 2011 mae mam Plentyn J yn gofyn am asesiad o’i hanghenion ei hun a 

gwneir cyfeiriad i HAFAL, sefydliad gwirfoddol sy’n rhoi cefnogaeth iechyd meddwl, ac mae 

HAFAL yn parhau i weithio gyda hi tan fis Mawrth 2012, gyda dau apwyntiad / cyfweliad 

wedi’u nodi (21 Rhagfyr 2011 a 18 Ionawr 2012). 

Ar 8 Rhagfyr 2011 bu ‘digwyddiad 999’, a disgrifiwyd bod tad Plentyn J yn isel gan y 

gwasanaethau brys oedd yn ymweld. Arweiniodd hyn at gyswllt gyda’r Meddyg Teulu. 
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Crynodeb o Themâu a Chasgliadau 

Mae’r achos hwn yn tynnu sylw at yr anawsterau wrth ddarparu gwasanaethau i gleientiaid 

neu gleifion (oedolion) sy’n bartneriaid, sydd ganddynt bartneriaid ac sy’n rhieni i blant 

dibynnol.  

Llais Plentyn J 

Mae diffyg tystiolaeth uniongyrchol gan y plant yn y nodiadau achos ac yn nogfennaeth 

ddilynol yr asiantaethau i’w weld yn elfen sy’n rhedeg drwy gydol yr achos.   Nid oes unrhyw 

gyfeiriadau at sylwadau personol y tri phlentyn o’u profiad fel aelodau o’r teulu hwn.  

Llais Mam Plentyn J 

Mae rhywfaint o dystiolaeth a adroddwyd yn uniongyrchol gan fam Plentyn J. Mae peth o’r 

wybodaeth hon yn ymwneud â rhwystredigaeth ac anawsterau, tra bod gwybodaeth arall yn 

bositif ac yn dangos dim arwydd ei bod yn teimlo dan fygythiad neu risg. Ym mis Ionawr 

2012 fe wnaeth ddatganiad i HAFAL yn nodi nad oedd am i’r wybodaeth gael ei rhannu â 

neb. 

Bu cyfleoedd iddi weld gweithwyr proffesiynol ar ei phen ei hun ac ym mis Medi a mis 

Hydref 2011, roedd y Seiciatrydd Ymgynghorol a HGC yn ddigon pryderus am ei sefyllfa nes y 

gwnaethant gais iddi gael ei gweld ar ei phen ei hun.  

Llais aelodau’r teulu ehangach 

Gwrthodwyd gwahoddiad i gyfarfod yn uniongyrchol â’r chwiorydd, a wnaed drwy eu 

gofalwyr, gan chwiorydd Plentyn J. 

Fe wnaeth yr awdur gyfarfod â phedwar o aelodau’r teulu ehangach, a gofynnwyd iddynt pa 

negeseuon oeddynt yn dymuno eu cyfleu. Roeddynt yn dymuno pwysleisio, wrth ddelio 

gyda theuluoedd, y dylai gwasanaethau iechyd meddwl ystyried holl aelodau’r teulu, yn 

enwedig plant. Roeddynt yn teimlo, pan fyddo’n berthnasol, y dylid ymgynghori gyda’r teulu 

ehangach yn ogystal â’r claf a’r ‘perthynas agosaf’, oherwydd y gallai’r ‘perthynas agosaf’ 

fod yn rhy gysylltiedig yn emosiynol gyda’r claf.  

Y pryder mwyaf dybryd a fynegwyd gan aelodau’r teulu ehangach oedd lles chwiorydd 

Plentyn J ar hyn o bryd ac yn y dyfodol. 

Asesiad o’r Angen a’r Risg – Plentyn  

Mae meintioli a chytuno ar lefel yr ‘angen’ a’r ‘risg’, h.y. trothwyon Plant Mewn Angen a 

Phlant sydd Angen eu hamddiffyn / sydd mewn perygl o niwed mewn asiantaethau ac ar 
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draws asiantaethau yn ffurfio rhan o dasg anodd iawn sy’n gofyn am ddefnyddio barn 

broffesiynol hyderus wrth asesu.  Yn ei hadolygiad, mae Munro yn cyfeirio at gasgliad yr 

Arglwydd Laming yn Adroddiad Ymchwiliad Victoria Climbie:  

“What is needed most of all is a structure in which there is no ambiguity about the decision-

making process for the quality of services to children and families’ (Munro 4.1) 

Er nad yw iechyd meddwl y rhiant ynddo’i hun yn rhwystr rhag medru magu plant yn 

llwyddiannus ac yn ddiogel, mae ystadegau a negeseuon (Ofsted 2010) ynghylch 

cyffredinolrwydd ffactorau sy’n cyfrannu at sefyllfa megis iechyd meddwl, camddefnyddio 

sylweddau, alcohol, a ffactorau’n ymwneud â cham-drin domestig mewn Adolygiadau Achos 

Difrifol yn cael eu hategu gan Cleaver et al (2011), sy’n tynnu sylw at yr angen i adnabod ac 

asesu ffactorau sy’n berthnasol i’r rhieni a allai effeithio ar blant, yn gynnar.    

O ran iechyd meddwl, mae’r drefn hon yn gofyn am brosesau asesu gwahanol (Fframwaith 

ar gyfer Asesu Plant Mewn Angen 2001 a’r Dull Rhaglen Ofal 2003); gwahanol drothwyon 

ymyrraeth; statws a lefelau gwahanol hunanbenderfyniaeth y cleient a dyletswydd gofal 

darparwyr gwahanol, er mwyn cael y cydbwysedd cywir.  Er bod anghenion oedolion a 

phlant gyfystyr â’i gilydd yn y rhan fwyaf o achosion ac amgylchiadau, mae’n hanfodol bod 

trefniadau i adnabod a threfnu ar gyfer y posibilrwydd o anghenion amrywiol, yn 

adlewyrchu’r gwahaniaethau a amlinellwyd uchod.  

Er bod gwybodaeth asiantaethau unigol oedd yn gysylltiedig â’r AAD wedi cyfeirio at 

ganllawiau pob asiantaeth unigol yn ei dro (Canllawiau POVA Heddlu Gogledd Cymru; 

Protocol Amlasiantaethol Gogledd Cymru, ‘Cefnogi Plant, Cefnogi Rhieni – Fframwaith ar 

gyfer Diogelu Plant 2009’), nid oes tystiolaeth i gadarnhau bod effaith ddyddiol iechyd 

meddwl y rhiant ar y plant (o ran y capasiti i riantu a’r berthynas rhwng y tad – plentyn; y 

fam – y tad; y fam – plentyn; plentyn – plentyn, a statws posib y plant fel ‘gofalwyr ifanc’) 

wedi cael ei adnabod, ei asesu na’i feintioli yn ffurfiol.  

Yn ddi-os, roedd mam Plentyn J yn rhiant da, gofalgar ac amddiffynnol ac yn amlwg câi ei 

gweld fel ffactor amddiffynnol yn y teulu ac ar yr aelwyd.  Yn wir, hwyrach bod y dybiaeth 

hon ynddi’i hun wedi bod yn ffactor risg.  Fodd bynnag, nid yw’n ymddangos bod effaith 

iechyd meddwl tad Plentyn J ar ei gallu i riantu wedi’i werthfawrogi, ac ni werthfawrogwyd 

chwaith y gall anghenion / lles oedolyn fod yn wahanol i anghenion a lles y plant.  Ym marn 

yr awdur, fe arweiniodd y cynnydd yn y lefelau a’r ffynonellau o bryder yn ystod y cyfnod 

Awst 2011 ymlaen at ystyried sefyllfa/cyfyng-gyngor mam Plentyn J, ond ni arweiniodd at 

ystyried yr effaith arni hi fel rhiant ac ar sefyllfa/cyfyng-gyngor y plant oedd â’r rheolaeth 

leiaf dros y sefyllfa yr oeddynt ynddi.   
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Mae tystiolaeth bod yr ymarferwyr oedd ynghlwm â’r achos yn gydwybodol a gofalgar ac y 

byddai lles uniongyrchol y plant wedi’i ystyried yn ystod yr ymweliadau cartref.  Fodd 

bynnag, nid oes unrhyw dystiolaeth bod ystyriaeth ffurfiol ar wahân wedi’i roi i anghenion y 

plant, a allai fod wedi arwain at asesiad amlasiantaethol a rhannu gwybodaeth rhwng 

asiantaethau gan felly alluogi ailystyried a rhagweld trothwyon angen ac/neu risg.  

Yn yr un modd ag y mae awdur Adolygiad Rheoli Mewnol Iechyd BIPBC yn casglu bod y tad 

wedi’i ystyried fel pe bai ‘ar yr ymylon’ o ran gwasanaethau iechyd plant, ymddengys bod y 

plentyn wedi bod ‘ar yr ymylon’ o ran gwasanaethau iechyd meddwl oedolion. Arweinia hyn 

at y farn y rhoddwyd ystyriaeth i ddeinameg gymhleth y teulu mewn ffordd dameidiog ac 

mewn gwactod, a fethodd werthfawrogi fod yna gysylltiad annatod rhwng y ddeinameg 

rhiant – rhiant a’r ddeinameg rhiant – plentyn. 

Yn wir, ymddengys bod y swyddogion proffesiynol iechyd plant wedi bod ar yr ymylon yng 

nghyswllt gwasanaethau iechyd meddwl oedolion gan nad oedd y Fydwraig na’r Ymwelydd 

Iechyd yn ymwybodol o’r cyswllt hir gyda’r gwasanaethau oedolion. Yn ystod y cyfnod ym 

mis Hydref 2011 pan fynegwyd pryderon cynyddol gan amryw o ffynonellau, fe wnaeth yr 

Ymwelydd Iechyd gynnal Asesiad Datblygiad Plentyn arferol heb unrhyw ymwybyddiaeth o’r 

pryderon hynny, gan gynnwys y rheini a fynegwyd yn y Ffurflen Gyfeirio Gwarchod y 

Cyhoedd CID16 ar gyfer yr un cyfnod. 

Mae addysg ac athrawon yn chwarae rôl mor allweddol yn ystod plentyndod o ran darparu 

cefnogaeth yn ogystal ag addysg. Adroddir nad oedd gan yr ysgolion perthnasol unrhyw 

bryderon am fywyd cartref y plant. Ar sail y wybodaeth sydd ar gael, ymddengys nad oedd 

gan y Nyrs Ysgol na’r ysgolion perthnasol unrhyw bryderon am y teulu, ac nad oeddynt yn 

ymwybodol o’r pryderon hirdymor ynghylch problemau iechyd meddwl a’r ymyrraeth 

gysylltiedig, gan gynnwys y rheini a fynegwyd yn y Ffurflenni Cyfeirio Gwarchod y Cyhoedd 

CID 16.   

Asesiad o’r Angen a’r Risg – Oedolyn  

Roedd cyswllt ers amser hir rhwng tad Plentyn J a’r gwasanaethau iechyd meddwl. Mae 

Adroddiad Adolygiad Achos Difrifol BIPBC yn tynnu sylw at y cyfyng-gyngor o ran diagnosis 

yn yr achos hwn:  

“o dro i dro, byddai’n mynegi syniadau paranoid wrth amryw o bobl ond nid oeddent yn 

gyson ac roeddent yn cael eu gwadu'n aml yn hwyrach ymlaen”(6.1 /p.12). 

O’r ddogfennaeth mae’n amlwg y cynigwyd mynediad gwirfoddol i’r ysbyty i dad Plentyn J ar 

ddau achlysur (8 Medi a 5 Hydref 2011). Roedd y teulu ar ddeall (ond ni chadarnhawyd hyn 
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gan unrhyw ffynhonnell arall) bod ystyriaeth wedi’i roi i’w gadw yn yr ysbyty dan Ddeddf 

Iechyd Meddwl 1983 ‘ychydig fisoedd’ cyn y marwolaethau. 

Tra bod angen ystyried tair agwedd (Anghenion Datblygiadol y Plentyn, Capasiti Rhiantu a’r 

Teulu a’r Amgylchedd Ehangach) wrth asesu anghenion plentyn dan y Fframwaith Asesu 

Plant a Theuluoedd mewn Angen, mae i’w weld yn anghydnaws nad oes angen ystyriaeth ar 

wahân o anghenion unrhyw blant yn y teulu wrth gynnal asesiad o gleient neu glaf sydd 

hefyd yn rhiant.  

O’r wybodaeth a’r ddogfennaeth a ddarparwyd, mae’n anodd pennu pa fframwaith, os 

unrhyw un o gwbl, a ddefnyddiwyd i asesu anghenion tad Plentyn J. Byddai disgwyl i’r 

agweddau a ganlyn fod wedi cael ystyriaeth ffurfiol er mwyn sicrhau asesiad cynhwysfawr a 

holistaidd o’r angen, yn enwedig yng nghyswllt yr effaith ar ei deulu. 

Ymddengys na chafodd y mater o yfed alcohol yn sylweddol ar gyfnodau penodol yng 

nghyd-destun anawsterau wrth reoli a sefydlogi meddyginiaeth a’r pryder cynyddol am 

ymddygiad tad Plentyn J ei ystyried yn Adroddiad Adolygiad Achos Difrifol nac Adolygiad 

Rheoli Iechyd BIPBC, naill ai yng nghyswllt yr effaith ar dad Plentyn J a’i iechyd meddwl nac 

yng nghyswllt yr effaith ar ei gapasiti rhiantu a’i berthnasau gydag aelodau eraill y teulu a’r 

goblygiadau dilynol i aelodau eraill y teulu. 

Nid oes unrhyw wybodaeth yn nogfennaeth AAD yr asiantaethau, gan gynnwys nodiadau 

achos, mewn perthynas ag asesu’r berthynas briodasol nac mewn perthynas ag ystyried yr 

effaith gylchol y gall deinameg bywyd priodasol ei gael ar berthnasau yn y teulu. 

Nid oes unrhyw wybodaeth yn nogfennaeth AAD yr asiantaethau, gan gynnwys nodiadau 

achos, mewn perthynas ag asesu’r berthynas rhiant-plentyn rhwng tad Plentyn J a Phlentyn 

J, ac nid ymddengys bod asesiad o’r capasiti rhiantu, nac ystyriaeth o’r cysylltiad rhwng ei 

iechyd meddwl a’r agweddau hyn. 

Mae’r ymateb i’r cwestiwn p’un a oedd unrhyw wersi i’w dysgu o’r achos ynghylch y modd 

mae gweithwyr proffesiynol lleol yn cydweithio er mwyn adnabod ac ymateb i ddatgeliadau 

o gam-drin domestig yn nodi: 

 ‘Nid oedd unrhyw ddatgeliadau yn yr achos ac felly nid oes unrhyw wersi i'w dysgu’ (HMR 

7.1.8) 

Gellir ystyried bod y safiad hwn yn un adweithiol yn hytrach nag un rhagweithiol ac mae’n 

amlygu’r cyfyng-gyngor bod adnabod sefyllfa yn gallu bod yn ‘ymrwymiad’ ehangach na 

hunan ddatgeliad (Yr Hawl i fod yn Ddiogel LlC 2010). Yn yr un modd, cyfeirir yn y CID 16 nad 

oedd defnyddio’r Model Risg DASH yn berthnasol yn yr achos hwn. 
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Yn unol â gofynion statudol Deddf Gofalwyr (Cyfle Cyfartal) 2004 lle y dylai pob person sy’n 

darparu gofal ‘rheolaidd a sylweddol’ i berson arall gael cynnig asesiad o’u hanghenion eu 

hunain, mae BIPBC a Chyngor Gwynedd wedi comisiynu Hafal, sefydliad gwirfoddol yn y 

gymuned sy’n rhoi cefnogaeth iechyd meddwl, i ymgymryd â’r swyddogaeth hon.  Cafodd 

mam Plentyn J ei chyfeirio at Hafal yn hwyr ym mis Hydref 2011. Roedd y wybodaeth a 

ddarparwyd gyda’r cyfeiriad yn gyfyngedig ac nid oedd yn rhoi gwybod am gyd-destun 

ehangach y pryder nac am y Ffurflenni Cyfeirio Gwarchod y Cyhoedd CID 16, a dim ond tair 

wythnos cyn y cyfeiriad y gwnaed un o’r cyfeiriadau hyn. Ym marn yr awdur, fe arweiniodd 

hyn yn anochel at asesiad nad oedd wedi’i seilio ar wybodaeth lawn, a hwyrach bod hyn 

wedi rhoi sicrwydd ffug i’r aseswr bod y sefyllfa’n cael ei chefnogi’n fwy cadarn nag ydoedd 

mewn gwirionedd. Nid ymddengys bod trefniadau i gadw cyswllt gyda’r asiantaeth oedd 

wedi cyfeirio a chydweithio ar y Cynllun Cefnogi. Ymddengys bod dymuniad clir mam 

Plentyn J am gyfrinachedd yn ffactor yn hyn ac yn rhoi’r argraff bod y gwasanaeth hwn yn 

cael ei ystyried, gan y darparwr o leiaf, fel un cefnogol yn hytrach nag fel modd o asesu a 

meintioli angen.  Ni wyddys a yw’r Cytundeb Lefel Gwasanaeth perthnasol yn manylu ar y 

gofynion ynghylch cyfrifoldebau amddiffyn plant ac oedolion bregus, na p’un a yw’n 

cydymffurfio â’r gofynion statudol mewn deddfwriaeth Gofalwyr gan gynnwys dogfennaeth 

briodol.  

Daeth yr awdur i wybod yng nghamau olaf y broses Adolygiad Achos Difrifol (mis Medi 2013) 

pan geisiwyd gwybodaeth ychwanegol gan broses erlyniaeth HGC, bod y teulu wedi bod yn 

ymwneud ag aelodau o Eglwys leol ac wedi cael cefnogaeth ganddynt. Wrth edrych yn ôl, 

roedd yr Eglwys wedi mynegi pryder am ymddygiad tad Plentyn J, gan gynnwys geiriau a 

fynegwyd ganddo. Er y cydnabyddir bod polisïau a gweithdrefnau Amddiffyn Plant wedi’u 

sefydlu’n dda mewn eglwysi prif lif, mae'r achos hwn yn amlygu pwysigrwydd codi 

ymwybyddiaeth am gyfrifoldebau yng nghyswllt materion iechyd meddwl ac oedolion 

bregus. 

Rheoli Iechyd Meddwl gan gynnwys y Dull Rhaglen Ofal 

Mae’r fframwaith cydnabyddedig ar gyfer cyflwyno gwasanaethau iechyd meddwl, rhaglen y 

CPA (Canllaw 2003; Gorffennaf 2010) yn cynnwys pum elfen – asesiad, cynllunio gofal a 

thriniaeth, darparu gofal a thriniaeth, monitro ac adolygu a rhyddhau. Ceir dwy lefel i’r Dull 

Rhaglen Ofal – Safonol ac Uwch.   

Yn yr achos hwn adnabuwyd anawsterau wrth gydymffurfio â’r Dull Rhaglen Ofal ar sawl 

pwynt yng nghyd-destun rheoli’r broses iechyd meddwl:  wrth bennu a dynodi Cydlynydd 

Gofal; wrth asesu risg gan gynnwys ailymweld â risg yn wyneb pryderon a godwyd gan 

weithwyr proffesiynol a chan bobl leyg; Cynllunio Gofal amlasiantaethol; goruchwyliaeth 

broffesiynol; ac wrth ryddhau o’r Dull Rhaglen Ofal. 
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Mae’n ofynnol bod pob defnyddiwr gwasanaeth sy’n cael ei asesu gan wasanaethau iechyd 

meddwl eilradd yn derbyn asesiad risg. Mae asesu risg yn gywir yn dibynnu ar safon uchel o 

gofnodi hanes, rhannu gwybodaeth yn effeithiol rhwng unigolion a gwasanaethau a lleoli 

gwybodaeth berthnasol o’r gorffennol allai ddynodi meysydd lle mae risg presennol neu risg 

yn y dyfodol. Mae disgwyl bod yr Asesiad Risg yn ffurfio’r sylfaen i gynllun gofal a thriniaeth 

sydd wedi’i gytuno’n llawn. 

Er nad yw’r CPA yn rhagnodi teclyn asesu safonol (ymddengys bod BIPBC yn defnyddio 

fformat addasedig o fatrics Rhestr Wirio y cyfeirir ato fel Ffurflen Adnabod Risg), mae yna 

ddisgwyliad y dylid datblygu’r cynllun gofal a thriniaeth, y cytunwyd arno’n llawn, ar sail 

asesiad trylwyr o angen a risg. Unwaith maent wedi’u cwblhau dylid trafod yr Asesiad Risg 

a’r Cynllun Rheoli mewn cyfarfod o’r Tîm Amlasiantaethol a dylid eu hadolygu bob chwe mis 

o leiaf i gyd-fynd â statws lefel Uwch y Dull Rhaglen Ofal. 

Yn yr achos hwn dim ond dwy enghraifft a geir o Ffurflen Adnabod Risg gyflawn (dyddiedig 

10 Tachwedd 2011 a 11 Ebrill 2012), ac mewn perthynas â’r Cynllun Gofal ym mis Hydref 

2011 mae Adroddiad Adolygiad Achos Difrifol BIPBC yn nodi: 

“Nid oedd unrhyw dystiolaeth ysgrifenedig bod y Cynllun Gofal wedi cael ei ysgrifennu 

mewn ymgynghoriad â’r tîm amlddisgyblaethol...” 

Mae’r achos hwn hefyd yn amlygu pwysigrwydd goruchwyliaeth a hyfforddiant clinigol ac ar 

gyfer baich achosion. Roedd strwythur trefniadaeth y Tîm Iechyd Meddwl Cymunedol yn 

golygu bod dwy lefel o oruchwyliaeth h.y. rheolaeth broffesiynol a rheolaeth linell, a 

hwyrach bod hyn wedi cymhlethu pethau. 

Cofnodwyd bod tad Plentyn J ar Ddull Rhaglen Ofal Lefel Uwch. Fodd bynnag, ymddengys ei 

fod wedi cael ei ‘ryddhau’ o’r rhaglen CPA ym mis Mehefin 2010, ac ymddengys bod yr 

amgylchiadau pan gafodd ei ‘ryddhau’ unwaith eto ym mis Hydref 2011 yn groes i ofynion 

manwl y canllawiau perthnasol.  

Mae cyfeiriad at ‘stad feddyliol sefydlog’ tad Plentyn J (Adroddiad Adolygiad Achos Difrifol 

BIPBC, t.19) mewn perthynas â’r bwriad i’w ‘ryddhau’ i’w weld yn anghydnaws â’r cyfnod o 

fis Awst 2011 ymlaen, gan fod ansefydlogrwydd yn amlwg yn y cyfnod hwn, a mynegwyd 

pryderon cynyddol gan bobl broffesiynol a lleyg wrth amryw o ffynonellau mewn perthynas 

ag yfed alcohol, meddyginiaeth, ymddygiad a’r effaith ar fam Plentyn J.  

Mae’r teulu ehangach yn disgrifio’r cyfnod hwn (hydref 2011 ymlaen) fel un hynod anodd a 

heriol. Ar adegau, ymddengys bod tad Plentyn J i’w weld yn ‘ofidus ac yn peri gofid, yn ofnus 

ac yn ddychrynllyd’. 
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Cydweithio 

Adnabuwyd bod pum gweithiwr iechyd proffesiynol wedi gweithio gyda’r teulu hwn, sef y 

Fydwraig (oedd yn ymwneud â’r teulu am gyfnod dynodedig), yr Ymwelydd Iechyd, y 

Meddyg Teulu, y Seiciatrydd Ymgynghorol a’r Cydlynydd Gofal (gyda pheth ymgysylltiad 

myfyriwr).  Fe wnaeth Meddyg Teulu Locwm ei ailgyfeirio at y Seiciatrydd Ymgynghorol ym 

mis Awst 2011. 

Mae tystiolaeth bod y Fydwraig a’r Ymwelydd Iechyd wedi cysylltu’n briodol â’i gilydd.  Fodd 

bynnag, nid oedd y wybodaeth oedd ganddynt yn adlewyrchiad cywir o’r amgylchiadau gan 

nad oedd wedi nodi bod gweithwyr proffesiynol eraill o’r maes iechyd yn gweithio gyda thad 

Plentyn J.  

O ran y Meddyg Teulu / y Tîm Iechyd Meddwl Cymunedol, collwyd cyfleon:  

“Nid oedd unrhyw gyfathrebu â’r Tîm Ymwelwyr Iechyd gan naill ai’r Tîm Iechyd Meddwl 

Cymunedol na’r Meddyg Teulu er bod y ddau’n ymwybodol o’r ymdrech fawr ar waith i 

gynorthwyo tad Plentyn J gyda’i broblemau iechyd meddwl.  Collwyd cyfle yma i rannu’r 

wybodaeth hon â’r Tîm Ymwelwyr Iechyd a’r gwasanaethau Bydwreigiaeth – doedd yr un 

ohonynt yn ymwybodol o broblemau iechyd meddwl [tad Plentyn J]” (HMR 7.1.1). 

Ym marn yr awdur, mae’r diffyg ystyriaeth resymegol o’r ddeinameg a’r rhyngweithio rhwng 

y Fydwraig/yr Ymwelydd Iechyd a’r Meddyg Teulu/y Cydlynydd Gofal/Seiciatrydd 

Ymgynghorol yn adlewyrchu bod y pum person proffesiynol hwn yn cael eu cyflwyno fel dau 

grŵp ar wahân yn nogfennau’r Adolygiad Achos Difrifol ac fel grwpiau ar wahân wrth ymdrin 

â’r achos hwn. Mae’r ystyriaeth ar wahân i’r gwasanaethau iechyd plant (Arolwg Rheoli 

Mewnol Iechyd) a’r gwasanaethau iechyd oedolion (Adroddiad Adolygiad Achos Difrifol 

BIPBC) yn rhoi cymhariaeth bellach. 

O ran y Cydlynydd Gofal a’r Seiciatrydd Ymgynghorol (roedd y ddau wedi’u lleoli yn y Tîm 

Iechyd Meddwl Cymunedol), nid oes unrhyw dystiolaeth eu bod wedi trafod yr achos yn 

rheolaidd. Mae hyn yn bryder mewn model gwasanaeth a ddatblygwyd er mwyn hwyluso 

cyfathrebu a chydweithio. 

Mewn perthynas â’r Seiciatrydd Ymgynghorol a’r Meddyg Teulu, mae tystiolaeth o 

ohebiaeth rhyngddynt ynglŷn ag apwyntiadau, ac fe wnaeth y Cydlynydd Gofal a’r Meddyg 

Teulu gyfeirio tad Plentyn J yn briodol at y Seiciatrydd Ymgynghorol pan oedd tad Plentyn J 

wedi mynegi ei fod yn meddwl am niweidio’i hun gyda dryll oedd yn eiddo i’w ddiweddar 

dad (10 Hydref 2011). Fodd bynnag, er bod Awdur yr Adolygiad Rheoli Iechyd wedi cyflwyno 

hyn fel enghraifft o arfer dda, nid oes tystiolaeth bod y pryder a fynegwyd wedi cael ei 

gyfeirio ymlaen at Heddlu Gogledd Cymru ar y pryd. Mae tystiolaeth bod y Cydlynydd Gofal 
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wedi cadarnhau fod y dryll wedi cael ei adfer a’i waredu trwy gysylltu â HGC a chael gafael ar 

rif digwyddiad ar 23 Tachwedd 2011.  

Ymddengys nad oedd HGC wedi gwneud y cysylltiad clir rhwng tad Plentyn J a’r dryll ar y 

pryd. Er bod HGC wedi derbyn galwad ffôn gan dad Plentyn J ar 25 Hydref 2011 yn dweud 

wrthynt ei fod wedi dod ar draws hen ddryll antique yn perthyn i’w ddiweddar dad, 

ymddengys na wnaed y cysylltiad clir gydag arwyddocâd posib hyn. Cafodd y dryll ei roi i’r 

heddlu gan berthynas wedi hynny ar 9 Tachwedd 2011.  

Ymddengys bod y digwyddiad wedi cael ei ddehongli’n wahanol gan wahanol rai. Gan nad 

oedd HGC wedi cael gwybod am y risg a’r pryder cysylltiedig posib, roedd HGC yn gweld y 

digwyddiad fel casglu dryll anawdurdodedig, tra bod y gwasanaethau iechyd i weld yn 

ymwybodol o’r posibilrwydd uniongyrchol y gallai ystyried defnyddio’r dryll.  Gallai rhannu’r 

wybodaeth hon ar y pryd fod wedi peri i HGC roi ystyriaeth bellach i’r pryder hwn, yn 

enwedig gan fod y digwyddiad hwn ar yr un adeg â phryderon eraill a fynegwyd ganddynt 

trwy'r Ffurflen Gyfeirio Gwarchod y Cyhoedd, y CID 16, ddyddiau’n unig ynghynt. Nid 

ymddengys fod y gwasanaethau Iechyd, ar ôl derbyn y Ffurflen Gyfeirio Gwarchod y 

Cyhoedd (CID 16) uchod, wedi ailystyried arwyddocâd y CID 16 mewn perthynas â’r 

wybodaeth bellach ynghylch y dryll.  

Yn nogfennau’r AAD, nid ymddengys y rhoddwyd ystyriaeth drylwyr i rôl y Meddyg Teulu, 

oedd â rôl drosolwg ganolog yn yr achos hwn.  

Rhannu Pryderon  

‘Mae ymchwil a phrofiad wedi dangos dro ar ôl tro bod gofyn i weithwyr proffesiynol ac 

eraill rannu gwybodaeth er mwyn cadw plant yn ddiogel rhag niwed: gwybodaeth am iechyd 

a datblygiad plant a’u cyswllt â niwed posibl; gwybodaeth am riant na all ofalu am blentyn 

yn ddigonol a diogel, neu riant a all fod angen cymorth i wneud hynny; a gwybodaeth am y 

rhai a allai beri risg i blentyn’ (Gweithio gyda’n Gilydd 2006 14.64)  

Tra bod yr egwyddor allweddol yn ymddangos yn ddidrafferth:  

 ‘rhaid mai diogelwch a lles plentyn / person ifanc yw’r brif ystyriaeth wrth wneud 

penderfyniadau am rannu gwybodaeth amdanynt’   

mae’r datganiad hwn yn dangos y cymhlethdodau sy’n gysylltiedig â sefyllfaoedd sy’n 

destun dyletswyddau datgelu gwybodaeth.  

Mae hyn yn dangos bod cyfrifoldebau a phrosesau yn llawer cliriach lle mae pryderon 

wedi’u hadnabod a’u meintioli, na phan mae gofyn ystyried angen neu feintioli angen.  
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Gan ategu pa mor anodd yw cael cydbwysedd mewn sefyllfaoedd o’r fath, mae Munro yn 

dyfynnu Cleaver et al (2011) sy’n honni nad yw amrywiaethau cyfreithiol a moesegol yn 

rhwystro cydweithio:  

“An organisational barrier to working together is the different understanding of 

confidentiality and data protection held by various professionals and agencies. Relevant 

authorities…need to build on existing inter-agency protocols for information sharing and 

ensure that agencies working with adults are included’...’  

Fel yr amlinellodd yr Arglwydd Laming yn Adroddiad Ymchwiliad Victoria Climbie 

“What is needed most of all is a structure in which there is no ambiguity about the decision-

making process for the quality of services to children and families’ (Munro 4.1) 

Ffurflen Gyfeirio Gwarchod y Cyhoedd CID 16 a Ffurflen Gyfeirio Amddiffyn Oedolion 

Bregus 

Mae’r achos hwn yn amlygu'r angen i ddatblygu cyd-ddealltwriaeth mewn perthynas â 

statws, pwrpas a defnydd y Ffurflen Cyfeirio Gwarchod y Cyhoedd CID 16 a’r Ffurflen 

Cyfeirio Amddiffyn Oedolion, ac adlewyrchir yr angen hwn yn Argymhelliad Dau isod.  
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Casgliadau  

Mae medru edrych yn ôl, ynghyd â gwybod beth yw’r canlyniad, yn safbwynt breintiedig 

iawn sy’n rhydd o flaenoriaethau eraill sy’n dwyn sylw ynghyd â chymhlethdodau defnyddio 

barn broffesiynol mewn achosion mor gymhleth â hwn.  Nododd aelodau’r teulu bod sawl 

dioddefwr o ganlyniad i’r drasiedi hon ac nid oes dwywaith bod y bobl oedd yn rhan o’r 

achos mewn capasiti personol neu broffesiynol wedi cael eu heffeithio’n fawr.  Heb 

amheuaeth, pe bai unrhyw un oedd yn gysylltiedig â’r teulu hwn wedi rhagweld y canlyniad 

trasig, byddai’r ymatebion wedi bod yn wahanol. 

Tasg yr Awdur Trosolwg yw ceisio gwneud cyfiawnder â’r holl bobl oedd yn rhan o’r achos, 

gan gydnabod mai eu cyfrifoldeb tuag at Blentyn J yw eu cyfrifoldeb pennaf.   

Wrth wneud penderfyniadau, mae gweithwyr proffesiynol yn y maes iechyd a gofal 

cymdeithasol yn gorfod pwyso a mesur amrywiaethau cymhleth sy’n gysylltiedig â’i gilydd, 

ac yn aml rhaid iddynt wneud penderfyniadau sy’n mynd i gael ‘yr effaith leiaf niweidiol’.  

Mae hyn yn gofyn am ddefnyddio barn broffesiynol yn hyderus, mewn amgylchedd 

sefydliadol cefnogol. 

Y peth anodd yw adnabod a meintioli risg. Nid oes ffasiwn beth â dim risg o gwbl, yn 

enwedig yng nghyswllt perthnasau dynol ac ymddygiad dynol.  Nid oes yma arbrawf sy’n 

cymharu cydgysylltiad myrdd dyrys o amrywiaethau cymhleth, a hynny mewn amgylchedd 

diogel labordy gwyddonol dan amodau wedi’u rheoli. Yn yr achos hwn roedd gwneud 

asesiad cynhwysfawr a manwl o’r cydgysylltiad rhwng myrdd dyrys o amrywiaethau 

cymhleth yn hynod o anodd.  Mae’n amlwg hefyd fod mam Plentyn J yn berson preifat iawn 

oedd yn ei chael hi’n anodd ymddiried yn neb.  Heb roi baich y cyfrifoldeb arni hi mewn 

unrhyw fodd, nid oes amheuaeth bod y ffactor hwn wedi gwneud y dasg yn anoddach.    

Er efallai na fyddai’r canlyniad wedi bod yn wahanol, pe bai asesiad mwy trwyadl a phenodol 

o anghenion y plant wedi’i gynnal, o effaith iechyd meddwl y rhiant ar gapasiti rhiantu y tad 

ac ar gapasiti rhiantu y fam ac ar eu perthynas, pe bai gwybodaeth wedi cael ei rhannu’n fwy 

trylwyr, pe bai gwell cydymffurfiaeth â Chanllawiau’r Dull Rhaglen Ofal o ran dyrannu, asesu 

angen a risg, adolygu, goruchwylio, cefnogi a rhyddhau, hwyrach y byddai wedi bod yn haws 

ateb y cwestiwn p’un a ellid bod wedi osgoi’r drasiedi.     

Mae ffocws yr AAD ar ddysgu gwersi ac mae’n amlwg o ddogfennau’r asiantaethau unigol 

a’r argymhellion a awgrymir, ynghyd â’r argymhellion ychwanegol, bod gwersi i’w dysgu 

yma.  
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ARGYMHELLION 

Mae’r Argymhellion a adnabuwyd gan yr asiantaethau oedd ynghlwm â’r achos wedi’u 

hymgorffori yn yr adran hon.  Ble bo hynny’n berthnasol, cawsant eu haddasu i adlewyrchu 

canfyddiadau’r Adroddiad Trosolwg hwn.  Ceir manylion yr argymhellion sy’n deillio’n 

uniongyrchol o’r Adroddiad Trosolwg hwn ar ddiwedd yr adran hon: 

Argymhelliad Un 

Mewn perthynas â Cefnogi Plant, Cefnogi Rhieni: Protocol Gogledd Cymru: Rhieni gyda 

phroblemau iechyd meddwl difrifol a/neu sy’n camddefnyddio sylweddau: Fframwaith ar 

gyfer diogelu plant (2012) 

a) Bod BIPBC yn sicrhau bod yr holl staff priodol (yn cynnwys Meddygon Teulu, 

Seiciatryddion Ymgynghorol, Ymwelwyr Iechyd, Bydwragedd ac eraill) yn mynychu’r 

digwyddiadau ail-lansio amlasiantaethol ar gyfer y protocol hwn;   

b) Bod y Protocol yn cael ei gylchredeg i’r holl dimau iechyd meddwl (staff priodol) gyda 

chadarnhad o dderbyn a dosbarthu’r protocol (Argymhelliad 1 BIPBC / Argymhelliad 

6 AAAD);   

c) Bod Bwrdd Diogelu Gwynedd ac Ynys Môn yn sicrhau bod yr holl staff priodol (yn 

cynnwys Addysg) yn mynychu’r digwyddiadau ail-lansio amlasiantaethol ar gyfer y 

protocol hwn.  

Argymhelliad Dau   

Mewn perthynas â CID 16 / POVA  

Dylai’r gwaith sy’n mynd rhagddo mewn perthynas ag astudiaeth beilot o Ganolfan Ddiogelu 

Amlasiantaethol ddefnyddio’r negeseuon sy’n codi o’r adolygiad hwn – yn cynnwys:  

• Mae angen i unrhyw siart llif sy’n cael / sydd wedi’i ddatblygu gynnwys yr holl 

asiantaethau a chael ei dderbyn ganddynt, yn hytrach na chael ei wneud gan un yn 

ynysig.  

• Mae angen i’r siart llif roi manylion ynghylch y broses o ddarparu adborth am y 

deilliant.  

• Angen cynnwys Addysg a chael cynrychiolaeth.  

• Argymhelliad 1 HGC – ‘codi ymwybyddiaeth o’r angen am fanylion y teulu’.  

• Dylid gwneud pob cyfeiriad POVA ar y ffurflen gyfeirio POVA ddynodedig a dylai 

Cydlynydd POVA yr Awdurdod Lleol sgrinio’r cyfeiriad a chofnodi’r camau a 

gymerwyd a’r penderfyniadau a wnaed.  
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• Dylid ystyried dileu’r Blwch Oedolyn Bregus oddi ar y Dudalen Flaen a gosod blwch 

Iechyd Meddwl gyda phlant yn bresennol / yn y teulu, yn ei le.  

• Argymhelliad BIPBC y dylid trafod ffurflenni CID 16 dan y Rhaglen Ddiogelu i 

hysbysu’r broses gwneud penderfyniadau mewn perthynas â’r unigolion hynny 

(Argymhelliad 3 HMR / Argymhelliad 6 AAAD).   

• Ystyried Argymhelliad 3 (b) yr AAAD ‘dylid adolygu’r broses ar gyfer ffurflenni CID 16 

i sicrhau ei bod yn glir pa gamau ddylid eu cymryd o ganlyniad i adolygu’r dogfennau 

hyn a bod yr holl gamau a gymerir yn cael eu cofnodi a’u cwblhau yn briodol’.  

Argymhelliad Tri – Bod BIPBC yn gweithredu’r argymhellion penodol sy’n codi o’r achos 

hwn.  

• Ychwanegu Problemau Iechyd Meddwl ar y Ffurflen Gyswllt rhwng y Fydwraig â’r 

Ymwelydd Iechyd (Argymhelliad 4 HMR).    

• Archwilio sampl o gofnodion ymwelwyr iechyd a bydwreigiaeth yn unol â’u polisi 

cadw cofnodion (Argymhelliad 5 HMR).   

• Adolygu eu trefniadau llywodraethu ar gyfer dychwelyd a storio cofnodion 

bydwreigiaeth ôl-enedigol (Argymhelliad 6 HMR). 

• Cwblhau Archwiliad Cofnodion Clinigol o’r Ffurflen Ddiogelu / Materion ynghylch 

Plant/Pobl Ifanc er mwyn sicrhau cydymffurfiaeth, gweithrediad a deilliant 

(Argymhelliad 8 HMR).   

• Ystyried ffyrdd o ymgysylltu â thadau/dynion arwyddocaol a sicrhau y caiff hyn ei 

ddogfennu’n briodol mewn cofnodion (Argymhelliad 7 HMR).    

• Bod y cynnydd a wneir gydag Adolygiadau Achos Difrifol ac Adolygiadau Lladdiad 

Domestig a gomisiynir gan y BLlDP yn cael ei raeadru i lawr i staff a bod staff a allai 

fod yn rhan o’r adolygiadau yn cael y wybodaeth ddiweddaraf am y cynnydd a wneir 

(Argymhelliad 9 HMR).   

Argymhelliad Pedwar  

Mewn perthynas â’r Tîm Iechyd Meddwl Cymunedol   

Bod prosesau cyfredol yn cael eu harchwilio i sicrhau cydymffurfiaeth â Chanllawiau’r Dull 

Rhaglen Ofal, yn cynnwys:  

Eglurder a chysondeb wrth reoli cyfeiriadau a dyrannu achosion:  

• Un pwynt mynediad i’r holl gyfeiriadau i’r tîm, yn cynnwys y rhai a gyfeirir yn 

uniongyrchol at yr ymgynghorydd.  
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• Adolygu’r Protocol ar gyfer dyrannu cleientiaid (a phenodi Cydlynydd Gofal ar eu 

cyfer) i sicrhau bod hyn yn cael ei arwain gan angen clinigol y cleient gan hefyd roi 

ystyriaeth i ddaearyddiaeth, capasiti a llwyth gwaith (Argymhelliad 1 AAAD).  

Cynllunio Gofal a Thriniaeth  

• Ystyried rolau a chyfrifoldebau aelodau’r tîm ar gyfer goruchwylio achosion a ddelir 

fel cydlynwyr gofal ac ar gyfer goruchwyliaeth reolaethol / proffesiynol.  Bydd angen 

i hyn roi ystyriaeth i ganllawiau goruchwylio cyrff proffesiynol, canllawiau 

goruchwylio CPG perthnasol a rôl gweithwyr proffesiynol gofal iechyd fel ymarferwr 

ymreolaethol (Argymhelliad 4 AAAD).  

• Sefydlu prosesau i sicrhau bod holl aelodau’r tîm yn ymwybodol o anghenion y 

cleient a goblygiadau hyn wrth ddatblygu Cynlluniau Gofal a Thriniaeth 

(Argymhelliad 2 AAAD).   

• Sicrhau bod holl asesiadau a chynlluniau gofal cleientiaid sydd â phlant yn 

adlewyrchu effaith eu hiechyd meddwl ar y teulu ac ar unrhyw blant, hyd yn oed os 

na ragwelir risg i’r teulu (Argymhelliad 6 (b) AAAD).   

• Sicrhau bod gan y tîm brosesau yn eu lle i sicrhau bod yr holl gleientiaid ar lwyth 

achosion y tîm yn cael eu hadolygu yn ystod cyfarfod wythnosol yn rheolaidd 

(Argymhelliad 3 (a) AAAD).   

• Sicrhau y trafodir pob cynllun rheoli risg gyda chydweithwyr i sicrhau mynediad at 

sgiliau a phrofiad yr holl glinigwyr, ymwybyddiaeth o beryglon posib ac arwyddion 

rhybudd cynnar y cleientiaid ac osgoi aelodau tîm yn gweithio yn ynysig 

(Argymhelliad 3(c) AAAD).   

• Dylai’r tîm adolygu a datblygu un drefn ryddhau gadarn (Argymhelliad 3 (d) AAAD).    

• Dylai’r holl Gydlynwyr Gofal fod â dealltwriaeth o asesu risg a sut mae’r risg yn cael 

ei roi mewn fformiwla (Argymhelliad 7 AAAD).   

• Dylai holl aelodau’r tîm gadw cofnodion cywir a chyflawn yn cynnwys asesiadau a’r 

rhesymau am wneud penderfyniadau allweddol a sicrhau fod dogfennau heb eu hol-

ddyddio (Argymhelliad 5 AAAD).   

• Yn unol â’r Dull Rhaglen Ofal Uwch, dylai BIPBC sicrhau bod cynlluniau gofal ac 

asesiadau risg yn cael eu hadolygu’n rheolaidd. 

Argymhelliad Pump  

Dylai’r darparwr gwasanaeth Iechyd Meddwl (Y Bwrdd Iechyd Lleol a’r Awdurdodau Lleol) 

ddatblygu a gweithredu dull safonol o asesu risg.  Gan ddarparu fframwaith cadarn a 

mesuradwy ar gyfer asesu risg, dylai dull o’r fath leihau’r potensial am: 

• Niwed personol (yn cynnwys niwed bwriadol)  
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• Hunanladdiad  

• Niwed i eraill (yn cynnwys trais, ond heb fod yn gyfyngedig i hynny) – gan gynnwys 

oedolion a phlant 

• Hunan esgeulustod 

• Risgiau andwyol sy’n gysylltiedig â chamddefnyddio alcohol neu sylweddau 

• Bregusrwydd cymdeithasol 

 

Argymhelliad Chwech  

Mewn perthynas â’r Tîm Iechyd Meddwl Cymunedol   

Bod unrhyw newid sefydliadol a weithredir yn dilyn y digwyddiad hwn yn cael ei werthuso 

mewn perthynas â’r negeseuon sy’n codi o’r adolygiad hwn.  

Argymhelliad Saith  

Dylai BIPBC a Chyngor Gwynedd adolygu’r trefniadau ar gyfer cynnal Asesiadau Gofalwyr a’u 

cydymffurfiaeth â gofynion a chanllawiau statudol ac: 

• Yn y cyswllt hwn dylid adolygu’r Cytundeb Lefel Gwasanaeth gyda Hafal, gan 

gynnwys dogfennaeth.  

• Yn ogystal, argymhellir y dylai Hafal gynnal archwiliad o unrhyw drefniadau paralel ar 

draws Cymru.  

 

Argymhelliad Wyth  

Dylai’r Awdurdod Lleol sicrhau y darperir canllawiau ar amddiffyn oedolion bregus i grwpiau 

cymuned a ffydd.  

Argymhelliad Naw  

Argymhellir: 

• Bod y negeseuon sy’n codi o’r achos hwn gan gynnwys y rheini sy’n ymwneud â 

chydweithio a rhannu gwybodaeth a phryderon yn cael eu hystyried yng nghyd-

destun ehangach y Bwrdd Diogelu Plant Rhanbarthol; 

• Bod y profiad lleol o’r Adolygiad Lladdiad Domestig a’r Adolygiad Achos Difrifol ar y 

Cyd yn cyfrannu at y profiad cenedlaethol. 
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6. ALLWEDD / RHESTR TERMAU 

BIPBC    Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr  

TCA 1989   Deddf Plant 1989 

CG        Cydlynydd Gofal 

PMA    Plentyn mewn Angen 

CID 16    Ffurflen Gyfeirio Gwarchod y Cyhoedd 

SC    Seiciatrydd Cymunedol 

CMHT    Y Tîm Iechyd Meddwl Cymunedol  

CPA    Dull Rhaglen Ofal 

PDC    Partneriaeth Diogelwch Cymunedol  

DASH Domestic Abuse, Stalking and Honour Based Violence Risk 

Identification, Assessment and Management Model (2009) 

ALlD    Adolygiad Lladdiad Domestig 

GMC    Cyngor Meddygol Cyffredinol  

Hafal Sefydliad gwirfoddol yn y gymuned sy'n rhoi cefnogaeth iechyd 

meddwl 

HV    Ymwelydd Iechyd 

HMR/HIMR Adroddiad Rheoli Iechyd/Arolwg/Adroddiad Rheoli Mewnol Iechyd 

IMR    Adroddiad Rheoli Mewnol/Annibynnol  

AALl    Awdurdod Addysg Lleol  

BLlDP    Bwrdd Lleol Diogelu Plant      

MW    Bydwraig 

HGC    Heddlu Gogledd Cymru   

NWC    Y Cyngor Bydwreigiaeth Cenedlaethol  
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POVA    Ffurflen Gyfeirio Amddiffyn Oedolyn Bregus 

PPU    Uned Gwarchod y Cyhoedd 

AAD    Adolygiad Achos Difrifol  

AAAD Adroddiad Adolygiad Achos Difrifol (Adroddiad Mewnol BIPBC) – 

gwasanaethau ar gyfer tad Plentyn J 

CLG     Cytundeb Lefel Gwasanaeth 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ADOLYGIAD ACHOS DIFRIFOL 
PLENTYN J 

Y CRYNODEB GWEITHREDOL  
9 MAI 2014 

NON DAVIES, BAAF CYMRU  
 

25 
 

 

 

7. DEUNYDD CYFEIRIOL 

Deddf Plant 1989 

Deddf Plant 2004 

Deddf Iechyd Meddwl 1983  

Mesur Plant a Theuluoedd (Cymru) 2010  

Deddf Gofalwyr (Cyfle Cyfartal) 2004  

Gweithdrefnau Amddiffyn Plant Cymru Gyfan (2008)  

Diogelu Plant:  Gweithio gyda’n Gilydd dan Ddeddf Plant 2004 (LlCC 2006) 

Cleaver et al (2011) Children’s Needs – Parenting Capacity. Child Abuse: parental mental illness, 

learning disability, substance misuse and domestic violence 

Model Adnabod, Asesu a Rheoli Risg Domestic Abuse, Stalking and Harassment and Honour Based 

Violence (DASH 2009)  

Canllawiau Gweithredu Polisi Interim Cyflwyno’r Dull Rhaglen Ofal yng Nghymru (Gorffennaf 2010), 

Llywodraeth Cymru  

Fframwaith ar gyfer Asesu Plant Mewn Angen a’u Teuluoedd, Llywodraeth Cynulliad Cymru 2001 

Gweithredu Mesur Iechyd Meddwl (Cymru 2010): Canllawiau i Fyrddau Iechyd Lleol ac Awdurdodau 

Lleol (Ionawr 2011). Mesur Iechyd Meddwl (Cymru) 2010 (Ionawr 2011) 
 

Canllaw Polisi Iechyd Meddwl. Y Dull Rhaglen Ofal ar gyfer Defnyddwyr Gwasanaethau Iechyd 

Meddwl (2003) Llywodraeth Cynulliad Cymru 

Mesur Iechyd Meddwl (Cymru) 2010   

‘Canllawiau Cymru Gyfan ar gyfer Creu System Deg ac Unedig i Asesu a Rheoli Gofal’. 
 
Munro E (2011) The Munro review of child protection:  Final report: a child-centred system Norwich, 

The Stationery Office 

www.education.gov.uk/childrenandyoungpeople/safeguardingchildren/protection 



ADOLYGIAD ACHOS DIFRIFOL 
PLENTYN J 

Y CRYNODEB GWEITHREDOL  
9 MAI 2014 

NON DAVIES, BAAF CYMRU  
 

26 
 

Protocol Gogledd Cymru: Ystyried anghenion plant wrth weithio â theuluoedd sy’n profi Salwch / 

Anhwylder Meddwl Dwys 2005 

Gwasanaeth Iechyd Gwladol BIPBC – Siart Llif CID 16 Interim y Grŵp Rhaglen Clinigol Iechyd Meddwl 

ac Anableddau Dysgu (Ebrill 2011)   

National Patient Safety Agency (2009) Rapid Response Report 

NPSA/2009/RRR003: Preventing harm to children from parents with mental health needs 

Protocol Gogledd Cymru ar gyfer rhannu gwybodaeth rhwng asiantaethau ar gyfer asesu plant mewn 

angen a phlant sydd angen eu hamddiffyn (2011) 

Protocol amlasiantaethol Gogledd Cymru ar gyfer cam-drin domestig – Gorffennaf 2005  

Ofsted Learning Lessons from SCR series (2010) 

Pithouse A ; Ward H et al (2005) ‘Developing a Multi-Agency Pre-Referral Common Assessment 

Approach to the Identification of Children in Need in the Community’ Research Policy and Planning 23 

(3) pp 139-148 

Y Cyngor Meddygol Cyffredinol, Protecting Children and Young People 

RCPSYCH (2011) Parents as patients: supporting the needs of patients who are parents and their 

children (CR164) 

RCPSYCH (2008) Rethinking Risk to others in mental health services (CR150) 

Royal College of Paediatrics and Child Health et al (2010) Safeguarding Children and young people: 

roles and competences for healthcare staff: intercollegiate report London, Royal College of 

Paediatrics and Child Health 

www.rcph.ac.uk/child-health/standards-care/child-protection/publications/child-protection-

publications 

Cefnogi Plant, Cefnogi Rhieni:  Protocol Amlasiantaethol Gogledd Cymru (2009 / 2012) Rhieni gyda 

phroblemau iechyd meddwl difrifol a/neu sy’n camddefnyddio sylweddau:  Fframwaith ar gyfer 

diogelu plant. 

SCIE (2011) Families’ and Children’s Services Guide 30 ‘Think child, think parent, think family: a guide 

to parental mental health and child welfare’ 

Yr Hawl i Fod yn Ddiogel (Llywodraeth Cymru 2010). 

 

 


