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1. CYFLWYNIAD 
 

Bwriad y canllawiau yma yw nodi trefniadau ar gyfer cyfarfodydd y Grŵp Craidd ar gyfer pob 
asiantaeth sy'n adolygu a gweithredu Cynlluniau Gofal a Chymorth Rhan 4 ar gyfer plant 
sydd ar y Gofrestr Amddiffyn Plant ym Merthyr Tudful a Rhondda Cynon Taf. Mae'r rhain 
wedi cael eu llunio i sicrhau bod staff sy'n rhan o Amddiffyn Plant yn effro i'w swyddogaethau 
a'u cyfrifoldebau a disgwyliadau Bwrdd Diogelu Plant Cwm Taf wrth i gyfarfodydd y Grŵp 
Craidd gael eu cynnal. 

 
Rhaid darllen y canllawiau yma yn unol â: 
 

 Gweithdrefnau Amddiffyn Plant Cymru Gyfan 2008 (fydd yn cael eu disodli gan 
Weithdrefnau Diogelu Cymru Gyfan yn 2019)  

 Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 – Gweithio gyda'n gilydd i 
Ddiogelu Pobl (Cyfrol 5) – Delio ag Achosion Unigol i Amddiffyn Plant sydd mewn Perygl 

 
2. DIBEN 
 
Diben y Grŵp Craidd yw datblygu a gweithredu'r Cynllun Gofal a Chymorth (Rhan 4) y plentyn 
a gytunwyd arno yn ystod y Gynhadledd Amddiffyn Plant (mae'r canllawiau yma yn cyfeirio 
ato fel ‘y Cynllun’).   
 
Mae holl aelodau'r Grŵp Craidd yn gyfrifol am ei swyddogaethau. Rhaid i holl aelodau'r Grŵp 
Craidd sicrhau bod gyda nhw gopi o'r Cynllun (dylen nhw ddod â chopi i gyfarfod y Grŵp 
Craidd) a bod modd iddyn nhw roi diweddariad ynglŷn â chyfraniad presennol eu hasiantaeth. 
 
Cyfrifoldebau penodol y Grŵp Craidd yw: 
 

 Datblygu'r Cynllun Amlinellol wedi'i lunio yn y Gynhadledd Amddiffyn Plant 
gychwynnol yn gynllun gwaith manwl 

 Adolygu cynnydd yn erbyn y deilliannau a nodwyd yn y Cynllun 
 Pennu a cheisio datrys unrhyw rwystrau o ran cyflawni deilliannau'r cynllun. Bod yn 

effro, yn bennaf, i'r angen i sicrhau bod y teulu yn deall yr hyn sydd i'w ddisgwyl 
ganddyn nhw yn y Cynllun 

 Cytuno ar flaenoriaethau ar gyfer y cyfnod nesaf hyd at gyfarfod y Grŵp Craidd nesaf 
 Penderfynu pwy fydd yn gyfrifol am weithredu elfennau unigol y Cynllun 
 Pennu unrhyw bryderon ynglŷn ag arwyddion bod y teulu’n ffugio cydymffurfiaeth 

neu'n gwrthod gweithio gydag unrhyw asiantaeth sy'n rhan o broses gynllunio'r Grŵp 
Craidd 

 Gofyn bod y Gynhadledd Adolygu Amddiffyn Plant yn cael ei chynnal yn gynt mewn 
achosion lle mae newidiadau arwyddocaol o ran amgylchiadau'r plentyn, lle mae 
risgiau yn codi, neu achosion lle nad oes modd cyflawni rhannau arwyddocaol o'r 
Cynllun 

 Cychwyn y broses uwchgyfeirio pan nad yw'r Cynllun ar gyfer plentyn neu berson ifanc 
ar y Gofrestr Amddiffyn Plant yn lleihau'r risg, neu mae enw'r plentyn yn aros ar y 
Gofrestr Amddiffyn Plant am 15 mis neu ar ôl y 3edd Gynhadledd Adolygu, p'un bynnag 
sy'n dod yn gyntaf.  
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3. AELODAETH A CHADEIRIO 

 
Caiff aelodaeth y Grŵp Craidd ei chytuno arni yn ystod y Gynhadledd. Caiff y Grŵp Craidd ei 
reoli a'i gydlynu gan y gweithiwr allweddol, ac mae angen iddo gynnwys: 
 

 Gweithwyr proffesiynol allweddol o asiantaethau sy'n gweithio gyda'r plentyn a/neu'r 
teulu, fel sydd wedi'u nodi yn ystod y gynhadledd neu sydd wedi cael eu cyfethol gan y 
Grŵp Craidd ei hun. 

 Y rhiant/rhieni 
 Y Plentyn/Person Ifanc (lle bo hynny'n addas) 
 Cynhalwyr y Plentyn (aelodau o'r teulu, rhieni maeth neu gynhalwyr preswyl).  

 
Os yw asiantaethau eraill yn dod yn rhan o'r achos, rhaid i'r gweithiwr allweddol eu cynnwys 
nhw fel aelodau o'r grŵp craidd. 
 
Rôl Cadeirydd Cyfarfod y Grŵp Craidd 
 
Caiff Cadeirydd y Grŵp Craidd fod yn unrhyw aelod ac eithrio'r gweithiwr allweddol sy'n 
gyfrifol am gofnodi newidiadau cytûn i'r Cynllun ac am gwblhau dogfen Adolygu'r Cynllun 
(Atodiad 5) ar ôl cyfarfod y Grŵp Craidd. 
 
Dylai'r cyfrifoldeb o gadeirio gael ei rannu ar sail rota lle mae pob asiantaeth yn cymryd rhan. 
Mae'r Cadeirydd yn gyfrifol am sicrhau: 

 Bod yr holl drafod yn ystod y cyfarfod yn canolbwyntio ar y Cynllun a bod yr effaith ar 
gynnydd y Cynllun yn glir mewn achosion lle mae gwybodaeth yn cael ei rhannu am 
ddigwyddiadau diweddar.  

 Bod holl aelodau'r cyfarfod yn cyfrannu at adolygu cynnydd y Cynllun a phenderfynu 
ar y meysydd blaenoriaeth tan gyfarfod nesaf y Grŵp Craidd.  

 Bod yr aelodau yn deall eu rolau a'u cyfrifoldebau o ran gweithredu'r Cynllun. 
 Bod aelodau'r Grŵp Craidd yn cytuno ar ba gamau gweithredu i'w cymryd os nad yw'r 

Cynllun yn lleihau'r risgiau neu os nad yw'n berthnasol mwyach (er enghraifft, roedd 
newid arwyddocaol o ran amgylchiadau'r plentyn).  
 

Cyfrifoldeb y Gweithiwr Allweddol fydd: 
 Bod yn bwynt cyswllt ar gyfer y plentyn a'i deulu 
 Trefnu cyfarfodydd ar gyfer y Grŵp Craidd yn unol â therfynau amser penodol 
 Sicrhau bod y Cynllun yn cael ei ddiweddaru a'i rannu ag aelodau o'r Grŵp Craidd cyn 

pen pum diwrnod gwaith o'r cyfarfod 
 Cydlynu cyfraniadau aelodau o'r teulu ac asiantaethau eraill a pharatoi camau 

gweithredu unigolion o fewn y Cynllun 
 Rhannu unrhyw asesiadau wedi'u cwblhau ag aelodau eraill y Grŵp Craidd. 
 

Dyma gyfrifoldebau aelodau eraill o'r Grŵp Craidd: 
 Cadeirio cyfarfodydd pan fo angen 
 Blaenoriaethu presenoldeb yng nghyfarfodydd y Grŵp Craidd 
 Dod â chopi o'r Cynllun i gyfarfodydd y Grŵp Craidd 
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 Cyflawni tasgau a gytunwyd arnyn nhw, gan gynnwys cyfrannu at unrhyw asesiadau 
 Rhoi gwybod ar unwaith i'r gweithiwr allweddol ynglŷn ag unrhyw bryderon neu 

newidiadau i amgylchiadau 
 Codi pryderon pan nad yw'r Cynllun yn mynd i'r afael â'r risg 
 Rhoi gwybod i'r gweithiwr allweddol ar unwaith am unrhyw faterion o ran peidio â 

chydymffurfio heb oedi 
 Cyflwyno adroddiad ar y cyd i'r Gynhadledd Amddiffyn Plant mewn perthynas â 

chynnydd y Cynllun 
 Rheoli cyfathrebu â'r teulu. 
 

4. CYFARFODYDD Y GRŴP CRAIDD  
 
Amlder 
 
Bydd angen i'r Grŵp Craidd gwrdd cyn pen 10 niwrnod gwaith o'r Gynhadledd Amddiffyn 
Plant gychwynnol. Ar ôl hyn, bydd angen i'r Grŵp gwrdd o leiaf unwaith bob chwe wythnos. 
Fodd bynnag, rhaid cwrdd yn fwy aml os oes angen er mwyn diogelu'r plentyn.  
 
Lleoliad 
 
Rhaid ystyried amgylchiadau personol y teulu wrth drefnu lleoliadau cyfarfodydd y Grŵp 
Craidd.  
 
Ychwanegu at y Cynllun  
 
Os yw'r Grŵp Craidd yn pennu unrhyw gamau ychwanegol i'w cwblhau fyddai'n cyfrannu at 
ddiogelu'r plentyn neu'r teulu a lleihau risgiau, dylai'r rhain gael eu hychwanegu at y cynllun 
amlinellol sydd wedi cael ei lunio yn y Gynhadledd Gychwynnol.  
Rhaid newid cynlluniau mewn ymateb i amgylchiadau a chynnydd y teulu o ran cyflawni'r 
deilliannau – MAE DIM NEWIDIADAU YN DEBYGOL O OLYGU BOD YR ACHOS YN COLLI 
FFOCWS. 
 
Penderfynu Peidio Gweithredu Unrhyw Elfen o'r Cynllun 
 
Mae modd diwygio deilliannau'r Gynhadledd yn ystod y Gynhadledd Adolygu yn unig. Os yw'r 
Grŵp Craidd yn penderfynu nad yw agwedd o'r Cynllun Gofal a Chymorth yn angenrheidiol 
mwyach, bydd angen dychwelyd i'r Gynhadledd er mwyn gwneud penderfyniad.  Rhaid 
cofnodi deilliannau sy'n cael eu cyflawni ar y cynllun.  
 
Cofnodion Cyfarfodydd y Grŵp Craidd 
 
Bydd cofnodion ysgrifenedig y cyfarfod yn cael eu cyflawni gan y gweithiwr allweddol sy'n 
cwblhau'r adran: "Cofnodion o drafodaeth y Grŵp Craidd neu gyfarfod adolygu'r Cynllun" ar 
dempled y Cynllun Gofal a Chymorth (Rhan 4).  (Atodiad 5)  
 
Teuluoedd sy ddim yn cydymffurfio 
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Mae modd dod ar draws ystod eang o ymddygiad anghydweithredol, a bydd pob asiantaeth 
sy’n gweithio â phlant a'u teuluoedd yn dod wyneb yn wyneb â theuluoedd sy’n ymddangos eu 
bod yn cydymffurfio yn hytrach na bod yn ddidwyll. Byddwch chi hefyd yn gweithio â 
theuluoedd sy'n anfodlon, gwrthwynebol neu hyd yn oed yn flin neu'n elyniaethus tuag at 
ddulliau. Mae hyn yn cael ei drafod yn fwy manwl yn Fframwaith Asesu Risg Amlasiantaeth 
Cwm Taf, lle mae adnoddau i fesur a monitro gwaith ymgysylltu a lle i newid.  
 
Yn y math yma o achosion, dylai'r Grŵp Craidd gyfeirio at Brotocol Cwm Taf ar gyfer Gweithio 
gyda Theuluoedd sy ddim yn cydymffurfio â Phryderon Diogelu. 
 
Anghytuno ynglŷn â'r Cynllun ymhlith Gweithwyr Proffesiynol  
 
Caiff aelodau'r Grŵp Craidd eu hannog i gynorthwyo a herio'i gilydd er mwyn sicrhau bod 
deilliannau'r Cynllun Gofal a Chymorth yn cael eu cyflawni. 
 
Mewn achosion lle nad oes modd datrys materion ymhlith y Grŵp Craidd, dylai aelodau 
gyfeirio at y Protocol ar gyfer Unioni Pryderon ynglŷn ag Arferion Diogelu Rhyngasiantaethol. 
 
5. PROSES UWCHGYFEIRIO 
 
Os nad yw'r Cynllun yn lleihau'r risg, yna mae modd i unrhyw weithiwr proffesiynol sy'n rhan 
o'r Grŵp Craidd weithredu'r broses uwchgyfeirio ar unrhyw adeg. Mae modd hefyd i 
Gadeiryddion Cynadleddau a Chadeiryddion cyfarfodydd strategaeth Camfanteisio'n Rhywiol 
ar Blant weithredu'r broses.  
 
Bydd y broses uwchgyfeirio yn dechrau'n awtomatig ar ôl y drydedd gynhadledd adolygu neu 
ar ôl 15 mis ar y gofrestr, p'un bynnag sy'n dod yn gyntaf. 
 
Mae'r gweithiwr allweddol yn gyfrifol am drefnu cyfarfod uwchgyfeirio Haen 1 cyn pen 10 
niwrnod gwaith o'r cais. 
 
Cyfarfod Uwchgyfeirio Haen 1  
 

1. Bydd y Gweithiwr Allweddol yn trefnu cyfarfod ar gyfer y gweithwyr proffesiynol sy'n 
rhan o'r Grŵp Craidd a'u rheolwyr llinell (gweler rhestr Haen 1 – Atodiad 2). Ddylai'r 
cyfarfod yma ddim cynnwys y teulu.  

 
2. Bydd y grŵp yn ystyried gwahodd cynrychiolydd o adran gyfreithiol yr awdurdod lleol 

a chynrychiolydd o'r heddlu os bydd cyfraniad arwyddocaol.  
 

3. Bydd Rheolwr Carfan Gwasanaethau i Blant yn cadeirio'r cyfarfod a bydd agenda 
penodol yn cael ei ddilyn (Atodiad 4), i gynnwys: 

 
 Adolygiad o'r Cynllun ac unrhyw asesiadau wedi'u cwblhau/hadolygu, yn ogystal ag 

unrhyw asesiadau arbenigol (gweler y rhestr - Atodiad 5). 
 



 

6 
C24 - Canllawiau'r Grŵp Craidd Tachwedd 2018  

 Ystyried Protocol Aml-asiantaeth Cwm Taf ar Weithio gyda Theuluoedd sy ddim yn 
Cydymffurfio. 
 

 Sicrhau bod yr Swyddog Adolygu Annibynnol, y rhieni a'r plentyn/person ifanc yn 
cael yr wybodaeth ddiweddaraf ar ôl y cyfarfod. 

 
Bydd y deilliant a gytunwyd arno yn y Cyfarfod Uwchgyfeirio Haen 1 yn Gynllun wedi'i 
ddiwygio. Dylai'r Grŵp Craidd, wedi'i gadeirio gan Reolwr Carfan Gwasanaethau i Blant, 
wedyn ailystyried y Cynllun ar ôl uchafswm o 6 wythnos i adolygu cynnydd y Cynllun Gofal a 
Chymorth wedi'i ddiwygio. 
 
Cyfarfod Uwchgyfeirio Haen 2  
 
Os nad oes newid cadarnhaol, rhaid i Reolwr Carfan Gwasanaethau i Blant uwchgyfeirio'r 
achos gyda'i Reolwr Gwasanaeth fydd yn trefnu a chadeirio cyfarfod gyda'r uwch reolwyr 
perthnasol o asiantaethau partner i gytuno ar ba gamau gweithredu sydd eu hangen i 
ddiogelu'r plentyn/person ifanc. 
 
Monitro a Rhoi Gwybod 
 

 Bydd Cadeirydd y cyfarfodydd Haen 1 a Haen 2 yn rhoi gwybod am y deilliant i Flaen 
Reolwr Gwasanaethau i Blant/Pennaeth y Gwasanaeth a Chadeirydd y Gynhadledd gan 
ddefnyddio'r templed yn Atodiad 4. 

 
 Bydd carfan rheoli cyflawniad yr awdurdod lleol yn rhoi gwybod am nifer y cyfarfodydd 

Haen 1 a Haen 2 sy'n cael eu cynnal i Is-grŵp Sicrhau Ansawdd a Safonau Cwm Taf, ac 
yn datblygu sbardun adolygu ar ôl 6 mis. 

 
6. RHOI GWYBOD I'R GYNHADLEDD ADOLYGU 
 
Mae gofyn i'r Grŵp Craidd roi Cynllun wedi'i ddiweddaru i'r Gynhadledd Amddiffyn Plant.  
 
Dylai argymhellion ynglyn â thynnu enw plentyn oddi ar y gofrestr amddiffyn plant gael eu 
llywio gan ailasesiad sy'n dangos bod y risg wedi lleihau e.e. Fframwaith Asesu Risg 
Amlasiantaeth (MARAF). 
 
Dylai'r gynhadledd a'r plentyn/teulu ystyried a oes angen parhau ag unrhyw wasanaethau 
cymorth a gwneud argymhellion mewn perthynas â hyn. Ddylai cymorth ddim cael ei dynnu'n 
ôl yn gyfan gwbl.   
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Atodiad 1  
 
Rhestr o adnoddau asesu mae modd eu defnyddio i lywio'r Cynllun Gofal a Chymorth 
Amddiffyn Plant: 
 
Adnodd Fframwaith Asesu Risg Amlasiantaeth  
Asesiad Fframwaith Asesu Risg Camfanteisio'n Rhywiol (SERAF) 
Canllawiau Cyfarfodydd Strategaeth Camfanteisio'n Rhywiol ar Blant  
Adnodd Esgeuluso 
Adnodd Ymddygiad Peryglus 
Tabl Cronoleg 
Asesiad Cam-drin Domestig, Stelcian ac Aflonyddu (DASH) 
Asesiad Carfan Integredig Cymorth i Deuluoedd 
Asesiad Meddalwedd Llawlyfr Asesu Rhieni (PAMS)  
Asesiad Magu Plentyn 
Adnodd Bod yn Agored i Newid a Gwydnwch (Iechyd) 
Asesiad Rhestr Wirio Adnabod Arwyddion Risg (RIC) 
Asesiad Asesu, Ymyrryd a Symud Ymlaen 2 (AIM2) 
Asesiad Risg yr Ysgol 
Cynllun Diogelwch (Barnardo's) 
 
Ewch i www.cwmtafsafeguarding.org i weld y dogfennau yma 
  

http://www.cwmtafsafeguarding.org/
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Atodiad 2 
 
Rhestr Haen 1 – i'w gwahodd yn ogystal ag aelodau'r Grŵp Craidd: 
 
Rheolwr Carfan Gwasanaethau i Blant 
Swyddog Arweiniol Materion Diogelu (Ysgol) neu'r Pennaeth 
Goruchwyliwr Diogelu yr Ymwelydd Iechyd 
Sarsiant yr Heddlu 
Rheolwyr Carfan y Gwasanaeth Prawf 
Rheolwr Carfan Cwmni Adsefydlu Cymunedol 
Rheolwr Carfan Gwasanaethau i Oedolion (Iechyd) 
Rheolwr Carfan Gwasanaethau i Oedolion (Gofal Cymdeithasol) 
Rheolwr Gwasanaeth Troseddau'r Ifainc (os yw'n berthnasol) 
Cynrychiolydd Cyfreithiol (os yw'n berthnasol) 
Unrhyw ymgynghorwyr eraill fel y bo'n berthnasol i'r achos 
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Atodiad 3 
 
Cyfarfod Uwchgyfeirio Haen 1 
 
TEMPLED YR AGENDA   
 

 
1. Croeso ac ymddiheuriadau  

 
2. Crynodeb o'r achos a'r materion sydd wedi dod i’r amlwg 

 
3. Crynodeb ac adolygiad o gyfraniad y partner hyd yn hyn (gan gynnwys adolygiad o'r 

Cynllun ac unrhyw asesiadau wedi'u cynnal)  
 

4. Barn y plentyn (plant) a rhiant (rhieni)/aelodau o'r teulu am weithio gyda'r Cynllun Gofal 
a Chymorth? 

 
5. Pryd cafodd yr asesiad diwethaf ei gynnal gan ddefnyddio'r adnodd Fframwaith Asesu 

Risg Amlasiantaeth? 
 

6. Dadansoddi risgiau, ffactorau amddiffyn, gallu'r rhieni i newid (i gynnwys ystyried 
Protocol Amlasiantaeth Cwm Taf ar Weithio gyda Theuluoedd sy ddim yn 
Cydymffurfio) 
 

7. Deilliannau a gytunwyd arnyn nhw ac unrhyw gamau gweithredu/amserlenni 
(diweddaru’r Cynllun) 
 

8. Cytuno ar ddulliau cyfathrebu gyda'r teulu ynglŷn â deilliant y cyfarfod 
 

9. Dyddiad y Grŵp Craidd nesaf  
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Atodiad 4 
 
Cyfarfod Uwchgyfeirio Haen 1 neu Haen 2 
 

DYDDIAD 
 
 

AMSER  LLEOLIAD  

 
MANYLION Y TEULU: 

 

 
Enw 
 

 
Cyfeiriad 

 
Dyddiad 
geni 

 
Perthynas â'r plentyn/person ifanc 

   MATER 

    

    

    

 
 

1. YN BRESENNOL HEFYD: 
 

Enw Asiantaeth / Cyfraniad 

  

  

  

  

 
 

2. CRYNODEB O'R ACHOS A’R MATERION YN SEILIEDIG AR YR WYBODAETH WEDI'I RHOI: 
 

 

 
 
3. CRYNODEB O GYFRANIAD Y PARTNER HYD YN HYN: 
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4. BARN Y PLENTYN (PLANT) A RHIANT (RHIENI)/AELODAU O'R TEULU AM WEITHIO GYDA'R 
CYNLLUN GOFAL A CHYMORTH? 
 

 
 
 
 
 

 
5. DADANSODDI RISGIAU, FFACTORAU AMDDIFFYN, GALLU'R RHIENI I NEWID: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
6. CYTUNO AR DDEILLIANT A CHAMAU GWEITHREDU/AMSERLENNI 

 

 

 
 

7. CYTUNO AR DDULLIAU CYFATHREBU GYDA'R TEULU 
 

 

 
8. DYDDIAD CYFARFOD Y GRŴP CRAIDD NESAF:  



ATODIAD 5 

 

 
Bwrdd Diogelu Cwm Taf 

 
 

Cynllun Gofal a Chymorth - Rhan 4 
Ai Cynllun Amddiffyn Plant yw hwn? Ie   Nage  

Enw llawn  Dyddiad geni: Rhyw: Rhif System 
Integreiddio Plant:  

    

 

Gweithiwr Cymdeithasol: Swyddog Adolygu (Cadeirydd y Gynhadledd 

Amddiffyn Plant os yw'n berthnasol) 
  

 
Dyddiad y Cynllun:  Dyddiad rhoi enw ar y Gofrestr 

Amddiffyn Plant (os yw'n berthnasol):  
Dyddiad yr Adolygiad diwethaf: 

   

 

Dyddiad yr Adolygiad 
yma (Adolygiad y 

Cynllun Gofal a 
Chymorth, Grŵp Craidd 
neu'r Gynhadledd 
Adolygu): 

Ydy hyn yn wahanol i'r 
dyddiad gwreiddiol:     

Os ydy, pam? Dyddiad yr Adolygiad 
Nesaf (Adolygiad y 

Cynllun Gofal a Chymorth, 
Grŵp Craidd neu'r 

Gynhadledd Adolygu): 

    



ATODIAD 5 

 

 

Yn bresennol  
 

Enw Swydd 

  

  

  

  

  

  

 
Ymddiheuriadau 
 

Enw Swydd 

  

  

  

  

 
 

      Amcanion cyffredinol wedi'u pennu yn yr asesiad cymesur Dyddiad yr asesiad 
 
 

 

 

Ydy'r plentyn/person ifanc mewn perygl ac os felly, pa gamau gweithredu sy'n cael eu cymryd?  
 
 

 



ATODIAD 5 

 

Cynllun Gofal a Chymorth 

Diffiniadau 
Lles 

Beth sydd angen cael ei 
gyflawni? 

(Deilliannau Personol) 

Gweithred - 
Beth sydd angen digwydd er 
mwyn cyflawni'r deilliannau 

personol yma - 
(Os yw'n daliad uniongyrchol, rhaid 
nodi'r nifer ac amlder yr amcanion) 

Gan bwy? 
e.e. plentyn, 
rhieni, 
cynhalwyr, 
gweithwyr 
proffesiynol  

Erbyn 
pryd? 

Sut byddwn ni'n 
gwybod os yw'r 

deilliant wedi cael 
ei gyflawni? 

Sut byddwn ni'n 
mesur cynnydd? 

Sgôr yr 
Adolygiad  

(0-10) 

Iechyd 
corfforol ac 

iechyd 
meddwl, 
llesiant 

emosiynol, 
datblygiad 
deallusol, 

cymdeithasol 
ac 

ymddygiadol 

 

  

                           

Amddiffyn 
rhag 

camdriniaeth 
ac esgeulustod 

                                 

Addysg, 
hyfforddiant a 

hamdden 
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Diffiniadau 
Lles 

Beth sydd angen cael ei 
gyflawni? 

(Deilliannau Personol) 

Gweithred - 
Beth sydd angen digwydd er 
mwyn cyflawni'r deilliannau 

personol yma - 
(Os yw'n daliad uniongyrchol, rhaid 
nodi'r nifer ac amlder yr amcanion) 

Gan bwy? 
e.e. plentyn, 
rhieni, 
cynhalwyr, 
gweithwyr 
proffesiynol  

Erbyn 
pryd? 

Sut byddwn ni'n 
gwybod os yw'r 

deilliant wedi cael 
ei gyflawni? 

Sut byddwn ni'n 
mesur cynnydd? 

Sgôr yr 
Adolygiad  

(0-10) 

Perthnasau yn 
y cartref, 

perthnasau 
teulu a 

pherthnasau 
personol 

                                 

Cyfrannu at y 
gymuned 

                                 

Sicrhau 
hawliau   

                                 

Llesiant 
cymdeithasol 

ac 
economaidd 
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Diffiniadau 
Lles 

Beth sydd angen cael ei 
gyflawni? 

(Deilliannau Personol) 

Gweithred - 
Beth sydd angen digwydd er 
mwyn cyflawni'r deilliannau 

personol yma - 
(Os yw'n daliad uniongyrchol, rhaid 
nodi'r nifer ac amlder yr amcanion) 

Gan bwy? 
e.e. plentyn, 
rhieni, 
cynhalwyr, 
gweithwyr 
proffesiynol  

Erbyn 
pryd? 

Sut byddwn ni'n 
gwybod os yw'r 

deilliant wedi cael 
ei gyflawni? 

Sut byddwn ni'n 
mesur cynnydd? 

Sgôr yr 
Adolygiad  

(0-10) 

Addasrwydd 
amodau byw 

      

 

Cofnod o'r drafodaeth a gafwyd yn ystod cyfarfod Adolygu'r Cynllun neu gyfarfod y Grŵp Craidd (i'w gwblhau gan y 

gweithiwr cymdeithasol) 

 
Cynnydd ers yr adolygiad diwethaf 

 

 
Oes yna unrhyw beth sy'n rhwystro cynnydd, ac os felly, beth ydyn ni'n ei wneud er mwyn lleihau'r rhwystrau yma? 

 

 
Ydy'r cynllun yn gyraeddadwy?             Ydy                 Nac ydy    
Os nac ydy, beth ydyn ni'n mynd i'w wneud? 

 

 
Camau Nesaf / Blaenoriaethau a gytunwyd arnyn nhw 
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Barn y Plentyn / Person ifanc  

 

 

Barn aelodau o'r teulu 

 

 

Barn y gweithwyr proffesiynol  

 

 

 
Casgliad yr Adolygiad 

 Cadarnhau'r Cynllun Gofal a Chymorth 

 Diwygio'r Cynllun Gofal a Chymorth 

 Dod â'r Cynllun Gofal a Chymorth i ben 

 Angen cynnal ail-asesiad 

 
 
 

Drwy lofnodi isod, rydych chi'n cytuno â’r Cynllun Gofal a Chymorth a chytuno i’r wybodaeth sydd yn y Cynllun gael ei 
rhannu gyda gweithwyr proffesiynol eraill 
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Wedi'i lofnodi gan Enw (priflythrennau) Llofnod Dyddiad 

Plentyn / Person 
Ifanc 

             

Aelod o'r teulu              

Gweithiwr 
Cymdeithasol 

             

Rheolwr y Garfan              

                   

Os yw'n achos Diogelu Plant, dylai aelodau o'r Grŵp Craidd lofnodi isod 
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Rhaid i'r Gweithiwr Cymdeithasol a Rheolwr y Garfan lofnodi a dyddio Adolygiad y Cynllun Gofal a Chymorth. 


