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Crynodeb gweithredol 
 
Mae’r Canllawiau ar gyfer Gofal Parhaus i Blant a Phobl Ifanc (y Canllawiau) at 
ddefnydd pawb sy’n cynllunio ac yn darparu gwasanaethau gofal parhaus i blant 
mewn Byrddau Iechyd Lleol (BILlau) ac awdurdodau lleol a’u partneriaid. 
 
Mae’r canllawiau yn disgrifio’r broses ryngasiantaethol, o dan arweiniad BILlau, y 
dylai pob sefydliad eu gweithredu wrth asesu anghenion ac wrth ddarparu pecynnau 
gofal parhaus pwrpasol ar gyfer plant a phobl ifanc sydd angen y gofal hwnnw gan 
nad yw gwasanaethau cyffredin neu arbenigol sydd eisoes yn bodoli yn gallu diwallu 
eu hanghenion.  
 
Mae gofal parhaus1 yn cael ei ddiffinio fel gofal sy’n cael ei ddarparu dros gyfnod o 
amser estynedig i unigolyn er mwyn diwallu anghenion iechyd corfforol neu iechyd 
meddwl sy’n deillio o salwch2 (unrhyw anhwylder neu anabledd meddwl ac unrhyw 
anaf neu anabledd sy’n gofyn am driniaeth neu nyrsio meddygol neu ddeintyddol). 
 
Dylai proses gofal parhaus ar gyfer plant a phobl ifanc:  
 

• Gadw at werthoedd craidd sy’n hyrwyddo hawliau plant gydag 
egwyddorion a llinellau amser cyson.  

• Sicrhau mai’r plentyn neu’r person ifanc a’i rieni a’i ofalwyr yw canolbwynt 
y broses. 

• Hwyluso’r gwaith o ddarparu pecynnau cymorth wedi’u personoli.  

• Cael ei datblygu a’i harddel yn lleol gan dîm amlasiantaethol.  

• Croesi ffiniau sefydliadau ac asiantaethau, gan leihau’r posibilrwydd o 
asesiadau lluosog neu ailadroddus neu ofal tameidiog. 

• Cynnwys y gwaith o fesur canlyniadau a hyrwyddo prosesau gwella 
ansawdd parhaus. 

• Cydnabod bod iaith yn un o’r anghenion gofal. I lawer o ddefnyddwyr, mae 
iaith yn rhan allweddol o ofal nid dim ond elfen ychwanegol a dewisol. Mae 
hyn yn berthnasol iawn i ddefnyddwyr sy’n agored i niwed fel plant a phobl 
ifanc sy’n siarad Cymraeg fel iaith gyntaf. Gall gofal y cyfryw unigolion 
ddioddef os nad ydynt yn cael eu trin neu’n derbyn gwasanaethau trwy 
gyfrwng eu mamiaith. 

 
Nid yw’r ddogfen hon yn rhoi canllawiau ar gynnwys y pecynnau gofal parhaus neu 
wybodaeth am eu cyllido. Nid pecyn haearnaidd mohono, ac nid yw’n disodli’r angen 
am benderfyniadau lleol, cadarn ynglŷn ag anghenion gofal parhaus plant a phobl 
ifanc unigol, sy’n gorfod bod yn seiliedig ar anghenion asesedig. Bydd defnyddio’r 
Canllawiau yn helpu asiantaethau i sicrhau bod: 
 

• Plant, pobl ifanc, eu teuluoedd a’u gofalwyr yn cymryd rhan weithredol yn 
y broses gofal parhaus.  

                                                 
1 OS 2009/1511: Rheoliadau'r Byrddau Iechyd Lleol (Swyddogaethau a Gyfarwyddir) (Cymru) 2009
2 S206 (1) Deddf y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Cymru) 2006
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• Prosesau gofal parhaus sefydliadau yn gydgysylltiedig ac yn gyson â’i 
gilydd. 

• Ymarferwyr iechyd, addysg a gofal cymdeithasol, (gan gynnwys y rhai sy’n 
gweithio yn y sector annibynnol a’r trydydd sector), a defnyddwyr 
gwasanaethau, yn deall y broses gofal parhaus a’i defnyddio’n effeithiol.  

 
Gofal Iechyd Parhaus y GIG ar gyfer Oedolion 
 
Cyhoeddwyd Canllawiau ar Ofal Iechyd Parhaus y GIG – “Fframwaith Cenedlaethol 
ar gyfer Oedolion (Cylchlythyr Llywodraeth Cymru 015/2010)” ym mis Mai 2010 ac 
mae’n disodli NHS Responsibilities for Meeting Continuing NHS Health Care Needs 
(2004), a ategwyd gan Continuing NHS Health Care: Framework for Implementation 
in Wales 2004.  
 
Argymhellion i Ddiwygio’r Fframwaith Deddfwriaethol ar gyfer Anghenion 
Addysgol Arbennig 
 
Cyhoeddodd Llywodraeth Cymru ei dogfen ymgynghori, “Ymlaen mewn Partneriaeth 
dros Blant a Phobl Ifanc ag Anghenion Ychwanegol” ar 26 Mehefin 2012, i’w 
weithredu dros gyfnod o 4 mis. Yn sgil yr ymgynghoriad hwn, bydd swyddogion ym 
meysydd Addysg, Gwasanaethau Cymdeithasol ac Iechyd yn cydweithio’n agos i 
sicrhau bod y gweithdrefnau’n gwbl gydgysylltiedig a’r holl ieithwedd yn gyson. Y nod 
yw datblygu agwedd integredig at asesu anghenion.    
 
Mesur Hawliau Plant a Phobl Ifanc (Cymru) 2011 
 
Cafodd ‘Mesur Hawliau Plant a Phobl Ifanc (Cymru) 2011’ gefnogaeth unfrydol ar 
draws y pleidiau pan basiwyd ef yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru ar 18 Ionawr 
2011. Cafodd Gymeradwyaeth Frenhinol ar 16 Mawrth 2011 a daeth i rym ym mis 
Mai 2011. Mae ymgorffori egwyddorion Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar 
Hawliau’r Plentyn (CCUHP) mewn deddf yng Nghymru yn garreg filltir nodedig. 
Mae’n datblygu’r ymrwymiad blaenorol a wnaed ym mis Ionawr 2004 i ddefnyddio 
CCUHP yn sail i waith Llywodraeth Cymru drwy osod dyletswydd ar Weinidogion 
Cymru i roi sylw dyledus i brif hawliau a rhwymedigaethau CCUHP a’i brotocolau 
dewisol:   
 

a)    Wrth wneud unrhyw benderfyniadau yn ymwneud â datblygu polisi a 
deddfwriaeth rhwng 1 Mai 2012 a 30 Ebrill 2014, ac yna;  

b)    Wrth gyflawni eu swyddogaethau o 1 Mai 2014 ymlaen.  
 

Mae’r Canllawiau ar gyfer Gofal Parhaus i Blant yn rhoi sylw dyledus i’r egwyddorion 
hyn.   
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1.  Cyflwyniad 
 

1. Mae’r Canllawiau hyn yn cyflwyno proses deg, dryloyw ac amserol ar gyfer 
asesu, penderfynu a chytuno ar becynnau gofal parhaus pwrpasol ar gyfer plant a 
phobl ifanc o dan 18 oed sydd ag anghenion gofal parhaus na ellir eu diwallu yn unig 
gan wasanaethau cyffredinol ac arbenigol sydd eisoes yn bodoli. Maent yn disgrifio 
sut y dylai sefydliadau lleol, gan gynnwys BILlau ac adrannau Gwasanaethau 
Cymdeithasol ac Addysg awdurdodau lleol, gydweithio er mwyn asesu anghenion a 
darparu pecynnau gofal parhaus. Dylai pawb sy’n gyfrifol am gynllunio a darparu 
gofal parhaus ar gyfer plant a phobl ifanc ddarllen y Canllawiau hyn. 
 
2. Mewn rhai ardaloedd, mae’n bosibl bod y broses gofal parhaus eisoes yn cael 
ei chyd-gysylltu yn gadarn ar lefel leol. Amcan y Canllawiau hyn yw datblygu arferion 
da sydd eisoes yn bodoli a darparu arweiniad clir ar gyfer ardaloedd lle nad yw 
prosesau na phartneriaethau wedi’u datblygu i’r un graddau.   
 
3. Os oes proses gadarn ar waith, dylai’r plentyn neu’r person ifanc sydd ag 
anghenion gofal parhaus gael llwybr gofal sydd wedi’i gynllunio’n glir. Mae Atodiad B 
yn cynnwys rhagor o fanylion am y llwybr a sut y dylid ei gyflwyno i’r plentyn neu’r 
person ifanc a’i rieni.   
 

4. Mae’r Canllawiau yn cynnwys y canlynol:  
 

• Proses gofal parhaus sy’n amlinellu’r egwyddorion, y llinellau amser a’r 
cyfnodau perthnasol wrth asesu pecynnau gofal parhaus a threfnu i’w 
darparu. Mae hefyd yn ystyried y cyfnod pontio o wasanaethau plant i 
wasanaethau oedolion.  

• Pecyn asesu i helpu i ganfod anghenion gofal parhaus plant a phobl ifanc, 
a Phecyn Cymorth i Benderfynu ar gyfer plant a phobl ifanc i hwyluso 
penderfyniadau lleol ynglŷn â’r gofal sydd ei angen. 

• Llwybr gofal parhaus i helpu i gynllunio, trefnu, darparu a gwerthuso 
gwasanaethau. 

• Manylion y fframwaith cyfreithiol ar gyfer gofal parhaus i blant a phobl 
ifanc. 

• Crynodeb o achos Haringey, a ddaeth i’r casgliad bod meini prawf 
Coughlan, a ddefnyddiwyd i benderfynu a ddylai awdurdod lleol neu 
ymddiriedolaeth gofal sylfaenol ddarparu’r gwasanaethau gofynnol ar gyfer 
oedolyn sydd angen gofal parhaus y GIG, yr un mor berthnasol i blentyn.  
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1.1  Beth yw gofal parhaus? 
 
5. Mae gofal parhaus3 yn cael ei ddiffinio fel gofal sy’n cael ei ddarparu dros 
gyfnod estynedig i unigolyn er mwyn diwallu anghenion iechyd corfforol neu iechyd 
meddwl sy’n deillio o salwch4 (unrhyw anhwylder neu anabledd meddwl ac unrhyw 
anaf neu anabledd sy’n gofyn am driniaeth neu nyrsio meddygol neu ddeintyddol). 
 
6. Mae salwch yn cynnwys unrhyw anhwylder neu anabledd meddwl ac unrhyw 
anaf neu anabledd sy’n gofyn am driniaeth neu nyrsio meddygol neu ddeintyddol. 
 
1.2 I bwy y mae’r canllawiau yn berthnasol? 
 
7. Mae’r canllawiau hyn yn berthnasol i blant a phobl ifanc sydd angen pecyn 
gofal parhaus amlasiantaethol pwrpasol oherwydd anghenion iechyd ac nad oes 
modd darparu’r pecyn gofal drwy wasanaethau cyffredinol neu arbenigol sydd eisoes 
yn bodoli yn unig. Er y bydd y prif reswm am becyn o’r fath yn deillio o anghenion 
iechyd y plentyn neu’r person ifanc, mae’n debyg y bydd angen darparu 
gwasanaethau amlasiantaethol sy’n cynnwys mewnbwn o’r meysydd addysg, 
gwasanaethau cymdeithasol ac eraill ar adegau.  
 
8. Man cychwyn y broses gofal parhaus yw pan sylweddolir bod gan blentyn neu 
berson ifanc anghenion gofal parhaus posibl na ellir eu diwallu trwy ddefnyddio 
gwasanaethau cyffredinol neu arbenigol sydd eisoes yn bodoli yn unig. Mae modd 
defnyddio sawl llwybr, lleoliad a llwybr gofal gwahanol i atgyfeirio plant a phobl ifanc 
ar gyfer asesiad. Mae rhagor o fanylion am y mathau o anghenion posibl sydd gan 
blant a phobl ifanc, a sut maent yn cael eu hasesu, wedi’u nodi yn y pecyn cymorth 
asesu yn Atodiad A.  
 
1.3  Rôl arweiniol y Bwrdd Iechyd Lleol  
 
9. Nid yw deddfwriaeth sylfaenol sy’n rheoli’r gwasanaeth iechyd yn defnyddio’r 
term ‘gofal parhaus’. Fodd bynnag, mae adran 1 Deddf y Gwasanaeth Iechyd 
Gwladol (Cymru) 2006 yn ei gwneud yn ofynnol i Weinidogion Cymru barhau i hybu 
gwasanaeth iechyd cynhwysfawr yng Nghymru gyda’r nod o wella:  
 

• Iechyd corfforol ac iechyd meddwl pobl Cymru.  

• Atal salwch, gwneud diagnosis a thrin salwch.  
 
10. Yn ogystal, mae gan Weinidogion Cymru ddyletswydd i ddarparu 
gwasanaethau i ofalu am bersonau â salwch ac am ôl-ofal personau sydd wedi bod 
yn sâl ledled Cymru, i’r graddau sy’n angenrheidiol yn eu barn hwy i ddiwallu’r holl 
ofynion rhesymol.  

 
11. Mae gan bob asiantaeth Iechyd, Addysg a Gofal Cymdeithasol swyddogaeth 
glir wrth ddarparu gwasanaethau i blant. Fodd bynnag, at ddibenion y broses gofal 
parhaus, mae BILlau yn gyfrifol am arwain y broses amlasiantaethol a nodir yn y 

                                                 
3 OS 2009/1511: Rheoliadau'r Byrddau Iechyd Lleol (Swyddogaethau a Gyfarwyddir) (Cymru) 2009
4 S206 (1) Deddf y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Cymru) 2006
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canllawiau hyn, gan gofio y bydd gan blentyn neu berson ifanc ag anghenion gofal 
parhaus brif angen iechyd ond ei fod hefyd angen gwasanaethau sy’n cael eu 
cynllunio a’u darparu gan dîm amlasiantaethol a all gynnwys y BILl, adrannau 
Gwasanaethau Cymdeithasol, Addysg a Thai ac amrywiaeth o bartneriaid eraill. 
Bydd angen i’r broses gofal parhaus ystyried a chyd-gysylltu â’r canlynol hefyd: 
 

• Cod Ymarfer AAA 

• Fframwaith ar gyfer Asesu Plant mewn Angen 

• Tuag at Fywyd Sefydlog a Dyfodol Gwell 

• Gweithio gyda’n gilydd o dan y Ddeddf Plant 

• Gofynion y Bwrdd Cyfiawnder Ieuenctid 

• Trefniadau Amlasiantaethol ar gyfer Diogelu’r Cyhoedd 

• Cydgysylltu Gofal a Chynllunio Gofal a Thriniaeth o dan Fesur Iechyd 
Meddwl (Cymru) 2010. Yr Awdurdod Lleol fydd darparwr y gwasanaeth 
iechyd meddwl perthnasol ar gyfer rhywun o dan 18 oed os yw’n ‘blentyn 
sy’n derbyn gofal’ neu’n ‘blentyn perthnasol’ neu’n ‘gymwys ar gyfer 
cyngor a chymorth’ neu’n cael ei dderbyn mewn ysgol yn unol â datganiad 
anghenion addysgol arbennig.  

 
Os oes angen gwasanaethau gofal parhaus gan sefydliadau lluosog ar blentyn neu 
berson ifanc, mae’r BILl yn gyfrifol am arwain y gwaith o gynllunio a gweithredu’r 
broses, gan gynnwys partneriaid eraill fel sy’n briodol.  

 
12. Mae BILlau hefyd yn gyfrifol am sefydlu a rheoli trefniadau llywodraethu ar 
gyfer proses gofal parhaus plant a phobl ifanc. Dyma’r pwyntiau allweddol i’w 
hystyried:  
 

• Gweithredu a chynnal arferion da.  

• Sicrhau bod safonau ansawdd yn cael eu bodloni a’u cynnal.  

• Darparu cyfleoedd hyfforddi a datblygu ar gyfer ymarferwyr, gan gynnwys 
goruchwylio.  

• Nodi a gweithredu ar faterion sy’n deillio o ddarparu gofal parhaus i blant a 
phobl ifanc.  

• Hybu ymwybyddiaeth o’r Canllawiau.  

• Sicrhau hyblygrwydd i lunio trefniadau cynllunio strategol a gwasanaethau 
cyson, tryloyw mewn achosion lle mae asesiadau gofal parhaus plant a 
phobl ifanc yn amlygu’r un anghenion, e.e. nifer o blant â’r un anghenion 
gofal parhaus.  

 
13. Bydd gwasanaethau a ddarperir fel rhan o’r pecyn ar gyfer plant a phobl ifanc 
ag anghenion gofal parhaus yn cael eu trefnu gan y GIG, awdurdodau lleol a’u 
partneriaid fel sy’n briodol, gan alluogi’r plentyn neu’r person ifanc i gyrraedd ei lawn 
botensial o fewn ei deulu, ei gymuned, ei sefydliad addysg neu ei leoliad gofal.  
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14. Mae’r holl bartneriaid yn gyfrifol am ariannu eu cyfraniadau eu hunain at y 
pecyn gofal parhaus yn unol â’u swyddogaethau statudol. Yn ddelfrydol, dylai hyn 
ddigwydd drwy gyfuno neu rannu cyllid. Pa bynnag fodel a ddefnyddir, mae’n rhaid 
wrth drefniadau cadarn i sicrhau penderfyniadau amserol ynglŷn â chyllido. Mae’n 
annerbyniol gohirio gofal oherwydd anghydfod rhwng asiantaethau ynglŷn â rhannu 
cyllid.  
 
15. Mae aseswyr iechyd plant a phobl ifanc enwebedig yn gyfrifol am sicrhau bod 
asesu plentyn neu berson ifanc ag anghenion gofal parhaus posibl, ac asesu ei 
deulu a’i ofalwr, yn digwydd mewn ffordd gyson ac agored. 
 
2.  Y broses gofal parhaus  
 
Mae’r adran hon yn rhoi trosolwg o’r egwyddorion a ddylai fod yn sylfaen i waith 
cynllunwyr a darparwyr gwasanaethau wrth gynllunio a darparu llwybr gofal parhaus 
ar gyfer plentyn neu berson ifanc. Mae hefyd yn disgrifio pob cam o’r broses yn 
fanwl. 
 
2.1  Trosolwg  
 
16. Mae’r broses gofal parhaus yn weithgaredd tri cham a weithredir gan BILlau, 
awdurdodau lleol a’u partneriaid er mwyn darparu llwybr gofal parhaus ar gyfer plant 
a phobl ifanc sydd ag anghenion gofal parhaus. Y tri cham yw asesu, penderfynu a 
threfnu darpariaeth.  
 
17. Asesydd iechyd enwebedig y plentyn neu’r person ifanc sy’n arwain y cam 
asesu cyntaf. Mae’r asesiad yn ystyried pedwar maes, ond cesglir tystiolaeth i 
ddechrau fel a ganlyn: 
 

• Dewisiadau’r plentyn neu’r person ifanc a’i deulu/gofalwr. 

• Asesiad holistaidd sy’n ystyried yr asesiad a wnaed gan y Gwasanaethau 
Cymdeithasol o’r Gofalwr wrth wneud asesiad craidd y plentyn neu’r 
person ifanc a’i deulu/gofalwr.   

• Adroddiadau ac asesiadau risg y tîm amlddisgyblaethol.  
 

Rhoddir y wybodaeth o’r tri maes at ei gilydd ar gyfer y pedwerydd maes asesu:  
 
• Pecyn Cymorth i Benderfynu ar gyfer plant a phobl ifanc (gweler 

Atodiad A). 
 
18. Mae asesydd iechyd enwebedig ar gyfer plant a phobl ifanc yn gwneud 
argymhelliad ynglŷn ag a oes gan y plentyn neu’r person ifanc anghenion gofal 
parhaus na ellir eu diwallu trwy wasanaethau cyffredinol neu arbenigol sydd eisoes 
yn bodoli ac a fydd angen pecyn gofal parhaus gyda threfniadau cynllunio a chyllido 
pwrpasol. 
 
19. Mae’r ail gam yn ymwneud â gwneud penderfyniadau, ac fel arfer mae angen 
i fforwm amlddisgyblaethol, amlasiantaethol benderfynu a ddylid derbyn yr 
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argymhelliad bod gan y plentyn neu’r person ifanc anghenion gofal parhaus. Maent 
yn adolygu argymhellion yr asesydd iechyd enwebedig ynghyd â chostau 
dewisiadau’r cynllunwyr i benderfynu sut bydd y gofal parhaus yn cael ei ddarparu, 
pa adnoddau sydd eu hangen a pha elfennau sydd angen eu cynllunio yn arbennig. 
 
20. Mae’r trydydd cam, sef darparu, yn cael ei roi ar waith ar ôl gwneud 
penderfyniad ynglŷn â phecyn gofal parhaus. Bydd y BILl, yr awdurdod lleol a’r 
partneriaid yn cynllunio i roi’r cam ar waith. Bydd angen trefnu adolygiadau rheolaidd 
3 mis ar ôl yr asesiadau cychwynnol hefyd, wedyn bob blwyddyn neu’n amlach gan 
ddibynnu ar anghenion gofal parhaus y plentyn er mwyn sicrhau bod unrhyw 
anghenion newydd y plentyn yn cael eu diwallu.  
 
2.2  Egwyddorion  
 
21. Mae’r adran hon yn nodi’r gwerthoedd craidd a’r egwyddorion allweddol y 
dylai BILlau, awdurdodau lleol a’u partneriaid eu hystyried wrth ymgymryd â phroses 
gofal parhaus ar gyfer plant a phobl ifanc. Er mwyn gweithredu neu lynu wrth 
egwyddorion a phrosesau’r Canllawiau hyn ar lefel leol, bydd angen trefniadau clir i 
sicrhau mewnbwn amlasiantaethol ar gyfer gofal sylfaenol a gofal eilaidd a 
gwasanaethau plant eraill, ac er mwyn hwyluso’r cyfnod pontio i wasanaethau 
oedolion.  
 
22. Dylai’r broses gofal parhaus ar gyfer plant a phobl ifanc gynnwys:  
 

• Cymhwysedd a hawliau unigolion dros 16 oed i wneud eu penderfyniadau 
eu hunain. 

• Effeithiolrwydd clinigol.  

• Diogelwch cleifion.  

• Profiad y plentyn neu’r person ifanc a’i rieni. 
 
Dylai’r broses gofal parhaus ganolbwyntio ar y plentyn neu’r person ifanc yng nghyd-
destun ei deulu, gan symud tuag at broses sy’n canolbwyntio mwy ar yr unigolyn 
wrth iddo ddatblygu’n oedolyn. Mae hyn yn golygu y dylai canfyddiad y plentyn neu’r 
person ifanc a’i rieni o’i anghenion cymorth, a sut i ddiwallu ei anghenion, fod wrth 
wraidd y broses gofal parhaus. Dylid cofnodi ac ystyried hawliau’r plentyn a 
dymuniadau a disgwyliadau’r rhieni a’r gofalwyr o safbwynt sut a ble y dylid darparu 
gofal. Yn ogystal, dylid ystyried eu hanghenion ochr yn ochr â manteision a risgiau 
gwahanol fathau o ddarpariaeth. 
 
23. Dylai’r plant neu’r bobl ifanc a’u rhieni/gofalwyr, sy’n cael eu hystyried ar gyfer 
gofal parhaus, gymryd rhan weithredol yn y broses gofal parhaus, gan dderbyn 
cyngor a gwybodaeth yn brydlon mewn ffordd glir sy’n hawdd ei deall. Bydd hyn yn 
golygu eu bod yn cyfrannu at benderfyniadau yn ymwneud â’u dyfodol ar sail 
gwybodaeth hyd eithaf eu gallu. 
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24. Rhieni sy’n gyfrifol am ddarparu’r rhan fwyaf o ofal ar gyfer y plentyn neu’r 
person ifanc gan amlaf gan mai nhw sy’n arbenigo yn y maes hwn fel gofalwyr 
sylfaenol. Mae angen cynorthwyo rhieni neu ofalwyr sylfaenol eraill i:  
 

• Fod yn ofalwyr medrus a hyderus.  

• Rheoli’r risgiau.  

• Sicrhau bod ansawdd bywyd yn cael ei gynnal ar gyfer y teulu cyfan.  
 
25. Os yw safbwyntiau’r plentyn neu’r person ifanc yn wahanol i safbwyntiau ei 
rieni, dylid trafod y posibilrwydd o eiriolaeth.  
 
26. Dylai’r broses gofal parhaus fod:  
 

• Yn deg.  

• Yn gyson.  

• Yn dryloyw. 

• Yn sensitif o ran diwylliant 

• Yn anwahaniaethol.  
 
27. Dylai penderfyniadau yn ymwneud â gofal parhaus plentyn neu berson ifanc 
fod yn seiliedig ar asesiad o’i anghenion. Nid yw diagnosis o afiechyd neu gyflwr 
penodol yn golygu o reidrwydd bod angen gofal parhaus.  
 
28. Ni ddylai ystyriaethau cyllidebol neu ariannol lywio unrhyw benderfyniad yn 
ymwneud â’r pecyn gofal parhaus a allai gael ei ddarparu. Y brif ystyriaeth yw sut i 
gefnogi anghenion asesedig y plentyn neu’r person ifanc.   
 
29. Os oes modd, dylai gofal parhaus gael ei ddarparu yn y lle sydd fwyaf 
manteisiol/addas i ddiwallu anghenion y plentyn. Gellid darparu’r gofal yn y cartref 
neu mewn lleoliad arall fel ysgol breswyl, lleoliad preswyl, lleoliad AB neu AB 
arbenigol, neu hosbis. Ni ddylid pennu angen gofal parhaus ar sail y lleoliad sy’n 
darparu’r gofal nac yn ôl nodweddion y sawl sy’n cyflawni’r gofal. 
 
30. Ar gyfer y broses gofal parhaus i blant a phobl ifanc, rhaid cael system 
gyfannol, a dylai’r system honno fod yn amlwg yn y llwybr gofal parhaus integredig. 
Bydd hyn yn sicrhau bod:  
 

• Gofal sylfaenol, eilaidd neu drydyddol yn cael ei gydgysylltu. 

• Anghenion o ran atgyfeirio at wasanaethau plant a phobl ifanc 
awdurdodau lleol yn cael eu nodi, os nad yw’n digwydd yn barod.  

• Atgyfeiriadau priodol yn cael eu gwneud neu fewnbwn yn cael ei roi i 
asesiadau arbenigol. 

 
31. Dylai BILlau nodi ac enwi’r swyddog cyntaf y dylid cysylltu ag ef ar gyfer 
cynllunio a gweithredu’r broses gofal parhaus ar gyfer plant a phobl ifanc. Rôl y 
person hwnnw yw bod yn bwynt cyswllt ar gyfer gweithwyr proffesiynol o leoliadau 
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cymunedol, acíwt neu drydyddol sydd am drafod plentyn neu berson ifanc ag 
anghenion gofal parhaus posibl. Dylai’r person cyswllt a enwir gadw manylion cyswllt 
holl aseswyr iechyd enwebedig plant a phobl ifanc. 
 
32. Rhaid tynnu sylw at blant a phobl ifanc yn gynnar os oes angen cyflymu’r 
broses oherwydd natur eu hanghenion, fel prognosis sy’n amlygu anghenion gofal 
diwedd oes, a dylid sicrhau bod eu hanghenion yn cael eu diwallu cyn gynted â 
phosibl. Ni ddylai’r broses gofal parhaus gyfyngu ar fynediad i ofal diwedd oes ar 
gyfer plant a phobl ifanc sydd angen cymorth yn ddi-oed dros gyfnod byrrach, ac ni 
ddylai arwain at unrhyw oedi i’r broses o baratoi triniaeth neu ofal priodol.   
 
33. Os penderfynir nad oes angen gofal parhaus ar blentyn neu berson ifanc, 
mae’n rhaid egluro’r sail resymegol am hyn i’r plentyn neu’r person ifanc a’i 
rieni/gofalwyr. Mewn achos o’r fath, dylid defnyddio gwasanaethau cyffredinol ac 
arbenigol sydd eisoes yn bodoli a dull rheoli achos i ddiwallu anghenion y plentyn 
neu’r person ifanc. 
 
34. Os penderfynir bod angen gofal parhaus ar y plentyn neu’r person ifanc, ond 
nad y pecyn gofal arfaethedig yw dewis y plentyn neu’r person ifanc a’i rieni o 
safbwynt darpariaeth neu gynnwys, dylid egluro’r sail resymegol am ddarparu’r 
pecyn yn glir. Os yw’r plentyn neu’r person ifanc a’i rieni yn anghytuno â’r 
penderfyniad a’r esboniad, dylent ddilyn gweithdrefn gwyno GIG Cymru, “Gweithio i 
Wella – Lleisio Pryder am y GIG o Ebrill 2011”. (www.puttingthingsright.wales.nhs.uk) 
 
35. Dylai’r cam asesu ystyried effaith bosibl system ofal effeithiol ar anghenion 
gofal parhaus plentyn neu berson ifanc. Mae’n rhaid sicrhau bod adolygiadau 
rheolaidd yn rhan o’r broses ac yn cyd-fynd ag unrhyw adolygiadau angenrheidiol 
eraill er mwyn sicrhau bod y pecyn gofal yn parhau i ddiwallu anghenion parhaus y 
plentyn neu’r person ifanc. Nid oes cyfrifoldeb ar neb i gynllunio a darparu gofal am 
gyfnod amhenodol gan fod anghenion yn gallu newid; dylid sicrhau bod y plentyn 
neu’r person ifanc a’i rieni yn deall hyn.  
 
36. Mae’n rhaid i’r Bwrdd Iechyd Lleol, yr Awdurdod Lleol ac unrhyw sefydliadau 
perthnasol eraill weithio mewn partneriaeth a dylid sicrhau bod iaith yn ystyriaeth 
ganolog ac yn rhan o’r broses o gynllunio’r gwasanaethau hyn.  
 
37. Dylid rhoi camau gweithredu ar waith i sicrhau bod sefydliadau sy’n rhan o 
bartneriaeth yn cydymffurfio â’u Cynllun Iaith Gymraeg eu hunain neu Gynllun Iaith 
Gymraeg y corff arweiniol os nad oes ganddynt Gynllun Iaith Gymraeg. Mae darparu 
gwasanaethau trwy gyfrwng dewis iaith y defnyddiwr yn rhan hanfodol o wasanaeth 
gofal holistaidd; felly mae’n hollbwysig darparu gofal a gwasanaethau dwyieithog ar 
gyfer cleifion sy’n siarad Cymraeg.  
 
38. Yn sgil pwyslais cynyddol ar bartneriaethau a’r trydydd sector, gyda 
phartneriaid yn gyfrifol am ariannu eu cyfraniadau eu hunain at becyn gofal parhaus, 
mae’n bwysig bod cyrff cyhoeddus yn sicrhau bod eu hymrwymiad ieithyddol yn dilyn 
y gwasanaeth neu’r cyllid o safbwynt y darparwyr neu’r partneriaethau sy’n ymwneud 
â’r contract. Felly, os yw awdurdod lleol yn gyfrifol am gostau claf sy’n siarad 
Cymraeg, mae gan yr awdurdod lleol ddyletswydd hefyd o dan ei Gynllun Iaith 
Gymraeg statudol i sicrhau darpariaeth ddwyieithog ar gyfer y claf hwnnw. 
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2.3  Llinellau amser  
 
39. Mae er budd pennaf y plentyn neu’r person ifanc a’i rieni i gael gwybod y 
canlyniad cyn gynted â phosibl, felly mae llinell amser glir yn bwysig. Os yw’r plentyn 
neu’r person ifanc yn cael ei ryddhau o ofal acíwt neu ofal trydyddol, mae glynu wrth 
linell amser glir yn cynyddu’r tebygolrwydd y bydd y plentyn neu’r person ifanc yn 
cael ei ryddhau yn brydlon ac yn lleihau’r posibilrwydd  o oedi. 
 
40. Dylai pecyn gofal parhaus gael ei ddarparu cyn gynted â phosibl ar ôl i banel 
amlasiantaethol wneud penderfyniad ac ar ôl i’r plentyn neu’r person ifanc a’i deulu 
gael eu hysbysu. 
 
41. Dylai llinellau amser ar gyfer y llwybr gofal parhaus gydymffurfio â’r rhai a 
amlinellir isod, a bod yn hyblyg fel y gellir cyflymu’r broses ar gyfer plant a phobl 
ifanc y credir eu bod yn agosáu at wythnosau a dyddiau olaf eu bywydau.   
 
42. Mae Diagram 2 yn Atodiad B yn amlinellu’r llinellau amser dangosol ar gyfer 
pob cam o lwybr gofal parhaus plant a phobl ifanc. 
 
2.4  Cam asesu 
 
43. Dylid cynnig asesiad cynhwysfawr i bob plentyn neu berson ifanc sy’n cael ei 
atgyfeirio y gallai fod ganddo anghenion gofal parhaus. Bydd yr asesiad yn cael ei 
arwain gan y maes iechyd ond bydd yn cynnwys asesiad amlasiantaethol o 
anghenion iechyd, gofal cymdeithasol ac addysg. Bydd yr asesiad yn cynnwys 
sylfaen dystiolaeth glir, resymegol o amrywiaeth o ffynonellau sy’n ystyried 
anghenion penodol y plentyn mewn cyd-destun holistaidd sy’n canolbwyntio ar y 
teulu. Bydd plant ag anghenion gofal parhaus wedi cael amrywiaeth o asesiadau 
unigol eraill yn aml, gan gynnwys asesiad craidd gan y Gwasanaethau 
Cymdeithasol, asesiadau arbennig ac asesiad o anghenion addysgol arbennig plant. 
Dylai canlyniadau’r rhain lywio prosesau asesu a phenderfynu’r asesiad o ofal 
parhaus y plentyn neu’r person ifanc.  
 
Rôl a chymhwyster yr Asesydd Iechyd Enwebedig Plant a Phobl 
Ifanc. 
 
44. Dylai’r asesydd iechyd enwbedig plant a phobl ifanc arwain cam asesu’r 
broses gofal parhaus ar ran y darparwyr. Dylai’r asesydd iechyd enwebedig plant a 
phobl ifanc fod yn ymarferydd iechyd â phrofiad ym maes iechyd plant a phobl ifanc, 
profiad ac arbenigedd ym maes asesu iechyd, gwybodaeth ymarferol gynhwysfawr 
am bolisi’r Canllawiau, a rhinweddau arwain da. Er mwyn sicrhau bod yr asesiadau 
yn briodol, yn deg ac yn gyson, dylai’r asesydd iechyd enwebedig plant a phobl ifanc 
feddu ar sgiliau a galluoedd perthnasol yn y meysydd canlynol: 
 

• Gofal parhaus plant a phobl ifanc.  

• Datblygiad plant a phobl ifanc.  

• Asesu plant a phobl ifanc a’u teuluoedd/gofalwyr.  

• Gweithio gyda phlant a phobl ifanc a’u teuluoedd/gofalwyr. 
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Dylai’r asesydd hefyd feddu ar sgiliau cyfathrebu rhagorol a dealltwriaeth o gynllunio 
a darparu gwasanaethau.  
 
45. Mae’n bwysig bod y plant a’r bobl ifanc a’u teuluoedd yn deall:  
 

• Pam y mae asesiad o ofal parhaus yn cael ei gynnal.  

• Beth fydd proses yr asesiad.  

• Ble bydd yn cael ei gynnal. 

• Eu mewnbwn i’r broses.  
 
46. Mae’n rhaid i BILlau, awdurdodau lleol a’u partneriaid sicrhau bod eu 
prosesau yn adlewyrchu pedwar maes y cam asesu (sy’n gallu cydredeg). Y tri maes 
cyntaf yw:  

 
(i) Nodi anghenion y plentyn neu’r person ifanc a’i rieni/gofalwyr;  
(ii) Asesiad holistaidd o’r plentyn neu’r person ifanc a’i rieni/gofalwyr; 
(iii) Adroddiadau ac asesiadau risg y tîm amlddisgyblaethol.  

 
Rhoddir tystiolaeth a chanlyniadau’r tri maes hwn at ei gilydd ar gyfer y 
pedwerydd maes:  

 
(iv) Pecyn Cymorth i Benderfynu ar gyfer plant a phobl ifanc (gweler 

Atodiad A).  
 
47. Mae pob un o’r pedwar maes asesu yn bwysig wrth benderfynu a oes angen 
gofal parhaus. Dylai’r asesydd iechyd enwebedig plant a phobl ifanc sy’n gyfrifol am 
yr asesiad ddod i gasgliad proffesiynol ar sail tystiolaeth ym mhob un o’r pedwar 
maes er mwyn cefnogi ei argymhelliad/argymhellion.  

 
• Maes 1 – Dewisiadau’r plentyn neu’r person ifanc a’i rieni/gofalwyr 

 
Mae’r asesydd iechyd enwebedig plant a phobl ifanc yn gyfrifol am nodi a chofnodi 
dewisiadau’r plentyn neu’r person ifanc a’i deulu.  
 

• Maes 2 – Asesiad holistaidd o’r plentyn neu’r person ifanc a’i deulu, 
gan gynnwys asesu gofalwyr  

 
Mae’r asesydd iechyd enwebedig plant a phobl ifanc yn gyfrifol am asesu anghenion 
y plentyn neu’r person ifanc a’i deulu ac am gasglu asesiadau presennol gan  
wasanaethau plant a phobl ifanc awdurdodau lleol at ei gilydd ar ran y darparwyr er 
mwyn cyflwyno darlun holistaidd o anghenion gofal parhaus y plentyn neu’r person 
ifanc. Bydd yr asesydd yn gyfrifol am grynhoi amrywiol gostau’r dewisiadau gan yr 
asiantaethau perthnasol ar gyfer y fforwm amlddisgyblaethol, amlasiantaethol. Dylai 
unrhyw asiantaeth berthnasol sy’n derbyn cais gan yr Asesydd Iechyd am gost 
dewisiadau gyflwyno’r wybodaeth yn brydlon.    
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Mewn achosion lle nad yw asesiadau cymdeithasol ac asesiadau addysg wedi’u 
cwblhau eto, dylai’r asesydd iechyd enwebedig plant a phobl ifanc gysylltu â’r 
gweithwyr proffesiynol perthnasol i’w hannog i lunio asesiad yn y meysydd hyn a 
defnyddio’r adroddiadau hyn wedyn i lywio asesiad holistaidd o anghenion gofal 
parhaus y plentyn neu’r person ifanc.  
 
Mae llawer o rieni a gofalwyr yn cael eu hyfforddi gan weithwyr proffesiynol i wneud 
tasgau a thriniaethau a fyddai’n cael eu cyflawni i oedolion gan, neu o dan 
oruchwyliaeth, gweithwyr proffesiynol. Fodd bynnag, ni ellir rhagdybio y bydd pob 
rhiant neu ofalwr yn gallu gwneud y tasgau a’r triniaethau, a bydd angen i’r asesiad o 
ofal parhaus ystyried gallu rhieni a gofalwyr i dderbyn cyfrifoldeb amdanynt, gan 
gynnwys ystyried meysydd hyfforddi, diweddaru ac yswiriant atebolrwydd 
cyhoeddus.  
 
Wrth benderfynu ar y lefelau o ofal/cymorth sydd eu hangen, ni ellir rhagdybio bod 
modd trosglwyddo tasgau sy’n cael eu cyflawni gan rieni i ofalwyr sydd heb eu 
hyfforddi. Mae hyn yn arbennig o berthnasol wrth ystyried darparu gofal seibiant neu 
seibiannau byr ar gyfer plant ag anghenion gofal parhaus. Gall diffyg hyfforddiant a 
chymorth ar gyfer sgiliau perthnasol leihau’r defnydd o wasanaethau gofal seibiant 
yn sylweddol. Mae hefyd yn bwysig sicrhau bod gofalwyr yn meddu ar y sgiliau iaith 
Gymraeg priodol i’w galluogi i ddiwallu anghenion defnyddwyr. 
 

• Maes 3 – Adroddiadau ac asesiadau risg y tîm amlddisgyblaethol 
 
Mae’r asesydd iechyd enwebedig plant a phobl ifanc yn gyfrifol am gynnal unrhyw 
asesiadau risg gofynnol ym maes gofal iechyd nad ydynt wedi’u cwblhau eto ac am 
grynhoi’r asesiadau risg a’r adroddiadau perthnasol at ei gilydd (iechyd, 
cymdeithasol ac addysg).  
 

• Maes 4 – Pecyn Cymorth i Benderfynu ar gyfer plant a phobl ifanc 
 
Mae’r pecyn hwn yn helpu i ddod â gwybodaeth asesu o’r tri maes arall at ei gilydd. 
Nid pecyn annibynnol mohono, a’i nod yw sicrhau bod anghenion perthnasol yn cael 
eu hasesu, eu cofnodi a’u disgrifio mewn ffordd gyson.  
 
48. Mae Diagram 1 yn dangos sut mae tri maes cyntaf y cam asesu yn llywio’r 
pedwerydd maes, sef y Pecyn Cymorth i Benderfynu. 
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Diagram 1: Pedwar maes y cam asesu 
 

 
 
49. Mae’r cam asesu yn rhan hanfodol o’r broses gofal parhaus, a gall atebion i 
gwestiynau gweithiwr proffesiynol ddatgelu llawer am anghenion plentyn neu berson 
ifanc ac ategu teimlad o hunanwerth ymysg y rhieni. Dylai asesiad y gofalwr ystyried 
gallu’r teulu i ymdopi; mae hyn yn ymwneud â gallu teulu i ofalu am y plentyn neu’r 
person ifanc ac nid yw’n barnu gallu rhianta. Dylid hefyd ystyried amgylchiadau’r 
teulu, anghenion iechyd aelodau eraill y teulu a’r amgylchedd gofal arfaethedig.  
 
50. Mae defnyddio dull holistaidd amlasiantaethol ac amlddisgyblaethol, sydd 
hefyd yn ymdrin ag anghenion emosiynol y plentyn neu’r person ifanc, yn allweddol. 
Dylid cefnogi’r plentyn neu’r person ifanc a’i rieni i fod yn bartneriaid yn y broses 
asesu; mae hyn yn cynnwys brodyr a chwiorydd a phartneriaid gweithio. Mae gofal 
yn gallu cael effaith fawr ar gartref y teulu yn aml, a dylid ystyried anghenion a 
dewisiadau pob aelod o’r teulu os yw hynny’n bosibl.  
 
51. Dylid ystyried mewnbwn y trydydd sector yn y cam asesu, fel sy’n briodol. 

 
52. Dylai asesiadau gofal parhaus ystyried asesiadau eraill, ond nid i’r graddau 
bod asesu a chyswllt uniongyrchol â phlant neu bobl ifanc a’u teuluoedd yn cael eu 
hepgor yn llwyr. 

 
53. Dylai asesu fod yn broses yn hytrach nag yn un digwyddiad unigol. Dylai 
asesiad o ofal parhaus fod yn seiliedig ar asesiadau blaenorol. Bydd y rhan fwyaf o 
blant neu bobl ifanc ag anghenion gofal parhaus wedi cael eu hasesu sawl gwaith, 
ond ni fydd hyn yn wir ym mhob achos os yw’r gofal parhaus wedi deillio o drawma 
neu anaf sydyn. Mae anghenion plant a phobl ifanc yn newid yn gyflym, felly mae 
adolygu yn rhan hanfodol o’r broses gofal parhaus. Yr asesydd plant a phobl ifanc 
enwebedig sy’n gyfrifol am benderfynu a oes angen diweddaru asesiadau unrhyw un 
o’r asiantaethau allweddol sy’n gysylltiedig ag unrhyw achos penodol.  

 
54. Dylai’r cam asesu gael ei gwblhau mewn ffordd systematig a chyson er mwyn 
sicrhau tegwch a thryloywder. Dylid rhannu canlyniadau asesiadau gofal parhaus 
gyda’r plentyn neu’r person ifanc a’i deulu. Dylai pawb sy’n cyfrannu at asesiad fod 
yn gwbl ymwybodol o sut y bwriedir ei ddefnyddio a’i ddosbarthu. 
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55. Mewn achosion eithriadol, gellir cadw gwybodaeth yn ôl oddi wrth blentyn neu 
berson ifanc neu rywun â chyfrifoldeb rhiant am y plentyn/person ifanc os yw’r BILl 
yn credu y byddai datgelu’r wybodaeth yn debygol o achosi niwed sylweddol i iechyd 
neu gyflwr corfforol neu feddwl y plentyn neu’r person ifanc neu pe na byddai er ei 
les pennaf. Yn unol â gweithdrefnau Amddiffyn Plant Cymru Gyfan, dylid atgyfeirio 
plentyn i’r gwasanaethau cymdeithasol os credir ei fod yn dioddef, neu mewn perygl 
o ddioddef, niwed sylweddol.   

 
56. Mae’n rhaid cael cydsyniad asiantaethau partner cyn rhannu gwybodaeth am 
unrhyw asesiadau gofal parhaus. Dylai dulliau rhannu gwybodaeth gydymffurfio’n 
llawn â phrotocolau rhannu gwybodaeth lleol. Mae’n rhaid dilyn gweithdrefnau 
Byrddau Lleol Diogelu Plant wrth ymdrin ag unrhyw faterion amddiffyn plant.  
 
2.5  Cam penderfynu  
 
57. Ar ôl i’r pedwar maes asesu gael eu cwblhau, mae’r asesydd plant a phobl 
ifanc enwebedig yn gyfrifol am wneud yr argymhellion canlynol: 
 

a) a ddylid cynnig pecyn gofal parhaus i’r plentyn 
b) os felly, dewisiadau’r pecyn gofal ar sail y gost  
c) unrhyw fater arall sy’n berthnasol i ddarparu pecyn gofal parhaus 

holistaidd. 
 
58. Ar ôl hynny, dylai’r asesydd iechyd enwebedig plant a phobl ifanc gyflwyno’r 
argymhellion a’r dewisiadau ynghyd â’r gost i’r fforwm penderfynu amlasiantaethol. 
Dyma fydd y sail wrth i’r fforwm benderfynu ar gynllun a chyllid ynglŷn â’r angen am 
ofal parhaus ac am becyn gofal.  
 
59. Mae’n bwysig bod BILlau ac awdurdodau lleol yn cynllunio i gydgysylltu eu 
gofal a’u cymorth, gan ystyried gofynion gwasanaethau plant a phobl ifanc 
awdurdodau lleol.  
 
Plant a Phobl Ifanc a Leolir y Tu Allan i’r Ardal  
 
60. Os yw plentyn neu berson ifanc am gael ei leoli oddi cartref fel rhan o unrhyw 
becyn gofal parhaus, mae’n rhaid i’r Awdurdod Lleol cyfrifol wneud trefniadau sy’n 
cydymffurfio â rheoliadau a chanllawiau “Tuag at Fywyd Sefydlog a Dyfodol Gwell”, 
Rheoliadau Lleoli Plant (Cymru) 2007 a Rheoliadau'r Byrddau Iechyd Lleol 
(Swyddogaethau a Gyfarwyddir) (Cymru) 2009 (rheoliad 3) – gan gydweithio â’r 
Bwrdd Iechyd Lleol a Phwyllgor Gwasanaethau Iechyd Arbenigol Cymru lle bo 
hynny’n briodol er lles gorau’r plentyn. Mae’n rhaid rhoi trefniadau ar waith i ddiwallu 
anghenion gofal iechyd y plentyn – gan gynnwys anghenion sylfaenol, eilaidd neu 
drydyddol. Mae’n rhaid rhoi prosesau ar waith sy’n ystyried trefniadau pontio i 
wasanaethau oedolion yn y dyfodol. 
 
61. Mae BILlau ac Awdurdodau Lleol yn parhau i fod yn gyfrifol am rai categorïau 
o bobl ifanc a leolir y tu allan i’r ardal hyd at 21 oed, ar yr amod nad oeddent yn 
perthyn i un o’r categorïau isod cyn cyrraedd 18 oed.  
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• Plant sy’n derbyn gofal gan awdurdod lleol. 

• Pobl sy’n gadael gofal. 

• Plant sy’n destun Gorchymyn Gwarchodaeth Arbennig – neu a 
dderbyniodd ofal gan awdurdod lleol ar ôl 16 oed. 

• Plant a fynychodd ysgol breswyl a enwir yn eu datganiad AAA.  
• Plant ag anghenion iechyd parhaus sydd wedi’u lleoli’n fwy hirdymor.  

 
62. Bydd rhaid i bob pecyn gofal sicrhau bod mesurau diogelu priodol ar waith i 
amddiffyn y plentyn yn unol â Gweithio gyda’n Gilydd o dan Ddeddf Plant 2004 a 
pholisïau a gweithdrefnau lleol.    
 
63. Os yw plentyn yn cael ei leoli y tu allan i’r ardal lle mae’n preswylio fel arfer, 
bydd angen i’r awdurdod lleol sy’n gyfrifol am ei leoli hysbysu awdurdod lleol yr ardal 
sy’n derbyn y plentyn, meddyg teulu’r plentyn ac unrhyw feddyg teulu y bydd y 
plentyn yn cofrestru ag ef yn dilyn y lleoliad. Mewn perthynas â phlant sy’n derbyn 
gofal, gwneir y trefniadau hyn ar y cyd â’r awdurdod lleol sy’n ysgwyddo’r cyfrifoldeb 
rhiant. Wrth hysbysu awdurdodau lleol yn yr ardal sy’n derbyn y plentyn, dylai 
awdurdodau cyfrifol ddarparu digon o wybodaeth i’r awdurdod lleol allu cyflawni ei 
ddyletswyddau o safbwynt cofrestru lleoliad. Mae hysbysiad prydlon yn hollbwysig i’r 
gwaith o gynllunio gofal iechyd yn dda. Mae Rheoliad 6(1) yn ei gwneud yn ofynnol 
i’r awdurdod cyfrifol roi gwybod ar bapur i’r darparwr gofal iechyd a meddyg teulu’r 
plentyn yn yr ardal lle mae’r plentyn yn byw a’r ardal lle mae am gael ei leoli cyn 
gwneud y lleoliad lle bo hynny’n ymarferol. Os nad oes modd rhoi gwybod ymlaen 
llaw, dylid eu hysbysu cyn gynted ag y bo hynny’n ymarferol, ac o leiaf o fewn 10 
diwrnod gwaith ar ôl dyddiad y lleoliad5. 
 
64. Os yw’r GIG wedi trefnu pecyn gofal sy’n ei gwneud yn ofynnol lleoli’r plentyn 
am dri mis neu fwy mewn ysbyty neu leoliad preswyl arbenigol, mae gan y GIG 
ddyletswydd o dan adran 85 o Ddeddf Plant 1989 i hysbysu’r awdurdod lleol 
perthnasol, er mwyn sicrhau bod lles y plentyn yn cael ei ddiogelu. Mae 
dyletswyddau o dan adran 86A o Ddeddf Plant 1989 hefyd yn ei gwneud yn ofynnol 
i’r awdurdod lleol ymweld â’r plentyn yn rheolaidd i hybu lles y plentyn (gweler 
Rheoliadau Ymweliadau â Phlant mewn Gofal Preswyl Hirdymor 2011).  
 
65. Mae Rheoliadau Addysg (Ardaloedd y Perthyn Disgyblion a Myfyrwyr iddynt) 
1996 yn galluogi awdurdodau lleol i adennill costau oddi wrth yr awdurdod sy’n lleoli 
am unrhyw ‘blentyn ag anghenion addysgol arbennig’. O safbwynt plant sy’n derbyn 
gofal, mae’r rheoliadau’n gofyn am ‘adennill gorfodol’ gan yr awdurdod sy’n gyfrifol 
am eu gofal, ac yn nodi bod yr awdurdod hwnnw hefyd yn gyfrifol am eu haddysg 
AAA, hyd yn oed os yw’r plentyn yn cael ei leoli y tu allan i ardal yr awdurdod lle 
mae’n byw.  
 
66. Ar ôl i’r fforwm amlasiantaethol wneud penderfyniad, mae’n rhaid hysbysu’r 
plentyn neu’r person ifanc a’i deulu o fewn pum diwrnod gwaith. Dylid cofnodi 
pecynnau gofal parhaus mewn cynllun gofal, eu hintegreiddio a’u cydgysylltu os oes 
mwy nag un cynllun ar waith, a’u geirio mewn ffordd sy’n ddealladwy i’r plentyn neu’r 

                                                 
5 Rheoliadau Lleoli Plant (Cymru) 2007   
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person ifanc, ei deulu a’r asiantaethau gwahanol sy’n ymwneud â’r broses 
benderfynu a/neu ddarparu gofal parhaus ar gyfer y plentyn neu’r person ifanc. 
Mae’n rhaid rhoi gwybod am y penderfyniad i’r plentyn neu’r person ifanc a’i deulu, 
tîm amlddisgyblaethol y GIG, yr awdurdod lleol, yr ysgol ac unrhyw bobl berthnasol 
eraill a nodir yn y cynllun. Os oes angen diwallu’r anghenion asesedig yn gyflym, 
mae’n rhaid rhoi gwybod am y penderfyniad ar unwaith.   
 
67. Ar ôl cael gwybod am y penderfyniad, dylai’r plentyn neu’r person ifanc a’i 
deulu gyfrannu wrth drafod y camau nesaf a’r llinellau amser i weithredu’r pecyn 
gofal parhaus. Dylid hysbysu’r plentyn neu’r person ifanc a’i deulu am eu hawliau ac 
am y weithdrefn gwyno “Gweithio i Wella” os ydynt o’r farn nad yw’r penderfyniad yn 
diwallu eu hanghenion a/neu eu disgwyliadau.   
 
Asesiadau Cyflym 
 
68. Yn achlysurol, bydd angen cyflymu’r broses asesu ar gyfer plentyn neu 
berson ifanc â chyflwr sy’n gwaethygu’n gyflym ac sydd, o bosibl, ar fin cyrraedd y 
cyfnod terfynol. Bydd hyn yn sicrhau darpariaeth gofal parhaus ar unwaith ac yn 
golygu bod modd cefnogi’r unigolyn yn ei leoliad gofal dewisol cyn gynted â phosibl 
heb aros i’r broses gymhwysedd gael ei chwblhau yn llawn.  
 
69. O ganlyniad, dylai BILlau ystyried a gweithredu proses gyflym sy’n lleihau 
faint o wybodaeth sydd ei hangen, yr amser a gymerir i gasglu gwybodaeth a’r 
amserlen ar gyfer gwneud penderfyniad ar gyfer y plant a’r bobl ifanc hynny sydd 
angen asesiadau cyflym. Fodd bynnag, dylai prosesau symlach barhau i ddarparu 
digon o wybodaeth i gefnogi’r angen am asesiadau cyflym a chytundeb ynghylch 
pecynnau gofal gan benderfynwyr. 
 
70. Mae asesiadau cyflym yn cael eu cwblhau gan glinigwyr priodol sy’n esbonio 
pam y mae’r plentyn neu’r person ifanc yn bodloni’r amodau gofynnol ar gyfer 
penderfyniad cyflym. Yn ôl Deddf y Gwasanaeth Gwladol (Cymru) 2006, mae 
‘clinigwyr priodol’ yn nyrsys cofrestredig neu feddygon teulu sy’n gyfrifol am 
ddiagnosis, triniaeth neu ofal plentyn neu berson ifanc. Mae’n rhaid i’r clinigydd 
feddu ar lefel briodol o wybodaeth a phrofiad o’r anghenion iechyd perthnasol i 
benderfynu a oes gan y plentyn neu’r person ifanc gyflwr sy’n gwaethygu’n gyflym ac 
sydd, o bosibl, ar fin cyrraedd cyfnod terfynol.  
 
71. Er bod angen i weithiwr proffesiynol y GIG gydgysylltu’r asesiad cyflym, 
ymysg y clinigwyr priodol sy’n gallu cyfrannu at yr asesiad y mae gweithwyr 
proffesiynol sy’n gweithio yn y sector gwirfoddol ac annibynnol ac yn gwneud gwaith 
arbenigol ym maes gofal diwedd oes, e.e. nyrsys mewn hosbis, ar yr amod eu bod 
yn cynnig gwasanaethau yn unol â Deddf y Gwasanaeth Gwladol (Cymru) 2006. Gall 
sefydliadau eraill sy’n cefnogi pobl ag anghenion diwedd oes, gan gynnwys 
sefydliadau’r sector gwirfoddol ac annibynnol ehangach, nodi’r ffaith y dylid ystyried 
rhoi’r broses gyflym ar waith oherwydd anghenion plentyn neu berson ifanc. Yn yr 
achosion hyn, dylent gysylltu â chydgysylltydd y GIG. 
 
72. Dylai’r asesiad cyflym gael ei ategu gan brognosis. Fod bynnag, ni ddylid 
gorfodi terfynau amser llym sy’n seilio cymhwysedd ar gyfnod penodol o fywyd 
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disgwyliedig. Cyfrifoldeb yr asesydd yw gwneud penderfyniad ar sail ffeithiau 
perthnasol yr achos.  
 
73. Os yw clinigydd priodol yn defnyddio’r broses gyflym i argymell pecyn gofal 
brys, dylai’r BILl dderbyn yr argymhelliad a gweithredu arno yn syth. Dylai unrhyw 
anghydfod yn ymwneud â’r broses gyflym gael ei ddatrys ar wahân i’r broses o 
ddarparu gofal. 
 
74. Ni ddylid dileu pecyn cymorth unrhyw blentyn neu berson ifanc sydd wedi’i 
nodi drwy’r broses gyflym heb adolygu ei gymhwysedd yn unol â’r broses adolygu a 
nodir yn Adran 2.7. Dylai’r adolygiad gynnwys cwblhau’r DST, gan gynnwys 
argymhelliad ar gyfer cymhwysedd yn y dyfodol. 
 
75. Mae’n rhaid egluro’r holl broses mewn ffordd ofalus a sensitif i’r plentyn, i’r 
person ifanc, ac os yw’n briodol, i’r rhieni neu ofalwyr. Mae’n rhaid ymddwyn yn 
sensitif wrth wneud penderfyniadau a’u cyfleu er mwyn osgoi’r trallod diangen sy’n 
gallu deillio o newid sefyllfa plentyn neu berson ifanc o ran bod yn gymwys am Ofal 
Parhaus dros amser byr iawn. 
 
76. Mae’n rhaid i asesiadau a chynlluniau Gofal Parhaus cyflym ar gyfer y rhai ag 
anghenion diwedd oes gael eu cwblhau mewn ffordd integredig yn unol â llwybr gofal 
diwedd oes cyffredinol y plentyn neu’r person ifanc, gan roi ystyriaeth lawn i ddewi 
siadau’r plentyn neu’r person ifanc. 
 
2.6  Trefnu’r cam darparu  
 
77. Ar ôl i benderfyniad gael ei wneud a’i gyfleu, bydd rhaid i BILlau a/neu 
awdurdodau lleol, fel sy’n briodol, wneud trefniadau o ran logisteg, cyllid a 
chytundebau mewn rhai achosion, er mwyn dechrau’r broses o ddarparu’r pecyn 
gofal parhaus. Dylid dechrau darparu pecyn cymorth parhaus cyn gynted â phosibl 
ar ôl gwneud penderfyniad a hysbysu’r plentyn neu’r person ifanc a’i deulu.   
 
2.7  Adolygu  
 
78. Nid yw’r broses gofal parhaus yn dod i ben trwy ddarparu pecyn gofal 
parhaus. Rhaid mynd ati’n gyson i reoli achosion plant a phobl ifanc sy’n derbyn 
gofal parhaus, ac mae adolygu’r pecyn gofal yn rhan bwysig o drefnu’r cam darparu. 
Bydd gweithiwr proffesiynol arweiniol yn gallu cydgysylltu’n effeithiol yr holl 
asiantaethau amrywiol sy’n darparu gofal.  
 
79. Mae’n rhaid adolygu holl becynnau gofal parhaus plant a phobl ifanc yn 
rheolaidd. Argymhellir y dylid gwneud hyn o leiaf dri mis ar ôl yr asesiad cychwynnol 
ac wedyn bob blwyddyn neu’n fwy rheolaidd gan ddibynnu ar anghenion gofal 
parhaus y plentyn neu’r person ifanc. Gall y plentyn neu’r person ifanc, neu ei deulu, 
ofyn am adolygiad fel sy’n briodol. Fodd bynnag, os oes gan blentyn gynllun plentyn 
sy’n derbyn gofal neu gynllun plentyn sydd angen ei amddiffyn, mae’n rhaid i’r BILl 
gydymffurfio â’r adolygiad statudol. Mae cynllunwyr y pecyn gofal yn gyfrifol am 
drefnu adolygiad rheolaidd o’r contract er mwyn sicrhau bod manylebau’r 
gwasanaeth yn cael eu bodloni a bod gwasanaeth o safon briodol yn cael ei 

17 



 

ddarparu. O ystyried anghenion penodol plant, dylai BILlau ac awdurdodau lleol 
gydweithio ar sail ranbarthol neu is-ranbarthol i sefydlu a rheoli proses adolygu. 

 
80. Dylai adolygu anghenion gofal parhaus plentyn neu berson ifanc fod yn gyfle i 
asesu anghenion ac ystyried sut mae’r pecyn gofal parhaus a ddarperir yn eu 
diwallu. Dylid egluro wrth y plentyn neu’r person ifanc a’i rieni bod adolygiadau’n cael 
eu cynnal er mwyn sicrhau bod anghenion gofal parhaus y plentyn neu’r person ifanc 
yn cael eu diwallu ac nad oes unrhyw gymhelliant ariannol yn rhan o’r broses. 
 
81. Bydd unrhyw adolygiad o’r fath yn dryloyw, yn cynnwys y plentyn neu’r person 
ifanc a’i rieni/gofalwyr ac yn cael ei gefnogi gan sail resymegol/esboniad o’r 
penderfyniad. Bydd y plentyn neu’r person ifanc a’i deulu cael adroddiad llafar ac 
adroddiad ysgrifenedig fel sy’n briodol. Bydd pob adolygiad  yn glynu wrth yr 
egwyddorion allweddol ar gyfer y broses gofal parhaus.  

 
82. Mewn achosion lle mae anghenion gofal parhaus plentyn neu berson ifanc 
wedi lleihau nes bod darparu gwasanaethau cyffredinol neu arbenigol yn briodol 
unwaith eto, dylid cefnogi’r plentyn neu’r person ifanc a’i deulu gydol y cyfnod pontio 
hwn. 
 
2.8  Cwynion 

 
83. Mae gweithdrefn gwyno’r GIG, “Gweithio i Wella – Lleisio Pryder am 
Wasanaethau Iechyd o Ebrill 2011” fel y’i disgrifir yn www.puttingthingsright.wales.nhs.uk  
yn berthnasol i blant yn ogystal ag oedolion. Mae gweithdrefnau cwyno asiantaethau 
eraill yn berthnasol hefyd. Dylai plant sydd am wneud cwyn dderbyn gwybodaeth am 
wasanaethau eiriolaeth a mynediad i eiriolwr os ydynt yn dymuno.  
 
2.9  Datrys Anghydfod 
 
84. Bydd angen i BILlau ac awdurdodau lleol ddatblygu gweithdrefnau i fynd i’r 
afael ag unrhyw anghydfod sy’n deillio o anghytuno ynghylch cyfrifoldebau cyllido. 
Fel arfer, mae anghydfod o’r fath yn codi rhwng y GIG ac awdurdodau lleol, ond 
mae’n gallu codi weithiau rhwng cyrff gwahanol y GIG, h.y. BILlau, Pwyllgor 
Gwasanaethau Iechyd Arbenigol Cymru. Mae datrys anghydfod ynghylch trefniadau 
comisiynu yn dileu’r rhwystrau posibl i ofal effeithiol ar gyfer plant sy’n agored i niwed 
sydd ag anghenion cymhleth sydd angen ymyrraeth iechyd eilaidd/arbenigol. Mae 
“Tuag at Fywyd Sefydlog a Dyfodol Gwell” yn cynnwys protocol ar gyfer datrys 
anghydfod.  
 
85. Dylid gwneud pob ymdrech bosibl i ddatrys unrhyw anghydfod cyn gynted â 
phosibl. Mae’r fframwaith ar gyfer oedolion yn cynnwys enghraifft o’r weithdrefn ar 
gyfer anghydfod rhwng asiantaethau cyllido. Mae’n rhaid rhoi blaenoriaeth i 
fuddiannau’r plentyn ym mhob achos, ac ni ddylid atal neu oedi mynediad i ofal 
iechyd priodol ar gyfer unrhyw blentyn o ganlyniad i anghydfod.  
 
86. Mewn achosion lle mae’r gŵyn yn ymwneud yn benodol â gwasanaethau 
plant a phobl ifanc awdurdod lleol, bydd y BILl yn gweithredu fel y cyswllt cyntaf 
penodedig ar gyfer plant neu bobl ifanc a’u teuluoedd ac yn cydgysylltu fel sy’n 
briodol.  
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87. Mae’n rhaid sicrhau nad oes unrhyw fylchau mewn cyfrifoldeb – ni ddylid 
gwrthod neu ohirio unrhyw driniaeth oherwydd ansicrwydd neu amwysedd ynglŷn â 
pha BILl sy’n gyfrifol am ariannu darpariaeth gofal iechyd unigolyn.   
 
2.10  Pontio o wasanaethau plant i wasanaethau oedolion 
 
88. Mae’r cyfnod pontio’n gallu achosi trallod mawr i blant, eu rhieni a’u gofalwyr. 
Mae symud o wasanaethau plant i wasanaethau oedolion yn gallu creu ansicrwydd 
ynglŷn â darpariaeth a chymorth yn y dyfodol a gallant golli incwm oherwydd 
newidiadau mewn budd-daliadau.  

 
89. Mae’r Fframwaith Gwasanaeth Cenedlaethol ar gyfer Plant, Pobl Ifanc a’r 
Gwasanaethau Mamolaeth wedi cyhoeddi safonau cydweithio i asiantaethau eu 
defnyddio wrth ddatblygu systemau i ganfod plant a fydd o bosibl angen 
gwasanaethau pan fyddant yn oedolion, yn y flwyddyn cyn eu bod yn 14 oed. 
 
90. Mae camau penodol yn y Fframwaith Gwasanaeth Cenedlaethol yn ei 
gwneud yn ofynnol i asiantaethau nodi gweithiwr pontio allweddol, darparu 
gwybodaeth i’r person ifanc i’w helpu i wneud penderfyniadau am ei ddyfodol a 
datblygu cynllun pontio ar y cyd gan sefydliadau i’w adolygu bob 6 mis. Dylai 
gwasanaethau plant ac oedolion gyfrannu at y cynllun pontio. Dylai gwybodaeth o’r 
cynlluniau pontio lywio’r gwaith o ddatblygu cynlluniau gofal ar gyfer oedolion unigol. 
Dylid casglu gwybodaeth at ei gilydd fel bod Cynlluniau Iechyd, Gofal Cymdeithasol 
a Lles ar gyfer oedolion yn gallu rhagweld anghenion yn y dyfodol. 
 
91. Dylai pob BILl sicrhau ei fod yn cyfrannu, gyda’i bartneriaid, at ddatblygiad 
strategol ac at oruchwylio prosesau eu cynlluniau pontio lleol, a sicrhau bod ei 
gynrychiolwyr yn cynnwys y rhai sy’n deall ac yn gallu siarad ar ran gofal iechyd 
parhaus i oedolion. Dylai BILlau hefyd sicrhau bod gofal iechyd parhaus i oedolion 
yn cael ei gynrychioli’n briodol yn yr holl gyfarfodydd cynlluniau pontio i bobl ifanc y 
mae eu hanghenion yn awgrymu y gallent fod yn gymwys ar gyfer gofal iechyd 
parhaus i oedolion. Dylai awdurdodau lleol a BILlau sefydlu systemau i sicrhau bod 
atgyfeiriadau priodol yn cael eu gwneud pryd bynnag y mae’r naill sefydliad neu’r llall 
yn cefnogi person ifanc sydd, wrth gyrraedd oedran oedolyn, angen gwasanaethau 
posibl gan y sefydliad arall.  
 
92. Dylid cadarnhau hawl i ofal iechyd parhaus i oedolion yn y dyfodol mor gynnar 
â phosibl wrth baratoi’r cynllun pontio, yn enwedig os yw anghenion y person ifanc 
yn debygol o aros ar lefel debyg wrth iddo droi’n oedolyn. 
 
93. Dylid dechrau cynllunio pontio i Ofal Iechyd Parhaus y GIG ar gyfer Oedolion 
pan fydd plentyn yn 14 oed. Yn 17 oed, dylai’r fforwm amlddisgyblaethol, 
amlasiantaethol benderfynu mewn egwyddor ar gymhwysedd ar gyfer gofal iechyd 
parhaus i oedolion fel bod modd cynllunio pecynnau gofal effeithiol cyn bod yr 
unigolyn yn 18 oed os yw’n berthnasol (neu’n hwyrach os oes cytundeb ei bod yn 
fwy priodol trosglwyddo cyfrifoldeb yr adeg hynny). Os oes posibilrwydd y bydd 
anghenion yn newid, gall fod yn briodol gwneud penderfyniad dros dro a’i gadarnhau 
wedyn drwy ailadrodd y broses pan fydd unigolyn yn agosáu at oedran oedolyn.  
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94. Yn y lle cyntaf, dylid defnyddio’r broses benderfynu a nodir yn Fframwaith 
2010, gan gynnwys y Pecyn Cymorth i Benderfynu ar gyfer Oedolion, i benderfynu ar 
hawl oedolyn i ofal iechyd parhaus. Dylid defnyddio prosesau arferol y BILl i 
benderfynu ar gymhwysedd i ofal iechyd parhaus i oedolion. Bydd y cynlluniau 
iechyd a’r asesiadau a chynlluniau eraill a ddatblygwyd fel rhan o’r broses bontio yn 
darparu tystiolaeth allweddol i’w hystyried yn y broses benderfynu. Bydd unrhyw 
hawl sy’n cael ei nodi drwy’r prosesau hyn cyn i berson ifanc droi’n oedolyn yn dod i 
rym pan fydd yn 18 oed, yn amodol ar unrhyw newid i’w anghenion. 
 
95. Mae pobl ifanc sydd angen gwasanaethau parhaus yn cael cynnig 
amrywiaeth o wasanaethau amlasiantaethol, cydgysylltiedig, yn ôl angen asesedig, 
er mwyn trosglwyddo’n effeithiol o blentyndod i fywyd oedolyn.  
 
96. Hyd yn oed os nad yw person ifanc yn gymwys ar gyfer gofal iechyd parhaus i 
oedolion, mae’n bosibl y bydd ganddo anghenion iechyd penodol y mae’r GIG yn 
gyfrifol amdanynt. Mewn achosion o’r fath, dylai BILlau barhau i gyfrannu’n llawn at 
gynllunio cyfnod pontio’r person ifanc, a dylent sicrhau bod trefniadau priodol ar 
waith i gynllunio neu ddarparu gwasanaethau sy’n diwallu’r anghenion hyn. Dylid 
canolbwyntio bob amser ar y canlyniadau dymunol ar gyfer y plentyn neu’r person 
ifanc a’r cymorth sydd ei angen ar gyfer hynny.  
 
97. Un o’r amcanion allweddol yw sicrhau bod pecyn cymorth cyson yn cael ei 
ddarparu yn ystod y blynyddoedd cyn ac ar ôl i berson ifanc droi’n oedolyn. Gall 
natur y pecyn newid wrth i anghenion neu amgylchiadau’r person ifanc newid. Fodd 
bynnag, ni ddylai newid oherwydd bod unigolyn yn symud o wasanaethau plant i 
wasanaethau oedolion neu oherwydd bod y sefydliad sy’n gyfrifol am gynllunio neu 
gyllido yn newid. Os oes angen newid, dylid ei roi ar waith yn raddol ar ôl 
ymgynghori’n llawn â’r person ifanc. Ni ddylid atal unrhyw wasanaeth neu gyllid nes 
bod asesiad llawn wedi’i gynnal o’r angen am wasanaethau iechyd a gofal 
cymdeithasol i oedolion, gan gynnwys y cyfrifoldebau cyllido.  
 
98. Dylid nodi trefniadau pontio â cherrig milltir allweddol mewn cynlluniau gofal, 
ac mae’n rhaid i’r BILlau weithio gyda’u partneriaid a’r person ifanc a’i deulu/gofalwr i 
gytuno ar broses i symud o wasanaethau plant i wasanaethau oedolion. 
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Atodiad A: Pecyn cymorth asesu (gan gynnwys Pecyn Cymorth i 
Benderfynu) ar gyfer Gofal Parhaus i Blant a Phobl Ifanc 
 
Cyflwyniad  
 
1.  Mae’r atodiad hwn yn darparu cyngor manwl ar sut i weithredu cam asesu’r 
broses gofal parhaus. Dylai aseswyr enwebedig ei ddefnyddio i lywio eu gwaith yn y 
cam hwn, a dylai cynllunwyr ac aelodau o baneli penderfynu ei ddefnyddio i lywio eu 
penderfyniadau. Mae canllawiau cam-wrth-gam ar feysydd 1 i 3 yn cael eu dilyn gan 
y Pecyn Cymorth i Benderfynu (maes 4), sy’n dwyn yr holl feysydd ynghyd i hwyluso 
asesiad holistaidd o anghenion y plentyn neu’r person ifanc.   
 
2.  Yn gyffredinol, bydd plentyn neu berson ifanc yn datblygu anghenion gofal 
parhaus am un o’r tri rheswm canlynol:  
 

• Cynhenid – Mewn achosion lle mae plentyn yn cael ei eni â chyflwr 
cynhenid hysbys neu anhysbys sy’n debygol o beri bod angen gofal 
parhaus, dylid rhoi’r broses gofal parhaus ar waith cyn gynted â phosibl.  

 
• Cyflyrau hirdymor sy’n gwaethygu – Fel arfer, fforymau penderfynu 

amlasiantaethol fydd yn gyfrifol am atgyfeirio plant a phobl ifanc â 
chyflyrau cymhleth sy’n gwaethygu am ofal parhaus. Mae’n rhaid i BILlau 
sicrhau bod cytundebau ar waith gydag awdurdodau lleol ynglŷn â phryd a 
sut i gynnwys gofal parhaus yn y broses, gan alluogi’r plentyn neu’r person 
ifanc i symud yn esmwyth o ofal cyffredinol ac arbenigol i ofal parhaus.  

 
• Angen sydyn, annisgwyl – Mae plentyn neu berson ifanc yn gallu 

datblygu anghenion gofal parhaus yn sydyn oherwydd damwain neu 
effeithiau salwch neu anaf difrifol. Mewn achosion lle mae angen sydyn, 
annisgwyl wedi peri bod angen gofal mewn lleoliad trydyddol, bydd rhaid 
darparu pecyn gofal parhaus ar gyfer y plentyn neu’r person ifanc a’i deulu 
cyn iddo ddychwelyd adref. Mae’n bwysig bod BILlau ac ysbytai/unedau 
plant arbenigol yn gweithio mewn partneriaeth er mwyn helpu plant a 
phobl ifanc a’u teuluoedd i ystyried yr holl ddewisiadau ar gyfer 
darpariaeth gofal parhaus.  

 
3.  Mae’n bosibl y bydd angen ystyriaeth bellach ar anghenion gofal parhaus y 
grwpiau penodol a restrir isod:  
 

• Anghenion iechyd meddwl neu niwed i’r ymennydd – Mae’n debyg y 
bydd gan blant neu bobl ifanc ag anghenion iechyd meddwl, fel niwed i’r 
ymennydd neu broblemau niwrolegol/gwybyddol, sy’n cael eu hystyried ar 
gyfer gofal parhaus, amrywiaeth o anghenion sydd angen cymorth neu 
ymyrraeth. Mae rhai anghenion yn gyson ac yn rhagweladwy, ond mae 
eraill yn llai rhagweladwy. Fel arfer, bydd anghenion llai rhagweladwy yn 
fwy amlwg ym meysydd seicolegol/emosiynol a chyfathrebu’r Pecyn 
Cymorth i Benderfynu ar gyfer plant a phobl ifanc.  
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• Anableddau dysgu (gan gynnwys ymddygiad heriol) – Mae’n bosibl y 
bydd gallu plentyn/person ifanc i ddeall gwybodaeth newydd neu gymhleth 
neu ddysgu sgiliau newydd yn lleihau’n sylweddol oherwydd anabledd 
dysgu. Gall hyn hefyd effeithio ar ei allu i ymdopi’n annibynnol (gweithredu 
cymdeithasol diffygiol), sy’n cael effaith barhaol ar ddatblygiad. Mae’n 
bwysig bod asesydd iechyd enwebedig plant a phobl ifanc yn ystyried pob 
un o’r pedwar maes asesu ar gyfer anghenion y plentyn neu’r person ifanc 
a’i deulu, a’r berthynas rhyngddynt, er mwyn llywio a chydgysylltu’r gofal. 
Mae cyfathrebu ac ymddygiad yn faterion cymhleth ar gyfer y grŵp gofal 
hwn. Gall anabledd dysgu gael effaith niweidiol ar y berthynas rhwng 
meysydd a amlinellir yn y Pecyn Cymorth i Benderfynu ar gyfer plant a 
phobl ifanc. Dylai asesydd iechyd enwebedig y plant a’r bobl ifanc sicrhau 
bod yr asesiad yn cydnabod effaith anabledd dysgu ar anghenion gofal 
parhaus y plentyn neu’r person ifanc.  

 
• Gofal diwedd oes a gofal lliniarol – Dylai plentyn neu berson ifanc ag 

anghenion sy’n gofyn am wasanaethau gofal diwedd oes a/neu 
wasanaethau gofal lliniarol gael ei atgyfeirio i’r gwasanaethau lliniarol 
arbenigol am asesiad. Dylid sicrhau bod plant a phobl ifanc â chyflwr sy’n 
gwaethygu’n gyflym a disgwyliad oes byr yn gallu cael gofal parhaus ar 
unwaith. Nid yw terfynau amser llym yn berthnasol ar gyfer achosion 
diwedd oes, ac ni ddylid eu defnyddio; dylai asesydd iechyd enwebedig y 
plant a’r bobl ifanc nodi achosion o’r fath.  

 
4.  Dylai asesu ar gyfer gofal parhaus gydymffurfio â safonau’r Fframwaith 
Gwasanaeth Cenedlaethol ar gyfer Plant, Pobl Ifanc a’r Gwasanaethau Mamolaeth, 
yn enwedig y canlynol:  
 

• Pennod 2 – Safon Gwasanaethau i Blant a Theuluoedd - Mae plant, 
poblifanc a’u teuluoedd yn derbyn gwasanaethau sy’n diwallu eu 

 hanghenion penodol. Maent yn cael eu parchu gan ddarparwyr 
gwasanaethau, ac yn cael y wybodaeth a’r cyngor sy’n briodol i’w gallu a’u 
hanghenion sy’n eu helpu i wneud penderfyniadau ynghylch y gofal maent 
yn ei dderbyn. 

• Pennod 5 – Safon Cael Gafael ar Wasanaethau - Mae plant anabl a’u 
teuluoedd yn derbyn gwybodaeth hygyrch am, a mynediad teg a chyflym i, 
wasanaethau cydgysylltiedig o’r radd flaenaf sy’n briodol i’w hanghenion 
asesedig. 

• Pennod 5 – Safon Pontio. Mae pobl ifanc sydd eisiau gwasanaethau 
parhaus, fel pobl sy’n anabl neu’n dioddef salwch cronig, pobl ifanc sydd â 
salwch neu anhwylderau meddyliol parhaus, pobl ifanc sy’n agored i niwed 
a’u teuluoedd a’u gofalwyr, a rhai sy’n gadael gofal, yn cael cynnig pob 
math o wasanaethau amlasiantaethol wedi’u cydgysylltu yn unol â’r 
anghenion a aseswyd – fel eu bod yn pontio’n effeithiol o blentyndod i fyd 
oedolion. 
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Maes 1: Dewisiadau a safbwyntiau’r plentyn, y person ifanc a’i rieni 
 
5.  Y cam asesu yw’r rhan gyntaf yn y broses sy’n canolbwyntio ar safbwyntiau a 
dewisiadau’r plentyn neu’r person ifanc a’i deulu; mae gan bob aelod o’r teulu 
gyfraniad i’w wneud at y broses o ddeall anghenion teulu cyfan. Dylid cynnwys plant 
neu bobl ifanc a’u teuluoedd wrth gynllunio eu pecynnau gofal. Dyma’r ffactorau 
allweddol sy’n gallu cynorthwyo neu amharu ar y gwaith o sicrhau safbwyntiau a 
dewisiadau’r teulu cyfan yn ystod y cam asesu:  
 

• Amseru – os cynhelir yr asesiad yn ystod oriau gwaith yn unig, mae’n 
annhebyg y bydd partneriaid sy’n gweithio a brodyr a chwiorydd yn gallu 
mynychu.  

• Lleoliad – bydd hi’n aml yn anodd i aelodau’r teulu fynychu asesiadau a 
gynhelir mewn ysbytai neu amgylchedd clinigol.  

• Sgiliau cyfathrebu – mae ymarferwyr sy’n hyddysg ym maes gofal ac 
asesu ym maes teuluoedd yn fwy tebygol o gynnwys plant, pobl ifanc, 
rhieni a brodyr a chwiorydd yn effeithiol wrth nodi anghenion a datblygu 
pecynnau gofal priodol.  

• Cymorth cyfathrebu – mae modd helpu plant neu bobl ifanc ag anghenion 
iechyd parhaus i fynegi eu safbwyntiau a’u canfyddiad o’u hanghenion 
drwy gynnwys therapyddion iaith a lleferydd, gofalwyr, eiriolwyr a/neu 
athrawon anghenion arbennig.  

 
6. Mae dehonglwyr medrus yn hollbwysig er mwyn deall safbwyntiau teuluoedd 
os nad yw rhai aelodau, neu’r holl aelodau, yn siarad Saesneg fel iaith gyntaf. Mae 
angen cymorth priodol oddi wrth y gwasanaethau i oedolion ar rieni sydd ag 
anableddau dysgu neu anawsterau cyfathrebu. Dylid hefyd ystyried y gallu i 
gyfathrebu trwy gyfrwng y Gymraeg gyda theuluoedd sy’n siarad Cymraeg fel iaith 
gyntaf.  
 
Maes 2: Asesiad holistaidd sy’n canolbwyntio ar y plentyn neu’r 
person ifanc a’r teulu, gan gynnwys asesiad gofalwyr 
 
7.  Dylai’r cam asesu gofnodi a rhoi sylw dyledus i anghenion y teulu cyfan, gan 
ddefnyddio gwybodaeth briodol o asesiadau eraill, er enghraifft, asesiad o dan y 
Fframwaith ar gyfer Asesu Plant Mewn Angen a'u Teuluoedd. Dylai anghenion a 
safbwyntiau’r plentyn neu’r person ifanc a’i deulu fod yn ganolog i’r cam asesu. Ar 
gyfer pobl ifanc sydd dros 16 oed a/neu’n gymwys yn ôl canllawiau Gillick, dylid rhoi 
blaenoriaeth i’w safbwyntiau nhw yn hytrach na safbwyntiau rhieni neu ofalwyr. 
Asesydd iechyd enwebedig y plant a’r bobl ifanc sy’n gyfrifol am gynnal asesiad 
iechyd ac am ddarllen a defnyddio asesiadau cyfredol gan wasanaethau plant a 
phobl ifanc awdurdodau lleol ar ran y cynllunwyr, er mwyn cyflwyno darlun holistaidd 
o anghenion gofal parhaus y plentyn neu’r person ifanc. Mewn achosion lle nad yw 
asesiadau cymdeithasol ac addysgol wedi’u cynnal eto, dylai asesydd iechyd 
enwebedig y plant a’r bobl ifanc gydweithio â’r gweithwyr proffesiynol priodol er 
mwyn cychwyn asesiad yn y meysydd hyn ac wedyn defnyddio’r adroddiadau hyn i 
lywio asesiad holistaidd o anghenion gofal parhaus y plentyn neu’r person ifanc.  
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8.  Bydd ffocws cam asesu’r broses gofal parhaus ar gyfer plant a phobl ifanc yn 
wahanol iawn i ffocws yr asesiad o ofal parhaus i oedolion, am resymau sydd eisoes 
wedi’u hamlinellu yn y Canllawiau hyn.   
 
Maes 3: Adroddiadau ac asesiadau risg y tîm amlddisgyblaethol  
 
9.  Mae adroddiadau gwasanaethau plant a phobl ifanc awdurdodau iechyd ac 
awdurdodau lleol yn rhan bwysig o’r sylfaen dystiolaeth ar gyfer asesu anghenion 
gofal parhaus a’r pecyn gofal parhaus. Dylai asesydd iechyd enwebedig y plant a’r 
bobl ifanc gynnal asesiad risg gofal iechyd a pharatoi adroddiad. Pan fo adroddiadau 
eraill wedi’u paratoi gan wasanaethau plant a phobl ifanc awdurdodau lleol, 
cyfrifoldeb asesydd iechyd enwebedig y plant a’r bobl ifanc yw mynd ati i’w crynhoi. 
Os nad oes adroddiadau ar gael, dylai asesydd iechyd enwebedig y plant a’r bobl 
ifanc gydweithio â’r gweithwyr proffesiynol priodol i ddechrau llunio asesiadau risg 
perthnasol. 
 
10.  Mae’n bosibl y bydd adroddiadau a nodiadau helaeth ar gael ar gyfer plant 
neu bobl ifanc ag anghenion gofal parhaus hirdymor. At ddibenion gofal parhaus 
plant a phobl ifanc, mae adroddiadau sy’n dangos amlder, dwysedd, natur 
anrhagweladwy, gwaethygiad a/neu ansefydlogrwydd anghenion cymdeithasol neu 
addysgol plentyn neu berson ifanc a’i deulu i gyd yn berthnasol.  
 
11.  Wrth lunio’r adroddiadau perthnasol a pharatoi’r argymhellion terfynol, gan 
gynnwys costau’r dewisiadau, dylai asesydd iechyd enwebedig y plant a’r bobl ifanc 
ddangos effeithiolrwydd y pecyn gofal parhaus a ffefrir.   
 
12.  Mae’n bosibl cael adroddiadau gan y canlynol i gynorthwyo penderfyniadau 
amlasiantaethol.  
 

• Ymgynghorwyr/arbenigwyr ysbyty 

• Asesiadau nyrsys arbenigol  

• Therapyddion 

• Meddygon Teulu   

• Nyrsys plant cymunedol 

• Gwasanaethau Cymdeithasol 

• Timau anableddau dysgu  

• Seicolegwyr 

• Adroddiadau Gwasanaethau Iechyd Meddwl Plant a'r Glasoed 

• Ysgolion a gynhelir neu ysgolion arbennig  

• Lleoliad AB gan gynnwys lleoliad arbenigol AB 

• Gweithiwr pontio allweddol  

• Gyrfa Cymru 
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13.  Dyma’r adroddiadau amlasiantaethol y dylid eu defnyddio:  
 

• Yr adroddiad asesu craidd gan gynnwys asesiad y gofalwr.  

• Datganiad anghenion addysgol arbennig, ac adolygiadau blynyddol.  
• Unrhyw asesiad6 neu gynllun llwybrau gofal. Ar gyfer plentyn mewn gofal, 

(gan gynnwys plant sy’n derbyn gofal a phlant sy’n gadael gofal) o dan 
Ddeddf Plant 1989. 

• Iechyd Meddwl.  
 
14.  Cofnodion:  
 

• Cofnodion ymyraethau gofal/gwerthuso gofal.  

• Asesiadau dros nos gan ganolfannau seibiant byr.  

• Dyddiaduron teuluoedd/gofalwyr o ymyraethau gofal.  
 

15.  Mae’n bosibl y bydd adroddiadau annibynnol ar gael gan:  
 

• Ymgynghorwyr/arbenigwyr.  

• Timau nyrsio allanol.  

• Arbenigwyr gofal parhaus plant/pobl ifanc allanol. 
 

Asesiad risg 
 
16.  Dylid cynnal asesiad risg yn ystod y cam asesu a’i ddefnyddio i arfarnu 
dewisiadau ar gyfer darparu gofal. Wrth gynnal asesiad risg yn ymwneud â gofal 
plentyn ag anghenion gofal parhaus, mae’n bwysig asesu’r plentyn yn ei amgylchedd 
ei hun a chynnwys ffactorau risg sy’n wynebu’r teulu cyfan. Dylai asesiadau risg 
gynnwys safbwyntiau plant ynglŷn â’u hanghenion a safbwyntiau eu teuluoedd. 
Mae’n rhaid ystyried anghenion y plant, y rhesymau am yr anghenion, eu galluoedd 
ac unrhyw ffactorau risg allanol posibl. Oni wneir hynny, mae’n bosibl na fydd 
defnyddwyr gwasanaethau yn teimlo unrhyw ymrwymiad i’r ymyrraeth neu 
berchenogaeth ohoni.  
 
17.  Mae sawl model ar gael i asesu risgiau, a’r rhan fwyaf ohonynt yn ystyried y 
ffactorau risg mewn amgylchedd plentyn a allai arwain at ansawdd bywyd yn dirywio 
neu niwed sylweddol posibl. Dylai unrhyw fframwaith asesu neu fframwaith rheoli 
risg a ddefnyddir gael eu hegluro i’r plant a’u teuluoedd. Gall y risgiau a nodir leihau 
gan ddibynnu ar ba mor ddifrifol ydynt, felly mae’n bwysig ystyried y ddwy elfen. Er 
bod defnyddio pecyn i gynnal asesiad risg yn gallu darparu crynodeb defnyddiol wrth 
gynllunio gwasanaethau, dylai’r asesiad ddeillio o asesiad cynhwysfawr o 
anghenion, ac ni ddylai ddisodli barn broffesiynol wrth asesu risgiau cyffredinol. Bydd 
pecyn asesu risg da yn ystyried y meysydd canlynol o leiaf: 
 

                                                 
6 Fframwaith ar gyfer Asesu Plant mewn Angen a’u Teuluoedd  
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• Y cefndir a’r ffactorau risg presennol ar gyfer y plentyn a phob aelod o’r 
teulu. 

• Y cryfderau ym mhob achos. 

• Rhestr o unrhyw beryglon amgylcheddol. 

• Camau sydd wedi’u cymryd i leihau’r risgiau a nodwyd.   
 
Maes 4: Pecyn Cymorth i Benderfynu ar gyfer Plant a Phobl Ifanc  
 
18.  Mae’r Pecyn Cymorth i Benderfynu wedi’i ddatblygu er mwyn casglu 
gwybodaeth asesu a’i chyflwyno mewn ffordd gryno a chyson. Nid pecyn annibynnol 
mohono a dylid ei ddefnyddio i ddwyn ynghyd y tri phrif faes asesu:  
 

• Dewisiadau’r plentyn neu’r person ifanc a’i deulu/gofalwr.  

• Asesiad holistaidd o’r plentyn neu’r person ifanc a’i deulu, gan gynnwys 
asesiad gofalwyr. 

• Adroddiadau ac asesiadau risg y tîm amlddisgyblaethol.  
 
19.  Lle bynnag y bo modd, bydd y person sy’n cyd-gysylltu’r broses asesu yn 
cydweithio ag aelodau’r tîm amlddisgyblaethol i gwblhau’r Pecyn Penderfynu, gan 
sicrhau hyd ag y bo modd bod lefel angen y plentyn neu’r person ifanc yn cyfateb i’r 
disgrifiad sydd fwyaf perthnasol i’w anghenion penodol.  
 
20. Mae’r pecyn yn darparu fframwaith sy’n galluogi ymarferwyr i ddwyn ynghyd a 
chofnodi’r anghenion amrywiol mewn unarddeg o feysydd gofal. Mae’r meysydd yn 
cael eu rhannu’n ddatganiadau angen sy’n nodi lefelau angen isel, cymedrol, uchel, 
difrifol neu flaenoriaeth, gan ddibynnu ar y maes dan sylw. 
 
21. Dyma’r meysydd gofal: 
 

• Ymddygiad Heriol 

• Gwybyddiaeth 

• Anghenion Seicolegol ac Emosiynol 

• Cyfathrebu 

• Symudedd 

• Maetheg, Bwyd a Diod 

• Ymataliaeth 

• Croen a Hyfywedd Meinwe 

• Anadlu 

• Therapïau Cyffuriau 
•  Newid Cyflyrau Ymwybyddiaeth (ASC) 
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22. Dylai’r gwaith o gwblhau’r pecyn hwn arwain at ddarlun cyffredinol o 
anghenion y plentyn sy’n nodi natur yr anghenion a pha mor gymhleth ydynt, eu 
dwysedd a/neu eu natur anrhagweladwy, ac felly ansawdd a lefel y gofal sydd ei 
angen i ddiwallu anghenion unigol. 
 
23.  Mewn rhai achosion, mae’n bosibl y bydd anghenion penodol plentyn neu 
berson ifanc yn anodd i’w categoreiddio ar sail y meysydd gofal sy’n cael eu disgrifio 
yma. Mewn sefyllfa o’r fath, y tîm amlddisgyblaethol sy’n adnabod y plentyn neu’r 
person ifanc sy’n gwneud y penderfyniad ynglŷn â gofal.  
 
24.  Mae’r Pecyn Cymorth i Benderfynu ar gyfer plant a phobl ifanc yn gofalu nad 
yw angen penodol yn cael ei ddyblygu mewn dau faes gofal ar wahân. Fodd bynnag, 
dylai aseswyr ystyried sut mae anghenion gwahanol ond cydberthnasol mewn mwy 
nag un maes yn gallu cymhlethu anghenion gofal cyffredinol y plentyn neu’r person 
ifanc ac arwain at gymhlethdod, dwysedd neu risg ddigonol sy’n dangos bodolaeth 
anghenion gofal parhaus. Mae enghreifftiau posibl yn cynnwys y berthynas rhwng 
cyflwr croen ac ymataliaeth, neu nam gwybyddol ac ymddygiad a/neu gyfathrebu.  
 
25.  Mae’n bosibl na fydd lefel yr angen mewn maes unigol yn unig yn dangos bod 
angen gofal parhaus ar blentyn neu berson ifanc, ond bydd yn cyfrannu at ddarlun o 
anghenion gofal cyffredinol ym mhob maes. Mae lefelau angen yn gymharol i’w 
gilydd ac i lefelau angen mewn meysydd gofal eraill. Nid oes modd hafalu nifer o 
achosion ar un lefel â nifer o achosion ar lefel arall - bod dwy lefel ‘gymedrol’ yn 
gyfartal ag un lefel ‘uchel’ er enghraifft. Wrth gyflwyno argymhellion a dewisiadau 
wedi’u costio i fforwm amlasiantaethol, dylai aseswyr iechyd enwebedig plant a 
phobl ifanc ystyried lefel anghenion dynodedig ym mhob maes gofal er mwyn deall y 
sefyllfa gyffredinol. 
 
26.  Ni ddylid defnyddio’r canllawiau hyn mewn ffordd gyfyngol. Hyd yn oed os 
yw’r asesiad o’r plentyn neu’r person ifanc yn dangos nad oes ganddo anghenion 
gofal parhaus, dylai aseswyr iechyd enwebedig plant a phobl ifanc nodi’r 
posibilrwydd y bydd angen mewnbwn gofal iechyd arall gan wasanaethau cyffredinol 
neu wasanaethau nyrsio plant/pobl ifanc cymunedol neu wasanaethau arbenigol 
eraill.  
 
Gwybodaeth i’w hystyried: 
 

• A yw’r newidiadau a nodwyd yn adlewyrchu unrhyw newidiadau yn y 
gwasanaethau cymorth a dderbyniwyd? 

• Disgrifio anghenion gwirioneddol y plentyn neu’r person ifanc.   

• Nodi sut gellir newid hyn a beth gellir ei reoli – nodi pa ymyraethau iechyd 
sydd ar waith ar hyn o bryd i ddiwallu anghenion iechyd a pha ymyraethau 
ychwanegol y gellir eu cyflwyno i helpu i gyflawni’r canlyniad.  

• Darparu’r dystiolaeth sy’n llywio’r penderfyniad ynglŷn â pha lefel sy’n 
briodol,  fel yr amseroedd a’r sefyllfaoedd tebygol ar gyfer ymyrraeth 
mewn amrywiaeth o arferion bob dydd, ac amlder a hyd yr ymyrraeth. 

• Cynnwys amlder a dwyster angen, natur anrhagweladwy, dirywiad ac 
unrhyw ansefydlogrwydd. 
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• A yw anghenion cymorth yr unigolyn yn afreolaidd (er enghraifft, 
anghenion sy’n gofyn am fewnbwn ychwanegol am gyfnodau penodol) 
neu’n hirdymor? 

• Nodi unrhyw orgyffwrdd â meysydd eraill. 
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Pecyn cymorth i benderfynu ar Ofal Parhaus i Blant a Phobl Ifanc 
 
Adran 1 – Manylion personol 
 
Dyddiad cwblhau 
 

 

Enw’r claf 
 

 

Dyddiad geni 
 

 

Rhif GIG 
 

 

Rhyw 
 

 

Cyfeiriad parhaol 
 
 
 
 

 

Rhif ffôn  
 

 

Lle preswylio ar hyn o bryd (os 
nad y cyfeiriad parhaol) 
 
 
 
 
 

 

 
 
A wnaeth y plentyn neu’r person ifanc gyfrannu at y broses o lenwi’r pecyn cymorth i 
benderfynu?   Do/Naddo 
(Dilëwch fel bo’r angen) 
 
A gafodd y plentyn neu’r person ifanc gyfle i gael cynrychiolydd fel aelod o’r teulu 
neu eiriolwr arall yn bresennol wrth gwblhau’r pecyn cymorth? Do/Naddo 
(Dilëwch fel bo’r angen) 
 
Os do, a oedd y cynrychiolydd yn bresennol wrth gwblhau’r pecyn cymorth? 

Oedd/Nac oedd 
(Dilëwch fel bo’r angen) 
 
Manylion cyswllt y cynrychiolydd (enw, cyfeiriad a rhif ffôn) 
 
Enw 
 
 
 
 

Manylion 
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Manylion 
 
Ysgrifennwch grynodeb o sefyllfa’r plentyn neu’r person ifanc, ei hanes perthnasol a’i 
anghenion presennol, gan gynnwys crynodeb clinigol a risgiau arwyddocaol a 
nodwyd, ar sail yr asesiad amlddisgyblaethol. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ysgrifennwch grynodeb o farn y plentyn neu’r person ifanc am ei anghenion gofal, 
ac a yw’r asesiad amlddisgyblaethol yn adlewyrchu hyn yn gywir: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ysgrifennwch grynodeb o farn y gofalwr o’r anghenion gofal a’r cymorth sydd ei 
angen fel gofalwr, ac a yw’r asesiad amlddisgyblaethol yn adlewyrchu’r rhain yn 
gywir. 
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Manylion Personol 
 
Nodwch a gyfrannodd y plentyn, person ifanc, rhiant/gofalwr (neu ei gynrychiolydd) 
at yr asesiad o’i anghenion o gwbl, a sut y gwnaeth hynny. Os nad oeddynt yn rhan 
o’r broses, a gawsant wahoddiad ai peidio neu a wnaethant wrthod cymryd rhan. 
 
Rhestrwch yr asesiadau a’r dystiolaeth allweddol arall a ystyriwyd wrth gwblhau’r 
pecyn cymorth, gan gynnwys dyddiadau’r asesiadau: 
 
Enw a manylion cyswllt yr Asesydd Iechyd ac aelod y tîm amlddisgyblaethol 
 
Enw 
 

Swydd/Dynodiad Manylion cyswllt 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
Manylion cyswllt meddyg teulu a gweithwyr proffesiynol eraill sy’n gysylltiedig 
â gofal y plentyn neu’r person ifanc: 
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Meysydd Gofal 
 
Ymddygiad heriol 
 
h.y. ymddygiad difrifol, o gymharu â phlant o’r un oedran, sy’n digwydd mor aml 
neu’n para mor hir nes bod diogelwch corfforol yr unigolyn neu eraill yn debygol o 
fod mewn ‘perygl difrifol’ ac ymddygiad sy’n debygol o amharu ar dwf personol, 
datblygiad a bywyd teuluol y plentyn ac sy’n gryn dipyn o her i wasanaethau, 
teuluoedd a’r plant eu hunain, waeth beth fo’r achos. 
 
1.  Beth sydd wedi newid ym mywyd y plentyn neu’r person ifanc sy’n effeithio ar 
y maes hwn, er enghraifft, ydy’r newidiadau a gofnodwyd yn adlewyrchu unrhyw 
newidiadau yn y gwasanaethau cymorth a dderbyniwyd? 
 
 
 
 
 
 
2.  Disgrifiwch anghenion gwirioneddol y plentyn neu’r person ifanc. 
 
 
 
 
 
 
3.  Sut gellir newid hyn, a beth ellir ei reoli – nodwch pa ymyriadau iechyd sydd 
ar waith ar hyn o bryd i ddiwallu’r anghenion iechyd a pha ymyriadau ychwanegol y 
gellid eu cyflwyno er mwyn helpu i gyrraedd y nod. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.  Cyflwynwch dystiolaeth sy’n llywio’r penderfyniad drosodd, o ran pa lefel sy’n 
briodol, megis yr amseroedd a’r sefyllfaoedd lle mae’r ymddygiad yn debygol o 
ddigwydd yn ystod amrywiaeth o arferion beunyddiol nodweddiadol, pa mor aml, a 
beth yw hyd ac effaith yr ymddygiad. Nodwch pa mor aml a dwys yw’r angen, pa mor 
anodd yw ei ragweld, dirywiad ac unrhyw ansefydlogrwydd.  
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5.  Ai anghenion episodig (er enghraifft, angen cymorth ychwanegol am gyfnodau 
cyfyngedig) neu hirdymor sydd gan yr unigolyn? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.  A yw’n gorgyffwrdd â meysydd eraill? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.  Beth yw’r lefel anghenion a aseswyd? Rhowch gylch am eich ateb drosodd. 
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YMDDYGIAD HERIOL 
 
Disgrifiad (priodol i oedran) Lefel anghenion 
Dim tystiolaeth o ymddygiad heriol Dim anghenion 

ychwanegol 
Rhai achosion o ymddygiad heriol y gellir eu rheoli, ac 
nad ydynt yn peri risg sylweddol neu’n rhwystro eraill 
rhag ymyrryd. Mae’r plentyn neu’r person ifanc yn 
cydymffurfio â gofal fel arfer. 

 
Isel 

Ymddygiad heriol sy’n dilyn patrwm disgwyliedig y gellir 
ei reoli gan ofalwr neu weithiwr gofal medrus* sy’n gallu 
cynnal lefelau ymddygiad nad yw’n peryglu’r unigolyn 
nac eraill 

 
Cymedrol 

Ymddygiad heriol (o ran difrifoldeb neu amlder) sy’n 
gofyn am asesiad, cyngor ac adolygiad clinigol arbenigol 

 
Uchel 

Ymddygiad heriol (o ran difrifoldeb neu amlder) sy’n 
achosi risg sylweddol i’r unigolyn a/neu eraill, ac sy’n 
gofyn am allu arbennig gan ofalwyr dyddiol ac ymatebion 
prydlon i reoli nifer y lefelau o ddigwyddiadau neu 
risgiau. DS efallai fod yr ymddygiad i’w weld yn gyson, 
neu y byddai diddymu’r cymorth medrus yn golygu y 
byddai’r ymddygiad yn digwydd eto. 

 
 
 
Difrifol 

Ymddygiad (o ran difrifoldeb neu amlder) sy’n peri risg 
uniongyrchol i’r unigolyn ac eraill, sydd angen ymyrraeth 
arbenigol frys i leihau neu reoli’r risg ac sydd angen 
rhaglen ymyrraeth amlasiantaethol hynod arbenigol.  

 
 
Blaenoriaeth 

 
 
* Ystyr gofalwr neu weithiwr gofal medrus yw rhywun sydd wedi cael hyfforddiant 
neu brofiad priodol o gynorthwyo plentyn neu berson ifanc ag ymddygiad heriol. Yn 
achos lefelau difrifol a lefelau â blaenoriaeth, mae’n debygol o fod dan oruchwyliaeth 
gweithiwr iechyd proffesiynol.  
 
Gwybyddiaeth 
 
Mae’n dilyn y bydd gan blant a phobl ifanc ag anawsterau dysgu, anawsterau 
gwybyddol. Felly, er bod y maes hwn yn berthnasol i unrhyw blant a phobl ifanc, 
rhaid cael crynodeb o allu gwybyddol rhai ag anabledd dysgu neu anhwylder 
datblygu o gymharu â’r hyn sy’n ddisgwyliedig gan rywun o’r un oedran, a 
thystiolaeth o ddiffyg gallu gwybyddol arwyddocaol o gymharu â gallu arferol rhywun 
o’r un oedran, er mwyn cefnogi’r anghenion gofal iechyd cynyddol yn y maes hwn. 
 
1.  Beth sydd wedi newid ym mywyd y plentyn neu’r person ifanc sy’n effeithio ar 
y maes hwn, er enghraifft, ydy’r newidiadau a gofnodwyd yn adlewyrchu unrhyw 
newidiadau yn y gwasanaethau cymorth a dderbyniwyd? 
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2.  Disgrifiwch anghenion gwirioneddol y plentyn neu’r person ifanc. 
 
 
 
 
 
3.  Sut gellir newid hyn, a beth ellir ei reoli – nodwch pa ymyriadau iechyd sydd 
ar waith ar hyn o bryd i ddiwallu’r anghenion iechyd a pha ymyriadau ychwanegol y 
gellid eu cyflwyno er mwyn helpu i gyrraedd y nod. 
 
 
 
 
 
4.  Cyflwynwch dystiolaeth sy’n llywio’r penderfyniad drosodd, o ran pa lefel sy’n 
briodol, megis yr amseroedd a’r sefyllfaoedd lle mae’r ymddygiad yn debygol o 
ddigwydd yn ystod amrywiaeth o arferion beunyddiol nodweddiadol, pa mor aml, a 
beth yw hyd ac effaith yr ymddygiad. Nodwch pa mor aml a dwys yw’r angen, pa mor 
anodd yw ei ragweld, dirywiad ac unrhyw ansefydlogrwydd.  
 
 
 
 
 
5.  Ai anghenion episodig (er enghraifft, angen cymorth ychwanegol am gyfnodau 
cyfyngedig) neu hirdymor sydd gan yr unigolyn? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.  A yw’n gorgyffwrdd â meysydd eraill? 
 
 
 
 
 
 
 
7.  Beth yw’r lefel anghenion a aseswyd? Rhowch gylch am eich ateb drosodd. 
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GWYBYDDIAETH 
 
Disgrifiad (priodol i oedran) Lefel anghenion 
Dim tystiolaeth o broblemau datblygiadol neu ddysgu, 
dryswch na ffwndro. 

Dim anghenion 
 

Nam gwybyddol sy’n gofyn am rywfaint o oruchwyliaeth, 
ysgogiad neu gymorth gyda gweithgareddau mwy 
cymhleth bywyd bob dydd sy’n briodol i’w oedran, er bod 
tystiolaeth ei fod yn ymwybodol o’r peryglon sylfaenol 
sy’n effeithio ar ei ddiogelwch. 
 

Isel 
 

Nam gwybyddol (a all gynnwys problemau amgyffred 
neu gofio) sy’n gofyn am rywfaint o oruchwyliaeth, 
ysgogiad a/neu gymorth gydag anghenion gofal sylfaenol 
a gweithgareddau bywyd bob dydd. Rhywfaint o 
ymwybyddiaeth o’r anghenion a’r risgiau sylfaenol. Fel 
arfer, mae’r plentyn neu’r person ifanc yn gallu gwneud 
dewisiadau priodol i’w anghenion gyda chymorth. Er 
hynny, dim ond gallu cyfyngedig sydd gan y plentyn neu’r 
person ifanc i wneud penderfyniadau am rai agweddau 
ar ei fywyd, hyd yn oed gyda goruchwyliaeth, ysgogiad 
neu gymorth. O ganlyniad, mae mewn rhywfaint o berygl 
o gael niwed, ei esgeuluso neu i’w iechyd ddirywio. 
 

Canolig 
 

Gall nam gwybyddol gynnwys problemau amgyffred neu 
gofio sylweddol ac efallai diffyg dealltwriaeth o le ac 
amser. 
 
Dim ond ymwybyddiaeth gyfyngedig o anghenion a 
risgiau sylfaenol sydd gan y plentyn neu’r person ifanc. 
 
Mae’r plentyn neu’r person ifanc yn cael trafferth, hyd yn 
oed gyda goruchwyliaeth, ysgogiad neu gymorth, i 
wneud penderfyniadau am agweddau allweddol ar ei 
fywyd sydd felly’n golygu ei fod mewn perygl uchel o gael 
niwed, ei esgeuluso neu i’w iechyd ddirywio. 
 

Uchel 

Er ei bod yn bosibl y gall fynegi ei ddymuniadau ar 
faterion cyfyngedig, nid yw’n gallu gwneud dewisiadau 
priodol i’w anghenion ynglŷn â’r mwyafrif o bethau, hyd 
yn oed gyda goruchwyliaeth, ysgogiad neu gymorth. 
 

Difrifol 
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Anghenion seicolegol ac emosiynol 
 
Defnyddiwch y maes hwn i gofnodi anghenion seicoleg ac emosiynol y plentyn neu’r 
person ifanc, a sut maent yn cyfrannu at yr anghenion gofal cyffredinol gan nodi’r 
achosion sylfaenol. Dylai bod tystiolaeth i ddangos a yw’r plentyn neu’r person ifanc 
eisoes wedi cael diagnosis o anhwylder seiciatrig, a fu unrhyw newidiadau diweddar 
mewn anghenion seicolegol ac effaith hynny ar iechyd a lles y plentyn neu’r person 
ifanc. Er mwyn osgoi pwysoli dwbl, dylid ystyried anawsterau ymddygiad heb 
gysylltiad amlwg ag anawsterau iechyd meddwl sylfaenol o dan y maes 
“Ymddygiad Heriol” nid y maes hwn. Lle nad yw’r plentyn neu’r person ifanc yn 
gallu mynegi ei anghenion seicolegol/emosiynol (hyd yn oed gyda chymorth priodol) 
oherwydd natur ei anghenion cyffredinol, dylech gofnodi hyn a mynegi barn 
broffesiynol sy’n seiliedig ar y dystiolaeth a’r wybodaeth gyffredinol am y plentyn 
neu’r person ifanc. 
 
 
1.  Beth sydd wedi newid ym mywyd y plentyn neu’r person ifanc sy’n effeithio ar 
y maes hwn, er enghraifft, ydy’r newidiadau a gofnodwyd yn adlewyrchu unrhyw 
newidiadau yn y gwasanaethau cymorth a dderbyniwyd? 
 
 
 
 
 
 
2.  Disgrifiwch anghenion gwirioneddol y plentyn neu’r person ifanc. 
 
 
 
 
 
 
3.  Sut gellir newid hyn, a beth ellir ei reoli – nodwch pa ymyriadau iechyd sydd 
ar waith ar hyn o bryd i ddiwallu’r anghenion iechyd a pha ymyriadau ychwanegol y 
gellid eu cyflwyno er mwyn helpu i gyrraedd y nod. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.  Cyflwynwch dystiolaeth sy’n llywio’r penderfyniad drosodd, o ran pa lefel sy’n 
briodol, megis yr amseroedd a’r sefyllfaoedd lle mae’r ymddygiad yn debygol o 
ddigwydd yn ystod amrywiaeth o arferion beunyddiol nodweddiadol, pa mor aml, a 
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beth yw hyd ac effaith yr ymddygiad. Nodwch pa mor aml a dwys yw’r angen, pa mor 
anodd yw ei ragweld, dirywiad ac unrhyw ansefydlogrwydd.  
 
 
 
 
 
 
 
5.  Ai anghenion episodig (er enghraifft, angen cymorth ychwanegol am gyfnodau 
cyfyngedig) neu hirdymor sydd gan yr unigolyn? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.  A yw’n gorgyffwrdd â meysydd eraill? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.  Beth yw’r lefel anghenion a aseswyd? Rhowch gylch am eich ateb drosodd. 
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Anghenion seicolegol ac emosiynol 
 
Disgrifiad (priodol i oedran) Lefel 
 
Dim anghenion seicolegol neu emosiynol amlwg o 
safbwynt oedran a cham datblygu. 
 

 
Dim anghenion 
ychwanegol 

 
Mân symptomau iselder neu orbryder, cyfnodau o drallod 
sy’n ymateb i anogaeth a chysuro. 
 
NEU 
 
Angen sbarduno’r plentyn/person ifanc i wneud 
gweithgarwch a chymryd rhan mewn cynllun gofal a/neu 
weithgareddau dyddiol. 
 

 
 
 
Isel 

 
Iselder, gorbryder neu ddicter sy’n arwain at gyfnodau o 
drallod, nad ydynt yn ymateb yn rhwydd i anogaeth a 
chysuro.  
 
NEU 
 
Ymwrthod â sefyllfaoedd cymdeithasol. Cael trafferth 
cymryd rhan yn y cynllun gofal a/neu weithgareddau bob 
dydd. 
 

 
 
 
 
Cymedrol  

 
Teimladau o iselder sy’n newid yn gyflym ac sy’n gofyn 
am gymorth ac ymyrraeth arbenigol. Maent yn cael 
effaith ddifrifol ar iechyd a lles y plentyn neu’r person 
ifanc i’r fath raddau fel nad yw’n gallu gwneud 
gweithgareddau bob dydd fel bwyta, yfed, cysgu neu’n 
golygu bod y plentyn neu’r person ifanc mewn perygl: 
 
NEU 
 
Dangos arwyddion acíwt a/neu estynedig o ddiffyg 
rheolaeth emosiynol/seicolegol, methu rheoli teimladau 
byrbwyll, sy’n rhoi’r plentyn, y person ifanc neu eraill 
mewn perygl difrifol, a/neu symptomau eraill o salwch 
meddwl difrifol sy’n golygu bod y person ifanc mewn 
perygl o achosi niwed iddo’i hun ac eraill; bydd hyn yn 
cynnwys ymddygiad hunan-niweidio bwriadol, risg uchel. 
 

 
 
 
 
Cymedrol 
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Cyfathrebu 
 
Bydd gan rai plant a phobl ifanc anawsterau cyfathrebu difrifol y gellir eu rhagweld 
a’u rheoli trwy fod yn gyfarwydd â’r plentyn neu’r person ifanc dan sylw. Dylai’r maes 
hwn nodi’n glir sut mae’r plentyn neu’r person ifanc yn cyfathrebu fel arfer, ac unrhyw 
newidiadau o ran cyfathrebu. Os oes ganddo/ganddi anghenion cyfathrebu, dylai 
asesiad y tîm amlddisgyblaethol adlewyrchu hyn. Mae’r adran hon yn ymwneud ag 
anawsterau mynegi a deall, nid dehongli iaith. 
 
Cymraeg yw iaith gyntaf rhai o’r plant a’r bobl ifanc hyn. Mae’n hollbwysig eu bod yn 
gallu defnyddio eu hiaith eu hunain er mwyn mynegi eu hunain a chyfathrebu 
gwybodaeth yn effeithiol. 
 
1.  Beth sydd wedi newid ym mywyd y plentyn neu’r person ifanc sy’n effeithio ar 
y maes hwn, er enghraifft, ydy’r newidiadau a gofnodwyd yn adlewyrchu unrhyw 
newidiadau yn y gwasanaethau cymorth a dderbyniwyd? 
 
 
 
 
 
 
2.  Disgrifiwch anghenion gwirioneddol y plentyn neu’r person ifanc. 
 
 
 
 
 
 
3.  Sut gellir newid hyn, a beth ellir ei reoli – nodwch pa ymyriadau iechyd sydd 
ar waith ar hyn o bryd i ddiwallu’r anghenion iechyd a pha ymyriadau ychwanegol y 
gellid eu cyflwyno er mwyn helpu i gyrraedd y nod. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.  Cyflwynwch dystiolaeth sy’n llywio’r penderfyniad drosodd, o ran pa lefel sy’n 
briodol, megis yr amseroedd a’r sefyllfaoedd lle mae’r ymddygiad yn debygol o 
ddigwydd yn ystod amrywiaeth o arferion beunyddiol nodweddiadol, pa mor aml, a 
beth yw hyd ac effaith yr ymddygiad. Nodwch pa mor aml a dwys yw’r angen, pa mor 
anodd yw ei ragweld, dirywiad ac unrhyw ansefydlogrwydd.  
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5.  Ai anghenion episodig (er enghraifft, angen cymorth ychwanegol am gyfnodau 
cyfyngedig) neu hirdymor sydd gan yr unigolyn? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.  A yw’n gorgyffwrdd â meysydd eraill? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.  Beth yw’r lefel anghenion a aseswyd? Rhowch gylch am eich ateb drosodd. 
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Cyfathrebu 
 
Disgrifiad (priodol i oedran) Lefel anghenion 
Mae’n cyfathrebu’n glir – geiriol neu ddi-eiriau – fel sy’n 
briodol i’w ddatblygiad. Mae ganddo ddealltwriaeth dda 
o’i brif iaith. Efallai ei fod angen cyfieithiad os nad 
Saesneg yw ei iaith gyntaf neu allu cyfathrebu drwy 
gyfrwng y Gymraeg os mai dyna’r iaith o’u dewis. Mae 
hefyd yn gallu deall neu gyfathrebu’n glir, geiriol neu ddi-
eiriau, yn ei brif iaith fel sy’n briodol i’w lefel 
ddatblygiadol. 
 

 
 
Dim anghenion 
ychwanegol 

Mae angen anogaeth i gyfathrebu ei anghenion. Mae 
gallu’r plentyn neu’r person ifanc i ddeall a chyfathrebu 
yn briodol i’w oedran a’r cerrig milltir datblygiadol 
cydnabyddedig. Efallai fod angen ymdrech arbennig i 
sicrhau bod ei anghenion yn cael eu dehongli’n gywir, 
neu gall fod angen cymorth ychwanegol yn weledol, naill 
ai drwy gyffwrdd neu gyda’i glyw. Efallai y gall gofalwyr 
ragweld anghenion trwy arwyddion di-eiriau gan ei fod yn 
gyfarwydd â’r plentyn neu’r person ifanc. Iaith fynegiadol 
neu dderbyngar. 
 

 
 
Isel 
 

Mae’n anodd deall neu ddehongli ei anghenion sylfaenol, 
hyd yn oed gydag anogaeth, oni bai ei fod yng nghwmni 
pobl gyfarwydd ac mae angen cymorth rheolaidd. 
 

 
Cymedrol 

Mae angen cymorth rheolaidd neu sylweddol gan ofalwyr 
a gweithwyr proffesiynol er mwyn helpu’r plentyn i naill ai 
ddeall neu gyfathrebu anghenion sylfaenol, gofynion neu 
syniadau, hyd yn oed gyda phobl gyfarwydd. 
 

 
Uchel 
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Symudedd 
 
Mae’r adran hon yn ystyried plant a phobl ifanc sydd â nam symudedd. Lle nodir 
problemau symudedd, dylai Asesiad Risg ar Symud, Trin a Syrthio cyfredol fod ar 
gael neu fod wedi’u cynnal fel rhan o’r broses asesu risg bresennol, a dylech fod 
wedi ystyried y tebygrwydd ac effaith unrhyw ffactorau risg. 
 
 
1.  Beth sydd wedi newid ym mywyd y plentyn neu’r person ifanc sy’n effeithio ar 
y maes hwn, er enghraifft, ydy’r newidiadau a gofnodwyd yn adlewyrchu unrhyw 
newidiadau yn y gwasanaethau cymorth a dderbyniwyd? 
 
 
 
 
 
 
2.  Disgrifiwch anghenion gwirioneddol y plentyn neu’r person ifanc. 
 
 
 
 
 
 
3.  Sut gellir newid hyn, a beth ellir ei reoli – nodwch pa ymyriadau iechyd sydd 
ar waith ar hyn o bryd i ddiwallu’r anghenion iechyd a pha ymyriadau ychwanegol y 
gellid eu cyflwyno er mwyn helpu i gyrraedd y nod. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.  Cyflwynwch dystiolaeth sy’n llywio’r penderfyniad drosodd, o ran pa lefel sy’n 
briodol, megis yr amseroedd a’r sefyllfaoedd lle mae’r ymddygiad yn debygol o 
ddigwydd yn ystod amrywiaeth o arferion beunyddiol nodweddiadol, pa mor aml, a 
beth yw hyd ac effaith yr ymddygiad. Nodwch pa mor aml a dwys yw’r angen, pa mor 
anodd yw ei ragweld, dirywiad ac unrhyw ansefydlogrwydd.  
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5.  Ai anghenion episodig (er enghraifft, angen cymorth ychwanegol am gyfnodau 
cyfyngedig) neu hirdymor sydd gan yr unigolyn? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. A yw’n gorgyffwrdd â meysydd eraill? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.  Beth yw’r lefel anghenion a aseswyd? Rhowch gylch am eich ateb drosodd. 
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SYMUDEDD 
 
Disgrifiad (priodol i oedran) Lefel anghenion 
Mae’n symud yn annibynnol fel sy’n briodol i’w oedran a’i 
gam datblygu (gyda chymhorthion symud neu hebddynt). 
 

Dim anghenion 
ychwanegol 

Mae’n gallu sefyll fel sy’n briodol i’w oedran datblygiadol, 
ond angen rhywfaint o help llaw ac angen cymorth i 
wneud gweithgareddau cwricwlaidd neu allgyrsiol. 
 

 
Isel 

Nid yw’n gallu sefyll o gwbl, ond yn gallu cynorthwyo neu 
gydweithredu gyda throsglwyddo a/neu ail-leoli gan un 
gofalwr neu weithiwr gofal, i lefel sy’n briodol i’w oedran 
datblygiadol. 
 

 
Cymedrol 
 

Nid yw’n gallu symud mewn modd datblygiadol briodol 
i’w ddatblygiad. Mae’n cael gofal mewn un lleoliad (gwely 
neu gadair) ac angen ei osod/lleoli yn ofalus oherwydd 
perygl o niwed corfforol, colli ffyrfder cyhyrau, hyfywdra 
meinweol neu ddioddef poen wrth symud, ac nid yw’n 
gallu cynorthwyo neu mae angen mwy nag un gofalwr i 
ail-leoli neu drosglwyddo. 
 
NEU 
 
Mae mewn cryn berygl o gael ei anafu, ac felly angen 
cynllun rheoli wedi’i strwythuro i leihau risg, sy’n briodol 
i’w gam datblygu. 
 
NEU 
 
Mae’n cael pyliau neu ffitiau anrheoledig, sy’n golygu ei 
fod yntau a’r gofalwr mewn perygl. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uchel 

Nid yw’n gallu symud o gwbl, gyda chyflwr clinigol 
ansefydlog, nes bod perygl uchel o niwed corfforol wrth 
symud neu drosglwyddo. 
 
NEU 
 
Lle bo’r lleoli’n hollbwysig i’w gyflwr ffisiolegol neu ei 
fywyd. 
 

 
 
 
Difrifol 
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Maethiad, bwyd a diod 
 
Dylai plant a phobl ifanc sydd mewn perygl o ddiffyg maethiad, diffyg hylif a/neu 
sugniad fod ag asesiad o’r anghenion hyn eisoes neu dylid cynnal asesiad o’r fath fel 
rhan o’r broses asesu, gydag unrhyw ffactorau rheoli a risg wedi’u hategu gan 
gynllun rheoli. Rhaid i’r asesiadau hyn fod yn seiliedig ar dystiolaeth a chael eu 
defnyddio law yn llaw â barn glinigol. 
 
 
 
1.  Beth sydd wedi newid ym mywyd y plentyn neu’r person ifanc sy’n effeithio ar 
y maes hwn, er enghraifft, ydy’r newidiadau a gofnodwyd yn adlewyrchu unrhyw 
newidiadau yn y gwasanaethau cymorth a dderbyniwyd? 
 
 
 
 
 
 
2.  Disgrifiwch anghenion gwirioneddol y plentyn neu’r person ifanc. 
 
 
 
 
 
 
3.  Sut gellir newid hyn, a beth ellir ei reoli – nodwch pa ymyriadau iechyd sydd 
ar waith ar hyn o bryd i ddiwallu’r anghenion iechyd a pha ymyriadau ychwanegol y 
gellid eu cyflwyno er mwyn helpu i gyrraedd y nod. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.  Cyflwynwch dystiolaeth sy’n llywio’r penderfyniad drosodd, o ran pa lefel sy’n 
briodol, megis yr amseroedd a’r sefyllfaoedd lle mae’r ymddygiad yn debygol o 
ddigwydd yn ystod amrywiaeth o arferion beunyddiol nodweddiadol, pa mor aml, a 
beth yw hyd ac effaith yr ymddygiad. Nodwch pa mor aml a dwys yw’r angen, pa mor 
anodd yw ei ragweld, dirywiad ac unrhyw ansefydlogrwydd.  
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5.  Ai anghenion episodig (er enghraifft, angen cymorth ychwanegol am gyfnodau 
cyfyngedig) neu hirdymor sydd gan yr unigolyn? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.  A yw’n gorgyffwrdd â meysydd eraill? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.  Beth yw’r lefel anghenion a aseswyd? Rhowch gylch am eich ateb drosodd. 
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Maethiad, bwyd a diod 
 
Disgrifiad  (priodol i oedran) Lefel 

anghenion 
Mae’n gallu cymryd digon o fwyd a diod drwy’r geg i ddiwallu’r holl 
ofynion maethiad. Yn briodol i oedran datblygiadol. 

Dim 
anghenion 
ychwanegol 

Mae angen rhywfaint o gymorth y tu hwnt i’r hyn sy’n gyffredin           
ar gyfer ei oedran. 
 
NEU 
 
Mae angen goruchwyliaeth, ysgogi ac anogaeth gyda bwyd a diod 
sy’n uwch na’r gofynion cyffredin ar gyfer ei oedran. 
 
NEU 
 
Mae’r rhiant, gofalwr, plentyn neu’r person ifanc angen cymorth a 
chyngor ar ddeiet oherwydd cyflwr sylfaenol a all greu mwy o 
bosibilrwydd o beidio â chydymffurfio, gan gynnwys dealltwriaeth 
gyfyngedig o oblygiadau cymryd bwyd a diod. 
 
NEU 
 
Mae angen ei fwydo mewn modd nad yw’n ddatblygiadol arferol, 
ond nid yw’n cymryd llawer o amser. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Isel 

Mae angen ei fwydo i sicrhau ei fod yn cael digon o fwyd a diod, ac 
mae hyn yn cymryd cryn dipyn o amser (gan gynnwys bwyd 
hylifol). Mae’n dilyn cynllun bwydo arbenigol a ddatblygwyd gan 
therapydd iaith a lleferydd. 
 
NEU 
 
Nid yw’n gallu cymryd digon o fwyd a diod drwy’r geg, a defnyddir 
dulliau artiffisial i fodloni’r rhan fwyaf o’i ofynion maethiad e.e. trwy 
diwb (nad yw’n broblemus), gan gynnwys tiwb nasogastrig. 
 

 
 
 
 
Cymedrol 
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Mae ganddo dysffagia neu anhawster llyncu, sy’n gofyn am 
gynlluniau rheoli gydag ymyrraeth fedrus ychwanegol i sicrhau ei 
fod yn cael digon o faeth neu hylif, ac er mwyn lleihau’r perygl o 
dagu, helpu i sugno a chynnal llwybr anadlu 
 
NEU 
 
problemau cymryd bwyd a diod, sy’n gofyn am ymyrraeth arbenigol 
i reoli statws maethiad. Mae colli pwysau anfwriadol yn rhoi’r 
plentyn neu’r person ifanc mewn perygl ac angen ymyrraeth fedrus 
 
NEU 
 
problemau’n ymwneud â dyfais fwydo sy’n gofyn am asesiad ac 
adolygiad medrus 

 
 
 
 
 
 
Uchel 

 
Defnyddir dulliau mewnwythiennol i fodloni’r holl ofynion hylif a 
maethiad 

 
Difrifol 
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Ymataliaeth a gwaredu   
 
Lle nodir problemau ymataliaeth, mae asesiad ymataliaeth llawn ar sail tystiolaeth ar 
gael neu wedi’i gynnal fel rhan o’r broses asesu, unrhyw gyflyrau sylfaenol wedi’u 
nodi, ac effaith a thebygolrwydd o unrhyw ffactorau risg wedi’u gwerthuso. 
 
 
1.  Beth sydd wedi newid ym mywyd y plentyn neu’r person ifanc sy’n effeithio ar 
y maes hwn, er enghraifft, ydy’r newidiadau a gofnodwyd yn adlewyrchu unrhyw 
newidiadau yn y gwasanaethau cymorth a dderbyniwyd? 
 
 
 
 
 
 
2.  Disgrifiwch anghenion gwirioneddol y plentyn neu’r person ifanc. 
 
 
 
 
 
 
3.  Sut gellir newid hyn, a beth ellir ei reoli – nodwch pa ymyriadau iechyd sydd 
ar waith ar hyn o bryd i ddiwallu’r anghenion iechyd a pha ymyriadau ychwanegol y 
gellid eu cyflwyno er mwyn helpu i gyrraedd y nod. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.  Cyflwynwch dystiolaeth sy’n llywio’r penderfyniad drosodd, o ran pa lefel sy’n 
briodol, megis yr amseroedd a’r sefyllfaoedd lle mae’r ymddygiad yn debygol o 
ddigwydd yn ystod amrywiaeth o arferion beunyddiol nodweddiadol, pa mor aml, a 
beth yw hyd ac effaith yr ymddygiad. Nodwch pa mor aml a dwys yw’r angen, pa mor 
anodd yw ei ragweld, dirywiad ac unrhyw ansefydlogrwydd.  
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5.  Ai anghenion episodig (er enghraifft, angen cymorth ychwanegol am gyfnodau 
cyfyngedig) neu hirdymor sydd gan yr unigolyn? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.  A yw’n gorgyffwrdd â meysydd eraill? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.  Beth yw’r lefel anghenion a aseswyd? Rhowch gylch am eich ateb drosodd. 
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Ymataliaeth a gwaredu 
 
Disgrifiad (priodol i oedran) Lefel 

anghenion 
 
Hunanreolaeth/gallu dal dŵr a charthion (priodol i oedran). 
 

 
Dim 
anghenion 
ychwanegol 

 
Gofal ymataliaeth yn arferol o ddydd i ddydd ac yn addas i’r 
oedran: 
 
Rheolir anymataliad wrin drwy e.e. meddyginiaeth, mynd i’r tŷ bach 
yn rheolaidd, defnyddio padiau, gorchudd pidynnol ac ati. 
 
AC 
 
Mae’n gallu cadw rheolaeth lawn ar symudiadau perfedd neu mae 
ganddo stoma sefydlog ac ambell anymataliad carthol o bosibl. 

 
 
 
 
Isel 

 
Mae gofal ymataliaeth yn arferol, ond yn gofyn am fonitro i leihau 
peryglon e.e. rhai sy’n gysylltiedig â chathetr wrinol, anymataliaeth 
ddwbl (gwlychu a baeddu) cyson a/neu reoli rhwymedd difrifol neu 
reolaidd neu haint wrinol neu gathetreiddio. 
 

 
Cymedrol 

 
 
Mae’r gofal ymataliaeth yn broblemus ac yn gofyn am ymyrraeth 
brydlon gan ymarferydd medrus neu ofalwr hyfforddedig 
 
NEU 
 
Cathetereiddio ysbeidiol 
 
NEU 
 
Mae’n baeddu sawl gwaith y dydd neu mae ganddo stoma sydd 
angen sylw sawl gwaith y dydd. 
 

 
 
 
 
 
 
 Uchel 

 
Mae angen dialysis peritoneaidd/haemodialysis i gynnal bywyd. 

  
  Blaenoriaeth 
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Hyfywedd croen a meinwe 
 
Dylai tystiolaeth o glwyfau ddeillio o asesiad clwyfau sy’n seiliedig ar dystiolaeth neu 
asesiad o hyfywedd meinwe wedi’i gwblhau gan weithiwr proffesiynol priodol. Yn y 
cyd-destun hwn, mae cyflwr croen yn golygu unrhyw gyflwr sy’n effeithio ar, neu 
sydd â’r potensial i effeithio ar gyfanrwydd y croen. Dylai cynllun gofal sy’n asesu’r 
clwyf helpu i reoli’r clwyf, gyda gwerthusiad rheolaidd o’r driniaeth a roddwyd wedi’i 
nodi ar siart asesu’r clwyf. Dylai’r siart hwn nodi mesuriadau’r clwyf yn glir, a’i olwg. 
Dylid darparu eglurhad ynglŷn â’r math o orchudd hefyd. Dylai’r maes hwn ystyried y 
cysylltiad â meysydd eraill gan gynnwys symudedd a maethiad. 
 
1.  Beth sydd wedi newid ym mywyd y plentyn neu’r person ifanc sy’n effeithio ar 
y maes hwn, er enghraifft, ydy’r newidiadau a gofnodwyd yn adlewyrchu unrhyw 
newidiadau yn y gwasanaethau cymorth a dderbyniwyd? 
 
 
 
 
 
 
2.  Disgrifiwch anghenion gwirioneddol y plentyn neu’r person ifanc. 
 
 
 
 
 
 
3.  Sut gellir newid hyn, a beth ellir ei reoli – nodwch pa ymyriadau iechyd sydd 
ar waith ar hyn o bryd i ddiwallu’r anghenion iechyd a pha ymyriadau ychwanegol y 
gellid eu cyflwyno er mwyn helpu i gyrraedd y nod. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.  Cyflwynwch dystiolaeth sy’n llywio’r penderfyniad drosodd, o ran pa lefel sy’n 
briodol, megis yr amseroedd a’r sefyllfaoedd lle mae’r ymddygiad yn debygol o 
ddigwydd yn ystod amrywiaeth o arferion beunyddiol nodweddiadol, pa mor aml, a 
beth yw hyd ac effaith yr ymddygiad. Nodwch pa mor aml a dwys yw’r angen, pa mor 
anodd yw ei ragweld, dirywiad ac unrhyw ansefydlogrwydd.  
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5.  Ai anghenion episodig (er enghraifft, angen cymorth ychwanegol am gyfnodau 
cyfyngedig) neu hirdymor sydd gan yr unigolyn? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.  A yw’n gorgyffwrdd â meysydd eraill? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.  Beth yw’r lefel anghenion a aseswyd? Rhowch gylch am eich ateb drosodd. 
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Hyfywedd croen a meinwe 
 
Disgrifiad Lefel anghenion 
Dim tystiolaeth o ddifrod yn sgil gwasgu neu gyflwr 
croen. 

Dim anghenion 
ychwanegol 
 

Tystiolaeth o ddifrod gwasgu neu fân glwyfau sydd 
angen triniaeth 
 
NEU 
 
Cyflwr croen sy’n gofyn am ailasesiad clinigol llai nag 
wythnosol 
 

 
 
 
Isel 

Clwyf(au) agored, sy’n ymateb i driniaeth 
 
NEU 
 
Cyflwr croen gweithredol sy’n gofyn am ailasesu bob 
wythnos o leiaf, ac sy’n ymateb i driniaeth 
 
NEU 
 
Perygl uchel o ymddatodiad croen, sy’n gofyn am 
ymyrraeth ataliol gan ofalwr neu weithiwr gofal medrus 
sawl gwaith y dydd, neu byddai cyfanrwydd y croen yn 
ymddatod fel arall. 
 

 
 
 
 
 
Cymedrol 

Clwyf(au) agored, ddim yn ymateb i driniaeth ac sy’n 
gofyn am fonitro/ailasesu o leiaf bob dydd 
 
NEU 
 
Cyflwr croen gweithredol sy’n gofyn am fonitro neu 
ailasesu bob dydd o leiaf 
 
NEU 
 
Angen rhwymo neu roi gorchudd arbenigol, sawl gwaith 
yr wythnos, sy’n ymateb i driniaeth. Angen 
goruchwyliaeth reolaidd gan Ymgynghorydd 
 

 
 
 
 
 
 
Uchel 

 
Cyflyrau neu losgiadau croen sy’n peryglu bywyd, sy’n 
gofyn am driniaeth gymhleth a thrallodus dros gyfnod 
maith. 
 

 
Difrifol 
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Anadlu 
 
Dylai tystiolaeth o anawsterau anadlu ddeillio o asesiad clinigol gan yr arbenigwr 
priodol e.e. nyrs anadlol. Ystyr cyflwr anadlu yn y cyd-destun hwn yw unrhyw gyflwr 
sy’n effeithio ar resbiradaeth, a’r effaith bosibl ar allu’r plentyn neu’r person ifanc i 
wneud gweithgareddau bob dydd. Wrth bennu lefel yr angen, y prif ffactor yw’r 
wybodaeth a’r sgiliau sydd eu hangen i reoli’r anghenion clinigol. 
 
 
1.  Beth sydd wedi newid ym mywyd y plentyn neu’r person ifanc sy’n effeithio ar 
y maes hwn, er enghraifft, ydy’r newidiadau a gofnodwyd yn adlewyrchu unrhyw 
newidiadau yn y gwasanaethau cymorth a dderbyniwyd? 
 
 
 
 
 
 
2.  Disgrifiwch anghenion gwirioneddol y plentyn neu’r person ifanc. 
 
 
 
 
 
 
3.  Sut gellir newid hyn, a beth ellir ei reoli – nodwch pa ymyriadau iechyd sydd 
ar waith ar hyn o bryd i ddiwallu’r anghenion iechyd a pha ymyriadau ychwanegol y 
gellid eu cyflwyno er mwyn helpu i gyrraedd y nod. 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.  Cyflwynwch dystiolaeth sy’n llywio’r penderfyniad drosodd, o ran pa lefel sy’n 
briodol, megis yr amseroedd a’r sefyllfaoedd lle mae’r ymddygiad yn debygol o 
ddigwydd yn ystod amrywiaeth o arferion beunyddiol nodweddiadol, pa mor aml, a 
beth yw hyd ac effaith yr ymddygiad. Nodwch pa mor aml a dwys yw’r angen, pa mor 
anodd yw ei ragweld, dirywiad ac unrhyw ansefydlogrwydd.  
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5.  Ai anghenion episodig (er enghraifft, angen cymorth ychwanegol am gyfnodau 
cyfyngedig) neu hirdymor sydd gan yr unigolyn? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.  A yw’n gorgyffwrdd â meysydd eraill? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.  Beth yw’r lefel anghenion a aseswyd? Rhowch gylch am eich ateb drosodd. 
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Anadlu 
 
Disgrifiad Lefel anghenion 
Anadlu’n normal (cyflymder priodol i oedran), dim problemau 
diffyg anadl 

Dim anghenion 
ychwanegol 

Defnydd arferol o fewnanadlwyr, nebiwleiddwyr ac ati Isel 
Cyfnodau o ddiffyg anadl acíwt, nad ydynt yn ymateb i 
hunanreolaeth sy’n gofyn am argymhellion arbenigwr. 
NEU 
Angen defnyddio therapi ocsigen lefel isel bob nos neu ocsigen 
drwy fwgwd wyneb neu’r trwyn neu gyfarpar therapiwtig arall i 
gynnal llif aer er mwyn osgoi problemau iechyd eilaidd 
NEU 
Diffyg symudedd difrifol sy’n golygu bod mwy o duedd o gael 
haint ar y frest 
NEU 
Angen triniaeth ffisiotherapi ddyddiol i gynnal gweithrediad 
resbiradol optimaidd   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Cymedrol 
 

Mae’n gallu anadlu’n annibynnol drwy bibell anadlu/traceotomi y 
gall ei reoli ei hun neu gyda chymorth gofalwyr/rhieni. Mae 
ganddo lwybr anadlu patent ond is-optimaidd heb diwb 
traceotomi. 
NEU 
Mae’n gallu anadlu heb gymorth yn ystod y dydd ond angen 
defnyddio peiriant anadlu er mwyn cael awyriad ategol – gellir 
peidio defnyddio’r peiriant anadlu am 48 awr heb niwed clinigol 
NEU 
Mae ar beiriant pwysedd llwybrau anadlu positif parhaus (CPAP) 

 
 
 
 
 
 
   Uchel 

Mae ganddo achosion rheolaidd o apnoea sy’n anodd eu 
rhagweld 
A/NEU 
Trafferthion anadlu difrifol sy’n peryglu bywyd 
Trafferthion anadlu enbyd (neu traceotomi), sydd angen sugniad i 
glirio’r llwybr aer, naill ai gan ofalwr wedi’i hyfforddi’n llawn neu 
draceotomi sydd angen ei sugno’n barhaus ac sy’n hanfodol i 
anadlu 
A/NEU 
Angen awyriad yn y nos ar gyfer gweithrediad resbiradol gwael, 
mae ganddo allu resbiradol a byddai’n goroesi unrhyw 
ddatgysylltiad damweiniol, ond ni fyddai’n teimlo’n rhy hwylus a 
byddai angen cymorth mewn ysbyty 

 
 
 
 
 
 
   Difrifol 

Nid yw’n gallu anadlu’n annibynnol, ac mae angen cymorth 
peiriant awyru parhaol 
NEU 
Nid oes ganddo allu resbiradol pan fo’n cysgu neu’n 
anymwybodol, ac mae angen awyriad a chymorth un i un wrth 
gysgu, neu byddai datgysylltiad yn angheuol   
NEU 
Traceotomi ansefydlog dros ben, achludiadau rheolaidd, anodd 
newid tiwbiau 

 
 
 
  Blaenoriaeth 
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Meddyginiaethau a therapïau cyffuriau 
 
Mae profiad y plentyn neu’r person ifanc o’r modd y rheolir ei symptomau, a pha mor 
ddwys yw’r symptomau hyn, yn ffactor pwysig wrth bennu lefel yr angen yn y maes 
hwn. Lle bo hyn yn effeithio ar agweddau eraill ar eu bywyd, cyfeiriwch at feysydd 
eraill, yn enwedig y rhai seicolegol ac emosiynol. Bydd lleoliad y gofal yn dylanwadu 
ar bwy sy’n rhoi meddyginiaeth. Wrth bennu lefel yr angen, y brif ffactor yw’r 
wybodaeth a’r sgiliau sydd eu hangen i reoli’r anghenion clinigol a sut mae’r 
feddyginiaeth yn rhyngweithio mewn perthynas â’r anghenion. Mewn rhai 
sefyllfaoedd, y plentyn neu’r person ifanc neu ei ofalwr fydd yn rheoli’r feddyginiaeth 
ei hun, a gall fod angen cryn dipyn o sgil i wneud hyn. Nid yw’r cyfeiriadau isod at 
feddyginiaeth sy’n gorfod cael ei roi gan nyrs gofrestredig, yn cynnwys sefyllfaoedd 
lle nad yw hynny’n ddim mwy na gofyniad cofrestru neu ymarfer y lleoliad gofal. 
 
 
1.  Beth sydd wedi newid ym mywyd y plentyn neu’r person ifanc sy’n effeithio ar 
y maes hwn, er enghraifft, ydy’r newidiadau a gofnodwyd yn adlewyrchu unrhyw 
newidiadau yn y gwasanaethau cymorth a dderbyniwyd? 
 
 
 
 
 
 
2.  Disgrifiwch anghenion gwirioneddol y plentyn neu’r person ifanc. 
 
 
 
 
 
 
3.  Sut gellir newid hyn, a beth ellir ei reoli – nodwch pa ymyriadau iechyd sydd 
ar waith ar hyn o bryd i ddiwallu’r anghenion iechyd a pha ymyriadau ychwanegol y 
gellid eu cyflwyno er mwyn helpu i gyrraedd y nod. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.  Cyflwynwch dystiolaeth sy’n llywio’r penderfyniad drosodd, o ran pa lefel sy’n 
briodol, megis yr amseroedd a’r sefyllfaoedd lle mae’r ymddygiad yn debygol o 
ddigwydd yn ystod amrywiaeth o arferion beunyddiol nodweddiadol, pa mor aml, a 
beth yw hyd ac effaith yr ymddygiad. Nodwch pa mor aml a dwys yw’r angen, pa mor 
anodd yw ei ragweld, dirywiad ac unrhyw ansefydlogrwydd.  
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5.  Ai anghenion episodig (er enghraifft, angen cymorth ychwanegol am gyfnodau 
cyfyngedig) neu hirdymor sydd gan yr unigolyn? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.  A yw’n gorgyffwrdd â meysydd eraill? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.  Beth yw’r lefel anghenion a aseswyd? Rhowch gylch am eich ateb drosodd. 
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Meddyginiaethau a therapïau cyffuriau 
 
Disgrifiad Lefel anghenion 
 
Y rhiant, y gofalwr anffurfiol neu’r plentyn/person ifanc 
sy’n rhoi’r feddyginiaeth  

 
Dim anghenion 
ychwanegol 

 
Mae angen aelod o’r teulu wedi’i hyfforddi’n addas neu 
ofalwr ffurfiol, cynorthwyydd dysgu neu nyrs i roi’r 
feddyginiaeth oherwydd: 

• Oedran 
• Diffyg cydymffurfio 
• Y math o feddyginiaeth 
• Sut mae angen rhoi’r feddyginiaeth 
• Ble mae angen rhoi’r feddyginiaeth 

 

 
 
 
Isel 

 
Mae angen i nyrs gofrestredig neu weithiwr gofal sydd 
wedi’i hyfforddi’n benodol ar gyfer y dasg roi’r 
feddyginiaeth 
 
AC 
Mae angen monitro’r broses oherwydd gallai’r cyflwr 
meddygol amrywio ond heb achosi problemau. 
 

 
 
Canolig 

 
Mae ganddo drefn gyffuriau sydd angen ei rheoli gan 
nyrs gofrestredig (o fewn presgripsiwn) oherwydd cyflwr 
newidiol a/neu ansefydlog neu er mwyn rheoli 
symptomau 
 

 
 
Uchel 

 
Mae ganddo drefn feddyginiaethau sydd angen ei 
rheoli’n ddyddiol gan nyrs gofrestredig a’i chyfeirio at 
ymarferydd meddygol i sicrhau bod symptomau’n cael eu 
rheoli’n effeithiol o fewn cyflwr sy’n newid/dirywio’n 
gyflym. 
 

 
 
Difrifol 

 
Mae ganddo drefn feddyginiaethau sydd angen ei 
rheoli’n ddyddiol gan nyrs gofrestredig a’i chyfeirio at 
ymarferydd meddygol i sicrhau bod symptomau a phoen 
yn cael eu rheoli’n effeithiol o fewn cyflwr sy’n 
newid/dirywio’n gyflym, lle mae gofyn am fonitro a rheoli 
symptomau un i un. 
 

 
 
Blaenoriaeth 
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Ffitiau neu gyflyrau ymwybyddiaeth sydd wedi newid  
 
Gall cyflyrau ymwybyddiaeth sydd wedi newid gynnwys llu o gyflyrau sy’n effeithio ar 
ymwybyddiaeth gan gynnwys llesmeiriau epilepsi, cyflyrau ôl-encaffalitig neu 
anafiadau pen. Gallant gynnwys anawsterau cysgu difrifol hefyd. 
 
 
1.  Beth sydd wedi newid ym mywyd y plentyn neu’r person ifanc sy’n effeithio ar 
y maes hwn, er enghraifft, ydy’r newidiadau a gofnodwyd yn adlewyrchu unrhyw 
newidiadau yn y gwasanaethau cymorth a dderbyniwyd? 
 
 
 
 
 
 
2.  Disgrifiwch anghenion gwirioneddol y plentyn neu’r person ifanc. 
 
 
 
 
 
 
3.  Sut gellir newid hyn, a beth ellir ei reoli – nodwch pa ymyriadau iechyd sydd 
ar waith ar hyn o bryd i ddiwallu’r anghenion iechyd a pha ymyriadau ychwanegol y 
gellid eu cyflwyno er mwyn helpu i gyrraedd y nod. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.  Cyflwynwch dystiolaeth sy’n llywio’r penderfyniad drosodd, o ran pa lefel sy’n 
briodol, megis yr amseroedd a’r sefyllfaoedd lle mae’r ymddygiad yn debygol o 
ddigwydd yn ystod amrywiaeth o arferion beunyddiol nodweddiadol, pa mor aml, a 
beth yw hyd ac effaith yr ymddygiad. Nodwch pa mor aml a dwys yw’r angen, pa mor 
anodd yw ei ragweld, dirywiad ac unrhyw ansefydlogrwydd.  
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5.  Ai anghenion episodig (er enghraifft, angen cymorth ychwanegol am gyfnodau 
cyfyngedig) neu hirdymor sydd gan yr unigolyn? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.  A yw’n gorgyffwrdd â meysydd eraill? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.  Beth yw’r lefel anghenion a aseswyd? Rhowch gylch am eich ateb drosodd. 
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Ffitiau neu gyflyrau ymwybyddiaeth sydd wedi newid (ASC) 
 
Disgrifiad Lefel anghenion 
 
Dim tystiolaeth o ffitiau neu ASC 
 

 
Dim anghenion 
ychwanegol 
 

 
Hanes o ffitiau neu ASC, ond nid yn y 3 mis diwethaf. 
Meddyginiaeth sefydlog (os o gwbl). 
 

 
Isel 

 
Ffitiau neu gyfnodau achlysurol o fod yn anymwybodol 
yn ystod y 3 mis diwethaf, sy’n gofyn am oruchwyliaeth 
gan ofalwr neu weithiwr gofal i leihau’r perygl o hunan-
niweidio. 
 

 
Cymedrol 

 
ASC neu ffitiau sy’n arwain at gyflwr anymwybodol ac a 
all ofyn am ymyrraeth fedrus reolaidd (mwy nag unwaith 
y mis) er mwyn lleihau’r perygl o niwed, a gall fod gofyn 
am feddyginiaeth gan nyrs gofrestredig neu ofalwr wedi’i 
hyfforddi’n arbennig. 
 

 
 
Uchel 

 
Ffitiau difrifol afreolus bob dydd neu’n amlach sy’n 
arwain at gyflwr anymwybodol, nad yw’n ymateb i 
driniaeth ac sy’n golygu posibilrwydd uchel o berygl i’r 
unigolyn dan sylw neu eraill. 
 
Angen ymyrraeth ddyddiol gan nyrs gofrestredig a fydd 
yn defnyddio barn glinigol i ddewis a gweithredu o blith 
detholiad o ymyriadau priodol er mwyn rheoli’r ffitiau a 
thrin unrhyw risgiau cysylltiedig. 
 

 
 
Difrifol 
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Anghenion gofal eraill sydd angen eu hystyried:  
 
Gall fod amgylchiadau, fesul achos unigol, lle mae gan blentyn neu berson ifanc 
anghenion penodol nad ydynt yn perthyn i’r meysydd gofal a ddisgrifir uchod. 
Cyfrifoldeb yr asesydd yw pennu a chofnodi graddau a pha fath o anghenion sydd 
ganddo. Mae angen pwysoli difrifoldeb yr angen a’i effaith ar y plentyn neu’r person 
ifanc dan sylw, gan ddefnyddio barn broffesiynol yr asesydd, mewn modd tebyg i’r 
meysydd eraill. Mae angen defnyddio’r pwysoliad wrth wneud penderfyniad terfynol 
hefyd. 
 
 
Lefelau anghenion wedi’u hasesu 
 

Maes Gofal 
 

P S H M L N 

Ymddygiad heriol 
 
 

      

Gwybyddiaeth 
 
 

N/A      

Anghenion seicolegol ac emosiynol 
 
 

N/A      

Cyfathrebu 
 
 

N/A      

Symudedd 
 
 

N/A      

Maethiad, bwyd a diod 
 

N/A      

Ymataliaeth 
 
 

      

Hyfywedd croen a meinwe 
 
 

N/A      

Anadlu 
 
 

      

Therapïau cyffuriau 
 

      

Cyflyrau ymwybyddiaeth sydd wedi 
newid 
 
 

N/A      
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Safbwyntiau’r plentyn neu’r person ifanc, eu teulu neu ofalwr 
 
Isod, ysgrifennwch sylwadau’r plentyn neu’r person ifanc, eu teulu neu ofalwr, ar 
gwblhau’r Pecyn Cymorth i Benderfynu - sylwadau heb eu cofnodi uchod, gan 
gynnwys a ydynt yn cytuno â’r lefelau meysydd a ddewiswyd. Os ydynt yn 
anghytuno, dylech gofnodi hyn isod hefyd, gan gynnwys eu rhesymau pam. 
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Argymhelliad 
 
Ar y dudalen nesaf, dylech argymell a yw’r plentyn neu’r person ifanc yn gymwys i 
gael Gofal Parhaus neu beidio. Ystyriwch amrediad a lefelau’r anghenion a 
gofnodwyd yn y Pecyn Cymorth i Benderfynu, a beth mae hyn yn ei ddweud wrthych 
ynglŷn ag unrhyw newid a fu yng nghyflwr y plentyn neu’r person ifanc. Os oedd 
rhywun yn anghytuno â’r lefelau a ddefnyddiwyd neu’r anghenion a gofnodwyd dan 
fwy nag un maes, dylech nodi hyn yma. Dylech ystyried y canlynol wrth wneud 
argymhelliad: 
 
Natur: Mae hyn yn disgrifio nodweddion penodol anghenion y plentyn neu’r person 
ifanc (a all gynnwys anghenion corfforol, iechyd meddwl neu seicolegol), a’r math o 
anghenion ydynt. Mae hefyd yn disgrifio effeithiau cyffredinol yr anghenion hynny ar 
y plentyn neu’r person ifanc, gan gynnwys y math (‘ansawdd’) o ymyriadau sy’n 
ofynnol i’w rheoli nhw. 
 
Dwyster: Mae hyn yn ymwneud â graddau a difrifoldeb yr anghenion, a’r cymorth 
sydd ei angen i’w bodloni, gan gynnwys yr angen am ofal parhaus. 
 
Cymhlethdod:  Mae hyn yn ymwneud â’r modd y bydd yr anghenion yn ymddangos 
ac yn effeithio ar ei gilydd i gynyddu’r sgiliau sydd eu hangen i fonitro’r symptomau, 
trin y cyflwr/cyflyrau a/neu reoli’r gofal. Gall hyn ddeillio o gyflwr unigol neu gyflyrau 
niferus, neu effaith un neu fwy o gyflyrau ar ei gilydd. 
 
Anrhagweladwy:  Mae hyn yn disgrifio i ba raddau y bydd anghenion yn amrywio, 
sy’n her o ran eu rheoli. Mae hefyd yn gysylltiedig â faint o berygl sydd i iechyd yr 
unigolyn os na ddarperir gofal priodol ac amserol. Mae rhywun ag angen iechyd 
anrhagweladwy yn debygol o fod â chyflwr anwadal, ansefydlog neu sy’n dirywio’n 
gyflym. 
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Argymhelliad 
 
Argymhellion ar gymhwysedd unigolyn i gael Gofal Parhaus i Blant a Phobl Ifanc, 
gyda chasgliadau ar y materion a amlinellir ar y dudalen flaenorol: 
 
 
Enwau’r Asesydd Iechyd ac aelodau 
o’r Tîm Amlddisgyblaethol 

Llofnod Dyddiad 
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Atodiad B: Llwybr Gofal Parhaus i Blant a Phobl Ifanc 
 
Cyflwyniad 
 
1. Mae’r atodiad hwn yn disgrifio’r llwybr gofal parhaus i blant a phobl ifanc. 
Dylai aseswyr ac eraill sy’n rhan o’r broses o benderfynu ar anghenion gofal parhaus 
posibl y plentyn neu’r person ifanc, neu sy’n darparu gofal i ddiwallu’r anghenion 
hyn, gyfeirio ato. Mae’r llwybr gofal hwn yn dangos sut dylai’r broses gofal parhaus 
ymddangos o safbwynt y plentyn neu’r person ifanc a’u teulu. 
 
2. Datblygwyd llwybrau gofal er mwyn sicrhau bod gwasanaethau’n 
canolbwyntio mwy ar ddefnyddwyr, ac yn aml maent yn canolbwyntio ar driniaeth a 
gofal pobl â diagnosis penodol. Er nad yw anghenion gofal parhaus y plentyn neu’r 
person ifanc wedi’u pennu gan ddiagnosis penodol, mae nodi angen gofal parhaus 
posibl yn ei gychwyn ar lwybr gofal parhaus. Nod y llwybr gofal parhaus hwn yw 
cysylltu plant, pobl ifanc a’u teuluoedd/gofalwyr â gwasanaethau cymunedol, 
gwasanaethau ysbyty, gwasanaethau plant a phobl ifanc awdurdodau lleol a’r 
trydydd sector er mwyn sicrhau dull cwbl integredig o fynd i’r afael ag anghenion 
gofal parhaus plant a phobl ifanc. 
 
3. Mae’r llwybr gofal yn dangos ble mae’r plentyn neu’r person ifanc arni o 
safbwynt anghenion gofal parhaus posibl, o’r pwynt cyfeirio i’r broses o ddarparu 
pecyn gofal parhaus. Mae’r llwybr gofal hwn yn cynnwys saith cam, o’r cofnodi 
cychwynnol i fyw gydag anghenion gofal parhaus a phontio i wasanaethau oedolion. 
Mae gan bob cam egwyddor a chyfres o nodau er mwyn helpu’r plant, y bobl ifanc 
a’u teuluoedd sy’n gysylltiedig â’r llwybr gofal parhaus i ddeall beth ddylai ddigwydd 
a beth ddylent ei ddisgwyl ar bob cam. Gall plant neu bobl ifanc ag anghenion gofal 
parhaus symud i mewn ac allan o’r llwybr gofal parhaus, wrth i’w lefelau anghenion 
newid dros amser. Mae Diagram 2 yn dangos trosolwg o’r llwybr gofal hwn. 
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Diagram 2: Trosolwg o’r llwybr gofal, gan gynnwys amserlenni 
 

 
 
Y camau’n fanwl 
 
Mae Diagram 3 yn cyflwyno camau gwahanol y llwybr gofal parhaus, gyda 
chrynodeb o’r camau allweddol i’w cymryd ym mhob un. Mae hefyd yn dangos sut 
mae’r camau hyn yn gysylltiedig â’r broses gofal parhaus gyffredinol a ddisgrifir yn y 
prif ganllawiau. 
 
Diagram 3: Crynodeb o’r llwybr gofal parhaus 
 

 
 
Mae canllawiau manylach ar bob cam o’r llwybr gofal yn dilyn. 
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CAM 1: ADNABOD 
 
Gall plentyn neu berson ifanc gyrraedd y cam hwn mewn ffyrdd gwahanol: drwy 
anghenion sydyn annisgwyliadwy, oherwydd bod cyflwr hirdymor yn gwaethygu neu 
drwy afiechyd cynhenid. 
 
Egwyddor arfer gorau: Adnabod 
 
Mae pob plentyn neu berson ifanc ag anghenion gofal parhaus sydd angen asesiad 
gofal parhaus yn cael ei adnabod drwy broses gyfeirio effeithiol. Yn achos plant a 
phobl ifanc sydd angen gofal uniongyrchol, fel gofal diwedd oes neu ofal lliniarol, 
mae yna broses garlam i sicrhau nad oes unrhyw oedi cyn rhoi gofal. 
 
Nodau 
 

• Gellir cyfeirio o leoliadau amrywiol gan bobl amrywiol.  
 
• Mae plant neu bobl ifanc sydd angen gofal yn gyflym oherwydd natur eu 

hanghenion, fel prognosis sy’n dynodi anghenion gofal diwedd oes, yn 
cael eu hadnabod a’u hatgyfeirio’n gynnar, er mwyn sicrhau bod eu 
gofynion yn cael eu bodloni cyn gynted â phosibl, heb orfod cael asesiad 
gofal parhaus llawn yn y lle cyntaf.  

 
• Mae plant, pobl ifanc a’u teuluoedd/gofalwyr yn cyfrannu’n llawn at y 

broses. 
 
• Dylai gwybodaeth fod ar gael i deuluoedd, a dylai gwybodaeth sy’n briodol 

i oedran fod ar gael i blant neu bobl ifanc a’u teuluoedd/gofalwyr fel bod y 
broses atgyfeirio’n ddigon clir. 

 
• Dylai teuluoedd a’u gofalwyr dderbyn gwybodaeth, hyfforddiant a chymorth 

i’w grymuso a’u galluogi i ddeall a derbyn goblygiadau anghenion gofal y 
plentyn neu’r person ifanc a chyfrannu at eu gofal. 

 
• O ran plant neu bobl ifanc sy’n cael eu rhyddhau o leoliadau acíwt, dylid 

ystyried yn ddigon cynnar a oes angen gofal parhaus ac a ddylid datblygu 
cynllun ar y cyd â darparwyr gofal lleol. 

 
• Dylai’r broses ganiatáu ar gyfer llwybrau gofal carlam i lwybrau mwy 

priodol eraill, e.e. llwybrau gofal penodol i’r clefyd. 
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CAM 2: ASESU  
 
Dylid ystyried anghenion plentyn neu berson ifanc a’i deulu o ran sut a ble y bydd 
gofal yn cael ei ddarparu, ynghyd â risgiau gwahanol fathau o ddarpariaeth, wrth 
benderfynu sut i ddiwallu eu hanghenion.  
 
Egwyddor arfer gorau: Asesu anghenion gofal  
 
Dylai asesydd iechyd enwebedig plant a phobl ifanc asesu anghenion gofal 
holistaidd pob plentyn neu berson ifanc o fewn wyth diwrnod gwaith i nodi bod 
ganddynt o bosibl anghenion gofal parhaus. 
 
Nodau 
 

• Bydd yr asesiad yn cynnwys asesiad iechyd gan asesydd iechyd 
enwebedig plant a phobl ifanc a fydd hefyd yn crynhoi ar ran y cynllunwyr 
asesiadau oddi wrth wasanaethau plant a phobl ifanc awdurdodau lleol, 
neu’n cydweithio â’r gweithwyr proffesiynol priodol er mwyn dechrau 
asesiadau o’r fath. Mae asesiad holistaidd y plentyn neu’r person ifanc a’i 
deulu yn seiliedig ar ganlyniadau’r asesiadau iechyd, cymdeithasol ac 
addysg ac asesiad y gofalwr.   

 
• Mae canlyniadau unrhyw asesiadau perthnasol o’r plentyn neu’r person 

ifanc sydd eisoes wedi’u cynnal, fel y Fframwaith Asesu Cyffredin neu 
asesiadau arbenigol, yn cael eu cynnwys yn y broses hon. 

 
• Mae plant a phobl ifanc sydd angen asesiadau cyflym ar gyfer gofal yn 

cael eu nodi.  
 
• Mae plant neu bobl ifanc a’u teuluoedd/gofalwyr yn cyfrannu’n llawn at y 

broses.  
 

• Mae gwybodaeth ar gael i alluogi pawb sy’n cymryd rhan i ddeall yr hyn 
sy’n debygol o ddigwydd. Dylai’r wybodaeth hon fod ar gael i’r plentyn 
neu’r person ifanc a’i deulu/gofalwr yn ogystal â gweithwyr proffesiynol.  

 
• Mae anghenion gofal parhaus plant a phobl ifanc yn cael eu hasesu yn 

gyson ac yn deg, beth bynnag yw’r rheswm am eu hanghenion neu natur 
yr anghenion.  

 
• Mae plant a phobl ifanc a’u teuluoedd/gofalwyr yn derbyn gwybodaeth 

gydol y broses ac yn gwybod beth yw canlyniad yr asesiad a’r rhesymau 
amdano.  

 
• Mae plant, pobl ifanc a’u teuluoedd/gofalwyr yn derbyn gwybodaeth am y 

camau nesaf a’r amserlen ar gyfer rhoi’r pecyn gofal parhaus ar waith.  
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• Mae’r broses o asesu plant a phobl ifanc ar gyfer gofal parhaus yn ystyried 
polisïau a deddfau diogelu, gan gynnwys Deddf Plant 2004, sy’n rhoi 
dyletswydd ar bob asiantaeth i ddiogelu a hybu lles plant a phobl ifanc. 

 
• Mae amserlenni clir o’r cyfnodau atgyfeirio, cwblhau asesiad a gwneud 

penderfyniad y polisi hwn yn cael eu gweithredu’n lleol, ac mae targedau’n 
cael eu harchwilio drwy brosesau lleol.   
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CAM 3: ARGYMELL  
 
Ar ôl i asesydd iechyd enwebedig y plant a’r bobl ifanc gwblhau asesiad, dylid 
cyflwyno argymhellion a dewisiadau ynghyd â chostau i’w hystyried gan fforwm 
penderfynu amlasiantaethol.  
 
Egwyddor arfer gorau: Paratoi argymhellion  
 
Mae proses yn cael ei dilyn sy’n canolbwyntio ar y plentyn neu’r person ifanc a’i 
deulu ac sy’n cydnabod mai’r cartref yw’r canolbwynt gofal. Mae’r broses hon hefyd 
yn canolbwyntio ar anghenion y plentyn neu’r person ifanc a’i deulu ac yn ystyried 
cynaliadwyedd, hyfforddiant parhaus a datblygiad. Dylai costau dewisiadau ar gyfer 
pecynnau gofal cynaliadwy gydymffurfio’n llawn â deddfwriaeth a pholisi plant a 
phobl ifanc (gweler Atodiad C: Deddfwriaeth, Canllawiau a Dogfennau Perthnasol). 
 

Nodau  
 

• Dylai’r pedwar maes asesu fod yn sylfaen a thystiolaeth ar gyfer pob 
dewis. 

 
• Dylai grwpiau amlasiantaethol a/neu amlddisgyblaethol weithio gyda’r 

teulu i helpu asesydd iechyd enwebedig y plant a’r bobl ifanc i lunio 
dewisiadau gofal parhaus sy’n canolbwyntio ar y plentyn neu’r person 
ifanc a’i deulu, yn ddiogel, yn effeithiol ac yn ystyried anghenion y plentyn 
neu’r person ifanc a’i deulu. 

 
Dylai’r dewisiadau sy’n cael eu hystyried gydymffurfio ag egwyddorion y 
Fframwaith Gwasanaeth Cenedlaethol ar gyfer Plant, Pobl Ifanc a’r 
Gwasanaethau Mamolaeth yng Nghymru a Deddf Plant 2004. 

  

 
• Dylid integreiddio cynlluniau gofal yn llawn, gan fanteisio’n llawn ar 

ddarpariaeth gyffredinol ac arbenigol sydd eisoes yn bodoli; dylai 
cynaliadwyedd dewisiadau fod yn flaenoriaeth bwysig wrth arfarnu 
dewisiadau. 

 
• Dylai cynlluniau ganolbwyntio ar dimau o amgylch y plentyn neu’r person 

ifanc yn hytrach nag ar leoliadau gofal.  
 
• Man cychwyn y gwaith o ddatblygu dewisiadau yw’r egwyddor mai’r cartref 

yw lleoliad y gofal. Os yw dewisiadau ar gyfer gofal cartref wedi’u hystyried 
yn llawn a’u gwrthod ar sail gofal, risg neu allu a/neu ddewis teuluol, dylid 
ystyried darparu gofal preswyl i ategu gofal cartref neu ei ddisodli. 

 
• Dylai pob cynnig ystyried cymorth y tu allan i oriau.  
 
• Dylid ystyried costau hyfforddi wrth greu’r pecyn gofal ac yn y blynyddoedd 

dilynol.  

74 



 

Egwyddor arfer gorau: Cyfrannu at benderfyniadau  
 
Dylid sicrhau bod plant neu bobl ifanc a’u teuluoedd/gofalwyr yn gallu cyfrannu’n 
llawn at benderfyniadau. Mae hyn yn cynnwys darparu gwybodaeth, gwrando a 
thrafod. Dylid hefyd sicrhau bod canlyniad y broses yn cael ei gyfleu’n glir i’r teulu a’i 
gofnodi wedyn. 
 
Nodau  
 

• Dylid sicrhau bod y plentyn neu’r person ifanc a’i deulu yn gallu defnyddio 
eu gwybodaeth a’u profiad i gyfrannu at y broses asesu. Dylid gwneud pob 
ymdrech bosibl i sicrhau bod y plentyn, y person ifanc a’i deulu yn 
cyfrannu’n llawn ac yn weithredol at y broses.  

 
• Dylai’r plentyn neu’r person ifanc a’i frodyr a’i chwiorydd dderbyn 

gwybodaeth sy’n addas i’w hoedran a’u dealltwriaeth.  
 
• Dylid cynnig gwasanaeth eiriolwyr i helpu plant neu bobl ifanc i gyfrannu at 

benderfyniadau.   
 
• Os yw plentyn neu berson ifanc a’i deulu yn nodi anghenion nad ydynt yn 

cael eu diwallu, mae’n rhaid rhoi rhesymau clir am hyn. 
 

• Dylid cyflwyno penderfyniadau ysgrifenedig yn ffurfiol i’r plentyn neu’r 
person ifanc a’i deulu neu ei gynrychiolydd, gan nodi sail resymegol ac 
eglurhad clir ar gyfer y penderfyniad. 

 
• Dylid cynorthwyo’r plentyn neu’r person ifanc a’i deulu i ddeall y 

wybodaeth a roddir iddynt.  
 
• Dylid sicrhau bod dehonglwyr ar gael i’r plentyn neu’r person ifanc a’i 

deulu os oes angen.   
 
• Dylai swyddogaethau asesydd iechyd enwebedig y plant a’r bobl ifanc a’r 

fforwm penderfynu amlasiantaethol gael eu nodi’n glir.  
 
• Dylai’r broses gefnogi’r agenda bersonol a dylai fod yn hyblyg er mwyn 

diwallu anghenion y plentyn neu’r person ifanc a chydnabod defnydd 
cyfartal a theg o adnoddau. 
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CAM 4: PENDERFYNU 
 
Yn dilyn y cam asesu, dylai asesydd iechyd enwebedig y plant a’r bobl ifanc 
gyflwyno argymhellion a chostau’r dewisiadau fel bod fforwm penderfynu 
amlasiantaethol yn gallu pennu a oes angen gofal parhaus, ac os oes, pa becyn 
gofal parhaus i’w ddarparu.  
 
Dylai asesydd iechyd enwebedig y plant a’r bobl ifanc hefyd sicrhau, hyd ag y bo 
modd, bod y pedwar maes asesu yn cyd-fynd â disgrifiad y Pecyn Cymorth i 
Benderfynu ar gyfer plant a phobl ifanc sydd fwyaf perthnasol i anghenion gofal 
parhaus penodol y plentyn neu’r person ifanc. Mae hyn yn galluogi i asesydd iechyd 
enwebedig y plant a’r bobl ifanc ddatblygu dealltwriaeth fanwl o anghenion y plentyn 
neu’r person ifanc a darparu’r dystiolaeth i lywio’r penderfyniad ar ddarparu gofal 
parhaus.   
 
Nid yw’r Pecyn Cymorth i Benderfynu ar gyfer plant a phobl ifanc yn haearnaidd, a 
dylid defnyddio barn broffesiynol ym mhob achos i sicrhau bod lefel angen 
cyffredinol y plentyn neu’r person ifanc yn cael ei hasesu’n gywir a bod 
penderfyniadau priodol yn cael eu gwneud.   
 
Egwyddor arfer gorau: Rhoi gwybod am benderfyniadau 
 
Mae fforwm penderfynu amlasiantaethol yn gyfrifol am wneud penderfyniadau ynglŷn 
â gofal parhaus plentyn neu berson ifanc ar sail argymhellion sy’n deillio o 
ddewisiadau gyda’r costau a luniwyd gan asesydd iechyd enwebedig y plant a’r bobl 
ifanc. Mae’r broses yn sicrhau tryloywder a thegwch. Dylid gwneud penderfyniad o 
fewn 14 diwrnod gwaith i dderbyn dogfennau asesu. Dylid hysbysu aelodau’r teulu a 
gweithwyr proffesiynol allweddol am y canlyniad o fewn pum diwrnod gwaith. 
 
Nodau 
 

• Dylai’r fforwm penderfynu amlasiantaethol fod yn annibynnol ar y rhai sy’n 
cyfrannu at y broses asesu.  

 
• Mae’r fforwm penderfynu amlasiantaethol yn cynnwys gweithwyr 

proffesiynol allweddol sy’n gwneud penderfyniadau o BILlau ac 
awdurdodau lleol gan gynnwys cynllunwyr a chynghorwyr clinigol. 

 
• Dylai’r fforwm penderfynu amlasiantaethol ystyried y dymuniadau a fynegir 

gan y plentyn neu’r person ifanc a’i deulu a’r dewisiadau gofal sy’n diwallu 
anghenion asesedig y plentyn neu’r person ifanc a’i deulu. 

 
• Dylai’r fforwm penderfynu amlasiantaethol gael amser dynodedig i ategu’r 

broses hon.  
 
• Dylid ystyried cynaliadwyedd pob dewis gofal. 
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• Mae’n rhaid i unrhyw ddewis gyd-fynd yn llawn â gwasanaethau cyffredinol 
ac arbenigol sydd eisoes yn bodoli. 

 
• Dylai ysgolion a lleoliadau blynyddoedd cynnar wneud cyfraniad priodol at 

y broses a chael gwybod am ganlyniad yr asesiad.  
 
• Wrth ystyried dewisiadau, dylid dechrau gyda’r egwyddor mai’r ‘cartref yw’r 

lleoliad gofal’. Os yw dewisiadau ar gyfer gofal cartref, gan gynnwys 
cymorth seibiant byr gartref neu gymorth seibiant byr preswyl, wedi’u 
hystyried yn llawn a’u gwrthod ar sail gofal, risg neu allu a/neu ddewis 
teuluol, dylid ystyried darparu gofal preswyl i ategu gofal yn y cartref neu ei 
ddisodli. 

 
• Dylai’r plentyn neu’r person ifanc a’i deulu a gweithwyr proffesiynol a 

gyfrannodd at y broses gael gwybod am y penderfyniad o fewn pum 
diwrnod gwaith. 

 
• Dylid cyflwyno adroddiadau llafar ac ysgrifenedig i’r plentyn neu’r person 

ifanc a’i deulu mewn iaith hawdd ei defnyddio, annhechnegol. 
 
• Dylid cofnodi a storio penderfyniadau yn unol â’r polisi lleol ar gyfer cadw 

cofnodion. 
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CAMAU 5 A 6: HYSBYSU A DARPARU 
 
Ar ôl gwneud penderfyniad bod angen darparu gofal parhaus a hysbysu’r plentyn 
neu’r person ifanc a’i deulu, mae cam trefnu’r ddarpariaeth yn cychwyn. Yn ystod y 
cyfnod hwn, dylai’r BILl a’r awdurdod lleol ddefnyddio adnoddau cynllunio i wneud y 
trefniadau logistaidd, cytundebol ac ariannol gofynnol er mwyn sicrhau bod y pecyn 
gofal parhaus yn cael ei ddarparu cyn gynted â phosibl. 
 
Egwyddor arfer gorau: Darparu’r pecyn gofal 
 
Dylai pecynnau gofal fod yn gynaliadwy ac wedi’u hintegreiddio â darpariaeth 
gyffredinol ac arbenigol sydd eisoes yn bodoli. Dylent hefyd gael eu darparu yn 
brydlon a rhaid sicrhau bod modd eu haddasu yn unol ag anghenion gofal y dyfodol.  
 
Nodau 
 

• Mae integreiddio â gwasanaethau cyffredinol ac arbenigol sydd eisoes yn 
bodoli yn ofyniad allweddol gan y dylai wella cynaliadwyedd a lleihau’r 
posibilrwydd o ddarparu gwasanaethau tameidiog.  

 
• Dylid ystyried ac adolygu cynaliadwyedd gwasanaethau yn gyson.  
 
• Dylai’r broses rheoli gofal fod yn elfen hanfodol o becynnau gofal.  

 
• Dylid ystyried hyfforddi rhieni, staff a gofalwyr maeth fel sy’n briodol.   
 
• Dylai’r gwaith o gynllunio gofal ddechrau yn gynnar. Dylai ystyried 

anghenion rhyddhau a chael ei symleiddio fel bod gwasanaethau 
cymunedol yn gallu darparu gofal yn y cartref lle bynnag y bo hynny’n 
bosibl.  
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CAM 7: ADOLYGU  
 
Dylid adolygu achos y plentyn neu’r person ifanc dri mis ar ôl y penderfyniad 
cynllunio i weld a yw ei anghenion gofal parhaus wedi newid. Mae dau reswm posibl 
pam y mae plentyn neu berson ifanc yn gadael y llwybr gofal parhaus: naill ai mae’n 
dychwelyd i wasanaethau cyffredinol neu arbenigol, gan gynnwys gwasanaethau 
diwedd oes, neu mae’n trosglwyddo i wasanaethau oedolion.  
 
Mewn achosion lle mae lefel yr anghenion gofal parhaus wedi lleihau nes ei bod yn 
briodol i’r plentyn neu’r person ifanc ddychwelyd i wasanaethau cyffredinol neu 
wasanaethau arbenigol, dylid cefnogi’r plentyn neu’r person ifanc a’i deulu gydol y 
broses. Hyd ag y bo modd, dylai’r llwybr gofal parhaus ganolbwyntio bob amser ar 
helpu plant a phobl ifanc i fod yn annibynnol, eu galluogi i reoli eu cyflwr eu hunain, 
a’u helpu i ddeall goblygiadau eu cyflwr, sut mae modd trin y cyflwr a sut y bydd yn 
effeithio ar eu bywydau mewn ffyrdd gwahanol.   
 
Os oes angen gofal parhaus hirdymor ar berson ifanc dros 14 oed, dylid dechrau 
ystyried ei drosglwyddo i wasanaethau oedolion. 
 
Egwyddor arfer gorau: Ailasesu anghenion gofal parhaus 
 
Bydd achos pob plentyn neu berson ifanc yn cael ei adolygu o leiaf dri mis ar ôl yr 
asesiad a phob blwyddyn neu’n amlach wedyn fel sy’n briodol. Ble bynnag y bo’n 
briodol, bydd gan bob plentyn neu berson ifanc gynllun cydgysylltiedig 
amlasiantaethol ar gyfer y broses weithredol o drosglwyddo i wasanaethau oedolion 
neu gyffredinol neu i lwybr gofal mwy addas, fel llwybr cyffredinol, llwybr sy’n 
canolbwyntio ar glefyd penodol neu lwybr gofal diwedd oes, yn unol ag amserlen y 
cytunwyd arni. Mae cynllun gofal yn cael ei ddatblygu i ddiwallu anghenion gofal 
parhaus unigol y plentyn neu’r person ifanc. Mae gweithiwr allweddol a gweithiwr 
allweddol penodedig yn cael eu nodi i weithio ochr yn ochr â’r plentyn neu’r person 
ifanc a’i deulu i hwyluso’r broses hon. 
 
Nodau 
 

• Mae plant a phobl ifanc yn cael cyfle i ddweud eu dweud, cyfrannu, gofyn 
cwestiynau a mynegi safbwyntiau, ac yn cael eu cefnogi i wneud 
penderfyniadau.  

 
• Adolygir anghenion y plentyn neu’r person ifanc os yw natur neu lefel ei 

anghenion yn newid yn sylweddol.  
 
• Mae dull gweithredu amlddisgyblaethol yn hanfodol.  
 
• Dylid penodi gweithiwr allweddol sy’n aelod o’r tîm gofal presennol i reoli’r 

broses o newid o un gwasanaeth i’r llall. 
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• Os oes gan blentyn neu berson ifanc anghenion gofal parhaus sy’n gofyn 
am fewnbwn gan wasanaethau arbenigol eraill, dylid ei atgyfeirio i’r 
gwasanaeth perthnasol i gael ei asesu.  

 
• Mae’n hollbwysig cysylltu â gwasanaethau eraill yn gynnar er mwyn 

sicrhau cynllunio rhagweithiol a throsglwyddiad esmwyth i’r gwasanaeth 
arall.  

 
• Ceir cydgysylltiad amlasiantaethol ac amlddisgyblaethol da ledled y sector 

statudol, y trydydd sector a’r sector annibynnol, ac amrywiaeth o 
wasanaethau cyffredinol, penodol ac arbenigol. 

 
• Mae gwasanaethau oedolion yn cael gwybod am y person ifanc pan ddaw 

yn 14 oed.  
 
• Pan fydd y person ifanc yn 17 oed, dylid sicrhau bod cytundeb mewn 

egwyddor wedi’i wneud ar gyfer gofal iechyd parhaus y GIG. 
 
• Dylid trosglwyddo’r person ifanc yn llawn i Ofal Iechyd Parhaus y GIG i 

oedolion neu i wasanaethau cyffredinol ac arbenigol i oedolion pan ddaw 
yn 18 oed, ac eithrio mewn achosion lle nad yw hyn yn briodol, fel y nodir 
yn yr adran ar drosglwyddo (gweler Adran 2.10). 
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ATODIAD C: Deddfwriaeth, Canllawiau a Dogfennau Perthnasol  
 
Iaith Fyw: Iaith Byw – Strategaeth Iaith Gymraeg Llywodraeth Cymru  
 
Deddf Plant 1989  
 
Deddf Plant 2004  
 
Deddf Cleifion Cronig a Phersonau Anabl 1970  
 
Deddf Gwahaniaethu ar sail Anabledd 1995 
 
Deddf Addysg 1996 a Chod Ymarfer Anghenion Addysgol Arbennig Cymru 2002 
 
Rheoliadau Addysg (Ardaloedd y Perthyn Disgyblion a Myfyrwyr iddynt) (Diwygio) 
(Cymru) 2009 
 
Fframwaith ar gyfer Asesu Plant mewn Angen a’u Teuluoedd, Llywodraeth Cymru 
 
Deddf Hawliau Dynol 1998 
 
Mwy na geiriau…. Fframwaith Strategol ar gyfer Gwasanaethau Cymraeg mewn 
Iechyd, Gwasanaethau Cymdeithasol a Gofal Cymdeithasol (Llywodraeth Cymru 
2012) 
 
Deddf y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Cymru) 2006 
 
Fframwaith Gwasanaeth Cenedlaethol ar gyfer Plant, Pobl Ifanc a'r Gwasanaethau 
Mamolaeth yng Nghymru (Llywodraeth Cymru 2005) 
 
Rheoliadau Lleoli Plant (Cymru) 2007 a Rheoliadau’r Byrddau Iechyd Lleol 
(Swyddogaethau) (Cymru) (Diwygio) 2007 
 
Gweithio i Wella – Lleisio Pryder am Wasanaethau Iechyd o Ebrill 2011 
 
Mesur Hawliau Plant a Phobl Ifanc (Cymru) 2011 
 
R (ar gais D ac un arall) v Cyngor Bwrdeistref Llundain Haringey   
[2005] All ER (D) 256. (Daeth yr achos hwn i’r casgliad bod meini prawf Coughlan, a 
ddefnyddir i benderfynu a ddylai awdurdod lleol neu Ymddiriedolaeth Gofal Sylfaenol 
ddarparu gwasanaethau gofynnol i oedolyn sydd angen gofal parhaus y GIG, yn 
berthnasol yn yr un modd i blant – gweler isod).  
 
A206 (1) Deddf Gwasanaethau Iechyd Gwladol (Cymru) 2006 
 
Diogelu Plant: Gweithio gyda'n Gilydd o dan Ddeddf Plant 2004, Ebrill 2007 [W] 
 
Cynllunio ar y Cyd i Wella Canlyniadau (Llywodraeth Cymru 31/2007) Canllawiau ar 
Gynlluniau Plant a Phobl Ifanc statudol. 
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OS 2009/1511: Rheoliadau'r Byrddau Iechyd Lleol (Swyddogaethau a Gyfarwyddir) 
(Cymru) 2009
 
Partneriaethau Cryfach i Wella Canlyniadau (Llywodraeth Cymru 37/2006) 
Canllawiau ar Bartneriaethau Plant a Phobl Ifanc a dyletswyddau lleol i 
gydweithredu. 
 
Tuag at Fywyd Sefydlog a Dyfodol Gwell, rheoliadau a chanllawiau Llywodraeth 
Cymru (Gorffennaf 2007) 
 
Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn 1989 
 
Rheoliadau Ymweliadau â Phlant mewn Gofal Preswyl Hirdymor 2011 
 
Deddf yr Iaith Gymraeg 1993 
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ATODIAD D: Crynodeb o achos Haringey  
 

Mae crynodeb o’r dyfarniad yn achos R (ar gais D ac un arall) v Cyngor Bwrdeistref 
Llundain Haringey7 

(‘achos Haringey’) wedi’i gynnwys yma er gwybodaeth, a dylid ei 
ystyried wrth benderfynu ar becynnau gofal parhaus a’u gweithredu. 

Ystyriodd achos Haringey gwmpas dyletswyddau awdurdod lleol o dan Ddeddf 
Plant 1989 i ddarparu gofal nyrsio ar gyfer plentyn anabl er mwyn cynnig 
seibiant i fam y plentyn. Eglurodd yr achos y gwahaniaeth rhwng darpariaeth 
iechyd a darpariaeth gofal cymdeithasol yn y cyd-destun hwnnw. 

R (ar gais D ac un arall) v Cyngor Bwrdeistref Llundain Haringey [2005] All ER 
(D) 256  

Roedd yr achos hwn yn ymwneud â phlentyn 3 oed a oedd angen, ymysg pethau 
eraill, traceotomi (tiwb yn ei wddf) a gâi ei sugno dair gwaith y nos, a phresenoldeb 
cyson gofalwr i ail-gysylltu’r tiwb pe bai’n dod yn rhydd. Roedd mam y plentyn wedi 
cael hyfforddiant llawn ar sut i glirio’r tiwb drwy broses sugno, sut i newid y tapiau a 
oedd yn dal y tiwb yn ei le a sut i newid y tiwb. 

Roedd Ymddiriedolaeth Gofal Sylfaenol Haringey (HPCT) yn darparu 20 awr o ofal 
seibiant bob wythnos. Dangosodd asesiadau amrywiol fod angen rhagor o ofal 
seibiant. Derbyniodd Cyngor Bwrdeistref Llundain Haringey (HLBC) fod angen 
darpariaeth ychwanegol, a chytunodd i ddarparu 10 awr ychwanegol o ofal seibiant 
bob nos. Ond roedd y cyngor hefyd yn dadlau bod y gwasanaeth dan sylw yn 
wasanaeth iechyd ac mai HPCT a ddylai fod yn gyfrifol am ei ddarparu. Roedd 
HPCT yn dadlau bod gan HLBC y pŵer i ddarparu’r gwasanaeth ac nad oedd 
angen y gofal ychwanegol ym marn HPCT. Roedd y gofal yn cael ei ddarparu gan 
nyrsys cymwysedig, ond gallai pobl heb gymwysterau meddygol fod wedi’i 
ddarparu ar ôl cael hyfforddiant priodol. 

Roedd Mr Ustus Ouseley yn fodlon cymhwyso’r meini prawf Coughlan, a ddefnyddir i 
benderfynu a ddylai awdurdod lleol neu Ymddiriedolaeth Gofal Sylfaenol ddarparu 
gwasanaethau gofynnol i oedolyn sydd angen gofal parhaus, yn yr un modd i blant 
(er gwaetha’r ffaith fod system ofal y gwasanaethau cymdeithasol ar gyfer plant yn 
cael ei rheoleiddio gan Ddeddf Plant 1989 yn hytrach na Deddf Cymorth Gwladol 
1948). Yn ei farn ef, y ffactorau perthnasol oedd ‘graddfa a natur y gofal nyrsio’, a 
yw’r gofal yn gysylltiedig â, neu’n ategu gwasanaeth arall a ddarperir yn gyfreithlon 
gan awdurdod y gwasanaethau cymdeithasol, ac a yw natur y gofal yn golygu bod 
disgwyl i awdurdod o’r fath ei ddarparu. 

                                                 
7 [2005] All ER (D) 256  
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Daeth Mr Ustus Ouseley i’r casgliad nad oedd y gwasanaeth gofynnol yn cyd-
fynd â’r disgrifiad o’r mathau o wasanaethau y dylai awdurdodau lleol eu darparu 
o dan adran 17 neu Atodlen 2 i Ddeddf Plant 1989. Roedd y ffactorau canlynol yn 
arbennig o bwysig yn yr achos hwn:  

>  diben y gofal – er bod y gofal wedi’i ddisgrifio fel gofal seibiant, ac o 
bosibl yn cael ei ystyried yn ofal cymdeithasol i gynorthwyo mam y 
plentyn, ei ddiben mewn gwirionedd oedd mynd i’r afael â chanlyniadau 
meddygol parhaus llawdriniaeth, a fydd yn arwain at anghenion 
meddygol brys neu uniongyrchol os nad ydynt yn cael sylw, h.y. darparu 
gofal meddygol ar gyfer y plentyn. Ysbyty oedd yn gyfrifol am roi cyngor 
ar reoli’r gofal, a phersonau â chymwysterau meddygol fu’n darparu’r 
hyfforddiant;  

>  roedd difrifoldeb y canlyniadau pe bai darpariaeth gofal yn methu ynghyd â 
chyfnod yr angen gofal yn golygu bod y ddarpariaeth yn fwy perthnasol i’r 
maes meddygol na’r maes gwasanaethau cymdeithasol;  

>  ac eithrio mam y plentyn, a oedd wedi derbyn yr hyfforddiant gofynnol, roedd y 
gwasanaeth wedi’i ddarparu gan nyrsys a oedd hefyd angen hyfforddiant ym 
maes gofal traceotomi. Felly, er bod modd hyfforddi eraill i ddarparu’r gofal, 
roedd hon yn weithdrefn feddygol bwysig ac roedd pobl wedi’u hyfforddi yn y 
maes. 

O ganlyniad, dyfarnodd Mr Ustus Ouseley nad oedd gan HLBC ddyletswydd i 
ddarparu’r gofal seibiant o dan adran 17 neu Atodlen 2 i Ddeddf Plant 1989 
oherwydd nad oedd y darpariaethau hyn yn cynnwys triniaeth feddygol o’r natur a 
ragwelid. Dywedodd ‘yn gyffredinol, ni ddylid ystyried darpariaethau yn y Ddeddf 
Plant fel rhai sy’n lleihau neu’n disodli’r rhwymedigaethau cyhoeddus pwysig, 
gyda’u cymwysterau a natur eu targed, a nodir yn Neddf y GIG 1977 [Deddf y GIG 
2006 erbyn hyn].…  Dim ond darpariaeth gofal nyrsio sydd y tu allan i gwmpas y 
GIG yw’r ddarpariaeth nyrsio sy’n berthnasol i’r Ddeddf Plant’. Dywedodd hefyd y 
byddai dehongli’r darpariaethau hyn yn eang i gynnwys anghenion sy’n anghenion 
meddygol yn eu hanfod yn newid awdurdod y gwasanaethau cymdeithasol a’i 
wneud yn ‘GIG amgen neu ychwanegol ar gyfer plant’. 

O safbwynt adrannau 2 a 28A o Ddeddf Cleifion Cronig a Phersonau Anabl 1970, 
defnyddiodd yr un rhesymau ag oedd yn berthnasol i Ddeddf Plant 1989 i ddweud 
nad oedd yn credu y dylid dehongli’r adrannau hynny mor eang i gynnwys gofal 
seibiant yn y dydd neu’r nos, ac er bod modd ystyried gofal seibiant fel cymorth 
ymarferol yn y cartref yng nghyd-destun y darpariaethau hynny (adrannau 2 a 28A o 
Ddeddf 1970), wrth ystyried y gwahaniaeth cyffredinol rhwng iechyd a gwasanaethau 
cymdeithasol, nid oedd yr ymadrodd hwnnw yn dueddol o gynnwys y gofal nyrsio 
hwn.   
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ATODIAD E: Geirfa  
 
Eiriolaeth 
 
Mae eiriolaeth yn ymwneud â siarad ar ran plant a phobl ifanc a sicrhau bod 
penderfynwyr yn gwrando ar eu safbwyntiau a’u dymuniadau ac yn mynd i’r afael â 
nhw. Pan fydd plentyn neu berson ifanc yn nodi nad yw pryderon neu broblemau’n 
cael eu datrys, ac yn debygol o gwyno o ganlyniad, dylai awdurdodau lleol sicrhau 
bod cymorth ar gael os yw’r plentyn neu’r person ifanc am i eiriolwr siarad ar ei ran8 .  
 
Asesu 
 
Proses amlasiantaethol sy’n nodi anghenion plentyn neu berson ifanc a’i deulu ac yn 
gwerthuso effaith yr anghenion ar fywyd bob dydd ac ansawdd bywyd (gan 
ddefnyddio’r pecyn cymorth i wneud penderfyniadau fel arfer – gweler isod).  
  
Gofal  
 
Cymorth sy’n cael ei roi i blentyn neu berson ifanc i’w alluogi i fyw mor annibynnol â 
phosibl, gan gynnwys unrhyw beth a wneir i helpu plentyn neu berson ifanc i fyw 
gydag afiechyd, anabledd, eiddilwch corfforol neu anhawster dysgu, ac i gymryd 
rhan mor llawn â phosibl mewn gweithgareddau teuluol, ysgol a chymunedol. Mae’n 
cynnwys iechyd, gofal cymdeithasol ac addysg.  
 
Cynllun gofal 
 
Dogfen sy’n nodi’r rheswm am ddarparu pecyn gofal parhaus, cynnwys y pecyn a’i 
ganlyniadau bwriedig.  
 
Gofalwr 
 
Mae gofalwyr yn treulio cyfran sylweddol o’u hoes yn darparu cymorth di-dâl ar gyfer 
aelodau’r teulu neu weithiau ffrindiau. Mae’n bosibl y byddant yn gofalu am 
berthynas, partner neu ffrind sy’n sâl, yn eiddil, yn anabl neu sydd â phroblemau 
iechyd meddwl neu broblemau camddefnyddio sylweddau. 
 
Plentyn neu Berson Ifanc  
 
At ddibenion y canllawiau hyn, mae plentyn neu berson ifanc yn berson o dan 18 
oed. 
 
 
 
 
                                                 
8 Canllawiau Statudol: Darparu Gwasanaethau Eiriolaeth Effeithiol i Blant a Phobl Ifanc sy’n Gwneud 
Cynrychiolaeth neu Gŵyn dan Ddeddf Plant 1989 
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Gofal parhaus i blant a phobl ifanc 
 
Mae gofal parhaus9 wedi’i ddiffinio fel gofal sy’n cael ei ddarparu i unigolyn dros 
gyfnod o amser estynedig er mwyn diwallu anghenion iechyd corfforol neu iechyd 
meddwl sy’n deillio o salwch10.  
 
Mae salwch yn cynnwys unrhyw anhwylder neu anabledd meddwl ac unrhyw anaf 
neu anabledd sy’n gofyn am driniaeth neu nyrsio meddygol neu ddeintyddol.  
 
Pecyn Cymorth i Benderfynu ar gyfer Plant a Phobl Ifanc 
 
Mae’r Pecyn Cymorth i Benderfynu ar gyfer plant a phobl ifanc yn rhan o’r broses 
asesu gofal parhaus plant a phobl ifanc. Ar ôl i’r asesydd iechyd enwebedig plant a 
phobl ifanc gwblhau’r pecyn, mae modd i’r fforwm penderfyniadau amlasiantaethol ei 
ddefnyddio, gydag argymhellion yr asesydd iechyd, i benderfynu a oes angen gofal 
parhaus ar blentyn neu berson ifanc, ac os felly, pa becyn gofal parhaus i’w 
ddarparu. BILlau ac awdurdodau lleol sy’n gyfrifol am benderfynu pa gyfraniad y 
byddant yn ei wneud at becyn gofal parhaus. Pecyn Cymorth i Benderfynu ar gyfer 
plant a phobl ifanc yw pedwerydd maes y cam asesu ac mae’n crynhoi gwybodaeth 
asesu’r tri maes arall at ei gilydd. Nid pecyn annibynnol mohono, a’i nod yw sicrhau 
bod anghenion perthnasol yn cael eu hasesu, eu cofnodi a’u disgrifio mewn ffordd 
gyson. Nid yw’r pecyn yn rhy haearnaidd, a rhaid defnyddio barn broffesiynol ym 
mhob achos i sicrhau bod lefel anghenion cyffredinol y plentyn neu’r person ifanc a’i 
deulu yn cael ei hasesu’n gywir.   
 
Cymhlethdod 
 
Mae hyn yn ymwneud â sut mae’r anghenion yn amlygu eu hunain ac yn 
rhyngweithio nes bod angen cynyddu’r sgiliau sydd eu hangen i fonitro’r symptomau, 
trin y cyflwr/cyflyrau a/neu reoli’r gofal. Gall hyn godi gydag un cyflwr neu gynnwys 
presenoldeb cyflyrau lluosog neu’r rhyngweithio rhwng dau gyflwr neu fwy. 
 
Llwybr gofal parhaus  
 
Mae’r llwybr gofal parhaus yn disgrifio taith plentyn neu berson ifanc ag anghenion 
gofal parhaus posibl o’r amser y caiff ei atgyfeirio hyd at ddarparu pecyn gofal. Bydd 
plentyn neu berson ifanc ag anghenion gofal parhaus posibl yn pasio trwy saith cam 
ar hyd y llwybr hwn.  
 
Gofal diwedd oes a gofal lliniarol  
 
Mae gofal lliniarol ar gyfer plant a phobl ifanc â chyflyrau sy’n byrhau oes yn ddull 
gweithredol a holistaidd o ddarparu gofal, ac mae’n cynnwys elfennau corfforol, 
emosiynol, cymdeithasol ac ysbrydol. Mae’n canolbwyntio ar wella ansawdd bywyd y 

                                                 
9 OS 2009/1511: Rheoliadau'r Byrddau Iechyd Lleol (Swyddogaethau a Gyfarwyddir) (Cymru) 2009
10 S206 (1) Deddf y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Cymru) 2006
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plentyn neu’r person ifanc a chefnogi’r teulu, gan gynnwys rheoli symptomau 
trallodus, darparu seibiannau byr, a gofal adeg marwolaeth a galaru.  
 
Dwyster 
 
Mae hyn yn ymwneud ag ehangder (‘cyfanswm’) a difrifoldeb (graddau) yr anghenion 
a’r cymorth sydd ei angen i’w diwallu, gan gynnwys yr angen am ofal parhaus. 
 
Gweithiwr allweddol penodedig   
 
Yr unigolyn cyswllt mewn gwasanaeth i oedolion sy’n gweithio’n agos gyda 
gweithwyr allweddol awdurdod lleol ac yn hwyluso’r broses o gyrchu gwasanaethau i 
oedolion yn effeithiol.  
 
Fforwm penderfyniadau amlasiantaethol  
 
Bydd y penderfyniadau amlasiantaethol yn cynnwys gweithwyr proffesiynol o’r 
asiantaethau ariannu perthnasol, gan gynnwys BILlau ac awdurdodau lleol. Bydd y 
fforwm yn ystyried yr argymhellion a’r dewisiadau arfaethedig ar gyfer pecynnau 
gofal parhaus. Os yw angen gofal parhaus yn cael ei nodi, mae’n rhaid i’r holl 
asiantaethau perthnasol benderfynu’n brydlon pa wasanaethau y byddant yn eu 
darparu neu yn eu hariannu.  
 
Natur  
 
Mae hyn yn disgrifio nodweddion penodol anghenion plentyn neu berson ifanc (gan 
gynnwys anghenion corfforol, iechyd meddwl neu seicolegol), a natur yr anghenion. 
Mae hefyd yn disgrifio effaith gyffredinol yr anghenion hynny ar y plentyn neu’r 
person ifanc, gan gynnwys natur (‘ansawdd’) yr ymyriadau sydd eu hangen i’w 
rheoli.  
 
Asesydd iechyd enwebedig plant a phobl ifanc 
 
Ymarferydd iechyd â phrofiad ym maes iechyd plant ac asesu iechyd plant sy’n 
arwain cam asesu’r broses gofal parhaus. Pan ddaw’r cyfnod asesu i ben, bydd yr 
asesydd iechyd enwebedig plant a phobl ifanc yn cyflwyno argymhellion a 
dewisiadau wedi’u costio i fforwm penderfyniadau amlasiantaethol i’w alluogi i 
benderfynu a oes angen gofal parhaus, ac os oes, pa becyn gofal parhaus i’w 
ddarparu. Os yw angen gofal parhaus yn cael ei nodi, y BILl a’r awdurdod lleol a fydd 
yn gyfrifol am benderfynu pa wasanaethau y byddant yn eu cynllunio, eu darparu a’u 
hariannu.   
 
Pecyn gofal parhaus  
 
Cyfuniad o adnoddau, cynllunio, cyd-gysylltu a chymorth er mwyn ceisio diwallu 
anghenion asesedig plentyn neu berson ifanc ar gyfer gofal parhaus. 
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Cyfrifoldeb rhiant  
 
Yr holl hawliau, dyletswyddau, pwerau, cyfrifoldebau ac awdurdod cyfreithiol sydd 
gan riant plentyn mewn perthynas â’r plentyn a’i eiddo. Gydol y ddogfen, mae 
cyfeiriadau at ‘deulu’ yn cynnwys y rhai â chyfrifoldeb rhiant.   
 
Cynllunio  
 
Y broses a ddefnyddir gan Fyrddau Iechyd Lleol ac Awdurdodau Lleol i ddarparu’r 
gofal gorau a’r gwerth gorau ar gyfer dinasyddion lleol. Mae’n ymwneud â’r broses o 
fesur angen/cynllunio i ddiwallu’r angen hwnnw, nodi a chaffael gwasanaethau ar 
gyfer unigolion a’r boblogaeth leol, a datblygu gwasanaethau yn unol â’u dyheadau 
a’u hanghenion er mwyn:  

 
• Sicrhau’r canlyniadau iechyd a lles gorau posibl, gan gynnwys hybu 

cydraddoldeb.  
• Darparu’r gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol gorau posibl.  
• Gwneud y defnydd gorau o’r adnoddau sydd ar gael i gyflawni hyn.  

 
Gwasanaethau arbenigol 
  
Gwasanaethau iechyd arbenigol sy’n targedu grwpiau penodol. Mae gwasanaethau 
arbenigol yn ymdrin ag amrywiaeth o ffactorau fel arfer, e.e. gwneud diagnosis o 
gyflwr prin neu ddifrifol; difrifoldeb; cyflyrau sylfaenol eraill; cymhlethdodau ac oedran 
datblygiadol.   
 
Gwasanaethau cyffredinol 
  
Gwasanaethau cyffredinol yw’r gwasanaethau hynny sy’n berthnasol i bob Plentyn a 
Pherson Ifanc, beth bynnag fo’i amgylchiadau.  

 
Anghenion Anrhagweladwy 
 
Mae hyn yn disgrifio i ba raddau y mae anghenion yn amrywio, sy’n ei gwneud yn 
fwy anodd i’w rheoli. Mae hefyd yn ymwneud â lefel y risg i iechyd yr unigolyn os nad 
yw gofal digonol ac amserol yn cael ei ddarparu. Mae rhywun ag angen gofal iechyd 
anrhagweladwy yn debygol o fod â chyflwr newidiol neu ansefydlog neu gyflwr sy’n 
dirywio’n gyflym. 
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