Ymholiadau Adran 47:
Ystyriaethau Allweddol
Mae Ymholiadau Adran 47 yn dechrau
wedi i drafodaeth / cyfarfod strategaeth
benderfynu bod y dystiolaeth yn dangos bod
ymholiadau o’r fath yn angenrheidiol.

Tîm Asesu
Gofal Plant
Cyngor Sir Penfro
Neuadd y Sir
Hwlffordd
Sir Benfro
SA61 1TP

Tasg
Ffon. 01437 776444
Diben Ymholiadau Adran 47 yw sefydlu a yw
plentyn yn dioddef, neu’n debygol o
ddioddef, niwed sylweddol a bod angen
ymyrraeth i ddiogelu a hyrwyddo ei les.
Bwriad ymholiadau A 47 yw:
Casglu gwybodaeth.
Pennu budd pennaf y plentyn a sut i’w
ddiogelu rhag niwed sylweddol
gwirioneddol neu debygol.
Llywio unrhyw gynllun gofal a chymorth
dilynol.
Ystyried anghenion posibl unrhyw frodyr /
chwiorydd, plant neu oedolion sydd mewn
perygl yn aelwyd y plentyn dan sylw, neu
mewn cysylltiad â chamdriniwr honedig.

Niwed Sylweddol
Diffinnir niwed fel:

Llywio penderfyniadau a wnaed gan yr
heddlu a gwasanaethau cymdeithasol am
achosion cyfreithiol, p’un a ydynt yn
droseddol, yn sifil neu’r ddau.

Mae camdriniaeth yn cynnwys cam-drin
rhywiol, esgeulustod, cam-drin emosiynol a cham-drin
seicolegol. Amharu ar iechyd
corfforol neu iechyd meddwl. Datblygiad deallusol,
emosiynol, cymdeithasol neu ymddygiadol

Rôl y Gweithiwr Cymdeithasol
Gwasanaethau cymdeithasol sydd â
chyfrifoldeb arweiniol am yr ymholiadau.
Rhaid i’r gweithiwr cymdeithasol sy’n arwain
yr ymholiadau fod yn gymwys, ac wedi
cwblhau’r hyfforddiant perthnasol.
Mae dyletswydd gan ymarferwyr eraill, fel yr
heddlu, gweithwyr iechyd, addysg a
phartneriaid perthnasol eraill i gydweithredu
a helpu gwasanaethau cymdeithasol i gynnal
eu hymholiadau.

Ymateb i adroddiad sy’n codi
pryderon
Mae gan yr awdurdod lleol ddyletswydd i
ymateb i adroddiad am blentyn sydd mewn
perygl o niwed, cam-drin neu esgeulustod.
Rhaid i’r tîm gwasanaethau cymdeithasol
perthnasol benderfynu a chofnodi’r camau
nesaf mewn un diwrnod gwaith. Mewn rhai
amgylchiadau, efallai y bydd angen cymryd
camau brys. Os oes gan yr awdurdod lleol sail
resymol i amau bod plentyn mewn perygl o
niwed, dylent alw trafodaeth / cyfarfod
strategaeth i bennu p’un a ddylid dechrau
ymholiadau Adran 47. Dylid cynnal y drafodaeth
/ cyfarfod o fewn un diwrnod gwaith. Mewn
rhai achosion, efallai mai un drafodaeth /
cyfarfod strategaeth yw’r cyfan sydd ei angen.
Fodd bynnag, mae teuluoedd a’u sefyllfaoedd
yn gymhleth; felly, gall trafodaethau /
cyfarfodydd fod yn ddefnyddiol. Os caiff
pryderon eu cadarnhau a bernir bod y plentyn
mewn perygl parhaus o niwed sylweddol, dylai’r
gwasanaethau cymdeithasol alw cynhadledd
amddiffyn plant o fewn 15 diwrnod gwaith.

Y cylch gwaith cyffredinol ar gyfer y gweithiwr
cymdeithasol yw canolbwyntio ar les a
diogelwch y plentyn ac adnabod perygl
gwirioneddol a phosibl o niwed sylweddol.

“Mae diogelu yn
gyfrifoldeb i bawb”
Casglu gwybodaeth gan rieni
Mae ymholiadau Adran 47 yn gofyn i
ymarferwyr sefydlu p’un a yw’r plentyn / plant
mewn perygl o gael niwed sylweddol oherwydd
gallu rhianta ei riant / rieni neu ofalwr /
ofalwyr, a pham.

Casglu gwybodaeth gan blant
Mae llais y plentyn yn ganolog i ddeall y camdrin, yr esgeulustod neu’r niwed y mae’r
plentyn wedi’i brofi, neu yn ei brofi. Felly,
mae’n bwysig rhoi ystyriaeth briodol i’w
brofiadau bywyd, dymuniadau a theimladau.
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