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Cyflwyniad 

Cynhaliodd Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru (AGGCC) 

arolygiad o wasanaethau plant yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam ym mis 

Ionawr a mis Chwefror 2017.  Y nod oedd adolygu pa mor dda oedd pobl yn cael eu 

gwasanaethu gan yr awdurdod lleol pan oedd pobl yn cysylltu ag ef yn chwilio am 

wybodaeth, cyngor a chymorth. 

Roeddem am gael gwybod pa mor hawdd oedd hi i bobl gysylltu â gwasanaethau 

plant, a oeddent yn cael digon o wybodaeth, ac a oedd hyn yn eu helpu i gael y gofal 

a'r cymorth sydd eu hangen arnynt.  

Gwnaethom edrych ar p'un a oedd yr awdurdod lleol yn gwneud y penderfyniadau 

cywir ar yr adeg gywir, a pha mor effeithiol yr oedd yn gweithio gyda sefydliadau 

eraill, megis y gwasanaeth iechyd a'r heddlu.  Gwnaeth hyn helpu inni ddeall p'un a 

allai pobl gael eu galluogi i arwain bywyd cystal â phosibl. 

Pan oedd plant mewn perygl o gael eu cam-drin, eu hesgeuluso neu o gael eu 

niweidio, roeddem am weld p'un a oedd yr awdurdod lleol wedi ymateb yn gyflym i 

wneud yn siŵr eu bod yn ddiogel.  

Gwnaethom edrych ar y cofnodion y mae'r awdurdod lleol yn eu cadw ar ei systemau 

cyfrifiadurol a chwrdd ag amrywiaeth o weithwyr, ynghyd â phobl o sefydliadau eraill 

yr ydynt yn gweithio gyda nhw.  Gwnaethom siarad hefyd â phlant a'u teuluoedd, ond 

dim ond pan oeddent yn cytuno i wneud hwn. 
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Trosolwg o'r canfyddiadau 

Dimensiwn Allweddol 1: mynediad – gwybodaeth, cyngor a chymorth, gan 

gynnwys ymyrraeth gynnar ac ataliaeth 

Mae'r awdurdod lleol yn parhau i wneud gwelliannau i'w wasanaethau gwybodaeth, 

sydd â'r nod o ddarparu cyngor a chymorth mwy cyson.  Caiff hyn ei adlewyrchu yn y 

gwaith o ddatblygu nifer o fentrau sy'n anelu at ddarparu rhagor o ffyrdd i bobl gael 

gwybod sut i wella eu lles, wrth ganolbwyntio ar y pethau sy'n bwysig iddyn nhw.  

Mae'r awdurdod lleol yn dymuno helpu pobl i gael y wybodaeth ddiweddaraf er mwyn 

iddynt allu fod mor annibynnol â phosibl a gwneud penderfyniadau drostynt eu 

hunain.   

Mae'r Un Pwynt Mynediad, a grëwyd yn ddiweddar, yn bwriadu ehangu ei 

gymysgedd sgiliau y tu hwnt i'r gronfa bresennol o staff, sy'n dod o awdurdodau lleol 

yn bennaf, gyda chynlluniau i ehangu ei gynrychiolaeth amlasiantaeth dros yr 

ychydig fisoedd nesaf. 

Mae angen gwneud mwy i sicrhau bod asiantaethau sy'n cysylltu â'r awdurdod lleol 

pan fyddant yn pryderu am blentyn yn cael eu hysbysu'n gyson ynglŷn ag unrhyw 

gamau gweithredu a gymerwyd. 

Dimensiwn Allweddol 2: asesiad 

Mae gwasanaethau ataliol yn tanategu'r broses asesu gyda llwybrau sefydledig 

drwy'r gwasanaeth Cyflawni Newid Gyda'n Gilydd i gymryd camau i fyny neu i lawr 

mewn perthynas â gwaith statudol gofal plant.  Mae'r rhain yn cyflawni swyddogaeth 

werthfawr o ran darparu cymorth cynnar ac wrth gefnogi rhieni yn ystod cyfnodau 

allweddol mewn datblygiad plant. 

Gwneir y rhan fwyaf o asesiadau yn brydlon, ac maent yn canolbwyntio ar anghenion 

y plentyn – mae disgwyliad clir bod y plant yn cael eu gweld bob tro fel rhan o'r 

broses hon.  Mae'r awdurdod lleol yn parhau i fonitro amseroldeb yr asesiadau, ond 

mae rhai ohonynt yn cymryd gormod o amser ac nid yw eraill yn rhoi ystyriaeth 

ddigonol i'r materion ehangach a allai effeithio ar les plentyn.    

Mae angen gwneud mwy i sicrhau bod gwasanaethau asesu yn gallu cael eu 

darparu'n gyson yn y Gymraeg.  

Dimensiwn Allweddol 4: diogelu ac amddiffyn 

Mae'r awdurdod lleol yn gweithio'n galed i gadw pobl yn ddiogel ac mae mwy o 

ymwybyddiaeth ar draws y cyngor o ran arwyddion cynnar plant sydd mewn perygl.  

Mae trefniadau cyswllt yn gwella, gyda phrosesau goruchwyliaeth rheolwyr fwy 

gwydn a mwy o dryloywder wrth wneud penderfyniadau.  
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Mae ymatebion diogelu yn briodol ac yn amserol ar y cyfan, ond byddent yn elwa ar 

gael trafodaethau cynnar â grŵp ehangach o asiantaethau.  Gallai'r gwaith o gofnodi 

rhai o'r trafodaethau a chyfarfodydd diogelu fod yn well.  Mae cyfarfodydd 

strategaeth yn canolbwyntio ar y plentyn, ond weithiau dylid cynnal y rhain yn gynt er 

mwyn lleihau unrhyw risgiau cyn gynted â phosibl.     

Dimensiwn Allweddol 5: arweinyddiaeth, rheolaeth a llywodraethu 

Mae gan wasanaethau plant broffil uwch ar draws yr awdurdod lleol gan fod 

swyddogaeth y cyfarwyddwr statudol wedi cael ei throsglwyddo'n ddiweddar i 

swyddog uwch sydd â mynediad uniongyrchol i'r prif weithredwr a'r cynghorwyr.     

Mae aelodau etholedig yn cael eu hysbysu'n dda ac yn gefnogol o swyddogaeth 

drawsnewidiol gwasanaethau gofal cymdeithasol plant.  Mae Cynllun y Cyngor yn 

adlewyrchu'r ymrwymiad cryf i ataliaeth, gyda'r nod o fynd i'r afael â'r problemau sy'n 

wynebu plant a'u teuluoedd yn y camau cynnar, a gweithio gyda nhw i rwystro 

argyfyngau yn hwyrach a'r angen am ofal a chymorth mwy hirdymor.  

Nid yw comisiynu yn cael ei lywio'n ddigonol gan ddealltwriaeth dda o ran yr angen 

lleol a dylid gwneud mwy i gynnwys pobl leol wrth lunio a dylunio gwasanaethau a 

fydd yn cefnogi atebion cynaliadwy.   
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Argymhellion 

Argymhellion Dimensiwn 

Allweddol 

Sicrhau bod diben yr Un Pwynt Mynediad yn cael ei 

rannu'n ehangach â phartneriaid a'r cyhoedd. 

Mynediad 

Lleihau oediadau wrth gael mynediad at y gwasanaeth 

Cyflawni Newid Gyda’n Gilydd er mwyn cadw'n gyson â 

nodau ataliol corfforaethol. 

Mynediad 

Casglu a chofnodi gwybodaeth set data craidd yn gyson er 

mwyn sicrhau nad oes rhaid i bobl roi'r un wybodaeth 

drosodd a throsodd i asiantaethau lleol. 

Mynediad 

Sicrhau bod partneriaid, darparwyr a'r cyhoedd sy'n 

cysylltu â'r awdurdod lleol yn cael eu hysbysu o ran 

unrhyw gynnydd a wneir mewn perthynas â chamau 

gweithredu canlyniadol pan fo'n briodol. 

Mynediad 

Parhau i roi blaenoriaeth i recriwtio mwy o staff sy'n siarad 

Cymraeg.  

Asesiad 

Sicrhau bod arferion asesu, a'r prosesau atgyfeirio aml-

asiantaeth sy'n cefnogi'r rhain, yn adlewyrchu polisïau a 

gweithdrefnau y cytunwyd arnynt yn gyson. 

Asesiad 

Mae angen i'r prosesau i hwyluso'r broses o 'gamu i lawr' o 

waith gofal plant statudol gael eu rheoli'n fwy effeithiol i 

leihau unrhyw oediadau posibl wrth gael mynediad at 

gefnogaeth.  

Asesiad 

Mae angen dealltwriaeth a mesur mwy cyson o'r risg o 

fewn y broses asesu, gyda goruchwyliaeth gryfach gan 

reolwyr.   

Asesiad 

Dylai fod mwy o ystyriaeth o ran cymorth eiriolaeth wrth 

gynnal asesiadau. 

Asesiad 

Dylai penderfyniadau strategol gynnwys yr holl ffynonellau 

gwybodaeth perthnasol a chael llwybr archwilio clir o ran y 

broses o wneud penderfyniadau.  

Diogelu ac amddiffyn 

Dylai'r gwaith o gofnodi cyfarfodydd strategaeth fod yn 

destun i brosesau sicrhau ansawdd cryfach, a chynnwys 

manylion cliriach ynglŷn â lleihau risgiau. 

Diogelu ac amddiffyn 

Dylai'r weledigaeth gorfforaethol ar gyfer gofal 

cymdeithasol gael ei rhannu'n ehangach er mwyn i staff, 

partneriaid a'r cyhoedd fod yn glir o ran ei hamcanion. 

Arweinyddiaeth, 

rheolaeth a 

llywodraethu 

Dylai'r awdurdod lleol sicrhau bod comisiynu yn cael ei 

wreiddio mewn dealltwriaeth drylwyr o anghenion y 

boblogaeth leol yn seiliedig ar ddata amcanestyniad 

cynhwysfawr a phroses ymgysylltu fwy ystyrlon. 

Arweinyddiaeth, 

rheolaeth a 

llywodraethu 
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Mae gofyn i'r awdurdod gynhyrchu cynllun gwella mewn ymateb i'r adroddiad o fewn 

20 diwrnod ar ôl cytuno ar yr adroddiad drafft. 

Bydd rheolwr ardal AGGCC yn adolygu'r cynllun gwella yn ystod cyfarfodydd 

Ymgysylltu ac Adolygu Perfformiad a drefnir trwy gydol y flwyddyn.  
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Dimensiwn Allweddol 1: Mynediad – gwybodaeth, cyngor a 

chymorth, ymyrraeth gynnar ac ataliaeth 

 

 

Yr hyn a welsom 

1.1 Gwnaeth Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant 2014 gyflwyno 

dyletswydd newydd i awdurdodau lleol ddatblygu gwasanaethau gwybodaeth, 

cyngor a chymorth.  Diben hon oedd rhoi llais cryfach a mwy o reolaeth i bobl o 

ran cael mynediad at gymorth a chael gwared ar rwystrau i les.  Yn ymarferol, 

dylai fod modd i bawb gael pwynt cyswllt hygyrch yn ardal eu cyngor sy'n gallu 

cynnig porth i'r gofal a'r gefnogaeth sydd o bwys iddynt. 

1.2 Cynhaliodd yr awdurdod lleol hunanasesiad o'i gynnydd yn erbyn y gofyniad 

hwn fel rhan o'r broses arolygu.  Nododd hwn gryfderau presennol wrth 

gydnabod bod datblygiad parhaus yn ofynnol.   Rhoddodd ddadansoddiad da a 

thystiolaeth ar gyfer gwerthuso pellach, ac roedd ein canfyddiadau yn 

adlewyrchu hwn i raddau helaeth. 

1.3 Gwnaethom nodi ymrwymiad cryf o ran ailffocysu sylw ar gyflawni gwell 

canlyniadau i blant, pobl ifanc a'u teuluoedd yn ystod camau cynharach, gyda 

phartneriaid a darparwyr fel ei gilydd yn aildrefnu er mwyn nodi a diwallu 

anghenion lefel is yn well.  Roedd yr awdurdod lleol wedi mabwysiadu 

damcaniaeth y byddai darparu cymorth wedi'i dargedu ar yr adeg gywir yn 

arwain at leihau'r angen am ymyrraeth arbenigol yn hwyrach. 

Yr hyn rydym yn disgwyl ei weld 

Mae'r awdurdod yn gweithio gyda sefydliadau partner i ddatblygu, deall, cyd-drefnu, 

cadw'n gyfredol a gwneud y defnydd gorau o wybodaeth, cymorth ac adnoddau 

cyngor o'r sector statudol, gwirfoddol a phreifat sydd ar gael yn yr ardal. Mae pob 

unigolyn yn gallu cael mynediad at wybodaeth gynhwysfawr am wasanaethau a 

cheisio cyngor a chymorth prydlon, gan gynnwys gwybodaeth am eu cymhwyster a 

beth allent ei ddisgwyl o ran ymateb gan y gwasanaeth. Mae trefniadau'n effeithiol 

wrth ohirio ac atal yr angen am ofal a chymorth. Mae pobl yn ymwybodol o, ac yn 

gallu defnyddio, pwyntiau cyswllt allweddol yn rhwydd. Mae'r gwasanaeth yn 

gwrando ar bobl. Mae arwyddbostio ac atgyfeirio pobl yn effeithiol yn cynnig dewis i 

bobl ynghylch cymorth a gwasanaethau sydd ar gael yn eu hardal, yn enwedig 

gwasanaethau ataliol. Mae partneriaid a’r bobl sy’n ymgysylltu â’r gwasanaeth yn 

deall trefniadau mynediad at ddarpariaeth gwasanaethau cymdeithasol statudol ac 

mae'r rhain yn gweithredu'n effeithiol. 
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1.4 O ganlyniad, rhoddwyd mwy o sylw i raglenni ataliol ac roedd model gweithredu 

yn cael ei ddatblygu a oedd yn anelu at arfogi'r holl weithwyr rheng flaen â'r 

sgiliau a'r wybodaeth i hyrwyddo gwerth y gwasanaethau cymorth cynnar.  

Roedd rhan allweddol o hyn yn cynnwys cymathu'r gwasanaeth Cyflawni Newid 

Gyda’n Gilydd a'r Gwasanaeth Integredig Cymorth i Deuluoedd i fod yn rhan o 

wasanaethau plant rheng-flaen. 

1.5 Mae nifer o ddatblygiadau diweddar wedi cael y potensial i ddarparu gwell 

aliniad o wasanaethau gwybodaeth, cyngor a chymorth, y mae'r awdurdod lleol 

yn rhagweld y bydd yn rhoi ymateb mwy cyson, gyda llai o ailatgyfeiriadau a 

chyfeirio gwell.    

1.6 Enghraifft allweddol o hyn oedd yr ymrwymiad parhaus i ddatblygu gwefan 

Dewis Cymru, sy'n rhoi gwybodaeth am ffynonellau cymorth a all gefnogi lles 

pobl yng Nghymru.  Er bod y rhan fwyaf o'r cynnwys cyfredol a welsom yn 

ymwneud ag oedolion, roedd cyfran gynyddol yn canolbwyntio ar anghenion 

plant, pobl ifanc, teuluoedd a gofalwyr.  Gwnaeth hyn gyflwyno cyfle pellach i roi 

rhagor o ddewis a rheolaeth i bobl o ran diwallu eu hanghenion eu hunain.       

1.7 Roedd creu'r Un Pwynt Mynediad yn ddiweddar yn dangos ymrwymiad pellach i 

ailfodelu'r adnoddau presennol i ddarparu gwasanaeth mwy hygyrch a syml.  

Mae hwn yn ceisio sianelu'r holl gysylltiadau ac atgyfeiriadau drwy dîm canolog, 

er ei bod yn rhy gynnar i fesur ei effaith ar blant, pobl ifanc a theuluoedd. 

 

 

 

 

 

 

1.8 Roedd yr Un Pwynt Mynediad yn cynrychioli cam pwysig, ac yn gydnabyddiaeth 

glir o'r angen i sefydlu systemau cadarn ar gyfer rheoli cysylltiadau drwy hwb 

gwybodaeth ganolog.  Roedd y trefniadau rheoli wedi cael eu cryfhau – 

cefnogwyd y rheolwr tîm gan ddau o reolwyr cynorthwyol – er mwyn darparu 

mwy o oruchwyliaeth ar gyfer cysylltiadau, sicrhau ymateb cyfatebol ac 

amserol, a sicrhau bod llwybr priodol o ran anghenion plentyn yn cael ei ddilyn.   

1.9 Roedd y tîm Un Pwynt Mynediad yn cynnwys gweithwyr o'r awdurdod lleol yn 

bennaf – gan gynnwys swyddog tai a gweithiwr o'r gwasanaeth Cyflawni Newid 

Gyda’n Gilydd.  Roedd y tîm wedi ychwanegu swyddog cymorth cymunedol yr 

heddlu a gweithiwr ieuenctid Inspire yn ddiweddar, a oedd yn gallu cynnig 

cymorth un i un i gefnogi pobl ifanc sydd wedi dod i'r ysbyty gydag ymddygiad 

Arsylwi ar yr Un Pwynt Mynediad  

Mae'r tîm wedi'u lleoli gyda'i gilydd mewn swyddfa cynllun agored gyda 

mynediad uniongyrchol at gefnogaeth gan reolwyr.  Mae monitor sgrin fawr yn 

weladwy iawn ac yn olrhain atgyfeiriadau wrth iddynt gael eu gwneud.  

Gwelwyd bod y staff yn ymateb i alwadau yn brydlon, yn cyfarwyddo'n briodol, 

ac yn ceisio am ragor o gymorth gan reolwyr pan fo angen. 
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hunan-niweidiol ac ymddygiadau cymryd risg eraill.  Roedd cynlluniau i 

ychwanegu gweithiwr cyfiawnder ieuenctid ac ymwelydd iechyd yn cael eu 

datblygu ar hyn o bryd, gyda'r nod o ddarparu sylfaen ehangach ar gyfer gwaith 

amlasiantaethol cryfach. 

 

1.10 Roedd yr awdurdod lleol yn ymwybodol nad yr Un Pwynt Mynediad oedd yr 

unig borth at wybodaeth, cyngor a chymorth o ran gofal cymdeithasol, a bod 

pwyntiau cyswllt eraill ar draws y cyngor.  O ganlyniad, roedd wedi rhoi 

blaenoriaeth i'r angen i gefnogi staff ehangach yr awdurdodau lleol wrth gaffael 

y sgiliau angenrheidiol i ddarparu gwybodaeth a chyngor priodol.    

1.11 Canfu arolwg a gynhaliwyd gan yr awdurdod lleol ym mis Medi 2016 am blant a 

phobl ifanc rhwng saith i 17 mlwydd oed fod 66% yn cael y wybodaeth neu 

gyngor cywir pan oedd arnynt ei angen, gyda 15% ymhellach yn dweud bod 

hyn yn digwydd weithiau.     

1.12 Roedd trefniadau rheoli perfformiad wedi cael eu cryfhau a gwelsom fod y data 

yn cefnogi olrhain, dadansoddi a chraffu ar ganlyniadau cysylltu.  Cafodd hyn ei 

goladu'n wythnosol, yn fisol ac yn gwarterol, ac roedd yn cynnig goruchwyliaeth 

ehangach gan reolwyr ac atebolrwydd cyhoeddus gwell, wrth gynnig hefyd 

gwybodaeth allweddol ynghylch effeithiolrwydd cyfeirio. 

1.13 Mae nifer y bobl sy'n cysylltu â gwasanaethau plant wedi bod yn cynyddu yn y 

blynyddoedd diweddar – cynnydd o 6,255 yn 2010/11 i 10,350 amcanol ar gyfer 

2016/17.  Ar gyfer yr wythnos sy'n gorffen 10 Chwefror 2017, gwnaeth yr 

awdurdod lleol dderbyn 263 o gysylltiadau.  Mae'r tabl isod yn rhannu'r rhain yn 

atgyfeiriadau, ymholiadau, gwybodaeth yn unig, a'r rheiny sy'n aros am ragor o 

wybodaeth. 

 

 

 

 

1.14 Roedd rhyw 201 o'r cysylltiadau hyn ar gau neu wedi'u cyfeirio at rywle arall.  

Ymhlith y rhain, 'cyngor a roddwyd' oedd y gyfran fwyaf o'r cysylltiadau, sy'n 

awgrymu bod hwn yn rhan sylweddol o'r gwasanaeth a ddarperir – ffactor mae’r 

Math o gysylltiad Oedolion Plant  Cyfanswm 

Atgyfeiriadau 0 31 31 

Ymholiadau 0 81 81 

Gwybodaeth yn unig 2 106 108 

Yn aros am wybodaeth bellach 0 43 43 

Cyfanswm 2 261 263 

Dyfyniad gan weithiwr awdurdod lleol 

“Mae'n sicr bod yr Un Pwynt Mynediad yn welliant ar y Ganolfan Ddiogelu 

Amlasiantaethol flaenorol gan fod asiantaethau partner wedi'u cynnwys mwy" 
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awdurdod lleol wedi cydnabod y bydd angen ei fonitro'n barhaus er mwyn 

sicrhau bod y sgiliau iawn wedi'u sefydlu er mwyn rhoi cyngor o ansawdd uchel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.15 Roedd tua 40% o'r cysylltiadau a ddangosir uchod gan yr heddlu.  Roedd 

arwyddion bod sefydlu uned gyfeirio ganolog yr heddlu, er gwaethaf rhai 

rhwystrau cynnar cychwynnol, wedi arwain at ansawdd gwell a rheolaeth fwy 

cyson o gysylltiadau.  Adroddwyd cydberthnasau gweithio cadarnhaol iawn 

gyda'r awdurdod lleol gan yr heddlu, ac roedd tystiolaeth o hyn mewn nifer o'r 

achosion a adolygwyd gennym gyda rhywfaint o waith ymatebol ar y cyd a 

arweiniodd at leihad mewn da bryd o ran risgiau i blant.       

1.16 Roedd y Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd wedi'i leoli o fewn cyfadeilad 

llyfrgell yng nghanol y dref ac roedd cynlluniau pellach i greu porth Dewis 

Cymru ar gyfer mynediad cyhoeddus ar y safle hwn.  Er hynny, roedd yr 

awdurdod lleol yn adolygu sut i integreiddio'r Gwasanaeth Gwybodaeth i 

Deuluoedd yn well gyda'i fodel gweithredu newydd ar gyfer gwasanaethau 

gwybodaeth, cyngor a chymorth, er mwyn cydymffurfio â'i ymrwymiad i bwynt 

cyswllt cyhoeddus sengl.  Gwelsom fod y Gwasanaeth Gwybodaeth i 

Deuluoedd yn chwarae rhan arwyddocaol o ran rhoi gwybodaeth, cyngor a 

chymorth a oedd yn fuddiol i nifer sylweddol o bobl ac yn ategu'r agenda ataliol 

gan yr awdurdod lleol.    Ar y sail hon, mae angen i'r cyngor ystyried yn ofalus y 

ffyrdd y gall ei gryfderau gael eu diogelu, tra gall meysydd i'w datblygu, megis 

mynd i'r afael ag anfantais wledig, gael eu datblygu.   

1.17 Roedd y gwasanaeth Cyflawni Newid Gyda’n Gilydd yn elfen allweddol o ystod 

o wasanaethau cymorth a oedd yn bwriadu darparu cyfleoedd hyblyg, creadigol 
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ac amserol gyda'r nod o rwystro ymyrraeth ddwysach yn hwyrach.  Gallai hwn 

gael ei sbarduno gan unrhyw un – gall person ifanc neu riant hunangyfeirio – 

ond byddai angen cysyniad y teulu neu'r unigolyn dan sylw.         

1.18 Er ei fod yn ffynhonnell werthfawr, cafwyd oediadau o ran cael mynediad at 

wasanaethau Cyflawni Newid Gyda’n Gilydd ar gyfer rhai pobl – gwelsom un 

achos pan fu'n rhaid i riant aros dros bedwar mis ac ni wnaeth y ddarpariaeth 

addysg dros dro a oedd ei hangen arnynt ymddangos ychwaith.  Mae hyn yn 

golygu bod rhai teuluoedd nad ydynt yn cael cymorth yn gynnar na chymorth 

ataliol angenrheidiol mewn da bryd.  Rhoddwyd pecynnau gwybodaeth a oedd 

yn cynnig rhywfaint o arweiniad i bobl a oedd yn aros am eu cyfarfod Cyflawni 

Newid Gyda’n Gilydd cyntaf, ond mae angen gwneud mwy er mwyn lleihau 

unrhyw oediadau yn y lle cyntaf. 

1.19 Canfu adolygiad a gynhaliwyd gan yr awdurdod lleol yn ystod 2016 fod y bobl 

yn gadarnhaol ar y mwyaf o ran eu profiad o’r gwasanaeth Cyflawni Newid 

Gyda’n Gilydd, er mai ond ychydig dros hanner a ddywedodd eu bod yn deall 

beth fyddai'r broses Cyflawni Newid Gyda’n Gilydd yn ei gyflawni.  Fodd 

bynnag, dywedodd y rhan fwyaf o bobl fod y cymorth ychwanegol drwy'r 

gwasanaeth Cyflawni Newid Gyda’n Gilydd wedi newid eu bywydau er gwell, a 

bod y sefyllfa hon wedi cael ei chynnal. 

1.20 Roedd ymrwymiad i ailosod system wybodaeth bresennol y gwasanaethau 

plant gyda System Gwybodaeth Gofal Cymunedol Cymru (SGGCC) yn hydref 

2017.  Bydd hyn yn caniatáu i wybodaeth gael ei rhannu'n fwy diogel gydag 

asiantaethau a'r bwriad yw y bydd yn cefnogi'r broses o ddarparu cymorth a 

chefnogaeth well ledled Cymru.  Bydd yn darparu fframwaith ar gyfer 

dogfennau a ffurflenni mwy cyson, ac yn gwneud cryn dipyn o ran osgoi 

dyblygu ac ailadrodd gwybodaeth y mae angen i'r cyhoedd ei darparu. 

1.21 Fodd bynnag, mae hyn yn atgyfnerthu'r angen i sicrhau bod gwybodaeth 

bresennol yn gywir ac yn gyfredol, cyn iddi gael ei throsglwyddo i'r system 

newydd.  Er bod y gwaith cofnodi o ansawdd uchel yn aml, roedd rhywfaint 

ohono nad oedd yn cynnwys digon o fanylder ac yn anghyson.  Mae 

gwybodaeth set data craidd, megis dewis iaith, nad oedd yn cael ei chasglu o 

gwbl yn aml, nac yn cael ei hadlewyrchu yn y meysydd penodol o fewn y 

system wybodaeth.  Mae'r awdurdod lleol yn bwriadu mynd i'r afael â hyn, ond 

bydd angen iddo sicrhau bod manylion pwysig o'r fath yn cael eu cofnodi fel 

mater o drefn os yw'n mynd i ddarparu  gwasanaeth sy'n canolbwyntio mwy ar 

yr unigolyn a lleihau'r angen i bobl rannu yr un wybodaeth dro ar ôl tro gydag 

asiantaethau.  

1.22 Nid oedd pawb yn deall y llwybrau atgyfeirio. Nid oedd yr holl bartneriaid na'r 

darparwyr yn ymwybodol o ddatblygiad yr Un Pwynt Mynediad, er enghraifft, ac 

roedd angen i hwn gael ei rannu'n ehangach.  Hefyd, roedd rhai o'r llwybrau 
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atgyfeirio yn cael eu rheoli mewn ffordd wahanol – er enghraifft, roedd 

atgyfeiriadau i blant ag anableddau yn mynd trwy banel amlasiantaeth 

wythnosol gyda throthwyau gwahanol.  Nid oedd yn glir pa mor dda yr oedd 

hwn yn alinio gyda'r angen i roi ymateb cyson ar y pwynt cyswllt. 

1.23 Mynegodd y partneriaid safbwyntiau cadarnhaol yn gyffredinol o ran trefniadau 

cyswllt ac roedd tystiolaeth dda bod y rhain yn gweithio'n effeithiol i gyflawni 

rhai canlyniadau da.  Fodd bynnag, gwnaeth rhai ohonynt sôn am gyfathrebu 

amrywiol yn dilyn cyswllt, er gwaethaf y polisi o roi ymateb o fewn deg diwrnod 

gwaith.  Roedd yr awdurdod lleol yn ymwybodol o'r mater hwn, ac yn gweithio i 

roi mwy o eglurder i atgyfeirwyr ynghylch ei gamau gweithredu, a'i ganlyniadau, 

lle bo hynny'n briodol. 

 

Crynodeb o'r canfyddiadau 

 Roedd yr awdurdod lleol yn ymrwymo i gadw a datblygu ei wasanaethau ataliol 

ymhellach. 

 Roedd potensial cryf gan y datblygiad Dewis Cymru i hyrwyddo lles drwy 

ddarparu gwybodaeth. 

 Roedd yr Un Pwynt Mynediad yn cynnig llwybr syml i wasanaethau gwybodaeth 

a chyngor a phorth clir at ffynonellau cymorth. 

 Bydd angen cynrychiolaeth gan y gwasanaeth iechyd ar yr Un Pwynt Mynediad 

os yw'n mynd i wneud y mwyaf o'i botensial. 

 Mae angen gwneud mwy i hyrwyddo swyddogaeth yr Un Pwynt Mynediad gyda 

phartneriaid a darparwyr. 

 Roedd goruchwyliaeth gan reolwyr o'r broses o wneud penderfyniadau ar y drws 

ffrynt yn fwyfwy gwydn ac mewn sefyllfa well i ymateb mewn da bryd ac yn 

briodol. 

 Roedd gwybodaeth am reoli perfformiad yn fwyfwy cadarn ac yn gallu cefnogi 

dadansoddiad strategol. 

 Roedd y Gwasanaethau Gwybodaeth i Deuluoedd lleol yn darparu gwasanaeth 

gwerthfawr, ond roedd angen iddynt fod yn fwy hygyrch mewn lleoliadau gwledig. 

 Roedd y gwasanaeth Cyflawni Newid Gyda’n Gilydd yn gydran ataliol bwysig a 

oedd yn cyflawni rhai canlyniadau da, ond gall pobl aros yn rhy hir am 

wasanaeth.  

 Nid oedd data craidd, megis dewis iaith, yn cael ei gofnodi'n gyson o fewn y 

system wybodaeth bresennol. 

 Nid oedd partneriaid yn cael eu hysbysu'n gyson o ran canlyniad yr atgyfeiriadau 

a wnaed ganddynt i'r awdurdod lleol.  
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Argymhellion 

 Sicrhau bod diben yr Un Pwynt Mynediad yn cael ei rannu'n ehangach â 

phartneriaid a'r cyhoedd. 

 Lleihau oedi o ran cael gafael ar y gwasanaeth Cyflawni Newid Gyda’n Gilydd er 

mwyn cadw'n gyson gyda nodau ataliol corfforaethol. 

 Casglu a chofnodi gwybodaeth set data craidd yn gyson er mwyn sicrhau nad 

oes rhaid i bobl roi'r un wybodaeth drosodd a throsodd i asiantaethau lleol. 

 Sicrhau bod partneriaid, darparwyr a'r cyhoedd sy'n cysylltu â'r awdurdod lleol yn 

cael eu hysbysu o ran unrhyw gynnydd a wneir mewn perthynas â chamau 

gweithredu canlyniadol pan fo'n briodol. 
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Dimensiwn Allweddol 2: Asesiad 

 

Yr hyn a welsom 

2.1 Cynhaliwyd asesiadau gan staff a oedd yn meddu ar y cymwysterau priodol, 

gyda threfniadau cefnogi da gan reolwyr.  Roedd yr awdurdod lleol wedi 

cydnabod yr heriau yr oedd wedi'u hwynebu yn ystod y flwyddyn oherwydd 

swyddi gwag ac absenoldebau, ac roedd y ddibyniaeth ar weithwyr asiantaeth 

yn lleihau.  Roedd hyn yn helpu i greu mwy o sefydlogrwydd yn y gweithlu a 

sicrhau dull mwy cyson o ran asesu.   

2.2 Roedd yr awdurdod lleol wedi bod yn rhagweithiol wrth alinio dogfennau asesu 

yn unol â'r Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant i baratoi ar gyfer ei 

gweithredu erbyn diwedd mis Mawrth 2017. 

 

 

 

 

2.3 Gwnaethpwyd llawer o waith asesu ataliol drwy'r gwasanaethau Dechrau'n Deg 

a Chyflawni Newid Gyda’n Gilydd, a chynhaliwyd asesiadau ar gyfer gofal a 

chymorth yn bennaf gan y Tîm Asesu ac Ymyrraeth, y Tîm Cymorth i 

Deuluoedd, a'r Gwasanaeth Anabledd.   Cefnogwyd hyn gan amrywiaeth eang 

o adnoddau megis asesiadau rhianta a wnaed o fewn canolfannau teulu.        

2.4 Dylai atgyfeiriadau a wneir i’r gwasanaeth Cyflawni Newid Gyda’n Gilydd gan 

asiantaethau statudol ddefnyddio'r Fframwaith Asesu'r Teulu ar y Cyd. Fodd 

Yr hyn rydym yn disgwyl ei weld 

Mae'r holl bobl sydd â hawl i gael asesiad o'u hanghenion gofal a chymorth yn 

derbyn un yn eu dewis iaith. Mae pobl yn derbyn asesiad amserol o'u hanghenion 

sy'n hybu eu hannibyniaeth a'u gallu i wneud dewisiadau. Mae asesiadau yn 

ystyried canlyniadau a safbwyntiau, dymuniadau a theimladau personol yr unigolyn 

sy'n destun asesiad a rhai'r bobl berthnasol eraill, gan gynnwys y rhai sydd â 

chyfrifoldeb rhiant. Mae hyn cyn belled â’i bod yn rhesymol ymarferol ac yn gyson â 

hybu eu lles a'u diogelwch yn ogystal â lles a diogelwch pobl eraill. Mae 

asesiadau'n darparu dealltwriaeth glir o'r hyn a fydd yn digwydd nesaf. Mae camau 

gweithredu argymelledig, sy’n bwriadu cyflawni canlyniadau sydd o bwys i bobl, yn 

cael eu nodi ac yn cynnwys yr holl rai y gellir eu bodloni drwy wasanaethau ataliol 

neu gymunedol. 

Dyfyniad gan riant 

"Roedd gen i gydberthynas dda iawn gyda'r gweithiwr cymdeithasol ac yn teimlo 

ei bod yn bendant wedi helpu i roi trefn ar y pethau a oedd wedi gwneud 

gwahaniaeth mawr adeg honno" 
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bynnag, nid oedd hyn yn digwydd yn rheolaidd a bydd angen rhoi mwy o sylw 

gyda ffocws pendant i sicrhau bod partneriaid yn defnyddio'r arfer hwn yn yr un 

modd a bod plant, teuluoedd ifanc a theuluoedd yn profi proses asesu fwy 

cyson. 

2.5 Roedd llwybrau i'r gwasanaeth Cyflawni Newid Gyda’n Gilydd drwy'r Un Pwynt 

Mynediad yn glir ac fe'u deallwyd, ond roeddent yn llai pendant os oeddent yn 

cael eu symud ymlaen gan y Tîm Asesu ac Ymyrraeth.  Nid yw trefniadau 

cefnogaeth dros dro yn arbennig o glir ychwaith mewn sefyllfaoedd 'camu i lawr' 

o'r fath.   

 

2.6 Cynhaliwyd gweithgaredd asesu arbenigol gan wasanaethau megis y 

Gwasanaethau Integredig Cymorth i Deuluoedd, sef tîm amlddisgyblaethol sy'n 

gallu cynnig cymorth dwys i deuluoedd ag anghenion cymhleth. 

2.7 Gwnaeth y Tîm Oriau Effro gyflawni swyddogaeth werthfawr o ran cefnogi 

teuluoedd rhwng 7am a 10pm, gan alluogi proses o asesu parhaus a helpu i 

leihau argyfyngau hefyd. 

2.8 Roedd canolbwynt yr asesu yn canolbwyntio'n fwyfwy ar ganlyniadau personol 

ac roedd momentwm clir yn adeiladu a oedd yn adlewyrchu mwy o'r hyn sydd 

wirioneddol yn bwysig i bobl.  Fodd bynnag, roedd hwn yn ddatblygiad cymharol 

ddiweddar ac, ar y cam hwn, yn fwy cynrychioladwy o'r cyfeiriad newydd yr 

oedd yr awdurdod lleol yn dymuno ei osod, yn hytrach nag arfer y brif ffrwd.  

 

 

 

 

2.9 Mae'r holl ddogfennau asesu ar gael yn Saesneg a Chymraeg, gyda mynediad 

at wasanaethau iaith eraill ar gael o dan gontract gyda darparwr allanol.  Fodd 

bynnag, mae sgiliau o ran y Gymraeg yn amrywiol, ac nid oedd gan rai timau, 

megis y Tîm Asesu ac Ymyrraeth, unrhyw aelodau staff a oedd yn ddigon 

hyderus i gynnal asesiadau yn Gymraeg, a gallai hyn rhoi rhai teuluoedd dan 

Dyfyniad gan berson ifanc 

"Gwnaeth fy ngweithiwr cymdeithasol drefnu fy mudd-daliadau a llety, a helpu 

gyda fy siopa ar ôl i mi adael y gwasanaeth gofal – ni fyddwn i wedi gallu 

gwneud hyn hebddi"  

Enghraifft achos o'r ffeil 

Roedd sawl achos a adolygwyd yn cynnwys proses 'camu i lawr', lle nad oedd 

y trothwy ar gyfer gofal a chymorth yn cael ei fodloni. Fodd bynnag, nid oedd 

atgyfeiriadau at y tîm Cyflawni Newid Gyda'n Gilydd yn cael eu rhannu gan nad 

oedd yr achos wedi cael ei gau eto gan y Tîm Asesu ac Ymyrraeth. Gwnaeth 

hyn arwain at oedi dianghenraid ar gyfer y teuluoedd dan sylw. 
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anfantais.  Nid oedd yn glir bob amser sut roedd y 'cynnig gweithredol' o gael 

gwasanaeth yn Gymraeg yn cael ei olrhain a'i fonitro, ac roedd y blychau mewn 

cofnodion y system wybodaeth yn dystiolaeth bellach o hyn.  

2.10 Roedd y rhan fwyaf o asesiadau yn cael eu cynnal yn dda ac roedd tystiolaeth o 

waith amlasiantaeth, cymhleth iawn, a wnaeth arwain at rai canlyniadau 

cadarnhaol.  Roedd asesiadau yn canolbwyntio ar yr unigolyn yn bennaf, ac 

roedd disgwyliad eglur bod plant yn cael eu gweld bob amser, gyda thystiolaeth 

gref i gefnogi'r hyn a welwyd mewn adolygiadau achos a data perfformio lleol.  

2.11 Roedd protocol clir ar gyfer asesu risgiau, gydag ymrwymiad hirdymor at y 

Model Risg Thornton gyda pholisïau, gweithdrefnau, dogfennau a hyfforddiant 

cysylltiedig.   Er bod hwn yn dal i fod yn effeithiol ar gyfer y dull RISK 2 mwy 

manwl, nid oedd digon o wybodaeth mewn nifer o asesiadau gan ddefnyddio'r 

dull RISK 1 – roedd hyn yn golygu nad oedd dangosyddion o niwed sylweddol 

yn destun ehangder cyson o ystyriaeth.   

2.12 Roedd tystiolaeth bod ymchwil berthnasol ar arferion sy'n seiliedig ar 

dystiolaeth, er mwyn sicrhau canlyniadau da ar gyfer plant, yn cael ei defnyddio 

o fewn y broses asesu, a bod diwylliant o fyfyrio ac adolygu yn cael ei 

hyrwyddo'n rhagweithiol fel ffordd o adolygu arfer a datblygu.  Roedd yn glir bod 

y staff yn gallu mynegi hyn a gwnaethant ddisgrifio sut yr oedd yn helpu i 

hwyluso hinsawdd o ddysgu a chymorth. 

2.13 Er bod llawer o enghreifftiau o arferion asesu effeithiol, byddai sawl un wedi 

elwa ar gwmpas ehangach – roedd nifer ohonynt yn syml, tra oedd eraill yn 

cynnwys dadansoddiad cyfyngedig.  Roedd rhai yn cymryd rhy hir i'w cwblhau, 

a oedd yn arwain at oedi dianghenraid i blant a theuluoedd sy'n ceisio cael 

mynediad at ofal a chymorth.  Mewn sawl achos, ni welwyd tystiolaeth i 

ddangos goruchwyliaeth ddigonol gan reolwyr – safbwynt a ategir gan 

archwiliad a gynhaliwyd gan wasanaethau plant yn ddiweddar.     

2.14 Roedd ymwybyddiaeth fwyfwy cynyddol o'r angen i fabwysiadu dull mwy 

cyfatebol wrth asesu ac roedd y staff wedi cyflawni hyfforddiant priodol er mwyn 

paratoi ar gyfer y Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant ac er mwyn 

parhau i addasu eu harfer, yn enwedig o ystyried System Gwybodaeth Gofal 

Cymunedol Cymru a fydd yn cael ei gweithredu cyn bo hir.       

2.15 Gwnaeth yr awdurdod lleol greu contract gyda Tros Gynnal a Second Voice i 

ddarparu gwasanaethau eiriolaeth, er nad oedd llawer o dystiolaeth i ddangos 

bod y rhain wedi cael eu hystyried lle y gallant fod wedi cynorthwyo pobl ifanc 

sy'n agored iawn i niwed mewn rhai sefyllfaoedd cymhleth.  Mae angen i 

weithwyr ddeall diben a gwerth anghenion eiriolaeth yn well, gan fod y data a 

adroddwyd yn awgrymu bod nifer yr atgyfeiriadau yn isel.  
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Crynodeb o'r canfyddiadau 

 Gwelsom nifer o asesiadau a oedd yn amserol ac yn canolbwyntio ar 

ganlyniadau personol a'r hyn sydd wirioneddol o bwys i blant, pobl ifanc a 

theuluoedd.   

 Roedd ymrwymiad cryf i waith ataliol yn tanategu Cynllun y Cyngor ac roedd 

pwyslais clir yn cael ei roi ar werth yr ymyrraeth gynnar gywir.   

 Gwelsom enghreifftiau o waith amlasiantaeth cymhleth a oedd yn arwain at rai 

canlyniadau da iawn.   

 Fodd bynnag, roedd rhai asesiadau yn gyfyng o ran eu cwmpas, ac roedd 

eraill yn cymryd gormod o amser i'w cwblhau ac nid oedd digon o staff a oedd 

yn siarad Cymraeg.   

 Roedd gwaith goruchwylio gan reolwyr yn anghyson a gwnaethom nodi sawl 

enghraifft lle y byddai arfer wedi elwa ar graffu mwy effeithiol – yn enwedig 

pan oedd risgiau yn cael eu pennu.   

 Nid oedd pawb yn deall y llwybrau atgyfeirio, ac roedd rhai prosesau, megis y 

rhai sy'n defnyddio Fframwaith Asesu'r Teulu, nad oeddent yn cael eu 

cymhwyso'n llym.   

 Gwelsom rai enghreifftiau lle y byddai trefniadau 'camu i lawr' yn cael eu 

gwella pe byddai achosion yn cael eu trosglwyddo'n fwy effeithiol er mwyn 

lleihau oedi. 

 Ni welsom ddigon o dystiolaeth bod gwasanaethau eiriolaeth yn cael eu 

defnyddio i gefnogi'r broses asesu. 

 

Argymhellion 

 Parhau i roi blaenoriaeth i recriwtio mwy o staff sy'n siarad Cymraeg.  

 Sicrhau bod arferion asesu, a'r prosesau atgyfeirio amlasiantaeth sy'n cefnogi 

hyn, yn gyson wrth adlewyrchu polisïau a gweithdrefnau y cytunir arnynt. 

 Mae angen i'r prosesau ar gyfer hwyluso 'camu i lawr' o waith gofal plant 

statudol gael eu rheoli'n fwy effeithiol er mwyn lleihau unrhyw oedi posibl.  

 Mae angen sicrhau dealltwriaeth a mesur mwy cyson o'r risgiau o fewn y 

broses asesu, gyda goruchwyliaeth gryfach gan reolwyr. 

 Dylid rhoi mwy o ystyriaeth i gefnogaeth gan eiriolwyr wrth gynnal asesiadau. 
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Dimensiwn Allweddol 4: Diogelu ac amddiffyn  

 

Yr hyn a welsom 

3.1 Roedd trefniadau diogelu corfforaethol wedi cael eu cryfhau ers adolygiad a 

gynhaliwyd gan Swyddfa Archwilio Cymru yn 2015 ac, o ganlyniad, roedd 

cyfrifoldebau diogelu ar gyfer yr holl weithwyr ac aelodau etholedig wedi cael eu 

ffurfioli.  Roedd hyn wedi arwain at ymwybyddiaeth gorfforaethol gwell o ran yr 

angen i fod yn effro i arwyddion cynnar o blant mewn perygl, a'r ddyletswydd i 

adrodd am unrhyw bryderon. 

3.2 Roedd systemau craffu yn sicrhau goruchwyliaeth wleidyddol fwyfwy gwybodus 

ac yn herio gwaith diogelu yn fwy.  Roedd hyn yn cael ei hwyluso drwy gyflwyno 

adroddiadau perfformiad i'r Pwyllgor Craffu ar Ddiogelu, Cymunedau a Llesiant 

ddwywaith y flwyddyn.   

3.3 Roedd yr Un Pwynt Mynediad wedi cael ei ddatblygu i roi mwy o sicrwydd bod 

materion diogelu yn cael eu nodi'n gyflym a bod camau gweithredu priodol yn 

cael eu rhoi ar waith. Mae arwyddion cynnar yn awgrymu y bydd y model hwn 

yn cynnig mwy o wydnwch i'r broses o wneud penderfyniadau ac yn arwain at 

ddiogelu gwell.  Caiff hyn ei ategu gan drefniadau gweithredol mwy tryloyw sy'n 

destun i fwy o graffu a systemau adrodd ar berfformiad.   

3.4 Roedd swyddogaeth hanfodol gan y staff o fewn yr Un Pwynt Mynediad o ran 

sicrhau'r ymateb cywir ar yr adeg gywir, ac roedd hyn yn cynnwys cynnal y 

gwiriadau angenrheidiol gydag asiantaethau eraill.  Gwelwyd bod gwiriadau 

cywir wedi cael eu cynnal drwy gydol y broses o asesu achosion, gyda digon o 

wybodaeth yn cael ei chasglu, a oedd yn caniatáu dadansoddiad dros dro o'r 

risgiau arddangosol.     

3.5 Dywedwyd bod ansawdd yr atgyfeiriadau gan weithwyr proffesiynol eraill yn 

gwella, yn enwedig o ran ffurflenni CID16 yr heddlu, a oedd yn fwy ystyriol ac 

yn fwyfwy dadansoddol.  Gwelsom dystiolaeth o hyn drwy ddadansoddiadau 

achos ac yn dilyn trafodaethau â rheolwyr a'r staff. 

3.6 Roedd defnydd yr Un Pwynt Mynediad o system godio ‘coch, melyn, gwyrdd’ yn 

helpu i flaenoriaethu ymatebion i gysylltiadau’n gyflym ac yn weledol yn 

Yr hyn rydym yn disgwyl ei weld 

Mae strategaethau diogelu lleol effeithiol yn cyfuno elfennau ataliol ac amddiffynnol. 

Pan fydd pobl yn dioddef camdriniaeth, esgeulustod neu niwed, neu mewn perygl 

ohonynt, maent yn derbyn ymatebion amlasiantaeth brys sydd wedi'u trefnu'n dda.  

Ni chaiff pobl eu gadael mewn amgylcheddau anniogel neu beryglus.  
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seiliedig ar y risg dros dro a aseswyd.  Roedd y rheolwr Un Pwynt Mynediad yn 

gallu goruchwylio'r holl atgyfeiriadau ac mae categorïau coch, melyn, gwyrdd ar 

gael i'r holl staff eu gweld ar fonitor sgrin fawr, sy'n atgyfnerthu mwy o 

dryloywder o ran y broses o wneud penderfyniadau. 

3.7 O ran yr atgyfeiriadau a wnaed yr wythnos sy'n gorffen 10 Chwefror 2017, 

gwnaed penderfyniad y byddai angen cynnal trafodaeth neu gyfarfod 

strategaeth diogelu ar gyfer 18 ohonynt – cynrychiolir hyn tua 7% o 

gysylltiadau.  Gwnaed penderfyniad o fewn 24 awr o ran 262 o'r 263 o 

gysylltiadau – roedd hyn yn dangos bod y trefniadau newydd yn effeithiol wrth 

benderfynu ar ymateb cychwynnol prydlon i ymholiadau. 

3.8 Roedd y Tîm Dyletswydd Argyfwng, a oedd yn cael ei gynnal gan y cyngor, yn 

darparu cymorth y tu allan i oriau a'i ddarparu ar y cyd ar draws ardaloedd Sir y 

Fflint a Sir Ddinbych.  Roedd protocolau gweithio wedi eu sefydlu'n dda ac 

roedd y staff y buom yn siarad â nhw yn brofiadol ac yn wybodus, a gwnaethant 

adrodd am fynediad at hyfforddiant cyfredol mewn perthynas â materion 

diogelu. 

3.9 Roedd trefniadau diogelu amlasiantaeth yn gweithio'n effeithiol ac roedd yr 

awdurdod lleol wedi sefydlu cydberthnasau da a oedd yn canolbwyntio ar leihau 

risg, yn enwedig gyda'r heddlu.  Roedd blaenoriaethau strategol diogelu gyda'r 

heddlu wedi'u halinio yn gyffredinol, ond dywedwyd wrthym fod materion gallu 

gweithredol yn codi o bryd i'w gilydd pan oedd archwiliadau yn cael eu cynnal 

ar y cyd.   

 

3.10 Gwelsom fod y rhan fwyaf o benderfyniadau strategaeth yn amserol, ond 

canfuom fod ansawdd y cofnodi yn amrywiol, gyda sawl un nad oedd yn cynnig 

tystiolaeth glir o ran cyfiawnhau'r penderfyniadau a wnaed.  Mewn un achos, 

aeth plentyn mewn perygl ar goll o'r cartref ar sawl adeg – ac er y cafwyd sawl 

trafodaeth strategaeth, ni chafodd cyfarfod strategaeth ei drefnu erioed.  O 

ganlyniad, ni roddwyd ystyriaeth amlasiantaeth strwythurol o ran risg a sut y 

gellid ei lleihau, a gwnaeth y plentyn barhau i fynd ar goll.  Gwnaeth yr 

awdurdod lleol fynegi ei hyder y bydd y trefniadau Un Pwynt Mynediad newydd 

yn mynd i'r afael â materion o'r fath, ond bydd angen ei fonitro'n barhaus er 

mwyn sicrhau gwelliant. 

Enghraifft achos o'r ffeil 

Roedd pryderon o ran y risg o esgeuluso plant yn cael eu rhannu'n gyflym 

gyda gweithwyr proffesiynol eraill, a oedd yn galluogi i benderfyniadau gael eu 

gwneud yn gyflym, ac ymatebion amserol. Roedd ymdrechion i ymgysylltu â 

rhieni yn briodol ac yn cael eu rheoli'n ofalus. Roedd y defnydd o broses yr 

Amlinelliad Cyfraith Gyhoeddus yn adlewyrchu hyn – roedd y gorchymyn gofal 

canlyniadol er budd a lles gorau'r plant.  
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3.11 Mae'n glir y byddai rhai penderfyniadau strategaeth wedi elwa o gael 

gwybodaeth gan ragor o ffynonellau yn hytrach na'r heddlu a'r gwasanaethau 

plant yn unig.  Roedd hyn yn arbennig o berthnasol lle y byddai gwybodaeth 

gan ffynonellau iechyd, addysg neu reoleiddio wedi cynnig ystod fwy a llwyfan 

cryfach o dystiolaeth, y gellid ei defnyddio i asesu risg dros dro a'r graddau 

ymateb yn well.  

3.12 Er bod yr awdurdod lleol a'i bartneriaid yn deall trothwyon diogelu, nid oedd rhai 

cyfarfodydd strategaeth yn cael eu cynnal mor gyflym ag y dylent, ac roedd y 

cofnodion mewn perthynas â sawl un yn rhy syml i nodi'r rhesymeg am 

benderfyniadau neu sut yr oedd risg wedi cael ei lleihau'n effeithiol.  Roedd y 

rhain yn cynrychioli'r eithriad, ond mae angen dulliau sicrhau ansawdd mwy 

cadarn a llwybrau archwilio cryfach ar ddogfennau diogelu allweddol o’r fath.   

3.13 Cafodd y Model Risg Thornton ei ategu gan nifer o becynnau cymorth, megis y 

gwerthusiad amodau cartref, sy'n cyfuno i gynnig trosolwg cwmpas eang o'r 

ffactorau risg i lywio'r broses asesu.  Defnyddiwyd y rhain yn briodol yn bennaf, 

yn enwedig mewn sefyllfaoedd mwy cymhleth, er bod nifer ohonynt yn gyfyng o 

ran eu cymhwyso ac yn llai holistaidd oherwydd hyn. 

 

Crynodeb o'r canfyddiadau 

 Roedd trefniadau diogelu corfforaethol yn gryfach ac roedd y gweithlu 

corfforaethol yn gallu goruchwylio materion plant sydd mewn perygl yn well ers 

adolygiad Swyddfa Archwilio Cymru yn 2015. 

 Roedd aelodau etholedig yn fwy gwybodus, a oedd yn eu galluogi i herio'n well 

yn ystod y broses craffu ar ddiogelu. 

 Roedd yr Un Pwynt Mynediad yn rhoi ymateb prydlon a strwythuredig i 

gysylltiadau, ac roedd y broses o wneud penderfyniadau yn fwyfwy cadarn gyda 

systemau gwell i gefnogi'r gwaith o flaenoriaethu ymateb.  

 Roedd y cofnodion o benderfyniadau strategol yn amrywio o ran ansawdd, gyda 

thystiolaeth o benderfyniadau a wnaed yn cael eu nodi'n anghyson ac yn 

annigonol. 

 Roedd penderfyniadau strategaeth yn eithrio gwybodaeth werthfawr gan gronfa 

eang o asiantaethau yn rhy aml. 

 Roedd dealltwriaeth eang o drothwyon diogelu, gyda threfniadau rhannu 

gwybodaeth a oedd yn cael eu hategu gan brotocolau lleol. 

 Gwelsom asesiad risg cynhwysfawr mewn nifer o sefyllfaoedd cymhleth a heriol, 

ond roedd yn llai holistaidd o ran rhai eraill, gyda chwmpas mwy cyfyngedig.   
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Argymhellion 

 Dylai penderfyniadau strategaeth gynnwys yr holl ffynonellau gwybodaeth 

perthnasol a bod â llwybr archwilio clir o ran penderfyniadau a wnaed. 

 Dylai cofnodion cyfarfodydd strategaeth fod yn destun i brosesau sicrhau 

ansawdd cryfach a chynnwys diffiniadau mwy eglur mewn perthynas â lliniaru 

risg. 
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Dimensiwn Allweddol 5: Arweinyddiaeth, rheolaeth a 

llywodraethu 

 

 

Yr hyn a welsom 

Cyfeiriad gwasanaethau 

4.1 Gwnaeth yr awdurdod lleol geisio datblygu gwasanaethau a oedd yn hyrwyddo 

lles ac yn grymuso pobl i gymryd mwy o reolaeth dros eu bywydau.  Roedd 

cynllun newydd y cyngor ar gyfer 2017 – 2022 yn hyrwyddo'r gwerthoedd hyn 

yn gryf, gan roi pwyslais clir ar atal, mynd i'r afael â thlodi, a rhoi blaenoriaeth i'r 

rhai mwyaf agored i niwed yn y gymdeithas.  

4.2 Fodd bynnag, nid oedd yr holl staff a phartneriaid yn ymwybodol o hyn, ac 

roedd angen i'r weledigaeth gorfforaethol o ran gofal cymdeithasol gael ei 

rhannu'n ehangach er mwyn sicrhau dealltwriaeth gyffredin mewn perthynas â'r 

cyfeiriad yr eir ynddo a pham y mae angen gwneud pethau'n wahanol er mwyn 

sicrhau canlyniadau cadarnhaol i bobl.  

4.3 Roedd cefnogaeth wleidyddol a chorfforaethol gref ar gyfer gwasanaethau plant 

ac adlewyrchwyd hyn yn yr ymrwymiad i amrywiaeth o wasanaethau ataliol sy'n 

cyfrannu'n sylweddol at ganlyniadau cadarnhaol i deuluoedd lleol.  

4.4 Roedd trefniadau arwain wedi cael eu cryfhau yn sylweddol o ganlyniad i 

ailbennu swyddogaeth y cyfarwyddwr statudol o fewn haen weithredol yr 

Yr hyn rydym yn disgwyl ei weld 

Mae trefniadau arweinyddiaeth, rheolaeth a llywodraethiant gyda'i gilydd yn sefydlu 

strategaeth effeithiol ar gyfer cyflenwi gwasanaethau a chanlyniadau o ansawdd da 

ar gyfer pobl. Mae bodloni anghenion pobl am wasanaethau o ansawdd yn ffocws 

clir ar gyfer cynghorwyr, rheolwyr a staff. Mae gwasanaethau’n cael eu harwain yn 

dda, mae'r rheolaeth yn glir, ac mae'r arweinyddiaeth yn gryf. Mae'r awdurdod yn 

gweithio gyda phartneriaid i gyflenwi cymorth, gofal a chefnogaeth i bobl. Mae 

gwasanaethau’n cael eu cynllunio a'u comisiynu i: wella canlyniadau ar gyfer pobl 

unigol; adlewyrchu angen y gymuned; a mynd i'r afael ag egwyddorion allweddol o 

fewn y boblogaeth leol. Mae gwaith gyda phartneriaid wrth lunio patrwm a 

chyflenwad gwasanaethau yn cael ei lywio gan safbwyntiau a phrofiadau pobl sy'n 

defnyddio'r gwasanaeth neu o bosibl bydd angen iddynt ddefnyddio'r 

gwasanaethau. Darperir gwasanaethau gan weithlu profiadol a medrus sy’n meddu 

ar gymwysterau addas ac sy'n gallu adnabod ac ymateb i anghenion mewn modd 

amserol ac effeithiol.  
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awdurdod lleol.  Roedd hyn, yn sicr, wedi sicrhau ffocws strategol gwell i 

faterion gwasanaethau plant, a phroffil uwch materion gofal cymdeithasol yn 

gyffredinol.    

4.5 Roedd aelodau etholedig wedi cael eu briffio'n dda o ran materion gofal 

cymdeithasol plant drwy ddigwyddiadau hyfforddi a gweithdai – ac roedd 

testunau diweddar wedi cynnwys rhianta corfforaethol, diogelu, cam-fanteisio’n 

rhywiol ar blant, y Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant, Deddf 

Cenedlaethau'r Dyfodol, ac asesiad anghenion y boblogaeth. 

 

 

4.6 Roedd systemau rheoli perfformiad yn cefnogi dadansoddiad strategol o 

effeithiolrwydd yr awdurdod lleol, er y byddent yn elwa ar ragor o gydbwysedd 

rhwng gwybodaeth feintiol ac ansoddol – byddai mwy o bwyslais ar yr olaf yn 

rhoi llais cryfach i'r rhai sy'n defnyddio gwasanaethau. 

Llunio gwasanaethau 

4.7 Roedd yr awdurdod lleol yn cydnabod nad oedd ei asesiad o anghenion y 

boblogaeth wedi cael ei ddatblygu digonol i lywio comisiynu strategol yn 

effeithiol ar lefel leol hyd yma.  Bydd hyn yn gofyn am sylw mwy penodol os 

yw'n mynd i wireddu a chynnal ei weledigaeth lefel uchel ar gyfer 

gwasanaethau ataliol gwell.  Bydd angen mapio anghenion penodol plant, pobl 

ifanc, teuluoedd a gofalwyr ifanc yn erbyn y ddarpariaeth gyfredol o 

wasanaethau gwybodaeth, cyngor a chymorth i fesur effeithiolrwydd, nodi 

bylchau, a llywio prosesau cynllunio.  

4.8 Roedd yr awdurdod lleol wedi datblygu rhai cydberthnasau gwaith adeiladol 

gyda phartneriaid, ac roedd enghreifftiau da o gomisiynu effeithiol, megis y 

Gwasanaeth Dychwelyd ac Atal, sy'n cael ei gomisiynu ar y cyd â'r 

Gwasanaethau Iechyd Meddwl Plant a'r Glasoed, ac yn cael ei ddarparu gan 

Gweithredu Dros Blant, sy'n darparu gwasanaeth gwerthfawr i blant gydag 

anghenion iechyd meddwl.    

4.9 Roedd llywodraethu o ran gweithgarwch ymgynghorol yn swyddogaeth 

gorfforaethol, ond nid oedd yn glir pa mor dda yr oedd hyn yn cefnogi 

cyfranogiad gofal cymdeithasol a blaenoriaethau ymgysylltu strategol.  Roedd y 

dystiolaeth o ran effaith yn anodd ei chanfod, ac roedd yn amlwg nad oedd yr 

egwyddorion cyd-gynhyrchu wedi datblygu digon hyd yn hyn – mae angen 

gwneud mwy o waith yn y maes hwn er mwyn sicrhau dull gweithredu cydlynol 

a grymuso pobl i gael rhagor o ddylanwad ar ddatblygiad gwasanaethau.    

Dyfyniad gan aelod etholedig 

“Mae aelodau etholedig yn cael eu hyfforddi'n rheolaidd mewn agweddau ar ofal 

cymdeithasol a diogelu plant, felly rydym yn weddol wybodus" 
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4.10 Gwnaeth yr awdurdod lleol dderbyn bod angen llais cryfach ar gyfer pobl leol 

sy'n dal eu safbwyntiau a'u profiadau yn fwy rheolaidd ac yn fwy cyson.  Er bod 

nifer o enghreifftiau pan oedd hyn wedi cael ei wneud yn dda, roedd yn aros y 

tu allan i weithgaredd y brif ffrwd yn rhy aml.   

4.11 Yn ystod y cyfnod rhwng mis Ebrill a mis Rhagfyr 2016, gwnaeth y 

gwasanaethau plant dderbyn deuddeg o gwynion, a oedd yn cynrychioli 

gostyngiad sylweddol ers y cyfnod yn 2014/15, pan gafwyd 35.  Ymhlith y rhain, 

nid aeth 11 ohonynt y tu hwnt i gam un, a dim ond un oedd yn ymwneud yn 

uniongyrchol â'r pwynt cysylltu ac atgyfeirio. Derbyniwyd 18 o ganmoliaethau yn 

ystod yr un cyfnod.  Roedd trefniadau da ar waith ar gyfer rhannu dysgu yn 

dilyn cwynion a chanmoliaethau hefyd.    

Y gweithlu 

4.12 Bu buddsoddiad sylweddol o ran adeiladu gwydnwch o fewn y gweithlu ac 

roedd hyn yn arwain at grŵp staff mwy sefydlog gyda lefelau salwch a throsiant 

is.  Mae data monitro diweddar yn cefnogi'r duedd hon, ond mae'r sefyllfa yn dal 

i fod yn fregus - yr her bydd cynnal y momentwm presennol.  Roedd rhan 

sylweddol o'r staff wedi cymhwyso'n gymharol ddiweddar ac mae angen i'r 

awdurdod lleol gadw eu gwasanaethau os yw'n mynd i ail-gydbwyso lefelau 

profiad o fewn y gweithlu. 

4.13 Bu cynnydd sylweddol o ran lleihau dibyniaeth ar staff asiantaeth i gyflenwi 

swyddi gwag, a gwnaeth yr ymgyrch recriwtio fwyaf diweddar ym mis Tachwedd 

2016 arwain at bob swydd a hysbyswyd yn cael ei llenwi.  Roedd hon wedi cael 

ei rhedeg ochr yn ochr â phwyslais cyson ar ddatblygu cydberthynas weithio 

gynhyrchiol gyda Phrifysgol Glyndŵr Wrecsam o ran darparu lleoliadau i 

fyfyrwyr. 

4.14 Roedd y staff yn gwerthfawrogi’r trefniadau ar gyfer cael cymorth gan reolwyr 

ac yn cael mynediad at oruchwyliaeth reolaidd, a gwnaethant siarad am 

amrywiaeth eang o gyfleoedd hyfforddiant ar gyfer eu datblygiad parhaus.  

Roedd y llwythi achos yn hylaw a dywedodd y staff y byddent yn hyderus i 

herio'r sefyllfa hon pe byddai'n newid.  Roedd adolygu arferion a myfyrio 

drostynt yn cael eu hannog fel mater o drefn, ac roedd hyn yn cael effaith 

bwysig ar ddatblygu diwylliannau tîm cefnogol cryf a oedd yn hyrwyddo dysgu 

gweithredol parhaus.  

 

Dyfyniad gan weithiwr awdurdod lleol 

"Rwyf wirioneddol yn gwerthfawrogi gallu dod nôl i'r swyddfa yn dilyn cyfnod 

anodd iawn a gallu trafod pethau gyda fy nghydweithwyr. Teimlaf fy mod yn 

gallu gwneud hynny a hyd yn oed rhannu lle y gallwn fod wedi gwneud pethau'n 

wahanol wrth edrych yn ôl, heb ddim diwylliant gweld bai" 
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Crynodeb o'r canfyddiadau 

 Roedd trefniadau arwain, rheolaeth a llywodraethiant yn cydymffurfio â 

chanllawiau statudol. 

 Roedd adlinio swyddogaeth y cyfarwyddwr statudol o fewn haen weithredol yr 

awdurdod lleol yn cynnig ysgogiad strategol corfforaethol cryfach o ran materion 

gofal cymdeithasol. 

 Roedd cefnogaeth wleidyddol gref ar gyfer ymyrraeth gynnar, ac mae ataliaeth yn 

ffurfio rhan allweddol o gynllun newydd y cyngor.  

 Roedd aelodau etholedig yn wybodus iawn ynghylch materion gofal 

cymdeithasol. 

 Nid oedd y dadansoddiad o anghenion y boblogaeth wedi cael ei ddatblygu 

ddigon i gefnogi gweithgaredd comisiynu'n effeithiol. 

 Nid oedd cyd-gynhyrchu wedi cael ei ymgorffori eto fel rhan o ymgysylltiad a 

gweithgaredd cyfranogi’r brif ffrwd. 

 Roedd polisïau recriwtio a chadw yn sicrhau mwy o sefydlogrwydd o fewn y 

gweithlu ac roedd y ddibyniaeth ar ddefnyddio staff asiantaeth yn gostwng.  

 Gwnaeth y staff siarad yn gadarnhaol o ran y trefniadau ar gyfer cael cymorth 

gan reolwyr a'r ymrwymiad parhaus i'w hyfforddiant a'u datblygiad. 

 

Argymhellion 

 Dylai'r weledigaeth gorfforaethol ar gyfer gofal cymdeithasol gael ei rhannu'n 

ehangach. 

 Dylai'r awdurdod lleol sicrhau bod comisiynu yn cael ei wreiddio mewn 

dealltwriaeth drwyadl o anghenion y boblogaeth leol, yn seiliedig ar ddata 

amcanestyniad cynhwysfawr a phroses ymgysylltu fwy ystyrlon. 
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Methodoleg 

Hunanasesu 

Cwblhaodd yr awdurdod hunanasesiad cyn cam gwaith maes yr arolygiad. Gwnaeth 

yr awdurdod roi tystiolaeth yn erbyn 'yr hyn rydym yn disgwyl ei weld' o dan bob 

dimensiwn allweddol a arolygwyd. Defnyddiwyd y wybodaeth i lunio manylion y 

meysydd i'w harchwilio yn ystod yr arolygiad.  

Gwnaethom ddewis samplau o 47 o achosion ar restr hir a roddwyd gan yr 

awdurdod lleol, a oedd yn gyson â maen prawf gydag 13 o gategorïau ac yn 

berthnasol i'r cyfnod rhwng 1 Ebrill a 9 Rhagfyr 2016. 

Gwaith maes 

Roeddem ar y safle yn Wrecsam yn ystod yr wythnosau'n dechrau 30 Ionawr ac 13 

Chwefror 2017.  

Gwnaethom adolygu 40 o achosion, ac roedd 22 ohonynt yn destun i olrhain achos 

manylach a oedd yn cynnwys cyfweliadau gyda gweithwyr yr awdurdod lleol a 

gweithwyr proffesiynol eraill.  

Gwnaethom gyfweld â saith o blant a/neu eu teuluoedd. 

Gwnaethom dreulio amser yn arsylwi ar y tîm Un Pwynt Mynediad yn gweithio. 

Gwnaethom gyfweld ag amrywiaeth o weithwyr yr awdurdod lleol, gan gynnwys 

uwch-swyddogion a'r cynghorydd arweiniol ar gyfer gwasanaethau plant.  

Gwnaethom gyfweld ag amrywiaeth eang o sefydliadau partner, a oedd yn cynnwys 

y sector statudol a'r trydydd sector hefyd. 

Gwnaethom edrych ar gwynion a chanmoliaethau a wnaed ynglŷn â gwasanaethau 

plant rhwng 1 Ebrill a 9 Rhagfyr 2016. 

Gellir gweld manylion pellach ynghylch y fframwaith ar gyfer arolygu, ymgysylltu ac 

adolygu perfformiad awdurdodau lleol yma: 

http://cssiw.org.uk/providingacareservice/our-inspections/how-we-inspect-local-

authorities/?skip=1&lang=cy 

Y Tîm Arolygu 

Roedd y tîm arolygu yn cynnwys pedwar Arolygydd AGGCC: 

 Prif arolygydd: Rob Gifford 

 Arolygwyr Cynorthwyol: Bobbie Jones, Christine Jones ac Angela Mortimer 

 

http://cssiw.org.uk/providingacareservice/our-inspections/how-we-inspect-local-authorities/?lang=en
http://cssiw.org.uk/providingacareservice/our-inspections/how-we-inspect-local-authorities/?lang=en
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Diolchiadau 

Hoffai AGGCC ddiolch i'r bobl a gyfrannodd at yr arolygiad hwn, rhieni a gofalwyr, 

staff a rheolwyr Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam, y darparwyr gwasanaeth, a'r 

sefydliadau partner, gan gynnwys y sector annibynnol a'r trydydd sector, am eu 

hamser, eu cydweithrediad a'u cyfraniadau at yr arolygiad hwn. 

 

 

 


