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Pwrpas a chefndir yr arolygiad: 
 
Cytunodd Rhondda Cynon Taf ac Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau 
Cymdeithasol Cymru (AGGCC) ar nifer o feysydd ar gyfer yr arolygiad hwn o 
wasanaethau plant. Gwnaed hyn ar sail nifer o adroddiadau allweddol, sef 
adroddiad blynyddol 2011/12 Cyfarwyddwr y Gwasanaethau Cymdeithasol, 
adolygiad blynyddol AGGCC a gwerthusiad perfformiad gan Rhondda Cynon Taf 
am 2011/12, a hefyd arolygiad Adolygiad Cenedlaethol AGGCC o Ganlyniadau i 
Blant mewn Angen a Phlant sy’n Derbyn Gofal a gynhaliwyd ym mis Tachwedd 
2012. Cynhaliwyd trafodaethau hefyd rhwng y ddwy asiantaeth, a nodwyd pedwar 
maes allweddol i’w harolygu:  

• Effaith ac effeithiolrwydd gwasanaethau ataliol ac ymyriad cynnar  
• Deall goblygiadau niferoedd uchel y plant ar y Gofrestr Amddiffyn Plant 

(CPR) a’r plant hynny sy’n derbyn gofal (LAC) gan yr awdurdod lleol 
• Gwaith y Timau Anabledd Plant (TAP) 
• Problemau gweithlu a gallu ar draws gwasanaethau rheng flaen 

 
Y dull a’r wybodaeth a gymerwyd i ystyriaeth: 
 
Gwasanaethau rheng flaen a’r canlyniadau i blant oedd canolbwynt yr arolygiad 
hwn, oedd yn edrych ar ymarfer ar sail y dystiolaeth a gasglwyd drwy’r canlynol:  

• darllen ffeiliau achos;   
• cyfarfodydd gydag unigolion, grwpiau o staff, a gydag uwch reolwyr;  
• trafodaeth gyda Chyfarwyddwr y Gwasanaethau Plant a gwybodaeth gan y 

cyngor; a   
• pheth arsylwi gwasanaeth a thrafod gyda rhieni a phlant.   

 
Roedd y ffeiliau achos a ddarllenwyd gan yr arolygwyr yn ymwneud ag 
atgyfeiriadau, plant ar y gofrestr amddiffyn plant a phlant oedd yn derbyn gofal gan 
yr awdurdod lleol. Roedd y sampl hefyd yn cynnwys plant ag anabledd. Roedd yr 
achosion a ddewiswyd yn agored i’r awdurdod lleol ac yn ymwneud â chyfnod 
penodol o amser yn hydref 2012.     
 
 
Crynodeb o’r canfyddiadau allweddol: 
 

• Ar sail y nifer o ffeiliau achos a ddarllenwyd gan yr arolygwyr ynghyd â’r 
arolygiad ei hun, roedd yr arolygwyr o’r farn fod y systemau’n gyffredinol yn 
hyrwyddo diogelu plant yn effeithiol.   

• Roedd hi’n rhy gynnar i fesur effaith y gwasanaethau ataliol ac ymyriad 
cynnar ar niferoedd y plant oedd yn dod i dderbyn gofal neu oedd yn mynd 
ar y gofrestr amddiffyn plant. Ceid rhai esiamplau o ymarfer da gan y Tîm 
Integredig Cymorth i Deuluoedd (TICD) a gwasanaeth y Tîm o amgylch y 
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Plentyn (TAT) gyda gwaith amlasiantaethol effeithiol a chanlyniadau gwell i 
blant. 

• Daeth yr arolygwyr i’r casgliad bod yr achosion yr oeddent wedi eu darllen, 
oedd yn destun gweithdrefnau amddiffyn plant neu blant oedd yn derbyn 
gofal, yn briodol. 

• Nid oedd swyddogaeth a chylch gorchwyl y Tîm Integredig Cymorth i 
Deuluoedd (TICD) o ran y timau ardal a’r Timau Anabledd Plant (TAP) wedi 
eu deall mewn ffordd gyson gan staff. Teimlad y staff oedd bod angen un 
pwynt atgyfeirio ar gyfer gwasanaethau TICD er mwyn sicrhau ymateb mwy 
cyson a buan.  

• Ceid anghysondeb rhwng y timau a gydag asiantaethau oedd yn bartneriaid 
o ran trothwyon a phenderfyniadau. Teimlai’r staff yn y tair ardal ddiffyg 
cysylltiad â’i gilydd ac â’r gweithlu ehangach. 

• Ystyriai’r staff fod angen cryfhau’r protocol rhwng y timau ardal a’r Timau 
Anabledd Plant ar gyfer ymateb i atgyfeiriadau amddiffyn plant a phryderon 
ynghylch plant anabl.   

• Soniai’r staff am ddiffyg cydlyniad a chyfathrebu effeithiol rhwng uwch 
reolwyr a staff. Teimlai nifer o reolwyr gwasanaethau a rheolwyr timau yn 
ddi-rym ac nad oeddent yn cael chwarae rhan effeithiol yn yr agenda o wella 
gwasanaethau plant. Ceid anfodlonrwydd a digalondid ymysg rhai staff a 
thimau, er bod yr ysbryd yn dda yn y Tîm Integredig Cymorth i Deuluoedd 
(TICD).  

• Roedd y pwynt cyflog sengl yn atyniadol i weithwyr cymdeithasol oedd 
newydd ymgymhwyso ac roedd yna raglen dda o sefydlu a hyfforddiant a 
datblygiad ar gyfer staff newydd. Chwaraeai mesurau o’r fath ran 
gadarnhaol mewn recriwtio staff oedd newydd ymgymhwyso.  

• Dywedodd rheolwyr timau, a gyfwelwyd, wrth yr arolygwyr mai hwy oedd y 
rheolwyr timau ar y cyflog isaf yng Nghymru a bod hyn, ochr yn ochr â’r lefel 
sengl o gyflog ar gyfer gweithwyr cymdeithasol, wedi ei gwneud yn anodd i’r 
awdurdod recriwtio rheolwyr timau a chadw gweithwyr cymdeithasol 
profiadol. 

• Adroddid bod beichiau gwaith yn drwm a theimlai rhai aelodau o staff fod 
swm a chymhlethdod y gwaith, yr oeddent yn ymgymryd ag ef, yn llethol. 

• Roedd y rhaglen flynyddol o hyfforddiant a datblygiad proffesiynol yn fuddiol 
i’r staff ym mlynyddoedd cynnar eu cyflogaeth yn yr awdurdod. Fodd 
bynnag, teimlai staff mwy profiadol fod cyfleoedd datblygiad proffesiynol 
iddynt hwy yn gyfyngedig. Roedd hyn mewn cyferbyniad â’r rhaglen helaeth 
ar gyfer staff y TICD.  

• Ceid rhai esiamplau da o oruchwyliaeth er bod yna anghysondebau ar 
draws y gwasanaethau plant, gyda rhai enghreifftiau o arferion a modelau 
goruchwylio gwael a/neu anaddas.  

• Roedd yr ICS a systemau eraill yn dal i gael eu gweld fel problem fawr iawn 
gan y staff o ran rheoli achosion.     
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Argymhellion: 
• Mae angen i’r awdurdod adolygu a datblygu cyfathrebu a chysylltiadau mwy 

effeithiol rhwng yr holl wasanaethau rheng flaen, y gwasanaethau ataliol a’r 
asiantaethau sy’n bartneriaid.  

• Dylid ceisio sicrhau bod mwy o gynrychiolwyr yr heddlu a’r gwasanaethau 
prawf yn mynychu cynadleddau cychwynnol amddiffyn plant.  

• Dylid adolygu a chryfhau’r protocol rhwng y timau ardal a’r timau anabledd 
plant ar gyfer ymdrin â phryderon amddiffyn plant sy’n ymwneud â phlant 
anabl.  

• Mae angen talu sylw parhaus i sicrhau lleoliadau mwy lleol a chost effeithiol 
fel rhan o ddull strategol yr awdurdod o ddarparu gwasanaeth cynaliadwy ar 
gyfer plant sy’n derbyn gofal. 

• Mae angen cysondeb mewn trothwyon a phenderfyniadau ar draws y 
gwasanaethau plant a gydag asiantaethau sy’n bartneriaid. At hynny, roedd 
angen i ymarfer, asesiadau a chynllunio gofal fod yn fwy cyson blentyn-
ganolog. 

• Mae hefyd angen mwy o gysondeb wrth weithio gyda’r gwasanaethau 
cymdeithasol i oedolion, yn enwedig gyda golwg ar drefniadau trosiannol 
mwy effeithiol ar gyfer pobl ifanc anabl.   

• Gyda golwg ar gynllunio’r gweithlu, mae angen adolygiad sylfaenol os yw 
sefydlogrwydd timau a rheolwyr timau i dderbyn sylw effeithiol. Mae hyn yn 
cynnwys adolygu’r pwynt cyflog sengl i weithwyr cymdeithasol a’r raddfa 
gyflogau ar gyfer rheolwyr timau. Dylai’r awdurdod hefyd ystyried maint y 
timau ardal a beichiau gwaith y staff.   

• Mae angen gwella a datblygu system TG sy’n addas i’r diben, fel y nodwyd 
yn adolygiad diweddar AGGCC o Blant mewn Angen a Phlant sy’n Derbyn 
Gofal. 

 
Yr arferion da a’r mentrau newydd a ganfuwyd: 

• Gwelwyd sylfaen gadarn o waith cymdeithasol a rheolaeth achosion da, y 
gellid adeiladu ymhellach arni i wneud gwelliannau mewn gwaith sy’n 
canolbwyntio ar y plentyn. I gefnogi hyn ceir rhai partneriaethau effeithiol, o 
ran strategaeth ac ymarfer, gydag amrywiaeth o wasanaethau sy’n arloesol 
ac ar gael yn lleol. 

• Mae gan yr awdurdod record dda o fabwysiadu dull arloesol o ddatblygu a 
gwella gwasanaethau ac ymarfer mewn ffordd strategol, gan ddefnyddio 
gwerthusiad sy’n seiliedig ar adolygiad mewnol ac allanol ynghyd â 
thystiolaeth, er mwyn cyflawni newid mewn gwasanaethau a sicrhau 
canlyniadau gwell i blant a theuluoedd. Yn tanategu hyn mae strategaeth 
gomisiynu gadarn a fframwaith ymarfer Teuluoedd yn Gyntaf. 

• Datblygwyd dull strategol o leihau nifer y plant y mae’r awdurdod yn gofalu 
amdanynt a darparu lleoliadau mwy lleol fel rhan o gyllideb tymor canolig 
sy’n gynaliadwy’n ariannol. Mae’r Bwrdd Rhianta Corfforaethol yn cyflawni 

4 
 



gwaith craffu gwybodus ac yn hyrwyddo buddiannau’r plant sy’n derbyn 
gofal.  

 
Y peryglon a nodwyd: 

• Mae perygl gwanhau effeithiolrwydd y Gwasanaeth Integredig o Gymorth i 
Deuluoedd, a’i gyfraniad i sicrhau gwell canlyniadau i blant agored i niwed, 
os na chaiff strategaeth glir o newid a chyfathrebu ei sefydlu, er mwyn 
sicrhau bod y gwasanaethau ataliol wedi eu halinio’n effeithiol gyda 
gwasanaethau plant eraill ac asiantaethau sy’n bartneriaid.  

• Mae modd hefyd i fethiant i fynd i’r afael â throthwyon a phenderfyniadau, 
gan sicrhau cysondeb ar draws y gwasanaethau plant a gydag asiantaethau 
sy’n bartneriaid, beryglu’r canlyniadau i blant a’u teuluoedd.   

• Mae nifer uchel y plant sy’n derbyn gofal, a chost lleoliadau, yn gosod 
pwysau ariannol sylweddol, os nad anghynaladwy o bosibl, ar yr awdurdod.  

• Gallai swyddi staff sy’n aros yn wag dros dymor hir, o ganlyniad i fethu â 
chadw gweithwyr cymdeithasol profiadol neu recriwtio rheolwyr timau, fod yn 
fygythiad i ymarfer diogel o fewn gwasanaethau plant. 

• Heb strategaeth gweithlu effeithiol gellir cael rhagor o ansefydlogrwydd yn y 
gweithlu. Oherwydd hyn, dylid ystyried adolygiad brys o delerau ac amodau 
gweithwyr cymdeithasol a rheolwyr timau, gwell cyfleoedd hyfforddiant a 
datblygiad ynghyd â threfniadau goruchwylio mwy effeithiol. 

 
Meysydd i AGGCC eu dilyn yn y dyfodol: 

• Dilyn yr argymhellion uchod, fel y gyrwyr allweddol i sicrhau gwelliant 
parhaus ar draws y gwasanaethau plant, drwy gyfarfodydd ymgysylltu. 

• Gweithio gyda’r awdurdod er mwyn deall yn well pam y mae niferoedd y 
plant, sy’n destun gweithdrefnau amddiffyn plant a’r rheiny sy’n derbyn gofal 
gan yr awdurdod, mor uchel. 

 
1.   Effaith ac effeithiolrwydd y gwasanaethau ataliol ac ymyriad cynnar: 
 
Mae’r TICD yn gweithio gyda theuluoedd lle mae camddefnyddio sylweddau gan 
rieni neu ofalwyr yn creu risg sylweddol i’w plant. Fodd bynnag, er ei bod yn rhy 
gynnar i gasglu tystiolaeth i effaith TICD, o ran sicrhau gostyngiad amlwg yn 
niferoedd y plant sy’n dod i ofal yr awdurdod neu’r plant hynny sy’n destun achos 
llys amddiffyn plant, roedd yna dystiolaeth o beth gwaith ataliol effeithiol.     
 
Gwnaed 84 o atgyfeiriadau i’r TICD yn ystod 2012/13 ac o’r rhain roedd 73 ar gyfer 
RhCT. Aeth oddeutu hanner y teuluoedd, a gwblhaodd y cyfnod dwys cychwynnol, 
ymlaen i dderbyn ymyriad gwasanaeth dwys. Roedd yr adborth gan deuluoedd a 
gweithwyr proffesiynol yn gadarnhaol. Teimlai’r rhieni eu bod wedi cael llais, bod 
eu cynnydd yn cael ei gydnabod gan y gweithwyr proffesiynol, a bod gwasanaeth y 
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TICD wedi rhoi amser iddynt fyfyrio ar ba newidiadau allweddol yr oedd angen 
iddynt eu gwneud yn eu bywydau.  
 
Defnyddid asesiad parhaus gan y teuluoedd a’r gweithwyr cymdeithasol fel ei 
gilydd i fesur y ‘pellter a deithiwyd’, oedd yn rhoi dealltwriaeth well i deuluoedd o ba 
newidiadau yr oedd angen iddynt eu gwneud a pha mor llwyddiannus yr oeddent o 
ran cyflawni newid. Ar draws gwasanaeth TICD RhCT/Merthyr Tudful i gyd, fe 
lwyddodd 35% yn well na’u nod, fe wnaeth 33% gyrraedd eu nod ac roedd 32% o 
deuluoedd heb gyrraedd y nod yr oeddent wedi ei gosod. O ran camddefnydd o 
sylweddau gan rieni, fe wnaeth 53% leihau eu camddefnydd o sylweddau, fe 
wnaeth 27% sefydlogi eu defnydd ac adroddodd 20% am gynnydd mewn 
camddefnyddio sylweddau.   
 
Roedd mesurau canlyniadau cadarnhaol yn cynnwys nifer y plant oedd yn derbyn 
gofal gan yr awdurdod a gafodd eu dychwelyd adref, y nifer y tynnwyd eu henwau 
oddi ar y gofrestr amddiffyn plant a nifer y plant mewn angen yr aseswyd nad oedd 
arnynt angen gwasanaeth gan yr awdurdod mwyach. Roedd y fath newid mewn 
statws, yn enwedig i’r plant hynny nad oeddent bellach yn derbyn gofal a’r rheiny 
nad oeddent ar y gofrestr amddiffyn plant mwyach yn arwain at arbedion i’r 
awdurdod a chanlyniadau cadarnhaol i’r plant. 
 
Gwelodd yr arolygwyr staff yn gweithio mewn ffordd onest a pharchus gyda rhieni 
a’u plant yn y rhaglen Cryfhau Rhianta. Dywedai rhieni a phlant o’r grŵp fod y 
sesiynau ar y cyfan yn gwneud gwahaniaeth cadarnhaol iddynt. Fodd bynnag, ar 
gyfer rhai cyrsiau rhianta, roedd hyd at 25 o deuluoedd yn disgwyl am wasanaeth, 
gan nad oedd proses flaenoriaethu nac asesiad trothwy wedi ei sefydlu. Ar gyfer 
gwasanaethau eraill gan y TICD roedd rhestr aros o hyd at 8 wythnos. At hynny, ni 
châi rhai ceisiadau am wasanaethau ymyriad cynnar eu derbyn ond o ardaloedd 
Dechrau’n Deg. Teimlai rhai staff fod hyn braidd fel loteri godau post gan nad oedd 
yn seiliedig ar angen.   
 
Roedd angen cyfleu swyddogaeth a maes gorchwyl y TICD yn well i dimau ardal, 
Timau Anabledd Plant ac asiantaethau eraill. Mynegwyd pryder gan dimau ardal a 
Thimau Anabledd Plant ynglŷn â’r diffyg cysondeb yn ymateb y TICD. Byddent yn 
croesawu pwynt atgyfeirio sengl ar gyfer y gwasanaethau er mwyn sicrhau ymateb 
mwy cyson a buan. Cytunai staff o fewn y TICD yr un modd y byddai dull felly’n 
gymorth iddynt hwythau yn y dyfodol. 
 
Cawsai’r gwasanaethau ataliol o fewn RhCT eu cynorthwyo yn y blynyddoedd 
diwethaf gan raglen Teuluoedd yn Gyntaf, lle roedd amrywiaeth o wasanaethau 
ymyriad cynnar a gwasanaethau cefnogi ar gael i blant agored i niwed a phlant 
mewn angen. Fe wnaeth datblygu partneriaethau Canopi, ar draws RhCT, alluogi 
asiantaethau i ddarparu gwasanaethau cefnogi cymunedol, lleol i blant a 
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theuluoedd. Mae’r ‘Tîm o amgylch y Teulu’ (TAT) yn ategu hyn drwy ddarparu 
adnoddau i wneud gwaith dwys gyda phlant agored i niwed a’u rhieni/gofalwyr a 
gwelsom ganlyniadau cadarnhaol lle roedd hyn yn digwydd. 
 
Meysydd cynnydd: 
 

• Roedd rhai enghreifftiau o arferion da o fewn y TICD a TAT gyda chymorth 
ac ymyriadau effeithiol yn rhan o drefniadau cynllunio gofal i sicrhau 
canlyniadau gwell i blant.  

• Roedd yna grŵp o staff profiadol oedd yn meddu ar gymwysterau cynyddol 
uchel, gydag adnoddau da, o fewn y TICD, ac roedd rhai o’r rhain yn cymryd 
rhan mewn darparu hyfforddiant i staff yn RhCT.  

 
Blaenoriaethau ar gyfer gwella: 
 

• Mae angen i’r awdurdod ddatblygu cyfathrebu a chysylltiadau mwy effeithiol 
rhwng yr holl wasanaethau rheng flaen a’r gwasanaethau ataliol a gydag 
asiantaethau sy’n bartneriaid, yn enwedig wrth i’r Gwasanaeth Integredig 
Cymorth i Deuluoedd (GICD) symud tuag at fwy o integreiddio mewn 
ymarfer a gwasanaeth.  

• Roedd angen pwynt atgyfeirio sengl ar gyfer gwasanaethau’r TICD er mwyn 
sicrhau ymateb mwy cyson a buan.  

 
Risgiau: 
 

• Gallai diffyg strategaeth glir o newid a chyfathrebu, ar gyfer integreiddio 
busnes ataliol a busnes rheng flaen craidd, beryglu arfer gorau.  

  
 
2. Deall goblygiadau niferoedd uchel y plant ar y Gofrestr Amddiffyn Plant a’r 
plant hynny sy’n derbyn gofal gan yr awdurdod lleol 
 
Amddiffyn Plant 
 
Roedd nifer y plant ar y gofrestr amddiffyn plant wedi codi o flwyddyn i flwyddyn, o 
276 yn 2009 i 420 yn 2011/2012. Roedd y fath gynnydd yn y niferoedd wedi gosod 
straen sylweddol ar allu ac adnoddau staff rheng flaen. Am y cyfnod o fis Ebrill hyd 
ddiwedd mis Rhagfyr 2012, roedd 405 ar y gofrestr amddiffyn plant, i lawr o 480 yn 
Awst 2012, gostyngiad o dros 15%.   
 
Dywedai’r awdurdod fod yr holl blant ar y gofrestr amddiffyn plant wedi eu dyrannu 
i weithiwr allweddol. Roedd mwyafrif y gweithwyr allweddol yn weithwyr 
cymdeithasol cymwysedig ond roedd nifer fechan, ond anhysbys, o blant wedi eu 
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dyrannu i staff nad oeddent yn weithwyr cymdeithasol cymwysedig, sef rheolwyr 
asesu gofal fel arfer (RhAG). Mae angen i’r awdurdod fynd i’r afael â’r mater hwn 
fel blaenoriaeth er mwyn sicrhau y gellir dyrannu’r holl achosion amddiffyn plant i 
weithwyr cymdeithasol. 
Codwyd pryderon gan nifer o staff fod rhai rheolwyr timau’n gweithredu mewn 
ffordd ‘wrth risg’, gan geisio cofrestru plentyn ar y gofrestr amddiffyn plant fel dull o 
ddileu’r cyfrifoldeb dros wneud penderfyniad. Ni allai’r arolygwyr weld tystiolaeth y 
naill ffordd na’r llall i’r pryderon hyn. Fodd bynnag, yr hyn oedd yn broblem i lawer 
o’r staff oedd bod plentyn, pan ddeuai oddi ar y gofrestr, yn dod yn ‘blentyn mewn 
angen’ a’i achos yn cael ei ailddyrannu a hynny’n aml i rywun nad oedd yn weithiwr 
cymdeithasol cymwysedig, hyd yn oed er bod yr achos yn parhau’n gymhleth ac o 
bosibl yn heriol. 
   
Ymunodd Byrddau Diogelu Plant RhCT a Merthyr Tudful yn ddiweddar i ffurfio 
Bwrdd Diogelu Plant Cwm Taf (BDPCT). Yn dilyn yr Adolygiad Achos Difrifol (AAD) 
a gynhaliwyd ym mis Rhagfyr 2011, ymddiriedodd y BDPCT y dasg o archwilio 
cynadleddau amddiffyn plant, cynlluniau amddiffyn plant a chyfarfodydd grwpiau 
craidd i’w Is-grŵp Sicrhau Ansawdd (IGSA). Canfu’r archwiliad fod presenoldeb ac 
adroddiadau da gan staff ysgol ac ymwelwyr iechyd yn y cynadleddau amddiffyn 
plant cychwynnol. Dangosai ffeiliau achos ddiffyg amlwg presenoldeb 
cynrychiolwyr yr heddlu a’r gwasanaeth prawf yn y cynadleddau hyn a diffyg 
cyflwyno adroddiadau clir. Roedd hyn yn destun pryder yng ngoleuni amlder yr 
achosion o rieni’n camddefnyddio alcohol a/neu gyffuriau a’r gamdriniaeth 
ddomestig gysylltiedig ac effaith hynny ar blant. Mae angen i’r BDPCT geisio 
cynyddu presenoldeb cynrychiolwyr yr asiantaethau hyn mewn cynadleddau achos 
amddiffyn plant cychwynnol a chynadleddau adolygu. Dylid ystyried hefyd datblygu 
cytundeb ynghylch presenoldeb yr asiantaethau hyn mewn cyfarfodydd grwpiau 
craidd penodol, e.e. achosion manteisio ar blant er mwyn elw. 
 
Teimlai’r staff nad oedd y protocol ar gyfer ymateb i atgyfeiriadau/pryderon 
amddiffyn plant oedd yn ymwneud â phlant anabl, rhwng y timau ardal a’r timau 
anabledd plant, yn cael ei ddilyn yn gyson nac yn cael ei reoli’n effeithiol. Ceid 
enghreifftiau o wybodaeth allweddol heb gael ei rhannu rhwng timau, gan gynnwys 
cofnodion cyfarfodydd strategaeth a chofnodion grwpiau craidd, ac roedd dryswch 
ar adegau ynglŷn â phwy oedd yn gyfrifol am wneud penderfyniadau allweddol. At 
hynny, adroddai staff fod y system ddi-bapur, newydd yn y Timau Anabledd Plant 
yn ei gwneud yn anodd olrhain y penderfyniadau a wnaed ac adeiladu hanes 
achos. Teimlai timau ardal fod yna anghysondeb ym mhrydlondeb yr ymateb a/neu 
ansawdd y gwaith gan y ddau Dîm Anabledd Plant, o ran plant anabl oedd yn 
destun achosion llys. Dylai’r awdurdod ei sicrhau ei hun fod y sgiliau a’r profiad 
angenrheidiol ar gael yn y Timau Anabledd Plant i amddiffyn yn briodol a hyrwyddo 
lles plant anabl, yr ystyrir eu bod mewn perygl o niwed posibl. 
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Plant sy’n Derbyn Gofal 
 
Nifer y plant oedd yn derbyn gofal gan yr awdurdod yn ystod 2011/12 oedd 595, ac 
ar raddfa o 118.8 y 10,000 o blant roedd y nifer y pumed uchaf yng Nghymru. 
Mae’r awdurdod yn credu bod y niferoedd hyn yn adlewyrchu’r lefelau uchel o 
amddifadedd a thlodi sy’n bodoli yn RhCT.   
 
Ar ddiwedd Rhagfyr 2012, o’r 624 o blant oedd yn derbyn gofal, roedd 70% 
ohonynt wedi eu dyrannu i weithwyr cymdeithasol, gyda’r gweddill, fel rheol, wedi 
eu dyrannu i reolwyr asesu gofal. A derbyn cymhlethdod achosion plant sy’n 
derbyn gofal, a’r newid posibl yn eu statws gofal, eu lleoliad a’u trefniadau 
cynllunio, mae angen i’r awdurdod fynd ati gyda mwy o frys i gynyddu niferoedd y 
plant sy’n derbyn gofal a ddyrennir i weithwyr cymdeithasol. 
 
Roedd yr awdurdod wedi cryfhau’n sylweddol ei drefniadau ar gyfer y rhai oedd yn 
gadael gofal, o ran trefniadau llety a chymorth addas, yn unol â dyfarniad 
Southwark.     
 
Eglurai adroddiad blynyddol y Cyfarwyddwr Corfforaethol am 2011/12 yr heriau 
fydd yn wynebu’r awdurdod yn y misoedd a’r blynyddoedd i ddod, yn enwedig o 
ran nifer y plant sy’n dod i dderbyn gofal gan yr awdurdod. Adroddwyd bod 
gorwariant o £2.232 miliwn yng nghyllideb y Plant sy’n Derbyn Gofal ar ddiwedd 
Rhagfyr 2012, gostyngiad o ryw £400,000 o’r chwarter blaenorol. Nodwyd bod a 
wnelo’r pwysau costau allweddol ar gyfer 2012/13 â chostau lleoliadau unigol uwch 
y 210 o blant a osodwyd gyda darparwyr annibynnol, o’u cymharu â chostau’r 272 
o blant sy’n derbyn gofal a osodwyd gyda rhieni maeth yr awdurdod lleol. 
 
Bu’r awdurdod yn gweithio’n galed i fynd i’r afael â heriau o’r fath mewn modd 
strategol mewn nifer o gyfeiriadau gan gynnwys: 

• Sefydlu panel lleoliadau oedd yn ceisio rheoli derbyniadau a monitro 
lleoliadau plant sy’n derbyn gofal yn erbyn y canlyniadau. 

• Gwelliant pellach i’r gwasanaeth maethu i sicrhau nifer fwy o ofalwyr maeth 
mewnol.  

• Grŵp adolygu gofal preswyl, yn adolygu lleoliadau preswyl gyda golwg ar 
osod plant, lle mae hynny o’r budd mwyaf iddynt, yn ôl mewn lleoliadau mwy 
lleol.  

• Datblygu strategaeth breswylio a llety. 
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Yn ychwanegol at yr uchod cafwyd datblygiad diweddar y Gwasanaeth Ymateb 
Ymyrryd yn Gyflym. Er mai dim ond ers ychydig o wythnosau yr oedd y 
gwasanaeth wedi bod yn rhedeg, ei nod oedd gostwng nifer y plant oedd yn dod i 
dderbyn gofal a sicrhau bod y plant sy’n derbyn gofal yn aros am gyn lleied o 
amser ag sydd modd. Bydd AGGCC yn monitro cynnydd ac effaith y gwasanaeth 
newydd. 
Comisiynwyd adroddiad ar y trefniadau diogelu ar gyfer plant sy’n derbyn gofal ar 
ran Bwrdd Diogelu Plant Cwm Taf (BDPCT) gan Gyfarwyddwr y Gwasanaethau 
Plant. Roedd hyn yn dilyn cais gan Brif Arolygydd AGGCC am gadarnhad bod gan 
y plant sy’n derbyn gofal gynlluniau gofal addas yn eu lle a bod yr awdurdod yn 
ymweld ac yn adolygu. Roedd yr adroddiad, a gwblhawyd gan Bennaeth Diogelu 
RhCT ym mis Rhagfyr 2012, yn drwyadl ac yn cynnwys dadansoddiad da. Roedd 
yna ddeuddeg argymhelliad i BDPCT a’r asiantaethau sy’n bartneriaid iddo 
weithredu arnynt. Bydd y Bwrdd, y Bwrdd Rhianta Corfforaethol a Phwyllgorau 
Craffu’r aelodau etholedig yn monitro’n fanwl pa mor effeithiol y gweithredir 
argymhellion yr adroddiad. 
 
Roedd y Bwrdd Rhianta Corfforaethol yn chwarae rhan bwysig ac effeithiol o ran 
craffu ac o ran hyrwyddo buddiannau plant oedd yn derbyn gofal gan yr awdurdod. 
Derbyniai’r Bwrdd adroddiadau rheolaidd am arolygiadau rheoliadol AGGCC ar ei 
wasanaethau maethu a mabwysiadu ac ar ei gartrefi preswyl i blant. At hynny, 
derbyniai’r Bwrdd adroddiadau am ymweliadau, a wnaed gan ymwelydd profiadol 
ac annibynnol, â’i gartrefi plant, oedd yn rhoi golwg wybodus a phlentyn ganolog ar 
yr ymweliadau. Roedd gan y Bwrdd Rhianta Corfforaethol ran ganolog yn nathliad 
blynyddol y gwobrau i blant sy’n derbyn gofal, lle roedd uwch aelodau etholedig yn 
bresennol a’r Cyfarwyddwr Corfforaethol dros y Gymuned a Gwasanaethau Plant, 
oedd yn adlewyrchu ymrwymiad yr holl awdurdod i’r plant y mae’n gofalu 
amdanynt. 
  
Meysydd Cynnydd: 
 

• Mae yna ymarfer gwaith achos medrus ac effeithiol yn mynd ymlaen. Ceir 
tystiolaeth o weithio gyda theuluoedd cymhleth a heriol, gan sicrhau 
canlyniadau gwell a diogelach i blant. Câi hyn ei gynorthwyo gan 
wasanaethau arloesol ac effeithiol ynghyd â threfniadau gwaith a 
phartneriaeth da gydag asiantaethau statudol a gwirfoddol.   

• Ceir dull sy’n canolbwyntio ar leihau nifer y plant sy’n dod i dderbyn gofal; 
lleihau’r amser y mae plant yn aros mewn gofal, a darparu lleoliadau sy’n 
lleol ac yn gost effeithiol.   

• Mae yna wasanaethau cyfreithiol mewnol, effeithiol, yn eu lle sy’n gymorth i 
ymyrryd yn fuan er mwyn sicrhau ymarfer diogel a gwell canlyniadau i blant 
sy’n agored i niwed. 
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Blaenoriaethau ar gyfer gwella: 
   

• Mae angen mwy o gysondeb wrth ddefnyddio trothwyon a gwneud 
penderfyniadau ar draws y gwasanaethau plant a gydag asiantaethau sy’n 
bartneriaid. At hynny, mae angen i ymarfer, asesiadau a chynllunio gofal fod 
yn fwy cyson blentyn-ganolog. 

• Mae angen sicrhau bod y plant, sy’n dod oddi ar y gofrestr amddiffyn plant, 
yn derbyn gwasanaeth plant mewn angen diogel gan weithiwr cymdeithasol. 

• Mae angen sicrhau bod plant sy’n derbyn gofal yn cael eu dyrannu i 
weithwyr cymdeithasol. 

• Mae angen rhoi sylw parhaus i sicrhau lleoliadau, sy’n fwy lleol a chost 
effeithiol, fel rhan o ddull strategol yr awdurdod i ddarparu gwasanaeth 
cynaliadwy i blant sy’n derbyn gofal.   

 
Y peryglon:     
 

• Mae diffyg presenoldeb personél asiantaethau allweddol a diffyg darparu 
adroddiadau clir ar gyfer cynadleddau amddiffyn plant, yn golygu y gall plant 
a rhai rhieni fod dan anfantais. 

• Byddai methiant i fynd i’r afael â throthwyon a phenderfyniadau, a sicrhau 
eu bod yn gyson ar draws y gwasanaethau plant a gydag asiantaethau sy’n 
bartneriaid, yn peryglu ymarfer gorau ac ymarfer diogel. 

• Mae nifer uchel y plant sy’n derbyn gofal, a chost lleoliadau, yn gosod 
pwysau ariannol sylweddol, os nad anghynaladwy o bosibl, ar yr awdurdod.  

 
 
3.  Gwaith y Timau Anabledd Plant 
 
Roedd yna dystiolaeth o weithio effeithiol mewn partneriaeth gydag asiantaethau 
eraill, gan gynnwys iechyd, addysg ac asiantaethau arbenigol eraill. Buasai 
gwelliant diweddar mewn ymarfer gweithio ar y cyd effeithiol rhwng y Timau 
Anabledd Plant a Gwasanaethau Iechyd Meddwl Plant a Phobl Ifanc (CAMHS). 
Roedd prinderau diweddar yn y gwasanaeth, yn enwedig tynnu’n ôl y nyrsys 
clinigol a’r gwasanaethau seicoleg ymddygiad, gan gynnwys plant ar sbectrwm 
awtistiaeth a’r rheiny ag anawsterau ymddygiad, wedi gosod straen ychwanegol ar 
rieni a gofalwyr. Mewn rhai achosion teimlai staff y Timau Anabledd Plant y gallai 
hyn fod wedi cyfrannu at broblemau amddiffyn plant posibl a/neu blant yn dod i 
dderbyn gofal. 
 
Roedd staff gwaith cymdeithasol yn y Timau Anabledd Plant yn cario beichiau 
achosion o hyd at 30 achos, oedd yn cynnwys plant mewn angen, plant oedd yn 
destun gweithdrefnau amddiffyn plant a phlant oedd yn derbyn gofal gan yr 
awdurdod. Roedd cysylltiadau da gyda gwasanaethau cymdeithasol oedolion, gan 
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gynnwys lle roedd angen eu mewnbwn o ran gwaith achos ac asesiadau rhianta, 
er bod angen mwy o fewnbwn ac ymgysylltiad gan y gwasanaethau iechyd meddwl 
oedolion. At hynny, roedd angen mwy o gysondeb mewn cynllunio a rheoli 
gwasanaethau trosiannol rhwng Timau Anabledd Plant a gwasanaethau oedolion. 
Roedd hyn yn neilltuol o allweddol i bobl ifanc ag anghenion cymhleth, lluosog ac, 
ar brydiau, heriol, gan gynnwys y rheiny oedd yn derbyn cyllid gan asiantaeth oedd 
yn bartner ar gyfer anghenion gofal iechyd parhaus. 
Roedd y plant, oedd yn defnyddio’r gwasanaethau cyswllt teuluol neu arhosiad 
preswyl byr oedd ar gael, yn cael adolygiad o’u hanghenion bob chwe mis, dan 
gadeiryddiaeth Swyddogion Adolygu Annibynnol. Roedd rhestri aros am y 
gwasanaeth cymorth i deuluoedd a’r gwasanaethau therapi galwedigaethol, sef 65 
o deuluoedd am yr olaf. Mae’r cyfle i gael mynediad at gynlluniau chwarae i blant 
ag anabledd corfforol yn awr ar gael drwy Wasanaeth y Blynyddoedd Cynnar a 
Chymorth i Deuluoedd. Bydd ar yr awdurdod a’i bartneriaid eisiau monitro’r 
adnoddau a’r ddarpariaeth ar gyfer yr holl wasanaethau hyn. Roedd yna 110 o 
blant anabl, oedd yn derbyn taliadau uniongyrchol, ar ddiwedd Rhagfyr 2012. 
 
Roedd y staff a’r rheolwyr yn y tair ardal ac yn y Timau Anabledd Plant yn 
cydnabod yr anghysondeb rhwng y timau o safbwynt y penderfyniadau a wneid 
ganddynt. Gwnaed sylwadau ynghylch anghysondebau o’r fath yn y 
penderfyniadau a’r trothwyon gan staff a rheolwyr eraill yn ogystal â Swyddogion 
Adolygu Annibynnol amddiffyn plant a phlant sy’n derbyn gofal. Mae angen i’r 
awdurdod sicrhau bod meini prawf clir a dangosadwy i drothwyon a 
phenderfyniadau wedi eu sefydlu ar gyfer ei staff a’r asiantaethau sy’n bartneriaid. 
 
Ffeiliau Achos  
 
Ystyriodd AGGCC ddeg ar hugain o ffeiliau achos yn ystod yr arolygiad. Roedd 
llawer o’r achosion yn gymhleth a heriol ac roedd y rheolwyr achosion wedi ymdrin 
yn fedrus â’r rhain. Ni chyfeiriodd y tîm arolygu at yr un achos fel un oedd yn 
destun pryder ac yn galw am weithredu a/neu ymyrryd ar unwaith, neu un yr oedd 
angen i’r awdurdod ei adolygu. At hynny, teimlai’r arolygwyr fod y camau a 
gymerwyd yn yr holl achosion a welwyd, lle roedd plant yn destun achos amddiffyn 
plant neu yn derbyn gofal gan yr awdurdod, yn gamau priodol.   
 
Cafwyd rhai enghreifftiau o arfer da, a daeth yr arolygwyr â’r gwaith hwn i sylw 
Cyfarwyddwr y Gwasanaethau Plant. Roedd hyn yn cynnwys gwaith plentyn-
ganolog, oedd yn gosod llais, profiad ac anghenion y plentyn wrth ganol y gwaith 
a’r camau a gymerwyd gan y gweithiwr cymdeithasol a’r cydweithwyr oedd yn ei 
gynorthwyo gyda’i waith achos. Roedd yna, fodd bynnag, achosion lle roedd 
ansawdd y gwaith yn llai cadarn a lle roedd angen gwelliant er mwyn sicrhau bod y 
gwaith o reoli achos ac ymyrryd yn canolbwyntio’n fwy pendant ar y plentyn. 
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Amrywiol hefyd oedd ansawdd asesiadau cychwynnol a chraidd. Yn ystod 
trafodaeth gyda’r staff, roeddent hwy’n dyfynnu problemau gallu, ynghyd â 
chydymffurfio â dangosyddion perfformiad, fel y rhesymau gwaelodol am y 
dirywiad yn ansawdd y gwaith. Cafodd hyn ei gydnabod mewn adroddiad gan 
Bennaeth Diogelu yn 2011, oedd yn dangos, er bod asesiadau craidd yn cael eu 
cwblhau’n fwy amserol, bod angen i’r awdurdod fynd i’r afael ag ansawdd. Fel y 
dangosir yn adroddiad Plant mewn Angen diweddar AGGCC yn ogystal ag yn yr 
adroddiad hwn, gwaith sy’n dal i fynd yn ei flaen yw gwelliant o’r fath. Mae angen i’r 
awdurdod roi sylw pellach i fynnu gwella ansawdd asesiadau craidd.  
 
Meysydd Cynnydd: 
 

• Mae yna rai aelodau profiadol a medrus o staff sy’n darparu gwaith achos a 
chynllunio gofal effeithiol ar gyfer plant anabl.   

• Roedd yna rai gwasanaethau a darpariaeth effeithiol gan asiantaethau oedd 
yn bartneriaid ar gyfer plant anabl a’u teuluoedd. 

 
Blaenoriaethau ar gyfer gwella:  
 

• Therapi galwedigaethol ychwanegol, adnoddau cymorth i deuluoedd a 
gwasanaethau cymorth gydag ymddygiad. 

 
Y peryglon: 
 

• Roedd hi’n bosibl i agweddau allweddol ar y gwasanaeth a ddarperid, pe 
nad eid i’r afael â hwy, beryglu iechyd, lles a datblygiad plant a phobl ifanc 
anabl.   

 
 
4.   Problemau gweithlu a gallu ar draws gwasanaethau’r rheng flaen. 
 
Mae gan RhCT nifer fawr o staff a rheolwyr ymrwymedig, oedd yn daer ac yn 
broffesiynol ynghylch eu gwaith ac yn ymrwymedig i sicrhau’r canlyniadau gorau 
posibl i blant a’u rhieni a’u gofalwyr. Roedd yna, fodd bynnag, amrywiaeth yn 
lefelau sgiliau a phrofiad y staff. Yn y timau ardal a’r Timau Anabledd plant, roedd 
ansefydlogrwydd staff, gan gynnwys swyddi gweigion a salwch, ynghyd â’r anallu i 
gadw staff profiadol a recriwtio rheolwyr tîm profiadol, wedi arwain y staff i fod yn 
bryderus ynghylch darparu gwasanaeth o’r ansawdd priodol i blant agored i niwed 
a’u teuluoedd. 
  
Roedd gwytnwch ac ysbryd llawer o staff rheng flaen, rheolwyr timau a rheolwyr 
gwasanaethau, yn isel, gyda llawer o staff yn dweud eu bod yn teimlo nad oeddent 
yn cael eu gwerthfawrogi ac nad oedd uwch reolwyr yn deall pwysau’r baich gwaith 
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yr oeddent yn ei wynebu. Teimlent fod diffyg cydlyniad a chyfathrebu effeithiol 
rhwng y prif reolwyr a’r staff oedd yn gwneud y gwaith, er bod y staff yn teimlo bod 
yr uwch reolwyr yn hawdd siarad â hwy a’u bod yn gwrando arnynt. Teimlai rhai 
rheolwyr timau a rheolwyr gwasanaethau a staff nad oeddent yn cael y cyfle i 
gyfrannu i’r agenda gwella ar gyfer y gwasanaethau plant. Er bod Cyfarwyddwr y 
Gwasanaethau Plant a thîm yr uwch reolwyr yn gwybod am broblemau’r gweithlu 
ac anfodlonrwydd rhai staff, teimlad yr arolygwyr oedd nad oedd yr uwch reolwyr 
efallai yn sylweddoli’n llawn beth oedd maint y problemau. Un maes ar gyfer 
gwelliant fyddai i reolwyr gwasanaethau gael eu copïo i mewn i gofnodion 
cyfarfodydd Cyfarwyddwr y Gwasanaethau Plant a Phenaethiaid Gwasanaethau. 
 
Teimlai staff yn y tair ardal allan o gysylltiad â’i gilydd a hefyd â staff mewn timau 
eraill yn eu hardal hwy eu hunain. Oherwydd na cheid cyfarfodydd ardal ar gyfer y 
staff i gyd yn yr un o’r ardaloedd, roedd cyfathrebu’n fratiog. Roedd yn ymddangos 
nad oedd gan y timau ardal y nifer critigol o staff i allu llenwi bwlch pan oedd staff 
yn sâl neu ar absenoldeb mamolaeth, yn enwedig gan y dywedid na fyddai’r 
swyddi hyn, fel rheol, yn cael eu llenwi gan staff asiantaeth. Roedd yna enghraifft o 
swydd rheolwr tîm ardal fu’n wag am bron i flwyddyn, gyda rheolwyr timau eraill yn 
gwneud y gwaith.   
 
Mae’r ddau Dîm Anabledd Plant yn adrodd am brofiadau staffio hynod o wahanol 
dros y flwyddyn ddiwethaf. Bu gan Dîm Anabledd Plant y Dwyrain weithlu sefydlog, 
gydag ystod dda o sgiliau a phrofiad. Mewn cyferbyniad, bu Tîm Anabledd y 
Gorllewin yn ddifrifol o fyr o staff gyda swyddi gweigion a dim ond ychydig o 
gymorth asiantaeth ac roedd y tîm wedi profi pwysau baich gwaith a chryn straen. 
Roedd staff newydd yn dechrau yn y tîm yn gynnar yn 2013. Mae’r swyddfa 
newydd, gynllun agored, yn benthyg ei hun i weithio agosach ar draws timau, er y 
teimlai staff y Tîm Anabledd Plant fod yr amgylchedd gwaith newydd wedi amharu 
ar ansawdd eu gwaith. 
   
Mae nifer o ddyfyniadau o sylwadau staff rheng flaen yn adlewyrchu eu pryderon: 
 
“The department has always had a stable work force: this has deteriorated over 
last eighteen months”. 
“Frontline staff were happy to go the extra mile but senior managers expected us to 
go an extra five miles at evenings and weekends”. 
“The department runs on good will and our loyalty to children and families in RCT 
and to the local authority. Many staff live in RCT and want to improve the life of 
kids in RCT”. 
“There is no personal/professional capacity to support other team members”. 
“We do feel children are safe but we have no work/life balance”. 
“The instability of teams and team managers along with staff shortfalls are a threat 
to consistent and good quality practice”. 
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Roedd ysbryd a sefydlogrwydd y staff yn y TICD yn dda, a theimlai’r staff eu bod 
yn cael eu gwerthfawrogi a’u parchu gan y rheolwyr. Dywedid bod beichiau gwaith 
yn y tîm yn rhai y gellid ymdopi â hwy, a bod gan y staff amser i gyflawni eu gwaith 
mewn ffordd broffesiynol a strwythuredig. Roedd rheolwr y tîm yn arwain ac yn 
rheoli’n dda, a theimlai’r staff ei fod yn weladwy, ar gael ac yn gefnogol. Roedd 
peth ansicrwydd ynghylch y ffordd y byddai’r TICD a’r gwasanaeth yn newid ac yn 
datblygu yn y dyfodol, er y teimlai’r staff y câi hyn ei ystyried yn systematig ac y 
gofynnid am eu barn ac y câi eu barn ei hadlewyrchu yng nghynlluniau datblygu’r 
gwasanaeth yn y dyfodol. Mae rheolwr tîm y TICD ar fin gadael ac mae’r swydd 
hon i aros yn wag am chwe mis. 
   
Dywedai uwch reolwyr fod beichiau achosion staff y timau ardal oddeutu 22, a 
theimlent fod hyn yn rhy uchel. Roedd yna, fodd bynnag, enghreifftiau o feichiau 
achosion gyda hyd at 33 achos mewn rhai timau rheng flaen. Yn achos rhai 
ymarferwyr uwch, lle roedd ganddynt feichiau achosion mor fawr, yn cynnwys 
achosion amddiffyn plant a phlant sy’n derbyn gofal, nid oedd ganddynt y gallu i 
gyflawni eu swyddogaethau datblygu a chefnogi ehangach o fewn eu timau. Roedd 
yna rai enghreifftiau o achosion heb eu dyrannu, 18 mewn un tîm gyda 13 o’r rhain 
yn achosion amddiffyn plant. Roedd yna system adolygu ar gyfer yr achosion hyn 
ond roedd y fath lefelau o achosion heb eu dyrannu yn annerbyniol. Er bod yna un 
filiwn o bunnau ychwanegol wedi dod ar gael, mae angen i’r awdurdod adolygu’r 
fath anawsterau er mwyn ei fodloni ei hun fod ganddo ddigon o adnoddau yn eu lle 
i fynd i’r afael â phroblemau beichiau achosion a gallu staff yn effeithiol. 
 
Roedd y pwynt cyflog sengl ar gyfer gweithwyr cymdeithasol cymwysedig yn 
atyniadol i weithwyr cymdeithasol oedd newydd ymgymhwyso.  Roedd yna raglen 
dda o sefydlu, hyfforddiant a datblygiad ar gyfer staff newydd, gan gynnwys 
beichiau achosion llai a gwarchodedig i weithwyr cymdeithasol oedd newydd 
ymgymhwyso. Roedd mesurau o’r fath yn chwarae rhan gadarnhaol mewn 
recriwtio staff oedd newydd ymgymhwyso, fel yr oedd y cyfleoedd ar gyfer 
secondiad ar gyfer staff / rheolwyr asesu gofal i ddilyn y cwrs gradd mewn gwaith 
cymdeithasol.  
 
Cafwyd anhawster i recriwtio rheolwyr timau a chadw gweithwyr cymdeithasol 
profiadol yn y gwasanaethau plant. Adroddai’r staff mai’r rheolwyr timau oedd yn 
cael y cyflog isaf o’u bath yng Nghymru a bod hyn ynghyd â’r lefel cyflog sengl i 
weithwyr cymdeithasol, wedi arwain at brinder staff yn y ddwy swydd allweddol 
yma yn yr awdurdod. Roedd pedair swydd rheolwr tîm yn cael eu hysbysebu ar 
adeg yr arolygiad ac, yn achos rhai o’r swyddi hyn, hwn oedd y pedwerydd tro 
iddynt gael eu hysbysebu. 
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Dywedodd Cyfarwyddwr y Gwasanaethau Plant wrth yr arolygwyr eu bod yn 
ystyried adolygu strwythur, maint a gallu cysylltiedig y timau gwaith cymdeithasol ar 
draws y gwasanaethau plant, er bod y cyfnod o amser ar gyfer cwblhau hyn yn 
ddwy neu dair blynedd. Yr angen brys i’r awdurdod yw adolygu problemau’r 
gweithlu presennol, yn enwedig graddau cyflog rheolwyr timau a gweithwyr 
cymdeithasol, fel rhan o’i bolisi recriwtio a chadw’r gweithlu. At hynny, gellid hefyd 
gynnal adolygiad o gost uchel staff asiantaeth, yr adroddid ei bod dros £650,000 y 
llynedd, fel rhan o ymarferiad gweithlu a gwerth gorau. 
 
Roedd tyndra rhwng y timau rheng flaen a’r TICD. Canolbwyntiai hyn ar ddiffyg 
gallu i staff rheng flaen ymgymryd ag ymarfer gwaith cymdeithasol gorau, gan 
gynnwys gwneud gwaith uniongyrchol gyda phlant a phobl ifanc, o’u cymharu â’r 
TICD. Teimlai staff y rheng flaen hefyd fod gan y TICD a’r tri Thîm newydd Ymateb 
Ymyrryd yn Gyflym well adnoddau, er bod llai o bwysau arnynt o ran baich gwaith, 
niferoedd staff a thechnoleg i’w cefnogi, gan gynnwys ffonau symudol a 
gliniaduron. Dylai uwch reolwyr ystyried adolygu materion ymarferol o’r fath wrth i 
fwy o integreiddiad ac ymarfer gweithio agosach ddatblygu rhwng y tri gwasanaeth. 
  
Goruchwyliaeth 
 
Mewn rhai timau, ceid goruchwyliaeth ragweithiol, dda, yn cael ei chynnal bob 
pedair i chwe wythnos, gan gynnwys, mewn rhai enghreifftiau, oruchwyliaeth ar y 
cyd gyda staff pan oeddent yn ymweld â theuluoedd, a chymorth gan reolwr y tîm i 
staff pan oeddent yn mynd i’r llys. Roedd y model ar gyfer goruchwyliaeth o’r fath 
yn cynnwys adolygu achos, adfyfyrio, herio a chyfleoedd i ddysgu yn ogystal ag 
ystyried problemau cydbwysedd gwaith-bywyd. 
 
Fodd bynnag, dywedai staff mewn timau eraill fod goruchwyliaeth yn cael ei gyrru 
fwy gan yr angen i gwblhau achosion o fewn y cyfnodau amser yn y dangosyddion 
perfformiad, oedd yn golygu mai ychydig o amser oedd gan y staff ar gyfer 
adfyfyrio neu ddysgu drwy oruchwyliaeth. Yn un lleoliad, dywedai rheolwyr timau 
nad oeddent wedi derbyn goruchwyliaeth gan eu rheolwr llinell ers dros flwyddyn 
ond mae’r mater hwn bellach wedi cael ei ddatrys.   
 
Ni chafodd anghysondeb mewn goruchwyliaeth ei nodi yn Esgeuluso Plant: 
canllaw i ymarfer ac offeryn protocol gan y BDPCT ym mis Mawrth 2013. Roedd 
hwn fel pe bai’n cymryd yn ganiataol fod goruchwyliaeth yn cael ei darparu’n gyson 
ar draws y gwasanaethau plant. Mae angen i’r awdurdod ystyried hyn a rhoi 
blaenoriaeth i greu diwylliant cyson a chadarn o oruchwyliaeth ymhlith rheolwyr 
ynghyd â chyflwyno system o arfarniad blynyddol.  
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Hyfforddiant a datblygiad 
 
Roedd hyfforddiant a datblygiad yn dda ar gyfer gweithwyr cymdeithasol oedd 
newydd ymgymhwyso a staff oedd heb fod mewn gwaith cymdeithasol a cheid 
rhaglen sefydlu effeithiol. Ceid calendr hyfforddi blynyddol oedd yn cynnig ystod o 
gyfleoedd hyfforddiant a datblygiad. I staff oedd newydd ymgymhwyso ac yn eu 
blwyddyn gyntaf, roedd cael beichiau achosion gwarchodedig, sef peidio â rheoli 
a/neu heb gael achosion cymhleth wedi eu dyrannu iddynt, yn rhan o atyniad 
gweithio i RhCT. Fodd bynnag, a derbyn y prinder staff yn y timau rheng flaen a 
bod yr holl staff ar yr un pwynt cyflog sengl, roedd yna bwysau ar staff oedd wedi 
ymgymhwyso’n ddiweddar i ysgwyddo achosion cymhleth. Gwelid hyn fel ffordd o 
liniaru’r pwysau ar gydweithwyr mwy profiadol, er ei fod yn gosod staff, oedd wedi 
ymgymhwyso’n ddiweddar, mewn sefyllfaoedd lle y gallent o bosibl fod yn agored i 
niwed.   
 
Soniai staff mwy profiadol am ddiffyg cyfleoedd hyfforddiant a datblygiad uwch. 
Adlewyrchid hyn yn rhannol yn y Timau Anabledd Plant er y buasai rhai cyrsiau 
datblygiad proffesiynol arbenigol, effeithiol, ar gyfer y Timau Anabledd Plant. 
Teimlai’r staff fod pwysau beichiau gwaith weithiau yn eu rhwystro rhag mynychu 
cyrsiau hyfforddiant.  
 
Roedd y staff yn y TICD yn elwa o raglen hyfforddiant a datblygiad proffesiynol 
helaeth yn unol ag Addysg a Dysgu Proffesiynol Parhaus, oedd yn adlewyrchu 
argymhellion Llywodraeth Cymru. Cynigiai’r TICD hefyd amrywiaeth o hyfforddiant 
mewn gwaith amlasiantaethol ar gyfer staff gwasanaethau plant a phersonél 
asiantaethau eraill. Roedd hyn o fewn ei swyddogaeth gwella gwasanaeth, fel rhan 
o ‘agenda gweddnewid a newid systemau’ Llywodraeth Cymru. Cawsai llawer o’r 
hyfforddiant dderbyniad da ac roedd yn rhan allweddol o weithio mewn 
partneriaeth yn lleol, rhwng y gwasanaethau gofal cymdeithasol i blant ac oedolion 
a’r gwasanaethau iechyd, ar draws RhCT a Merthyr Tudful.  
 
Roedd yr awdurdod yn ddiweddar iawn wedi cyflwyno rhaglen ddatblygu rheolaeth. 
Rhoddir y flaenoriaeth i ddechrau i reolwyr Cynllunio Gofal Asesu, ond mae’r 
rhaglen ar gael hefyd i uwch ymarferwyr a gweithwyr cymdeithasol ymgynghorol.  
 
Ni cheid tystiolaeth glir o gynllunio gweithlu effeithiol yn y gwasanaethau plant 
fyddai’n galluogi staff profiadol i ddatblygu’r setiau sgiliau i’w galluogi i fod yn 
rheolwyr timau, a adwaenid yn anffurfiol fel “tyfu eich staff eich hun”. Ceid 
consensws ymhlith y staff fod RhCT wedi bod yn dda am gynllunio dilyniant yn y 
gorffennol, ac ystyriai llawer o’r staff ei bod yn hanfodol bellach dychwelyd i arfer 
da o’r fath. Dylai’r awdurdod adolygu ei strategaeth gweithlu er mwyn mynd i’r afael 
â’r problemau staffio uchod a’r prinder ymarferol.  
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TGCh 
 
Roedd pryder a rhwystredigaeth yn parhau ymhlith y staff ynglŷn â’r systemau TG 
a ddefnyddid yn yr awdurdod. Roedd hyn yn cynnwys ICS, systemau TG eraill a’r 
symud i systemau di-bapur. Byddai’r staff yn croesawu cael cymryd rhan mewn 
sicrhau bod y systemau yn “fit for purpose, reduced duplication and avoided 
excessive desk and computer work that detracted from face to face work with 
children and families”. Roedd uwch reolwyr yn ymwybodol o deimladau o’r fath a’r 
angen i wneud gwelliannau yn y systemau TG.  
 
Meysydd cynnydd: 
 

• Roedd yna rai aelodau o staff a rheolwyr medrus ac ymroddedig yn y 
gwasanaethau plant. 

• Roedd y TICD wedi cyflawni rhaglen o hyfforddiant a datblygiad ar gyfer y 
gwasanaethau cymdeithasol ac asiantaethau oedd yn bartneriaid yn y 
sector statudol a’r sector  gwirfoddol.  

 
Blaenoriaethau ar gyfer gwella: 
 

• Mae angen i’r awdurdod sefydlu strategaeth gweithlu newydd i fynd i’r afael 
ag anfodlonrwydd y staff ac ysbryd isel ac anawsterau recriwtio staff a’u 
cadw. Dylai strategaeth o’r fath gynnwys adolygu graddau cyflog rheolwyr 
timau a gwaith cymdeithasol, cyfleoedd hyfforddiant a datblygiad ar gyfer 
staff profiadol, rhoi model effeithiol o oruchwylio ac arfarnu blynyddol ar 
waith, a gweithio tuag at sicrhau baich achosion realistig ar gyfer staff rheng 
flaen.   

• Sicrhau mai staff sy’n meddu ar y cymwysterau a’r profiad addas sy’n rheoli 
achosion cymhleth, lle y cafwyd pryderon yn ddiweddar ynghylch amddiffyn 
plant, a phlant sy’n derbyn gofal gan yr awdurdod. 

• Rhoi sylw parhaus i ddatblygu systemau TG integredig, sy’n addas i’r diben. 
 
Y peryglon 
 

• Gallai swyddi staff sy’n aros yn wag, o ganlyniad i fethiant i gadw gweithwyr 
cymdeithasol profiadol a recriwtio rheolwyr timau, o bosibl beryglu ymarfer 
diogel yn y gwasanaethau plant.   
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