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Cynhaliodd Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru (AGGCC) arolygiad o 
wasanaethau plant yng Nghyngor Sir Fynwy ym mis Tachwedd 2014. Edrychodd arolygwyr 
yn fanwl ar brofiadau plant a phobl ifanc sydd wedi angen neu sy’n dal i angen cymorth a/
neu amddiffyniad.  Ystyriwyd hefyd ansawdd y canlyniadau a gafwyd i blant a theuluoedd. 
Roedd hyn yn cynnwys sampl fach o blant a phobl ifanc a oedd yn derbyn gofal. Darllenodd 
arolygwyr ffeiliau achos, yn ogystal â chyfweld â staff, rheolwyr a gweithwyr proffesiynol 
o asiantaethau partner. Lle roedd modd, siaradwyd â phlant, pobl ifanc a’u teuluoedd. 
Yn ogystal, gwnaeth arolygwyr werthuso’r hyn a wyddai’r awdurdod lleol ynglŷn â pha mor 
dda oedd ei berfformiad a pha wahaniaeth yr oedd yn ei wneud i’r bobl y mae’n ceisio eu 
helpu, amddiffyn ac edrych ar eu hôl. 

Yn ystod yr arolygiad hwn, ni nododd arolygwyr fethiannau helaeth neu ddifrifol a oedd yn 
peri niwed i blant neu’n eu gadael yn agored i niwed. Fodd bynnag, nid oedd y rheolwyr yn 
goruchwylio arfer yn ddigonol.

Cydnabu’r awdurdod lleol nad oedd gwella arfer y rheng flaen yn cael digon o sylw cyn mis 
Ebrill 2014. Ers hynny, rhoddwyd mwy o bwyslais a sylw i wella arfer mewn gwasanaethau 
plant, yn enwedig yn y chwe mis diwethaf; mae angen mewnblannu’r datblygiadau hyn 
a’u cynnal.  Roedd arolygwyr yn falch i nodi bod uwch reolwyr yn ymroddedig i wneud 
gwelliannau o ran darparu cymorth a diogelwch i blant a theuluoedd. 

Mae’r argymhellion a wnaed ar dudalen 5 yr adroddiad hwn yn nodi’r meysydd allweddol 
lle dylai’r gwaith datblygu ganolbwyntio ar ôl yr arolygiad. Eu nod yw cynorthwyo Cyngor 
Sir Fynwy a’i bartneriaid i wella’n barhaus. 

 

Cyflwyniad
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Thema 1: Trefniadau Mynediad
Nid oedd trothwyon rhwng “cymorth cynnar” (darparu gwybodaeth, cyngor a 
gwasanaethau cyfeirio) ac ymyriadau statudol gan wasanaethau cymdeithasol wedi cael eu 
deall yn briodol, ac nid oeddent yn gweithredu’n effeithiol. Er mai gweithwyr proffesiynol 
o blith yr holl asiantaethau oedd yn gyffredinol yn nodi plant a phobl ifanc a oedd angen 
cymorth a/neu amddiffyniad, roedd yr ansawdd yn wael o ran rhannu gwybodaeth 
atgyfeirio. Pan gafwyd cyfathrebiadau lle roedd arwyddion amlwg o niwed sylweddol, 
gweithredwyd yn brydlon ac yn effeithiol. Fodd bynnag, os nad oedd arwyddion amlwg 
o niwed sylweddol, nid oedd penderfyniadau i drosglwyddo cyfathrebiadau i’r broses 
atgyfeirio a/neu asesiad cychwynnol yn amserol. Nid oedd y system ar gyfer olrhain/rheoli 
cyfathrebiadau’n dderbyniol ychwaith; roedd risg o golli achosion a/neu fod oedi sylweddol 
cyn i blant a theuluoedd gael y cymorth roedd angen arnynt. Nid oedd y rheolwyr yn 
goruchwylio trefniadau mynediad yn ddigonol. O ganlyniad i hyn, ni chafodd anghenion 
rhai plant eu diwallu, ac roedd posibilrwydd bod rhai wedi eu gadael yn agored i niwed 
sylweddol.

Thema 2: Asesiad
Cafodd plant a phobl ifanc a oedd mewn perygl o niwed, neu a oedd yn debygol o fod yn 
y sefyllfa honno, eu nodi a’u hamddiffyn. Yn gyffredinol, roedd ymholiadau gwarchod plant 
yn drwyadl ac yn amserol, er nad oedd trafodaethau strategaeth yn cynnwys gwybodaeth 
o’r holl bartneriaid perthnasol yn rheolaidd. Ar y cyfan, roedd asesiadau’n amserol ac yn 
cynnwys gwybodaeth briodol o ystod o ffynonellau. Roedd ansawdd y gwaith dadansoddi 
risg o fewn asesiadau yn amrywio; yn aml roedd risg yn cael ei hawgrymu, yn hytrach na 
chael ei mynegi’n glir. Er bod asesiadau’n dueddol o ganolbwyntio ar blant, nid oeddent 
yn ystyried anghenion cyfathrebu plant bob tro. Ni nodwyd ynddynt anghenion plant o ran 
amrywiaeth ychwaith, ac ni chafwyd mynegiad clir o’u dymuniadau a’u teimladau’n ddigon 
aml. Roedd ansawdd y cofnodion drwy gydol y broses asesu yn wael, ac, o’r herwydd, 
methwyd â dangos tystiolaeth o fanylder yr ymchwiliad a wnaed. Ni rannwyd y rhan fwyaf 
o’r asesiadau â phlant a theuluoedd. Roedd goruchwyliaeth y rheolwyr o’r broses asesu’n 
aneffeithiol; er bod amseroldeb ac ansawdd y broses o wneud penderfyniadau’n ddigonol. 
Yn gyffredinol, nid oedd ansawdd yr asesiadau’n gyson. Effaith y diffyg ymgysylltu a’r 
diffyg tryloywder oedd nad oedd plant a theuluoedd bob amser yn deall diben y cymorth a 
gawsant a/neu’r angen i gael amddiffyniad.

Thema 3: Rheoli ac Adolygu Gofal
Cafodd plant a phobl ifanc y nodwyd bod angen cymorth neu amddiffyniad arnynt, gan 
gynnwys plant sy’n derbyn gofal, gymorth ac amddiffyniad aml-asiantaeth amserol 
ac effeithiol. Roedd ansawdd cynllunio ac adolygu gofal yn ddigonol. Darparwyd rhai 
gwasanaethau da i deuluoedd, ac roedd yn amlwg bod gwaith uniongyrchol o ansawdd da 
gyda phlant. Fodd bynnag, ni chafwyd tystiolaeth ddigonol o gynllunio yn seiliedig ar risg 

Crynodeb 
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ac arfer awdurdodol. Roedd diffygion sylweddol o ran gwaith rheoli risg aml-asiantaeth; 
yn enwedig o ran gwasanaethau cymdeithasol yn defnyddio “contractau disgwyliadau”, 
sy’n methu ag amddiffyn plant yn ddigonol. Ni heriwyd arferion rheoli risg o ansawdd 
gwael gan reolwyr mewn ffordd effeithiol. Roedd gwasanaethau plant wedi llwyddo i 
gael sefydlogrwydd yn ei weithlu yn ddiweddar, ac roedd gweithwyr cymdeithasol wedi 
ymrwymo i gyflawni canlyniadau da i blant a theuluoedd. Bellach, mae angen cryfhau’r 
sefydlogrwydd hwn a’i gynnal er mwyn gwella canlyniadau i blant a theuluoedd yn 
barhaus.

Thema 4: Arweinyddiaeth a Llywodraethu
Roedd trefniadau arweinyddiaeth a llywodraethu’n cydymffurfio â chanllawiau statudol, 
ac roedd trefniadau ar waith ar gyfer ymgysylltu’n effeithiol. Roedd uwch arweinwyr wedi 
ymrwymo i wella diogelu, ac roedd hyn wedi’i adlewyrchu’n dda mewn cynllunio strategol.

Ni roddwyd cynlluniau strategol ar led yn effeithiol drwy gydol gwasanaethau plant.  
Mae angen gwelliant mwy parhaus sydd â mwy o ganolbwynt er mwyn creu strategaeth 
effeithiol ar gyfer darparu gwasanaethau a chanlyniadau o ansawdd da i blant, pobl ifanc 
a’u teuluoedd. Cydweithiodd yr awdurdod yn dda â’i bartneriaid i ddarparu cymorth, 
gofal ac amddiffyniad i blant a phobl ifanc, gan ddangos lefel uchel o frwdfrydedd ac 
ymrwymiad i rianta corfforaethol. 

Nid oedd dadansoddiad o anghenion ar y cyd yn lleol yn llywio’r gwaith o gynllunio ar 
gyfer gwasanaethau plant.  Nid oedd rheoli perfformiad, monitro sicrwydd ansawdd na 
strategaethau i sicrhau bod yr awdurdod yn cynnal diwylliant sy’n seiliedig ar ddysgu wedi 
cael eu mewnblannu’n ddigon da i roi dealltwriaeth fanwl o’r gwahaniaeth roedd cymorth, 
gofal ac amddiffyniad yn ei wneud i blant a theuluoedd. Nid oedd gallu uwch arweinwyr i 
oruchwylio gwaith rheng flaen gwasanaethau plant yn ddigon da.  

Darparwyd gwasanaethau gan weithlu â chymwysterau addas a oedd yn brofiadol a 
medrus ac yn gallu diwallu anghenion plant a phobl ifanc lleol a’u teuluoedd. Mynegodd 
y mwyafrif o’r gweithwyr cymdeithasol hyder a pharch am yr uwch reolwyr, gan ddweud 
bod morâl yn uchel o fewn y gweithlu.  Roedd arolygiaeth a goruchwyliaeth y rheolwyr 
yn hygyrch, ond nid oedd yn ddigon effeithiol o ran cefnogi’r gweithlu i ddarparu 
gwasanaethau sy’n dwyn canlyniadau cadarnhaol i blant a theuluoedd. 
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1. Dylid darparu hyfforddiant i’r holl weithwyr proffesiynol/asiantaethau er mwyn 
sicrhau eu bod yn deall yn glir y trothwyon ar gyfer cael mynediad at wasanaethau 
plant, a’u bod yn eu gweithredu’n gyson; dylai’r hyfforddiant hwn gynnwys cwblhau 
gwybodaeth atgyfeirio ac adroddiadau o ansawdd da i’r gynhadledd.

2. Dylid cael systemau effeithiol ar waith i sicrhau bod yr holl blant sy’n cyrraedd y 
trothwy ar gyfer asesiad cychwynnol gan wasanaethau plant yn derbyn asesiad 
amserol o ansawdd da er mwyn sicrhau eu diogelwch. 

3. Dylai trafodaethau a phenderfyniadau ynglŷn â strategaethau gynnwys yr holl 
weithwyr proffesiynol perthnasol, gan gofnodi’r sail resymegol dros wneud 
penderfyniadau a’r amserlenni gweithredu y cytunwyd arnynt. 

4. Dylid gwella ansawdd a chysondeb cofnodion; dylai’r holl staff a’r rheolwyr sicrhau bod 
eu cofnodion o ansawdd da, yn gyfoes, ac yn cael eu storio’n gyfundrefnol. 

5. Dylid gwella ansawdd gwaith asesu risg a rheoli risg; dylid adolygu polisïau a 
phecynnau cymorth er mwyn canolbwyntio’n glir ar asesu a rheoli risg mewn 
gwasanaethau plant, a dylai’r staff dderbyn hyfforddiant priodol.  Ni ddylid defnyddio 
“contractau disgwyliadau” i reoli risg; dylid dechrau prosesau statudol ar gyfer 
amddiffyn plant os oes pryderon ynghylch diogelu. 

6. Dylid canolbwyntio’n fwy ar ymgysylltu â phlant a’u cynnwys yn y broses asesu; 
dylai hyn gynnwys rhoi mwy o ystyriaeth i anghenion cyfathrebu plant, a dadansoddiad 
manylach o’u hanghenion diwylliannol a chrefyddol, yn ogystal ag anghenion eraill yn 
ymwneud ag amrywiaeth. 

7. Dylid gwella ansawdd asesiadau a chynlluniau er mwyn sicrhau eu bod o ansawdd 
da yn gyson, ac yn canolbwyntio’n glir ar anghenion, risgiau a chryfderau plant. 
Dylai’r canlyniadau, amserlenni a’r atebolrwydd a ddymunir ar gyfer camau gweithredu 
fod yn glir. 

8. Dylai trefniadau rheoli perfformiad a sicrhau ansawdd, gan gynnwys craffu ar alw 
am y gwasanaeth ac archwiliadau rheolaidd o ansawdd arfer, gael eu mewnblannu’n 
fwy effeithiol er mwyn i reolwyr ar bob lefel gael gwybodaeth amserol, berthnasol a 
manwl gywir am berfformiad a sicrwydd ansawdd, er mwyn eu galluogi i wneud eu 
swyddi’n effeithiol ac i gyflawni gwelliannau. 

9. Dylid gwella cysondeb ac ansawdd gwaith y rheolwyr o arolygu, cyfarwyddo a 
goruchwylio staff y rheng flaen drwy gydol gwasanaethau plant.

10. Dylai uwch arweinwyr gymryd camau i wella eu gallu i oruchwylio gwaith rheng 
flaen a sicrhau bod y gwelliannau sydd eu hangen i wasanaethau plant yn cael eu 
blaenoriaethu a bod cyflymder y gwaith o gyflawni’r gwelliannau’n cael ei gynnal.

Argymhellion 
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Canfyddiadau 

Thema 1: Trefniadau Mynediad

Yr hyn rydym yn disgwyl ei weld 

Mae trothwyon rhwng “cymorth cynnar” (darparu gwybodaeth, cyngor 
a gwasanaethau cyfeirio) ac ymyriadau statudol gan wasanaethau 
cymdeithasol wedi cael eu deall yn briodol ac yn gweithredu’n effeithiol.

Canfyddiadau allweddol 
1. Nodwyd plant a phobl ifanc sydd angen amddiffyniad gan bartneriaid, a gwnaed 

atgyfeiriadau priodol i wasanaethau cymdeithasol plant

2. Roedd ansawdd y wybodaeth a gofnodwyd ar ffurflenni atgyfeirio yn wael

3. Nid oedd y trefniadau ar gyfer rhyngwynebu rhwng Fframwaith Asesu’r Teulu ar 
y Cyd (JAFF) a gwasanaethau statudol yn gweithio’n effeithiol

4. Pan gafwyd cyfathrebiadau lle roedd arwyddion amlwg o niwed sylweddol, 
gweithredwyd yn brydlon ac yn effeithiol 

5. Pan gafwyd cyfathrebiadau lle nad oedd arwyddion amlwg o niwed sylweddol, 
nid oedd penderfyniadau i drosglwyddo cyfathrebiadau i’r broses atgyfeirio yn 
amserol; o ganlyniad i hyn, roedd posibilrwydd bod rhai plant wedi bod yn agored i 
risg 

6. Ni wnaed penderfyniadau amserol ynglŷn â throsglwyddo cyfathrebiadau i’r 
broses atgyfeirio a/neu asesiad cychwynnol

7. Nid oedd plant, pobl ifanc a theuluoedd bob amser yn cael cynnig cymorth a/neu 
amddiffyniad ar ôl nodi anghenion/pryderon am y tro cyntaf

8. Nid oedd y rheolwyr yn goruchwylio trefniadau mynediad yn ddigonol.
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Esboniad o’r canfyddiadau
1.1. Gwnaeth asiantaethau partner nodi plant a phobl ifanc a oedd angen amddiffyniad, 
a gwnaed atgyfeiriadau priodol i wasanaethau cymdeithasol plant. Cafwyd adroddiadau 
gan asiantaethau partner bod yr ymateb i atgyfeiriadau gan weithwyr cymdeithasol ar 
ddyletswydd yn adeiladol ac yn ddefnyddiol, er nad oedd hwn bob amser yn amserol. 
Dywedodd y rhan fwyaf o’r partneriaid fod trothwyon, yn gyffredinol, yn cael eu 
gweithredu’n briodol ac yn gyson gan staff gwasanaethau plant. 

1.2. Fel arfer, gwnaed atgyfeiriadau gan ddefnyddio’r Ffurflen Atgyfeirio Aml-asiantaeth 
(MARF) a ddiwygiwyd yn ddiweddar. Ar lawer o’r ffurflenni hyn, canfuom fod ansawdd 
y wybodaeth a gofnodwyd gan bartneriaid yn wael; roeddent yn cynnwys gwybodaeth 
anghywir. Roedd hefyd diffyg eglurder a manylder am wybodaeth gefndirol yn yr 
atgyfeiriadau; yn benodol, cyfeiriadau at bryderon a digwyddiadau blaenorol a fyddai’n 
cyfrannu at greu cyd-destun yr amgylchiadau teuluol.  Nid oedd yn glir bob amser pa 
asiantaeth neu weithiwr proffesiynol oedd wedi cwblhau’r ffurflen atgyfeirio. Wrth dderbyn 
atgyfeiriadau, nid oedd staff dyletswydd gwasanaethau plant yn ddigon rhagweithiol o 
ran cael eglurhad/cadarnhad ynghylch gwybodaeth atgyfeirio o ansawdd gwael mewn 
da bryd. Golygai hyn fod angen i weithwyr cymdeithasol ddod o hyd i wybodaeth am 
deuluoedd er mwyn deall yn well y lefelau a’r mathau o risg a wynebid cyn iddynt allu 
gwneud penderfyniadau ynghylch atgyfeirio i’r cam asesu ai peidio, a’r ffordd orau o 
wneud hynny. Yn aml, roeddent yn dibynnu gormod ar hunan adrodd, ac roedd gweithwyr 
yn dibynnu’n aml ar wybodaeth a gasglwyd drwy siarad gyda theuluoedd dros y ffôn yn 
unig, heb i’r wybodaeth gael ei gwirio. Roedd y diffygion hyn yn achosi oedi diangen o ran 
gwneud penderfyniadau, a golygai hyn fod plant, o bosibl, yn agored i risg.  Roedd diffyg 
gwybodaeth fanwl hefyd yn cyfyngu ar allu’r gwasanaeth i weithredu mewn ffordd sensitif 
ac ymatebol wrth ymdrin â phlant a theuluoedd, ac roedd yn llesteirio asesiadau risg staff 
mewn perthynas â diogelwch personol cyn gwneud ymweliadau cychwynnol.

1.3. Nid oedd y trefniadau ar gyfer rhyngwynebu rhwng Fframwaith Asesu’r Teulu ar y Cyd 
(JAFF) a gwasanaethau statudol yn gweithio’n effeithiol. Roedd polisïau, gweithdrefnau 
a chanllawiau cyfoes ar waith, ond ni welodd arolygwyr dystiolaeth gadarn o gyd-
ddealltwriaeth o drothwyon rhwng y partneriaid hyn a gwasanaethau statudol.  Cafwyd 
cadarnhad pellach o hyn gan sylwadau rhai partneriaid iechyd a ddywedodd nad oedd 
eu sgiliau, gwybodaeth a phrofiad o weithio gyda phlant a theuluoedd, yn enwedig plant 
iau, yn cael eu gwerthfawrogi digon gan staff gwasanaethau plant.  Roedd yr awdurdod 
eisoes wedi nodi bod angen gwella a datblygu trefniadau JAFF ymhellach er mwyn 
sicrhau bod plant a theuluoedd yn gallu cael mynediad at gymorth cynnar yn fwy effeithiol. 
Recriwtiwyd gweithiwr cymdeithasol fel cydgysylltydd JAFF o fewn y chwe mis diwethaf. 
Roedd y deiliad swydd wedi dechrau cynnal digwyddiadau hyfforddi misol i staff yn 

Dyfyniad gan bartner:  
“Rydym o’r farn bod y ddesg ddyletswydd yn ddefnyddiol iawn, ond ar adegau 
mae oedi o ran penderfynu a yw ein hatgyfeiriad yn cyrraedd y trothwy.”
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ddiweddar, ac roedd y rhain yn canolbwyntio ar gael dealltwriaeth well o drothwyon a 
rennir. Roedd hi’n frwdfrydig ac yn chwarae rhan weithgar o ran gwella llwybrau atgyfeirio, 
gan gynnwys trefniadau “cam i fyny” a “cham i lawr”.  Er i’r arolygwyr groesawu’r 
datblygiadau hyn, mae’n rhy gynnar i wneud sylwadau ar gynaladwyedd y gwelliannau a 
wnaed hyd yn hyn.

1.4. Serch hynny, pan gafwyd cyfathrebiadau lle roedd arwyddion amlwg bod plentyn/
plant mewn perygl neu wedi dioddef niwed sylweddol, canfuom fod penderfyniadau 
prydlon i drosglwyddo’r rhain i’r broses atgyfeirio, a gweithredwyd yn effeithiol mewn 
pob achos a adolygwyd gan yr arolygwyr.  Ni welodd arolygwyr unrhyw enghreifftiau lle 
roedd plant a theuluoedd wedi bod yn destun archwiliadau amddiffyn plant yn ddiangen.  
Roedd archwiliadau amddiffyn plant yn cael eu cynnal gan weithwyr cymdeithasol 
profiadol ar ôl rhannu gwybodaeth mewn trafodaeth strategaeth.

1.5. Pan gafwyd cyfathrebiadau lle nad oedd arwyddion amlwg o niwed sylweddol, nid 
oedd penderfyniadau i drosglwyddo’r cyfathrebiadau i’r broses atgyfeirio yn amserol bob 
tro. O ganlyniad i hyn, roedd posibilrwydd bod rhai plant wedi bod yn agored i risg, ac nid 
oedd teuluoedd bob amser yn cael cynnig cymorth yn ddigon cynnar. Cynyddodd nifer 
y cyfathrebiadau a dderbyniodd gwasanaethau plant Sir Fynwy yn ystod hanner cyntaf 
2014/15. Ni ragwelwyd y cynnydd hwn, ac nid oes cyfrif amdano o hyd.  O ganlyniad i’r 
cynnydd, ynghyd â throsiant staff uchel, absenoldebau staff a newidiadau sylweddol i 
arferion gwaith, cafwyd ôl-groniad o waith yn ystod haf 2014. Rydym yn cydnabod bod 
camau gweithredu llwyddiannus wedi gwella argaeledd staff, ac, o’r herwydd, cliriwyd yr 
ôl-groniad. Fodd bynnag, canfu’r arolygwyr nad oedd cyfathrebiadau’n cael eu trin mewn 
ffordd amserol o hyd. O ystyried y cynnydd parhaus yn nifer yr atgyfeiriadau, nid oedd yn 
glir sut bydd yr awdurdod yn cynnal capasiti er mwyn osgoi ôl-groniad arall neu er mwyn 
sicrhau bod yr holl gyfathrebiadau’n cael ymateb amserol a phriodol yn y dyfodol.  

1.6. Rhwng mis Ebrill a mis Medi 2014, trosglwyddwyd 215 o blith 1,870 o gyfathrebiadau 
i’r broses atgyfeirio mewn ffordd amserol, cyfeiriwyd eraill i wasanaethau yn briodol, neu, 
os oeddent yn achosion cyfredol, anfonwyd y wybodaeth at y gweithiwr cymdeithasol 

Dyfyniad gan fam:  
“Cawsom gyngor prydlon iawn, a dweud y gwir roedd yn eithriadol o gyflym.
Mae’r hyn a gawsom yn diwallu anghenion ein plentyn.Sut gallen nhw ragori 
ar hynny?Daeth y gweithiwr cymdeithasol i’n cartref.Nid oedd yn rhaid i ni 
giwio mewn swyddfa brysur.Mae’r gweithiwr cymdeithasol a’r swyddog 
dyletswydd wedi bod yn ardderchog.Roedd yn rhaid i ni dreulio peth amser 
yn sgwrsio gartref a dros y ffôn er mwyn penderfynu ar yr hyn roedd angen 
arnom ni.Rydw i’n eu hedmygu a’u parchu llawer.Mae’r ddau ohonyn nhw’n 
barchus iawn.Maen nhw’n gwybod beth yw diben y swydd ond dydyn nhw 
ddim yn siarad â ni mewn ffordd nawddoglyd, ac roedden nhw’n ein trin 
â pharch.”
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penodedig.  Fodd bynnag, cafodd cyfran sylweddol o’r cyfathrebiadau eu trosglwyddo i 
broses a elwir “ymholiadau pellach”.  Roedd yn ymddangos mai categori dros dro oedd 
hwn ar gyfer cyfathrebiadau â gwybodaeth annigonol i allu nodi’n glir p’un a oedd yr achos 
yn cyrraedd y trothwy ar gyfer trosglwyddo i’r broses atgyfeirio. Nid oedd penderfyniadau 
amserol yn cael eu gwneud, felly, ynglŷn â throsglwyddo gwaith i’r broses atgyfeirio a/neu 
ar gyfer asesiad cychwynnol. 

1.7. Cafodd annerbynioldeb y trefniadau hyn ei waethygu o ganlyniad i fethu ag olrhain 
cynnydd a/neu gwblhad yr ymholiadau hyn yn fanwl. Golygai hyn fod posibilrwydd y gellid 
colli rhai achosion yn y system am gyfnod amhenodol, gan adael plant mewn perygl heb i 
unrhyw un weithredu. Canfu’r arolygwyr bod oedi annerbyniol o ran cwblhau ymholiadau, 
ac mewn rhai achosion ni welwyd na siaradwyd â phlant a theuluoedd am sawl wythnos. 
Canlyniad yr oedi hwn oedd iddynt gael eu gadael mewn angen ac, o bosibl, mewn 
perygl, lle gellid bod wedi darparu cymorth cynnar i wella eu hamgylchiadau a lleihau 
risgiau’n syth.

1.8. Gwelodd arolygwyr hefyd enghreifftiau o gau achosion lle roedd arwyddion clir bod 
angen cymorth a chefnogaeth ar blant a theuluoedd, er nad oedd arwyddion amlwg 
bod lefel eu hanghenion yn cyrraedd y trothwy ar gyfer niwed sylweddol. Serch hynny, 
dylid bod wedi trosglwyddo’r achosion hyn i’r cam asesu cyn penderfynu ar sut i ddarparu 
cymorth a phwy all ddarparu’r cymorth mwyaf effeithiol. Canlyniad hyn oedd nad oedd 
plant a theuluoedd yn cael cymorth pan ddylent fod wedi ei dderbyn.  

1.9. Roedd yn glir nad oedd y rheolwyr yn goruchwylio trefniadau mynediad yn ddigonol. 
Ni dderbyniodd yr achosion hyn yr oruchwyliaeth yr oedd ei hangen gan reolwyr i 
sicrhau’r awdurdod bod plant yn cael eu diogelu’n briodol a bod teuluoedd yn derbyn y 
cymorth amserol yr oedd ei angen arnynt. Nid oedd y rheolwyr yn archwilio cofnodion 
ffeiliau achos mewn perthynas â’r gwaith hwn yn rheolaidd, ac felly ni sicrhawyd bod 
darlun manwl gywir o ansawdd arfer yn cael ei greu. Prin oedd y dystiolaeth a welodd 
arolygwyr o reolwyr yn llofnodi neu’n cymeradwyo gwaith, ac nid oedd systemau digon 
cadarn ar waith i olrhain cynnydd neu oruchwylio ansawdd y gwaith. Nid oedd canllawiau 
ysgrifenedig cyfoes ar gyfer staff â swyddogaeth dyletswydd/derbyn. 

1.10. Nododd arolygwyr fod uwch ymarferwyr a rheolwyr yn ymatebol iawn i bryderon a 
grybwyllwyd gan arolygwyr ynglŷn â’r diffygion sylweddol hyn yn ystod y cyfnod gwaith 
maes, a nodwyd eu bod wedi cymryd rhai camau unioni yn syth i gynyddu gwaith olrhain a 
goruchwylio gan y rheolwyr mewn perthynas â threfniadau mynediad. Fodd bynnag, mae 
angen gweithredu’n syth i adolygu a gwella trefniadau ar gyfer rheoli cyfathrebiadau â’r 
awdurdod at ddibenion gweithredu trothwyon a phenderfyniadau amserol mewn ffordd 
effeithiol er mwyn amddiffyn plant. Mae’n bwysig hefyd i weithwyr dderbyn canllawiau clir 
a chyfoes am ddarparu cymorth cynnar i blant a theuluoedd er mwyn osgoi cynnydd o ran 
anghenion a pherygl posibl.  
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Crynodeb
1.11. Nid oedd trothwyon rhwng “cymorth cynnar” (darparu gwybodaeth, cyngor a 
gwasanaethau cyfeirio) ac ymyriadau statudol gan wasanaethau cymdeithasol wedi cael eu 
deall yn briodol, ac nid oeddent yn gweithredu’n effeithiol. Er mai gweithwyr proffesiynol 
o blith yr holl asiantaethau oedd yn gyffredinol yn nodi plant a phobl ifanc a oedd angen 
cymorth a/neu amddiffyniad, roedd yr ansawdd yn wael o ran rhannu gwybodaeth 
atgyfeirio. Pan gafwyd cyfathrebiadau lle roedd arwyddion amlwg o niwed sylweddol, 
gweithredwyd yn brydlon ac yn effeithiol. Fodd bynnag, os nad oedd arwyddion amlwg 
o niwed sylweddol, nid oedd penderfyniadau i drosglwyddo cyfathrebiadau i’r broses 
atgyfeirio a/neu asesiad cychwynnol yn amserol. Nid oedd y system ar gyfer olrhain/rheoli 
cyfathrebiadau’n dderbyniol ychwaith; roedd risg o golli achosion a/neu fod oedi sylweddol 
cyn i blant a theuluoedd gael y cymorth roedd ei angen arnynt. Nid oedd y rheolwyr yn 
goruchwylio trefniadau mynediad yn ddigonol. O ganlyniad i hyn, ni chafodd anghenion 
rhai plant eu diwallu, ac roedd posibilrwydd bod rhai wedi eu gadael yn agored i niwed 
sylweddol.
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Thema 2: Asesiad

Yr hyn rydym yn disgwyl ei weld 

Caiff plant a phobl ifanc sydd mewn perygl o niwed, neu sy’n debygol o 
fod yn y sefyllfa honno, eu nodi a’u hamddiffyn.

Canfyddiadau allweddol 
1. Roedd ymholiadau amddiffyn plant yn drwyadl ac yn amserol, ac yn seiliedig ar 

benderfyniadau a wnaed mewn trafodaeth strategaeth

2. Roedd trafodaethau strategaeth yn amserol ac wedi eu rheoli’n unol â’r canllawiau 
yn gyffredinol

3. Nid oedd trafodaethau strategaeth yn cynnwys rhannu gwybodaeth â’r holl 
asiantaethau allweddol yn rheolaidd

4. Datblygwyd asesiadau o ystod eang o ffynonellau, gan gynnwys gwybodaeth gan 
bartneriaid, rhieni a gofalwyr

5. Gwnaeth yr asesiadau nodi pan oedd plant yn cael eu heffeithio er gwaeth gan 
rieni â phroblemau iechyd meddwl neu gamddefnyddio sylweddau a thrais 
domestig

6. Roedd ansawdd y gwaith dadansoddi risg o fewn asesiadau yn amrywio

7. Roedd asesiadau’n canolbwyntio ar blant, ond nid oeddent yn mynegi 
dymuniadau a theimladau plant yn ddigon aml

8. Nid oedd asesiadau’n ystyried anghenion cyfathrebu plant yn ddigon 
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Esboniad o’r canfyddiadau
2.1. Yn gyffredinol canfuom fod ymholiadau gwarchod plant yn drwyadl ac yn amserol, 
a’u bod yn seiliedig ar benderfyniadau a wnaed mewn trafodaethau strategaeth.  
Roedd trafodaethau strategaeth, yn ogystal â thrafodaethau strategaeth canlyniadau, 
yn amserol ac yn gyffredinol yn cydymffurfio â chanllawiau. Prin iawn y defnyddiwyd 
cyfarfodydd strategaeth. Cynhaliwyd y mwyafrif o’r trafodaethau strategaeth rhwng 
yr heddlu a gwasanaethau plant, ac nid oeddent yn cynnwys cynnal trafodaethau ag 
asiantaethau allweddol eraill yn rheolaidd.   Cydnabu’r arolygwyr fod goblygiadau o ran 
adnoddau ac anawsterau logistaidd yn gysylltiedig â chyfarfodydd aml-asiantaeth. Serch 
hynny, o ganlyniad i beidio â chynnwys partneriaid yn ddigon cynnar, yn enwedig y rhai 
o feysydd iechyd ac addysg, cyfyngwyd ar yr ystod a’r maint o wybodaeth a gasglwyd/
rhannwyd, gan gael effaith negyddol ar ansawdd ac ehangder y gwaith o asesu risg. 

2.2. Roedd ansawdd cofnodion ynglŷn â thrafodaethau strategaeth ac adran 47 yn 
amrywio gormod.  Er bod y penderfyniadau a wnaed yn gyffredinol yn glir, roedd gormod 
o gofnodion heb drefniadau cynllunio manwl ynglŷn â swyddogaethau, cyfrifoldebau ac 
amserlenni ar gyfer camau gweithredu yn y dyfodol.  Nid oedd cysondeb o ran dulliau ar 
gyfer storio cofnodion ymholiadau adran 47 ychwaith. Cafodd nifer fach o staff a gafodd 
cyfweliad gan yr arolygwyr anhawster yn dod o hyd i’r cofnodion hyn mewn ffeiliau achos, 
hyd yn oed pan roeddent yn gallu cofio’n glir cyflawni a chofnodi’r ymholiad eu hunain.  
Sgil effaith cael trefniadau cofnodi a storio mor wael oedd bod gweithwyr newydd, neu’r 
rhai a oedd yn cymryd awenau achos pan oedd y gweithiwr penodedig yn absennol, yn 
ogystal â rheolwyr, yn methu â deall yr anghenion a’r peryglon a oedd yn gysylltiedig 
â phlant a theuluoedd yn gyflym. Cydnabu’r arolygwyr fod gwaith eisoes ar y gweill i 
ddatblygu system electronig newydd ar gyfer rheoli achosion, a bydd hon yn cyfrannu 
rhywfaint at fynd i’r afael â’r diffygion hyn.

2.3. Roedd lleiafrif sylweddol o’r asesiadau a adolygwyd gennym heb gael eu cwblhau 
mewn ffordd amserol. Er hynny, canfuom fod y rhan fwyaf o’r asesiadau wedi cael eu 
datblygu o ystod eang o dystiolaeth, gan gynnwys gwybodaeth berthnasol a phriodol gan 
asiantaethau partner yn ogystal â chan rieni a gofalwyr. 

Enghraifft o adroddiad arfer gan dad:
Roedd y ffaith bod un o ymweliadau’r gweithiwr cymdeithasol â’r plentyn yn 
ddirybudd wedi creu argraff ar y tad. Roedd y tad o’r farn bod hyn yn dangos ei bod 
yn brofiadol a bod ganddi sgiliau o ran casglu a dadansoddi gwybodaeth.Ei farn 
gyffredinol oedd ei bod yn barchus, yn gwrando, a’i bod yn sicrhau bod ganddi’r holl 
wybodaeth yr oedd ei hangen arni, a’i bod yn ei hysbysu am yr hyn a fyddai’n debygol 
o ddigwydd nesaf.Roedd yn teimlo ei fod yn rhan o’r broses asesu a’r penderfyniadau.
Roedd yn teimlo ei bod wedi gwneud gwahaniaeth cadarnhaol i fywyd ei ferch a’i 
fywyd ef, yn bersonol ac yn broffesiynol.Rhoddodd y gweithiwr cymdeithasol hyder 
iddo, gan drefnu cyfarfodydd ar amserau ac mewn lleoliadau a oedd yn hygyrch iddo.
Yn bwysig, roedd hi’n cydnabod yr effaith yr oedd ei chyfraniad yn ei chael ar ei deulu.
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2.4. Yn gyffredinol, roedd asesiadau’n adlewyrchu lefelau angen a/neu bryderon yn 
briodol. Roedd y rhan fwyaf o’r asesiadau a adolygwyd gan arolygwyr wedi nodi pan oedd 
problemau iechyd meddwl neu gamddefnyddio sylweddau a thrais domestig yn cael 
effaith negyddol ar blant. Roedd yn glir bod llawer o’r asesiadau’n canolbwyntio ar blant, 
a gwelodd yr arolygwyr waith dadansoddi risg da. Roedd hwn yn cynnwys dadansoddi 
hanes ac yn arwain at gamau gweithredu effeithiol. Fodd bynnag, roedd ansawdd yn 
amrywio. 

2.5. Yn aml, ni fynegwyd gwaith asesu risg yn glir o fewn y fframwaith asesu, ond 
yn hytrach, fe’i hawgrymwyd gan y disgrifiadau a roddwyd o amgylchiadau plant a 
theuluoedd. Cyflwynwyd Polisi Rheoli Risg diwygiedig ym mis Mai 2014, a chafodd hwn 
ei roi ar waith yn llawn ym mis Medi 2014 ynghyd â thempled newid ar gyfer cofnodi. 
Ystyriodd yr arolygwyr fod hwn yn ymgais adeiladol i geisio rhoi canllawiau i ymarferwyr 
ar sut i wneud gwaith dadansoddi risg mwy eglur.  Fodd bynnag, mae angen rhagor o 
waith ar y polisi hwn, ac yna bydd yn rhaid briffio staff a rheolwyr yn briodol er mwyn i’r 
datblygiad cadarnhaol hwn eu cefnogi fel y bwriadwyd. 

2.6. Nid oedd asesiadau bob amser yn dangos digon o ymgysylltu â phlant. Mewn llawer 
o achosion a adolygwyd gennym, ni welwyd y plant a/neu ni siaradwyd â nhw ar eu pen 
eu hunain mewn achosion lle byddai hynny wedi bod yn briodol. Er i’r arolygwyr weld 
rhai enghreifftiau da o ymgysylltu’n effeithiol â phlant yn y broses asesu, nid oedd cyfran 
fach o’r asesiadau yn ystyried anghenion cyfathrebu plant. Yn yr asesiadau, ni nodwyd 
anghenion amrywiol plant yn ymwneud â’u diwylliant, crefydd, ethnigrwydd, rhywedd, 
hunaniaeth o ran rhywedd neu rywioldeb yn ddigon manwl ychwaith; mae’r wybodaeth 
hon yn hanfodol er mwyn helpu plant i ddeall eu profiadau, ac yn ddefnyddiol o ran 
darparu gofal a chymorth iddynt.  Yn rhy aml, ni nodwyd dymuniadau a theimladau plant 
yn glir mewn asesiadau. Canlyniad y diffyg ymgysylltu hwn yn eu hasesiadau oedd nad 
oedd gan blant a phobl ifanc ddealltwriaeth glir o’r hyn roedd angen ei wneud er mwyn 
sicrhau eu lles a’u diogelwch. Roedd yn nodedig bod yr awdurdod eisoes wedi cydnabod 
bod angen ymgysylltu’n well â phlant. O ganlyniad i hyn, roedd y pennaeth gwasanaeth 
wedi comisiynu hyfforddiant mewn therapi chwarae yn ddiweddar ar gyfer gweithwyr 

Enghraifft o arfer o gyfweliad staff:
Mae tystiolaeth bod y ffolder a gymerir allan gan weithwyr cymdeithasol wrth 
gwblhau asesiad yn gwella safonau proffesiynol.Mae’r ffolder yn cynnwys 
cydsyniad ar gyfer gwybodaeth, ffurflen adborth defnyddwyr gwasanaeth, y polisi 
a’r gweithdrefnau ar gyfer cwyno a chanmol, a chopi o’r wybodaeth sylfaenol am y 
plentyn a’r teulu.Mae hyn yn rhoi cyfle i’r rhiant gadarnhau bod manylion y teulu yn 
gywir ac yn ddechrau da i’r gwaith.Mae’r gweithiwr cymdeithasol, sy’n gweithio i 
asiantaeth, wedi gweithio mewn awdurdod arall lle nad oedd y dogfennau hyn ar gael 
ar gyfer y cyswllt cyntaf.Dywedodd y gweithiwr asiantaeth:”Mae hyn yn ardderchog – 
mae’r holl ddogfennau mewn un man.”
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cymdeithasol er mwyn cynyddu eu hyder a’u gallu i ymgysylltu’n fwy effeithiol â phlant ac i 
ddod â’u dymuniadau a’u teimladau i’r golwg.  

2.7. Diwygiwyd y templed ar gyfer cofnodi asesiadau ychydig cyn gwneud y gwaith maes 
arolygu, felly gwnaeth y tîm arolygu adolygu cymysgedd o asesiadau a gofnodwyd gan 
ddefnyddio’r model blaenorol a’r model presennol. Ni waeth pa dempled a ddefnyddiwyd, 
roedd llawer o asesiadau heb ddyddiad. Methodd rhai o’r dogfennau hyn â: dangos 
tystiolaeth o fanylder yr ymchwiliad; adlewyrchu natur newidiol y sefyllfa yng ngoleuni 
materion a pheryglon a ddaeth i’r amlwg; neu ddangos effaith gynyddol ymyriadau gwaith 
cymdeithasol hyd hynny.  

2.8. Nid oedd y templed diwygiedig ar gyfer yr Asesiad Plant a Theuluoedd yn annog 
ymarferwyr i wahaniaethu rhwng y gwahanol beryglon ac anghenion sy’n gysylltiedig 
â chael mwy nag un brawd neu chwaer mewn teulu, ac eto, cyfrannodd hyn at greu 
cofnodion dryslyd.   Cafodd rhai cofnodion eu dyblygu i ffeiliau achos brodyr a chwiorydd, a 
golygai hyn nad oeddent bob amser yn unigol i’r plentyn.  Gwnaeth hyn rwystro gweithwyr 
newydd, neu’r rhai a oedd yn cymryd awenau achos pan oedd y gweithiwr penodedig yn 
absennol, yn ogystal â rheolwyr, rhag deall yn gyflym yr anghenion a’r peryglon a oedd 
yn gysylltiedig â phlant unigol. At hynny, gwnaeth hyn leihau gwerth y cofnodion i’r plant 
a oedd yn eu darllen. Mae tystiolaeth o’r ffeiliau achos yn awgrymu mai ychydig iawn o 
asesiadau a rannwyd â phlant a rhieni, a chafwyd cadarnhad o hyn mewn adborth gan 
rai rhieni. Canlyniad hyn, ochr yn ochr ag arfer gwael o ran cofnodi a diffyg ymgysylltu â 
phlant, oedd nad oedd plant a theuluoedd bob amser yn deall diben y cymorth a gawsant. 
Nid oeddent yn deall ychwaith yr hyn roedd angen ei newid er mwyn sicrhau bod plant yn 
cael eu diogelu’n briodol a bod gwelliant o ran eu rhagolygon am ganlyniadau gwell.

2.9. Fel gyda’r trefniadau mynediad, canfuom nad oedd ansawdd goruchwyliaeth y 
rheolwyr o asesiadau yn effeithiol. Er bod amseroldeb ac ansawdd y broses o wneud 
penderfyniadau ynghylch dechrau ymholiadau gwarchod plant yn ddigonol, roedd ansawdd 
cyffredinol asesiadau yn amrywio; yn benodol, roedd angen gwella ansawdd asesiadau 
risg. Roedd llai na hanner yr asesiadau a adolygwyd gennym wedi eu llofnodi neu eu 
cymeradwyo gan reolwr/uwch ymarferydd. 

Enghraifft o arfer o ffeil achos:
Roedd yn ymddangos bod gan y gweithiwr cymdeithasol berthynas dda â’r plentyn, 
gan fynd yn ofalus gydag ef drwy’r digwyddiadau a arweiniodd at wneud honiadau.
Ymdriniwyd â’r mater mewn ffordd sensitif ond uniongyrchol.
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Crynodeb
2.10. Cafodd plant a phobl ifanc a oedd mewn perygl o niwed, neu a oedd yn debygol 
o fod yn y sefyllfa honno, eu nodi a’u hamddiffyn. Yn gyffredinol, roedd ymholiadau 
gwarchod plant yn drwyadl ac yn amserol, er nad oedd trafodaethau strategaeth yn 
cynnwys gwybodaeth o’r holl bartneriaid perthnasol yn rheolaidd. Ar y cyfan, roedd 
asesiadau’n amserol ac yn cynnwys gwybodaeth briodol o ystod o ffynonellau. Roedd 
ansawdd y gwaith dadansoddi risg o fewn asesiadau yn amrywio; yn aml roedd risg yn 
cael ei hawgrymu, yn hytrach na chael ei mynegi’n glir. Er bod asesiadau’n dueddol o 
ganolbwyntio ar blant, nid oeddent yn ystyried anghenion cyfathrebu plant bob tro. Ni 
nodwyd ynddynt anghenion plant o ran amrywiaeth ychwaith, ac ni chafwyd mynegiad 
clir o’u dymuniadau a’u teimladau’n ddigon aml. Roedd ansawdd y cofnodion drwy 
gydol y broses asesu yn wael, ac, o’r herwydd, methwyd â dangos tystiolaeth o fanylder 
yr ymchwiliad a wnaed. Ni rannwyd y rhan fwyaf o’r asesiadau â phlant a theuluoedd. 
Roedd goruchwyliaeth y rheolwyr o’r broses asesu’n aneffeithiol; er bod amseroldeb ac 
ansawdd y broses o wneud penderfyniadau’n ddigonol. Yn gyffredinol, nid oedd ansawdd 
yr asesiadau’n gyson.  Effaith y diffyg ymgysylltu a’r diffyg tryloywder oedd nad oedd 
plant a theuluoedd bob amser yn deall diben y cymorth a gawsant a/neu’r angen i gael 
amddiffyniad.
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Yr hyn rydym yn disgwyl ei weld

Mae plant a phobl ifanc y nodwyd bod angen cymorth neu amddiffyniad 
arnynt, gan gynnwys plant sy’n derbyn gofal, yn cael cymorth ac 
amddiffyniad aml-asiantaeth amserol ac effeithiol drwy gynllunio ar 
sail risg, arfer awdurdodol a gwaith adolygu sy’n dwyn canlyniadau 
cadarnhaol.

Canfyddiadau allweddol 
1. Roedd gweithwyr cymdeithasol yn gallu mynegi’r anghenion a risgiau a oedd 

yn gysylltiedig â’u gofal yn dda, yn ogystal â’r camau gweithredu a oedd yn 
angenrheidiol er mwyn lleihau risg a chyflawni canlyniadau dymunol

2. Nid oedd ansawdd cynlluniau gofal yn cyd-fynd ag amserlenni ar gyfer gweithredu, 
ac yn aml roedd swyddogaethau a chyfrifoldebau’n aneglur

3. Yn aml, roedd ansawdd gwaith rheoli risg yn aneffeithiol

4. Roedd gweithwyr cymdeithasol wedi ymrwymo i wella canlyniadau i blant

5. Roedd llawer o blant wedi gorfod newid gweithiwr cymdeithasol yn aml 

6. Yn ddiweddar, cafwyd sefydlogrwydd yn y gweithlu a gwelliant o ran morâl y staff

7. Mae gweithwyr cymdeithasol yn gwneud gwaith uniongyrchol o ansawdd da gyda 
phlant a’u teuluoedd 

8. Roedd ansawdd y gwasanaethau a ddarperir i blant a theuluoedd yn dda, er eu 
bod yn gyfyngedig o ran maint

9. Roedd cynadleddau a grwpiau craidd amddiffyn plant yn amserol, wedi eu 
cadeirio’n dda ac yn canolbwyntio ar blant, ac roedd llawer o deuluoedd a 
phartneriaid yn bresennol

10. Nid oedd ymweliadau statudol yn amserol nac wedi eu cofnodi’n dda

11. Roedd cynnydd cynlluniau amddiffyn plant yn cael eu hadolygu’n rheolaidd 

12. Roedd ansawdd cofnodion achosion yn wael

Thema 3: Rheoli Ac 
Adolygu Gofal 
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Esboniad o’r canfyddiadau
3.1. Roedd gweithwyr cymdeithasol yn gallu mynegi anghenion plant a’r risgiau a oedd 
yn gysylltiedig â’u gofal yn dda, yn ogystal â’r camau gweithredu a oedd yn angenrheidiol 
er mwyn lleihau risg a chyflawni canlyniadau dymunol. Fodd bynnag, nid oedd cynlluniau 
ysgrifenedig yn adlewyrchu hyn.  Roedd y rhan fwyaf o’r cynlluniau wedi eu seilio’n glir 
ar asesiadau, gan amlinellu amcanion ynglŷn â gwneud newidiadau. Ond roedd llawer o 
gynlluniau’n llai penodol o ran nodi amserlenni ar gyfer cwblhau gwaith, ac nid oeddent 
bob amser yn egluro swyddogaethau a chyfrifoldebau’r gwahanol asiantaethau a oedd yn 
gysylltiedig, nac ychwaith yr hyn yr oedd disgwyl i aelodau’r teuluoedd ei wneud.  

3.2. Fel gydag asesiadau risg, roedd ansawdd gwaith rheoli risg hefyd yn amrywio. 
Roedd y camau gweithredu a nodwyd er mwyn mynd i’r afael â risg yn dueddol o fod 
yn gyffredinol, ac nid oeddent yn cynnwys y wybodaeth yr oedd ei hangen i ategu’r 
ymatebion y mae gofyn i asiantaethau neu deuluoedd eu gwneud. Nid oedd ystyried 
patrymau ymddygiad a/neu bryderon blaenorol yn cael ei gynnwys yn rheolaidd fel cam 
o’r broses gynllunio i leihau/rheoli risg mewn unrhyw un o’r cynlluniau a adolygwyd, ac 
ni chydnabuwyd ychwaith bod angen cynnwys cynllunio wrth gefn. O ganlyniad i hyn, 
nid oedd gweithwyr proffesiynol eraill bob amser yn glir o ran y camau gweithredu yr 
oedd disgwyl iddynt eu gwneud mewn amgylchiadau penodol. Roedd hyn yn cyfyngu 
ar effeithiolrwydd gwaith rheoli risg. At hynny, roedd tystiolaeth gan ddefnyddwyr 
gwasanaethau nad oedd plant a theuluoedd yn gwbl ymwybodol o’r trefniadau rheoli risg, 
gan achosi amheuaeth o weithwyr proffesiynol ac o weithwyr cymdeithasol yn benodol. 

3.3. Gwelwyd yr enghreifftiau mwyaf difrifol o waith rheoli risg gwael yn nefnydd yr 
awdurdod o “gytundebau ysgrifenedig” neu “gontractau disgwyliadau”. Ymrwymwyd 
i’r “cytundebau” hyn gyda theuluoedd nad oeddent ynghlwm mewn modd ffurfiol wrth 
weithrediadau amddiffyn plant neu weithrediadau llys. Yn aml, ymrwymwyd i’r trefniadau 
heb i asiantaethau partner wybod na chytuno, a heb eglurdeb o ran sut byddid yn monitro 
a/neu’n adrodd ar gydymffurfiaeth (neu ddiffyg cydymffurfiaeth) y teulu. Pe bai teulu yn 
methu â chydymffurfio â’r trefniadau hyn, nid oedd y goblygiadau’n glir ac nid oedd modd 
eu gorfodi. Roedd yn glir y gellid gadael plant mewn amgylcheddau anniogel o ganlyniad i’r 
arfer hwn. 

3.4. Roedd yn glir bod yr holl weithwyr cymdeithasol a rheolwyr a gafodd gyfweliad 
gennym wedi ymrwymo i wella canlyniadau ar gyfer y plant a’r teuluoedd yr oeddent yn 
gweithio â nhw. Fodd bynnag, roedd tystiolaeth o adolygiadau achos yn dangos bod llawer 
o blant wedi cael gorfod newid gweithiwr yn aml, yn aml ar fyr rybudd. Cafodd hyn effaith 
negyddol ar ansawdd y gwaith achos a’r berthynas rhwng plant, teuluoedd a staff. Mewn 
lleiafrif sylweddol o’r achosion, gwelsom fod ansawdd cymorth y gwaith cymdeithasol yn 
wael, a bod bylchau mawr rhwng ymweliadau a diffyg cyffredinol o ran diben y gwaith. 
O ganlyniad i hyn, roedd cynnydd mewn perthynas â’r cynllun yn araf.  

3.5. Cydnabu’r arolygwyr fod yr awdurdod wedi cael cyfnod o ansefydlogrwydd yn ei 
weithlu, gyda throsiant staff uchel a gorddibyniaeth ar weithwyr asiantaeth. Dywedodd 
llawer o staff wrthym eu bod wedi gweld un newid cyfundrefnol ar ôl y llall, heb lawer 
o gyfathrebu, o fewn gwasanaethau plant dros y ddwy/tair blynedd ddiwethaf a bod 
hyn wedi cael effaith negyddol ar eu morâl. Fodd bynnag, gwnaethom nodi bod yr 
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awdurdod wedi gwneud ymdrech fawr yn ystod y naw mis diwethaf i recriwtio gweithwyr 
cymdeithasol profiadol a chanddynt sgiliau priodol, ac mae hyn wedi bod yn llwyddiant. 
Nodwyd hefyd bod sylw’r uwch reolwyr bellach wedi’i ganolbwyntio ar yr hyn sydd angen 
ei wella yng ngwasanaethau plant. Cafwyd tystiolaeth o hyn, er enghraifft, yn y cymorth 
ychwanegol a roddwyd er mwyn cadw grŵp bach o weithwyr cymdeithasol asiantaeth 
dros dro er mwyn ategu trefniadau staffio yn y cyfnod pontio ac i roi parhad. Yn olaf, yn 
sgil yr ymatebion adeiladol a chadarnhaol a dderbyniodd yr arolygwyr gan y rhan fwyaf o’r 
staff y cyfwelwyd â nhw, roedd yn glir bod hyder a morâl cyffredinol y staff wedi gwella’n 
sylweddol ers i’r pennaeth gwasanaeth newydd gael ei benodi’n barhaol naw mis yn ôl.

3.6. Dangosodd adolygiad o arfer cyfoes bod gweithwyr cymdeithasol bellach yn gwneud 
gwaith uniongyrchol gyda phlant a’u teuluoedd mewn llawer o achosion. Maent hefyd 
yn meithrin perthynas gadarnhaol gyda phlant, sy’n eu helpu i fynegi eu dymuniadau 
a’u teimladau. Croesawodd yr arolygwyr y newid hwn tuag at ddull gweithredu sy’n 
canolbwyntio mwy ar blant a theuluoedd, gan bwysleisio gwerth ymgysylltu’n effeithiol 
fel rhan hanfodol o swyddogaeth gwaith cymdeithasol. Mae angen parhau i ddatblygu, 
mewnblannu a chynnal y gwelliant cadarnhaol hwn. 

3.7. Fel mewn llawer o awdurdodau gwledig eraill, roedd ystod y gwasanaethau cymorth 
teuluol a oedd ar gael yn gyfyngedig; y cyfyngiad o ran argaeledd Gwasanaethau 
Iechyd Meddwl Plant a’r Glasoed oedd y bwlch penodol y tynnwyd sylw ato fwyaf yn y 
gwasanaethau a ddarperir. Fodd bynnag, mae tystiolaeth mewn adolygiadau achos a rhai 
adborth gan ddefnyddwyr gwasanaethau yn awgrymu bod ansawdd y gwasanaethau 

Dyfyniad gan weithiwr cymdeithasol: 
“Rydw i wedi gwneud cryn dipyn o waith ar yr achos hwn, ac rydw i’n credu 
bod y teulu’n fodlon ar y canlyniadau. Cafwyd llawer o fewnbwn gan weithwyr 
proffesiynol eraill megis Gweithredu dros Blant a’r ysgol, ac mae hyn oll wedi 
cyfrannu at gael gwell ganlyniad.”

Safbwyntiau a fynegwyd gan rieni, teidiau a neiniau:
Siaradodd y fam a’r taid a nain yn gadarnhaol iawn am y profiad a gawsant gyda’r 
gweithiwr cymdeithasol. Dywedodd y fam ei bod ar gael bob amser a’i bod yn 
dychwelyd eu galwadau. Cafwyd esboniad ganddi am beth roedd hi’n ei wneud a 
pham. Roedd y fam yn teimlo bod ganddi lais a’i bod yn cael cymorth ac yn rhan o’r 
broses. Roedd hi’n ymddiried yn y gweithiwr cymdeithasol ac yn hyderus y byddai’n 
gwneud yr hyn a oedd yn iawn i’r plentyn.Roedd hi o’r farn bod y penderfyniadau 
a wnaed hyd hynny yn iawn i’r plentyn er eu bod wedi peri trallod mawr iddi. 
adarnhawyd hyn gan y taid a’r nain, a raddiodd y gweithiwr cymdeithasol “deg allan o 
ddeg” ar gyfer pob agwedd ar ei gwaith.
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gofal cymdeithasol yn y sector iechyd a gwirfoddol yn dda. Mae hyn hefyd yn wir am y 
gwaith uniongyrchol a wnaed gan weithwyr cymdeithasol, gan gynnwys gwasanaethau a 
ddarparwyd i blant ag anableddau.

3.8. Gwelsom enghreifftiau o weithwyr proffesiynol o asiantaethau partner yn gwneud 
cyfraniad cadarnhaol at y gwaith o ddatblygu cynlluniau amddiffyn plant a phlant mewn 
angen. Yn yr un modd, gwnaeth asiantaethau partner adrodd bod ganddynt berthynas 
weithio effeithiol gyda’r gweithwyr cymdeithasol, er gwaethaf rhai amheuon a fynegwyd 
ynglŷn â chael diffyg gwybodaeth am y newidiadau cyfundrefnol a wnaed yn ddiweddar i 
wasanaethau plant. 

3.9. Pan wnaed penderfyniadau bod angen cynhadledd amddiffyn plant ar ôl ymchwiliad, 
cynhaliwyd cynadleddau o fewn amserlenni priodol. Ar y cyfan, roedd ansawdd yr 
adroddiadau gwaith cymdeithasol i’r cynadleddau o ansawdd digonol neu dda, ac 
roeddent yn cynnwys digon o wybodaeth i bartneriaid allu gwneud dyfarniadau priodol 
ar sail dadansoddiad o risg.  Roedd ansawdd yr adroddiadau gan asiantaethau partner yn 
amrywio gormod, a gwaethygwyd hyn gan y ffaith nad oedd fformat safonol yn bodoli. 

3.10. Gwelsom enghreifftiau cymysg o ran ansawdd gwaith cynllunio gweithwyr 
cymdeithasol ar gyfer cynadleddau, a chafwyd adroddiadau gan bartneriaid nad 
oedd teuluoedd yn aml yn deall y broses gwarchod plant yn glir, gan gynnwys diben 
grwpiau craidd a chynadleddau. Fodd bynnag, cafwyd adroddiadau bod trefniadau i 
rannu adroddiadau â theuluoedd ymlaen llaw wedi gwella’n sylweddol yn y deuddeg 
mis diwethaf. 

Dyfyniad gan riant: 
“Mae’r staff yn y gwasanaeth yn ddymunol a chyfeillgar iawn. Roedd yr 
ymateb yn gyflym. Mae llawer o wasanaethau da yma. Cwrddon nhw â fy 
mab a siaradon nhw ag ef. Maen nhw’n deall eu swydd yn dda iawn, ond 
maen nhw’n eich trin â pharch ac yn gwrando’n astud. Dydyn nhw ddim yn 
siarad â chi mewn ffordd nawddoglyd. Cafodd fy mhlentyn yn union beth 
roedd ei angen arno.”

Enghraifft o arfer, gwaith uniongyrchol gyda phlant:
“Roedd defnyddio dull ‘Rheol Dillad Isaf’ y Gymdeithas Genedlaethol er Atal 
Creulondeb i Blant wedi rhoi cyfle da inni gael trafodaeth ystyriol gyda’r plentyn 
pedwar oed hwn.”
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3.11.Cafodd y cynadleddau eu cadeirio’n dda ac roeddent yn canolbwyntio ar blant. Roedd 
y rhan fwyaf o’r asiantaethau statudol yn bresennol, yn ogystal â theuluoedd. Gwelsom 
hefyd enghreifftiau da o’r ystyriaeth a’r cymorth a roddir gan weithwyr cymdeithasol 
a chadeirydd y gynhadledd i faterion a allai fod yn sensitif i deuluoedd sy’n mynychu’r 
cynadleddau. 

3.12.Gwnaed cynlluniau, a oedd yn gyffredinol yn foddhaol, i ddiogelu a hybu lles plant, 
neu penderfynwyd ar gynlluniau aml-asiantaeth pan gafwyd achosion o ddadgofrestru.   
Ar y cyfan, rhoddwyd ystyriaeth drwyadl i gynnydd cynlluniau mewn cynadleddau adolygu 
amddiffyn plant. Gydag un eithriad sylweddol a welwyd gan yr arolygwyr, trosglwyddwyd 
cynlluniau i’r cam cytundebau cyn-achos o dan yr Amlinelliad Cyfraith Gyhoeddus pan nad 
oedd y cynlluniau wedi lleihau risg neu pan oedd pryderon yn cynyddu.  

Arsylwi ar arfer, cynhadledd achos:
Yn ystod cynhadledd adolygu, cafwyd anghydfod proffesiynol.Roedd un cynrychiolydd 
o asiantaeth bartner yn wrthdrawiadol ac yn mynegi safbwyntiau a barnau nad 
oeddent yn canolbwyntio ar blant; roedd y gweithiwr proffesiynol yn blaenoriaethu 
anghenion rhiant dros anghenion y plentyn.Llwyddodd y gweithiwr cymdeithasol 
a chadeirydd y gynhadledd ill dau i beidio â chynhyrfu, gan ymateb mewn ffordd 
bwyllog;gwnaethant atgoffa’r gweithiwr proffesiynol o ddiben y gynhadledd, gan 
bwysleisio’r flaenoriaeth y dylid ei rhoi i amddiffyn y plentyn, gan ystyried anghenion y 
rhiant hefyd.Llwyddwyd i ddatrys yr anghydfod, a chytunodd y gweithiwr proffesiynol 
i gyfrannu’n fwy gweithredol i grwpiau craidd nag yr oedd wedi hyd hynny.Gwnaeth y 
canlyniad hwn amddiffyn y plentyn, a rhoddwyd cymorth priodol i’r teulu.

Dyfyniad gan dad: 
“Rydw i’n fodlon iawn ar y gwasanaeth rydyn ni’n ei dderbyn. Dydy 
gwasanaethau cymdeithasol ddim yn gallu cael pethau’n iawn y tro cyntaf, 
ond maen nhw’n dysgu o’r hyn sy’n gweithio ac yn cywiro pethau. Pan oedd 
pethau yn eu hanterth yn gynharach yn y flwyddyn, ac roedd fy ngwraig wedi 
cyrraedd pen ei thennyn, aeth y gweithiwr cymdeithasol a’r rheolwr i’r afael â’r 
broblem, ac yn raddol dros yr wythnosau diwethaf mae pethau wedi gwella o 
lawer. Roedd y gweithiwr cymdeithasol a chadeirydd y gynhadledd bob amser 
yn gymwynasgar iawn. I ddechrau, roeddwn i’n amheus ynglyn â gweithio 
gyda gwasanaethau cymdeithasol oherwydd y sylw gwael yn y wasg, ond 
rydw i bellach yn ymddiried yn y gwasanaeth. Mae’r gweithiwr cymdeithasol 
yn ei wneud yn hawdd cysylltu â hi – mae gennym ei rhif ffôn symudol ac 
yn gallu cysylltu â hi’n hawdd. Mae hi bob amser yn cysylltu yn ôl mewn da 
bryd. Mae’r gweithiwr cymdeithasol wedi trefnu a chadeirio sawl cynhadledd 
amlddisgyblaethol ar gyfer ein plentyn. Cafodd y cyfarfodydd eu cadeirio’n dda 
a chawson ni gopïau o’r adroddiadau mewn da bryd. Mae’r adroddiadau bob 
amser yn fanwl gywir ac wedi eu hysgrifennu’n dda. Wedi inni gael cyfnod 
anodd fel teulu, rydyn ni wedi dod i drefniant sefydlog. Rydyn ni wedi llwyddo 
nawr. Maen nhw wedi gwneud gwaith da.”
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3.13.Daeth grwpiau craidd at ei gilydd yn ddigon aml, ac roedd presenoldeb da o ran 
asiantaethau perthnasol a theuluoedd. Gwelsom dystiolaeth ddiweddar bod grwpiau 
craidd wedi cadw’r plentyn yn ganolog i waith cynllunio a’u bod yn gwneud cynnydd ar 
waith yn y cynllun amddiffyn plentyn. Fodd bynnag, pan oedd plant yn destun cynllun 
amddiffyn plentyn, nid oeddent bob tro’n cael ymweliad yn unol â’r amserlen y cytunwyd 
arni; er bod y sefyllfa’n gwella ers i’r gweithlu gael ei sefydlogi’n ddiweddar. Mae’n rhy 
gynnar i wneud sylwadau ynglŷn ag i ba raddau mae’r gwelliant hwn wedi’i fewnblannu i 
arfer rheolaidd.  

3.14.Nid oedd ansawdd cofnodion gweithwyr cymdeithasol yn gyson o ran nodi a oeddent 
wedi gweld plentyn ar ei ben ei hun neu o ran gwahaniaethu rhwng ymweliadau dirybudd. 
Roedd cofnodion yn amrywio gormod, ac nid oedd cofnod clir o drafodaethau gyda 
phlant a theuluoedd ynghylch cynnydd cynlluniau a ph’un a oedd eu bywydau’n gwella. 
Roedd y rhan fwyaf o’r cofnodion a welsom yn dangos sgyrsiau cyffredinol ynglŷn â 
gweithgareddau a diddordebau o ddydd i ddydd, er inni weld rhai cofnodion da lle roedd 
plant yn mynegi eu profiadau mewn bywyd yn glir. Gwnaethom nodi bod yr awdurdod lleol 
wedi cydnabod bod angen gwella arfer cofnodi, a’i fod wedi comisiynu hyfforddiant staff a 
fyddai’n cael ei gynnal yn y dyfodol agos.

3.15. Er inni ganfod bod ansawdd y gwaith cynllunio ac adolygu gofal yn ddigonol ar y 
cyfan, roedd ansawdd gwaith rheoli risg a chynllunio wrth gefn yn wael. Gwnaethom 
nodi bod rheolwyr yn cydnabod bod angen gwella ansawdd y cynlluniau, gan gyfeirio’n 
benodol at waith cynllunio ar gyfer rheoli risg. Darparwyd rhywfaint o hyfforddiant i’r staff 
mewn rheoli risg; fodd bynnag, mae angen rhoi camau gwella eraill ar waith o hyd, megis 
archwiliadau achos rheolaidd gan reolwyr.  At hynny, ni welsom lawer o dystiolaeth o 
reolwyr yn herio arfer gwael o ran rheoli risg, naill ai gydag ymarferwyr unigol neu gyda’r 
gweithlu cyfan.

Crynodeb
3.16. Cafodd plant a phobl ifanc y nodwyd bod angen cymorth neu amddiffyniad arnynt, 
gan gynnwys plant sy’n derbyn gofal, gymorth ac amddiffyniad aml-asiantaeth amserol 
ac effeithiol. Roedd ansawdd cynllunio ac adolygu gofal yn ddigonol. Darparwyd rhai 
gwasanaethau da i deuluoedd, ac roedd yn amlwg bod gwaith uniongyrchol o ansawdd da 
gyda phlant. Fodd bynnag, ni chafwyd tystiolaeth ddigonol o gynllunio yn seiliedig ar risg 
ac arfer awdurdodol. Roedd diffygion sylweddol o ran gwaith rheoli risg aml-asiantaeth; 
yn enwedig o ran gwasanaethau cymdeithasol yn defnyddio “contractau disgwyliadau”, 
sy’n methu ag amddiffyn plant yn ddigonol. Ni heriwyd arferion rheoli risg o ansawdd 
gwael gan reolwyr mewn ffordd effeithiol. Roedd gwasanaethau plant wedi llwyddo 
i gael sefydlogrwydd yn ei weithlu yn ddiweddar, ac roedd gweithwyr cymdeithasol 
wedi ymrwymo i gyflawni canlyniadau da i blant a theuluoedd. Bellach, mae angen 
cryfhau’r sefydlogrwydd hwn a’i gynnal er mwyn gwella canlyniadau i blant a theuluoedd 
yn barhaus.
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Yr hyn rydym yn disgwyl ei weld

Mae trefniadau arwain, rheoli a llywodraethu yn cydymffurfio â 
chanllawiau statudol, a gyda’i gilydd maent yn amlinellu strategaeth 
effeithiol ar gyfer darparu gwasanaethau a chanlyniadau o ansawdd 
da i blant, pobl ifanc a’u teuluoedd. Mae’r awdurdod yn cydweithio â 
phartneriaid i ddarparu cymorth, gofal ac amddiffyniad i blant a phobl 
ifanc, ac yn cyflawni ei ddyletswyddau rhianta corfforaethol ar gyfer plant 
sy’n derbyn gofal.  Mae gan arweinwyr, rheolwyr ac aelodau etholedig 
wybodaeth a dealltwriaeth gynhwysfawr o arfer a pherfformiad sy’n eu 
galluogi i gyflawni eu dyletswyddau’n effeithiol. Darperir gwasanaethau 
gan weithlu profiadol a medrus â chymwysterau addas sy’n gallu diwallu 
anghenion plant a phobl ifanc lleol a’u teuluoedd.  

Canfyddiadau allweddol 
1. Roedd trefniadau arwain, rheoli a llywodraethu yn cydymffurfio â chanllawiau 

statudol 

2. Roedd trefniadau ar waith ar gyfer ymgysylltu’n effeithiol â phartneriaid strategol, 
ac roedd llawer o gydweithio ar draws gwasanaethau mewn gwahanol feysydd yn 
y cyngor

3. Roedd yr awdurdod lleol yn ymwybodol o’i gryfderau a meysydd i’w gwella 

4. Mae angen cynnal cyflymder y gwelliannau er mwyn i reolwyr ac arweinwyr fod 
yn sicr bod y trefniadau’n effeithiol o ran darparu gwasanaethau a chanlyniadau o 
ansawdd da i blant, pobl ifanc a’u teuluoedd 

5. Nid oedd dadansoddiad o anghenion lleol wedi dylanwadu’n ddigonol ar 
strategaeth gwasanaethau a threfniadau partneriaeth y cyngor, na’i waith 
comisiynu ar gyfer gwasanaethau plant 

6. Ni chafodd barn plant a phobl ifanc ei chasglu’n ddigonol na’i defnyddio i lywio’r 
broses o ddatblygu gwasanaethau

7. Gwnaeth diffyg cyfathrebu clir neu fethiannau o ran trawsnewid cynlluniau 
strategol i fod yn fframwaith â mwy o ffocws ar gyfer darparu gwasanaethau plant 
rwystro’r gweithlu rhag cyflawni canlyniadau gwell ar gyfer teuluoedd sy’n agored 
i niwed

Thema 4: Arweinyddiaeth a 
Llywodraethu
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Esboniad o’r canfyddiadau
4.1. Ar y lefel fwyaf strategol yn yr awdurdod, cafodd yr egwyddor bwysig y dylai 
teuluoedd gael eu cefnogi ei sefydlu’n glir iawn o fewn Cynllun Integredig Sengl 
(SIP) 2013–17. Gwnaeth yr asesiad o anghenion strategol unedig a oedd yn sail i’r SIP 
ddefnyddio gwybodaeth berthnasol a gasglwyd o fewn y cyngor, yn ogystal â chan 
asiantaethau partner, ac ymgynghorwyd â rhanddeiliaid allweddol wrth baratoi’r asesiad. 
Roedd aelodau etholedig yr awdurdod lleol, y prif weithredwr a’r prif swyddogion yn deall 
eu swyddogaethau’n glir, ac roedd llinellau atebolrwydd clir ar waith er mwyn sicrhau eu 
bod yn cyflawni eu cyfrifoldebau unigol a’u cydgyfrifoldebau’n effeithiol er mwyn cyflenwi’r 
cynllun.

4.2. Roedd trefniadau arwain, rheoli a llywodraethu yn cydymffurfio â chanllawiau statudol, 
ac roedd trefniadau ar waith ar gyfer ymgysylltu’n effeithiol â phartneriaid strategol. 
Gwnaethom nodi bod yr awdurdod yn arwain y Bwrdd Diogelu Plant a’i fod yn rhan o’r 
Bwrdd Gwasanaethau Lleol. Roedd tystiolaeth a ddarparwyd gan bartneriaid yn awgrymu 
bod cyfraniadau’r cyfarwyddwr gwasanaethau cymdeithasol a’r prif weithredwr yn cael 
eu hystyried yn gydlynol ac yn hyderus o fewn y fforymau hyn ledled Gwent. Gwnaeth 
arolygwyr gydnabod hefyd effeithiolrwydd y trefniadau arwain a rheoli a oedd ar waith o 
fewn y cyngor er mwyn galluogi cyfathrebu ar draws meysydd gwasanaeth a gweithio 
cydgysylltiedig; yn benodol, roedd hyn yn amlwg mewn perthynas â gwasanaethau plant 
gyda meysydd plant a phobl ifanc a menter.

8. Roedd uwch arweinwyr wedi ymrwymo i wella diogelu

9. Nid oedd uwch arweinwyr yn gallu goruchwylio’n uniongyrchol y profiadau a’r 
heriau yr oedd gweithwyr rheng flaen yn eu hwynebu’n aml

10. Rhoddwyd archwiliadau achos rheolaidd ac effeithiol ar waith mewn perthynas 
â gwaith amddiffyn plant Fodd bynnag, nid oedd archwiliadau gan reolwyr o 
ffeiliau achos drwy gydol gwasanaethau plant wedi cael eu mewnblannu i fusnes 
craidd Nid oedd defnyddio gwybodaeth monitro perfformiad a monitro sicrwydd 
ansawdd wedi ysgogi gwelliant parhaus yn effeithiol

11. Nid oedd strategaethau i sicrhau bod yr awdurdod yn cynnal diwylliant sy’n 
seiliedig ar ddysgu wedi cael eu mewnblannu’n ddigon da 

12. Roedd gweithlu medrus â chymwysterau addas ar waith, a chafwyd gwelliant 
cadarnhaol yn ddiweddar o ran ansawdd a chysondeb y gwaith o ddarparu 
gwasanaethau i blant a theuluoedd yn sgil sefydlogrwydd yn y gweithlu 

13. Yn gyffredinol, croesawyd dulliau gweithio newydd gan y staff, a chafwyd 
adroddiadau eu bod yn ymddiried mwy yn yr uwch reolwyr Dywedodd y rhan 
fwyaf o’r gweithwyr cymdeithasol bod eu morâl yn uchel Nododd lleiafrif 
sylweddol o’r staff a rhai partneriaid bod angen i gyfathrebu ynghylch newidiadau 
wella
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4.3. Roedd yr awdurdod lleol yn ymwybodol o’i gryfderau a’r meysydd i’w datblygu. 
Dywedodd arweinwyr gwleidyddol, y prif weithredwr a’r prif swyddogion mai gwella 
trefniadau diogelu a chynorthwyo gwasanaethau plant i ddarparu canlyniadau gwell i 
blant a theuluoedd oedd un o brif flaenoriaethau’r cyngor. Gwnaeth arolygwyr gydnabod 
ymrwymiad a brwdfrydedd ar gyfer gwella y prif swyddogion a’r aelodau etholedig, 
a hefyd bod rhywfaint o gynnydd wedi’i wneud. Fodd bynnag, er mwyn i drefniadau 
rheoli a llywodraethu ddarparu arweinyddiaeth leol strategol gryf, sy’n dangos yn glir bod 
canlyniadau i blant a’u teuluoedd wedi gwella, mae angen cynnal cyflymder y gwelliannau.

4.4. Dywedodd uwch reolwyr ac aelodau etholedig wrthym eu bod wedi ymateb yn 
gadarnhaol i’r hysbysiad gwella a gyflwynwyd gan Estyn yn 2012, a’u bod wedi defnyddio’r 
cynllun adfer amgaeedig fel catalydd i ysgogi gwelliannau i drefniadau diogelu ar draws holl 
feysydd gwasanaeth y cyngor. Nododd Estyn ym mis Ebrill 2014 fod yr awdurdod wedi rhoi 
blaenoriaeth briodol i ddiogelu yn ei waith cynllunio strategol, a’i fod wedi gosod sylfaen 
ar gyfer gwella trefniadau diogelu. Canfuom fod aelodau etholedig, y prif weithredwr a’r 
cyfarwyddwr gwasanaethau cymdeithasol yn cydnabod bod angen diogelu a chynnal y 
gwelliannau a wnaed hyd yn hyn.

4.5. Roedd arweinwyr, gan gynnwys aelodau etholedig, wedi nodi bod angen gwella 
gwasanaethau plant. Ym mis Ebrill 2013, cafodd gwasanaethau eu hailstrwythuro. Ar ôl 
hynny, rhoddwyd llawer o gynlluniau, gweithdrefnau ac arferion ar waith, a chafodd 
pennaeth gwasanaeth newydd ei benodi’n barhaol naw mis yn ôl. Cytunwyd hefyd 
ar fuddsoddiad ychwanegol i gefnogi rhaglen datblygu wedi’i thargedu ar gyfer 
gwasanaethau plant. Roedd y mentrau hyn yn dangos bod arweinwyr wedi ymrwymo’n 
glir i ganolbwyntio gweithgareddau gwella ar wasanaethau plant. Gwnaethom gydnabod 
bod uwch arweinwyr wedi dechrau gweithio i gynyddu eu hymwybyddiaeth o’r heriau 
a wynebir gan wasanaethau plant, ac o’r herwydd gwelsom fod y sefyllfa’n gwella. 
Er hynny, canfuom nad oedd digon o waith dadansoddi ac o ddeall cymhlethdod sylfaenol 
a risg barhaus, ac yn sgil hyn cafwyd ymatebion adweithiol neu ôl-weithredol ar adegau, 
yn hytrach nag ymatebion yn seiliedig ar waith cynllunio strategol effeithiol. At hynny, 
roedd angen i’r awdurdod ddangos tystiolaeth o gynaliadwyedd y newid cadarnhaol, ac o 
ganlyniadau buddiol i blant a’u teuluoedd. Er bod gwasanaethau plant a theuluoedd wedi 
dechrau gwella, dangosodd aelodau etholedig ac uwch swyddogion eu bod yn deall bod 
llawer mwy o waith i’w wneud. 

4.6. Nid oedd cynllun datblygu gwasanaethau plant yr awdurdod yn cynnwys digon o 
waith dadansoddi anghenion plant, pobl ifanc a theuluoedd lleol. Er i rywfaint o wybodaeth 
ddefnyddiol gael ei chasglu wrth ymgynghori ar gyfer yr asesiad o anghenion strategol 
unedig, nid oedd y wybodaeth hon wedi llywio’r gwaith o gomisiynu gwasanaethau plant. 
Ni welsom dystiolaeth ychwaith bod trefniadau partner yn seiliedig ar ddadansoddiad 
o anghenion strategol ar y cyd, gan nodi gwella canlyniadau i blant a theuluoedd fel 
blaenoriaeth a rennir. Roedd y methiant hwn o ran alinio yn golygu bod atebolrwydd 
ar y cyd ynghylch helpu ac amddiffyn plant sy’n agored i niwed wedi cael ei lesteirio. 
Gwnaethom nodi bod posibilrwydd y gallai gwaith cynllunio ar gyfer plant a theuluoedd 
mewn angen wella o ganlyniad i’r penderfyniad diweddar i ail-leoli’r trefniadau strategol ar 
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gyfer JAFF i’r maes gwasanaeth polisi a phartneriaid, ochr yn ochr â mentrau eraill a gyllidir 
gan Deuluoedd yn Gyntaf a chanddynt gysylltiadau uniongyrchol â’r Bwrdd Gwasanaethau 
Lleol. At hynny, bydd y broses olrhain anghenion cyfundrefnol gyfatebol, a gyflwynwyd 
yn ddiweddar ar gyfer yr holl deuluoedd a atgyfeiriwyd i JAFF, yn helpu’r awdurdod a’i 
bartneriaid i wella eu dealltwriaeth o anghenion plant a theuluoedd lleol, er mwyn iddynt 
allu ystyried hyn wrth gynllunio gwasanaethau yn y dyfodol. 

4.7. Mynegwyd lefel uchel o frwdfrydedd ac ymrwymiad gan arweinwyr ac uwch reolwyr 
ynghylch rhianta corfforaethol, a gwnaeth arolygwyr groesawu cynlluniau i recriwtio 
rhywun sy’n gadael gofal i swydd brentisiaeth yn y cyngor, gyda’r nod o gynyddu 
cyfranogiad plant a phobl ifanc er mwyn iddynt ddylanwadu ar y broses o ddylunio 
gwasanaethau ac ar ystyriaethau strategol. Fodd bynnag, yn gyffredinol canfuom nad 
oedd y gwaith o wella ymgysylltu effeithiol â defnyddwyr gwasanaethau wedi digwydd 
yn ddigon cyflym. Felly, ni chafodd lleisiau plant a phobl ifanc eu casglu’n ddigonol na’u 
defnyddio i lywio’r broses o ddatblygu gwasanaethau.

4.8. Nid oedd gweledigaeth strategol y cyngor, “cymunedau cynaliadwy a chryf”, wedi 
cael ei throsi’n llwyddiannus iawn i bolisïau ac arferion yng ngwasanaethau plant; ac ni 
roddwyd y weledigaeth ar led yn effeithiol drwy gydol y gweithlu. Er bod rhai staff wedi 
gallu dehongli eu swydd fel un sy’n gwneud cyfraniad i thema ehangach yr awdurdod o 
ran “teuluoedd yn cael cymorth”, nid oedd y rhan fwyaf ohonynt yn gallu gwneud hyn. 
Heb eithriad, mynegodd pob aelod o staff a gafodd gyfweliad gennym ymrwymiad i 
wella canlyniadau ar gyfer plant sydd angen cymorth ac amddiffyniad. Fodd bynnag, 
mynegodd rhai aelodau staff a rheolwyr gweithredol rwystredigaeth a phryder ynghylch 
sut roedd newidiadau cyfundrefnol o fewn gwasanaethau plant wedi rhwystro gweithwyr 
proffesiynol rhag ffurfio perthynas weithio effeithiol gyda phlant, pobl ifanc a theuluoedd. 
Canfuom fod diffyg cyfathrebu clir a datgysylltiad rhwng cynlluniau strategol a fframwaith 
â ffocws ar ddarparu gwasanaethau plant wedi bod yn rhwystr i ddealltwriaeth staff, 
rheolwyr gweithredol a phartneriaid o’r hyn a ddisgwylid ganddynt. Canlyniad hyn oedd 
bod rhywfaint o ddryswch ac aneffeithlonrwydd, a bod hyn wedi cael effaith negyddol ar 
wella canlyniadau i blant sydd ag angen cymorth neu amddiffyniad arnynt. 

4.9. Canfuom nad oedd gallu’r uwch arweinwyr na’r aelodau etholedig i oruchwylio 
ansawdd y cymorth a oedd yn cael ei roi i blant a phobl ifanc yn ddigon da.  Nodwyd 
bod trefniadau ffurfiol wedi cael eu rhoi ar waith i uwch swyddogion ac aelodau gwrdd 
â phenaethiaid gwasanaeth ac uwch reolwyr eraill er mwyn rhoi cyfle iddynt ddysgu, 
ac i adolygu cynnydd. Nodwyd hefyd bod staff wedi gwneud sylwadau cadarnhaol bod 
uwch reolwyr yn fwy gweladwy yn ddiweddar. Fodd bynnag, ni wnaeth uwch reolwyr 
nac aelodau etholedig weithredu’n ddigonol i sicrhau eu bod yn gwrando ar safbwyntiau 
gweithwyr rheng flaen yn rheolaidd ac yn gyfundrefnol drwy adborth uniongyrchol. 
Nid oedd trefniadau ar waith i uwch reolwyr ac aelodau etholedig fonitro gwaith rheng 
flaen yn rheolaidd drwy ymweld â thimau gwasanaethau plant.  Argymhellwyd y trefniadau 
hyn gan yr Arglwydd Laming 1 yn sgil marwolaeth Victoria Climbié. O ganlyniad i hyn, 

1 Adroddiad Ymchwiliad Victoria Climbié, Llyfrfa Ei Mawrhydi 2003
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nid oedd modd i uwch reolwyr oruchwylio’n uniongyrchol profiadau a heriau yr oedd 
gweithwyr rheng flaen yn eu hwynebu’n aml; gallai dysgu am hyn helpu i ysgogi gwelliant.

4.10. Nid oedd gwybodaeth gan y rheolwyr yn cael ei defnyddio’n gyfundrefnol i herio 
perfformiad neu wella ansawdd y gwasanaethau ar gyfer plant a theuluoedd. Gwnaeth 
yr arolygwyr gydnabod y sylw agos a rheolaidd yr oedd uwch arweinwyr yn ei roi i 
ddangosyddion perfformiad allweddol gwasanaethau plant, a bod yr awdurdod wedi gwella 
o ran cyrraedd y targedau hyn. Ers sefydlu’r Uned Diogelu a Sicrhau Ansawdd ym mis 
Medi 2012, mae fframwaith ar gyfer sicrhau ansawdd ac adrodd ar berfformiad wedi bod 
ar waith. Fodd bynnag, roedd hwn yn dal i gael ei ddatblygu. Canfuom fod archwiliadau 
achos yn canolbwyntio ar waith amddiffyn plant. Llwyddodd hyn i gynnwys rhoi adborth 
adeiladol uniongyrchol i weithwyr achos penodedig a’u rheolwyr ar unwaith. Fodd bynnag, 
ni chafodd archwiliadau rheolaidd o achosion ar draws gwasanaethau plant gan reolwyr 
eu mewnblannu i fusnes craidd. Nid oedd trefniadau monitro perfformiad a sicrwydd 
ansawdd yn cynnwys gwybodaeth wedi’i chasglu o ystod ddigon eang o ffynonellau, 
gan gynnwys adborth gan ddefnyddwyr, dadansoddiad o gwynion neu ymgynghoriadau 
uniongyrchol â staff.  Nododd arolygwyr fod yr awdurdod yn cydnabod y gallai defnyddio 
dull thematig yn hytrach na dull rhifyddol yn unig gynyddu gwerth adroddiadau am 
berfformiad, a bod gwaith yn mynd rhagddo i ddatblygu’r fethodoleg hon. Fodd bynnag, 
canfuom nad oedd adroddiadau ar berfformiad ac ansawdd, hyd hynny, wedi bod yn 
rheolaidd ac yn effeithiol o ran rhoi gwybodaeth feintiol yng nghyd-destun gwybodaeth 
ansoddol mewn ffordd ddigon arwyddocaol i lywio’r gwaith o ddadansoddi effeithiolrwydd 
gwasanaeth mewn perthynas â gwella canlyniadau i blant.  

4.11. Nid oedd strategaethau i sicrhau bod yr awdurdod lleol yn cynnal diwylliant sy’n 
seiliedig ar ddysgu wedi cael eu mewnblannu’n ddigon da. Mynegodd y rhan fwyaf 
o’r staff a gafodd gyfweliad gennym farn gadarnhaol ynghylch argaeledd/hygyrchedd 
hyfforddiant ffurfiol a gofynnol, a gwnaeth arolygwyr gydnabod ymrwymiad cynyddol 
yr awdurdod i fuddsoddi mewn dysgu a datblygu. Fodd bynnag, nid oedd trefniadau 
cyfundrefnol yn ddigon sefydledig i gofnodi a lledaenu’r hyn a ddysgwyd yn fwy eang o 
arfer gwaith cymdeithasol, cwynion neu ganmoliaeth er mwyn gwella’r gwasanaeth. Nid 
oedd camau gwella yn sgil archwiliadau achos amddiffyn plant neu gwynion wedi cael eu 
cynnwys mewn Cynllun Datblygu Gwasanaethau Plant ychwaith. Roedd hyn i gyd, ynghyd 
â goruchwyliaeth aneffeithiol y rheolwyr a nodwyd yn elfen adolygiadau achos yr adroddiad 
hwn, yn rhwystr o ran cael dealltwriaeth gyfoes o effeithiolrwydd y gwasanaeth a hefyd, 
o bosibl, wedi methu ag ymdrin yn drwyadl â meysydd i’w datblygu. O ganlyniad i hyn, 
nid oedd defnyddio gwybodaeth am berfformiad a monitro sicrwydd ansawdd i ysgogi 
gwelliant parhaus wedi bod yn effeithiol yn gyson.

4.12. Roedd rhwystrau o ran recriwtio a chadw gweithlu medrus a phrofiadol wedi cael 
effaith negyddol ar berfformiad mewn gwasanaethau plant tan yn ddiweddar. Fodd 
bynnag, mae gweithwyr cymdeithasol bellach wedi cael eu recriwtio i swyddi parhaol yn 
dilyn ymgyrch recriwtio wedi’i thargedu dros y naw mis diwethaf. Cadwyd nifer fach o 
weithwyr asiantaeth profiadol er mwyn sicrhau dilyniant; fodd bynnag, mae dibyniaeth ar 
weithwyr asiantaeth i ddarparu swyddogaethau busnes craidd wedi lleihau’n sylweddol. 
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Croesawyd y sefydlogrwydd hwn yn y gweithlu gan yr arolygwyr, gan gydnabod bod 
cynnydd sylweddol wedi’i wneud. Canfuom fod yna eisoes wedi bod effaith gadarnhaol 
ar ansawdd a dilyniant y gwasanaethau gwaith cymdeithasol a ddarparwyd i blant a’u 
teuluoedd. Mae angen i strategaethau ar gyfer cadw staff a chynllunio ar gyfer olyniaeth 
gael eu datblygu, gweithredu a’u mewnblannu ymhellach er mwyn cryfhau’r cynnydd da a 
wnaed hyd yn hyn. 

4.13. Ar y cyfan, canfuom fod y gweithlu’n ddigon cymwys a medrus a bod ganddo’r 
gallu i ddarparu gwasanaethau o ansawdd da i blant a theuluoedd. Dywedodd y mwyafrif 
o’r staff a gafodd gyfweliad gennym fod eu baich gwaith yn ddichonadwy o ran maint a 
chymhlethdod. Dywedodd gweithwyr cymdeithasol hefyd fod goruchwyliaeth ffurfiol ac 
anffurfiol yn ddigon rheolaidd ac o ansawdd da. Fodd bynnag, dangosodd ein harchwiliad 
o gofnodion goruchwylio ac arfarnu fod ansawdd goruchwyliaeth ac arfarniadau 
gweithwyr cymdeithasol yn amrywio gormod. Er bod sawl cofnod goruchwylio’n cynnwys 
goruchwyliaeth fyfyriol ac yn ystyried anghenion lles a hyfforddiant, roedd gormod 
ohonynt yn wael o ran cofnodi gwaith ymgynghori achosion neu resymeg penderfyniadau. 
Nid oedd dogfennau arfarnu a adolygwyd gennym yn cyfeirio at gymwyseddau gwaith 
cymdeithasol neu ddatblygiad proffesiynol parhaus ar gyfer gweithwyr cymdeithasol. Ni 
welsom amcanion perfformiad clir ar gyfer datblygiad personol neu broffesiynol ychwaith.  
Roedd gan arolygwyr hefyd bryderon ynghylch y diffyg eglurdeb rhwng swyddogaethau 
a chyfrifoldebau uwch ymarferwyr a rheolwyr tîm mewn perthynas â goruchwyliaeth ac 
arolygiaeth gan reolwyr. Canfuom fod arolygiaeth a goruchwyliaeth y rheolwyr yn hygyrch, 
ond nid oedd yn ddigon effeithiol o ran cefnogi’r gweithlu i ddarparu gwasanaethau sy’n 
dwyn canlyniadau cadarnhaol i blant a theuluoedd. Gallai cynnal adolygiad o’r swyddi hyn 
a’u beichiau gwaith unigol arwain at gymorth mwy effeithiol i staff.

4.14. Roedd yr awdurdod wedi rhoi model “gweithio ystwyth” ar waith i’r holl staff, 
gan gynnwys gwasanaethau plant. Roedd staff wedi derbyn y cyfarpar TG a oedd yn 
angenrheidiol i’w galluogi i weithio o bell, ac fe’u hanogwyd i ddefnyddio amrywiaeth 
eang o ddulliau cyfathrebu. Tan yn ddiweddar, roedd timau ac unigolion wedi bod ar 
wasgar ledled y sir. Ym mis Mehefin 2014, symudodd yr holl dimau gwasanaethau 
plant i un adeilad. Nododd arolygwyr fod gwaith ar y gweill i ddod o hyd i dair canolfan 
gyswllt ‘loeren’, ac y byddai gan y rhain gyfarpar addas ar gyfer gweithio ystwyth. Ar y 
cyfan, croesawyd yr arbedion effeithlonrwydd hyn gan y rhan fwyaf o’r staff a gafodd 
gyfweliad gennym. Dywedodd rhai staff fod symud wedi arwain at weithwyr yn rhannu 
mwy o wybodaeth, a bod cyfathrebu wedi gwella o lawer o fewn timau a rhyngddynt. 
Dywedodd y rhan fwyaf o’r staff a siaradodd â ni fod uwch ymarferwyr a rheolwyr bellach 
yn fwy gweladwy a’i fod yn haws mynd atynt i ymgynghori ynghylch achosion neu i gael 
goruchwyliaeth, boed hynny’n ffurfiol neu’n anffurfiol.

4.15. Dywedodd llawer o staff mewn gwasanaethau plant fod y diwylliant wedi newid 
mewn ffordd gadarnhaol ers i bennaeth gwasanaeth gael ei benodi’n barhaol naw mis 
yn ôl. Dywedodd nifer o staff wrthym fod ganddynt fwy o hyder a pharch am yr uwch 
reolwyr, a’u bod yn teimlo eu bod yn rhan o’r broses newid. Cafwyd tystiolaeth o hyn 
yn y brwdfrydedd a fynegwyd gan staff ynghylch cyfrannu at “arbrofion” mewn ffyrdd 
newydd o weithio, megis cyflwyno gweithwyr llys arbenigol. Canfuom hefyd fod rheolwyr 
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gweithredol wedi bod yn arloesol ac wedi gweithio’n galed i feithrin amgylchedd cefnogol 
a magwrol ar gyfer staff drwy, er enghraifft, rhoi trefniadau “cyfeillio” ar waith a chynnal 
sesiynau “cwyno a griddfan” wythnosol. Yn olaf, cafodd llawer o bolisïau a gweithdrefnau 
perthnasol eu diweddaru a’u gosod ar system gyfrifiadurol gwasanaethau plant er mwyn 
i’r staff allu cael mynediad atynt. 

4.16. Fodd bynnag, roedd yr holl ddatblygiadau cadarnhaol hyn yn ddiweddar, ac yn 
ddibynnol iawn ar staff yn eu defnyddio’n rhagweithiol. Prin oedd y dystiolaeth a welodd 
arolygwyr o reolwyr yn monitro’r defnydd a wnaed gan staff, neu’n cymryd camau unioni 
ynghylch staff a oedd yn llai medrus neu frwdfrydig am y trefniadau newydd.  Clywsom 
hefyd gan nifer fach o staff a oedd yn teimlo nad oedd ganddynt ddigon o wybodaeth 
a’u bod yn cael diffyg cymorth yn yr amgylchedd gweithio newydd. Dywedodd rhai 
partneriaid eu bod o’r farn bod yr awdurdod wedi methu â’u hysbysu ynghylch newidiadau 
i wasanaethau plant, a’u bod wedi profi anawsterau a/neu oedi o ran cael mynediad at 
wasanaethau perthnasol o ganlyniad i hyn. Roedd arolygwyr yn pryderu nad oedd yn 
rhesymol, adeg yr arolygiad hwn, i’r awdurdod fod yn sicr bod ganddo drefniadau effeithiol 
ar waith i gyfathrebu â’r holl staff, yn enwedig staff newydd.  Nid oedd systemau digon 
cadarn ar waith ychwaith i fonitro pa mor gyson oedd staff o ran defnyddio a manteisio 
ar y trefniadau cymorth a oedd ar gael iddynt. Canfuom fod lleiafrif sylweddol o’r staff 
yn teimlo eu bod wedi eu difreinio.  Mae angen rhagor o waith i fewnblannu trefniadau 
newydd: i sicrhau bod yr holl staff yn cael digon o gymorth yn barhaus, a bod partneriaid 
yn cael eu hysbysu’n briodol am y datblygiadau diweddaraf. 

Crynodeb
4.17.  Roedd trefniadau arwain, rheoli a llywodraethu’n cydymffurfio â chanllawiau statudol, 
ac roedd trefniadau ar waith ar gyfer ymgysylltu’n effeithiol. Roedd uwch arweinwyr wedi 
ymrwymo i wella diogelu, ac roedd hyn wedi’i adlewyrchu’n dda mewn cynllunio strategol. 
Ni roddwyd cynlluniau strategol ar led yn effeithiol drwy gydol gwasanaethau plant.  Mae 
angen gwelliant mwy parhaus sydd â mwy o ganolbwynt er mwyn creu strategaeth 
effeithiol ar gyfer darparu gwasanaethau a chanlyniadau o ansawdd da i blant, pobl ifanc 
a’u teuluoedd. Cydweithiodd yr awdurdod yn dda â’i bartneriaid i ddarparu cymorth, 
gofal ac amddiffyniad i blant a phobl ifanc, gan ddangos lefel uchel o frwdfrydedd ac 
ymrwymiad i rianta corfforaethol. 

4.18. Nid oedd dadansoddiad o anghenion ar y cyd yn lleol yn llywio’r gwaith o gynllunio 
ar gyfer gwasanaethau plant.  Nid oedd rheoli perfformiad, monitro sicrwydd ansawdd na 
strategaethau i sicrhau bod yr awdurdod yn cynnal diwylliant sy’n seiliedig ar ddysgu wedi 
cael eu mewnblannu’n ddigon da i roi dealltwriaeth fanwl o’r gwahaniaeth roedd cymorth, 
gofal ac amddiffyniad yn ei wneud i blant a theuluoedd. Nid oedd gallu uwch arweinwyr i 
oruchwylio gwaith rheng flaen gwasanaethau plant yn ddigon da.  

4.19. Darparwyd gwasanaethau gan weithlu â chymwysterau addas a oedd yn brofiadol a 
medrus ac yn gallu diwallu anghenion plant a phobl ifanc lleol a’u teuluoedd. Mynegodd 
y mwyafrif o’r gweithwyr cymdeithasol hyder a pharch am yr uwch reolwyr, gan ddweud 
bod morâl yn uchel o fewn y gweithlu.  Roedd arolygiaeth a goruchwyliaeth y rheolwyr 
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yn hygyrch, ond nid oedd yn ddigon effeithiol o ran cefnogi’r gweithlu i ddarparu 
gwasanaethau sy’n dwyn canlyniadau cadarnhaol i blant a theuluoedd. 

ATODIAD  1
Gwybodaeth gyd-destunol am Sir Fynwy

Plant sy’n byw yn yr ardal hon:

• O blith awdurdodau lleol Cymru yn 2013, Sir Fynwy oedd â’r gyfradd isaf namyn tri o 
blant dan 16 oed yn byw mewn aelwydydd o oedran gwaith lle nad oedd unrhyw un 
mewn cyflogaeth, sef 10.8%.

• Yn ôl Cyfrifiad 2011, 9.9 y cant oedd canran y bobl tair oed neu’n hŷn yn Sir Fynwy a 
oedd yn gallu siarad Cymraeg. Roedd hon yn un o’r cyfraddau isaf ymhlith awdurdodau 
lleol Cymru, o gymharu â’r cyfartaledd o 19.6% yng Nghymru.

• Canran y disgyblion o oedran ysgol gorfodol sy’n gymwys am brydau ysgol am ddim 
yw 11.9%, sy’n is na 19.3% yn genedlaethol. Y lefel cymhwysedd hon yw’r isaf namyn 
un yng Nghymru. 

• Nid oes yr un o’r 58 o ardaloedd yn Sir Fynwy ymhlith y 10% o ardaloedd mwyaf 
difreintiedig Cymru. 

• Mae tua 18,355 o blant a phobl ifanc dan 18 oed yn byw yn Sir Fynwy. Hon yw 
0.6% o gyfanswm poblogaeth Cymru. (Amcangyfrifon poblogaeth canol-blwyddyn 
Llywodraeth Cymru 2013, o fis Mehefin 2014 ymlaen)

• Roedd 12% o’r boblogaeth dan bedair oed ar lwythau achos ymwelwyr iechyd 
Dechrau’n Deg yn ystod 2013-14, o gymharu â’r cyfartaledd o 19% yng Nghymru. 
(Crynodeb Dechrau’n Deg Llywodraeth Cymru 2013-14)

Amddiffyn plant yn yr ardal hon:

• Roedd amseroldeb cynadleddau amddiffyn plant cychwynnol, cyfarfodydd grwpiau 
craidd ac adolygiadau amddiffyn plant yn faes i’w wella yn 2012-13. Mae perfformiad y 
cyngor yn y meysydd hyn wedi gwella’n sylweddol yn ystod 2013-14.

• Ar 31 Mawrth 2014, roedd 49 o blant ar y gofrestr amddiffyn plant, lleihad o 13 o 
gymharu â 31 Mawrth 2011.

Plant sy’n derbyn gofal yn yr ardal hon:

• Ym mis Mawrth 2014, roedd gan Sir Fynwy 103 o blant yn derbyn gofal gan yr 
awdurdod, cynnydd o 23 o gymharu â 31 Mawrth 2011.

• Roedd 34 y cant o blant sy’n derbyn gofal wedi eu lleoli y tu allan i’r awdurdod lleol ar 
31 Mawrth 2014 2.

2 Yn seiliedig ar blant lle cyflwynwyd cod post dilys ar gyfer eu lleoliad, a chan eithrio plant a leolwyd i’w 
mabwysiadu.
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• Roedd canran y plant sy’n derbyn gofal a gafodd dri lleoliad neu fwy yn ystod y 
flwyddyn yn Sir Fynwy yn uwch na’r cyfartaledd yng Nghymru yn 2013-14.

• Roedd y gyfradd o gwblhau ymweliadau statudol â phlant sy’n derbyn gofal yn unol 
â rheoliadau wedi gwaethygu o 66.9% i 65.3%, cryn dipyn yn is na’r cyfartaledd yng 
Nghymru o 85.3% yn 2013-14.

• Roedd perfformiad mewn perthynas â chynllunio gofal cychwynnol ac ymweliadau 
statudol â phlant sy’n derbyn gofal yn wannach nag awdurdodau lleol cyffelyb a’r 
cyfartaledd yng Nghymru yn 2013-14.

• Mae ystadegau presenoldeb yn yr ysgol ar gyfer plant sy’n derbyn gofal yn ystod 2013-
14 wedi gwella, a chanran presenoldeb plant sy’n derbyn gofal tra mewn gofal mewn 
ysgolion cynradd ac uwchradd ar 95.9% a 93.3% yn y drefn honno.

Plant Mewn Angen

• Mae perfformiad mewn perthynas â chwblhau adolygiadau Plant Mewn Angen yn unol 
â’r amserlen statudol wedi gwella’n sylweddol yn ystod y flwyddyn 2013-14 o 19.5% i 
57.5%. Fodd bynnag, mae hyn yn dal i fod islaw’r cyfartaledd cenedlaethol o 78.8%.
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ATODIAD  2
Gwybodaeth ynghylch yr arolygiad
Cynhaliwyd yr arolygiad o’r awdurdod lleol o dan bennod 6 Deddf Iechyd a Gofal 
Cymdeithasol (Iechyd Cymunedol a Safonau) 2003.

Methodoleg

Cynhaliwyd gwaith maes ar gyfer yr arolygiad hwn yn ystod yr wythnosau’n dechrau ar: 
10 Tachwedd 2014 a 24 Tachwedd 2014. 

Casglwyd y rhan fwyaf o’r dystiolaeth arolygu drwy edrych ar brofiadau plant a phobl ifanc 
unigol. Gwnaed hyn drwy gyfuniad o olrhain achosion ac adolygu ffeiliau achos. 

Casglwyd tystiolaeth ychwanegol drwy gynnal arolwg o ddefnyddwyr gwasanaethau 
ac adolygu dogfennau, yn ogystal â chyfweliadau a thrafodaethau grŵp ffocws â staff, 
rheolwyr ac aelodau etholedig.

• Gwnaethom adolygu/olrhain 44 o ffeiliau achos: roedd hyn yn cynnwys 35 o 
gyfweliadau gyda staff/gweithwyr proffesiynol eraill, 11 o gyfweliadau â theuluoedd a 
thair sesiwn arsylwi’n uniongyrchol ar arfer. 

• Gwnaethom gynnal arolwg o 64 o ddefnyddwyr gwasanaeth. Gwnaethom dderbyn 
ymatebion gan chwe phlentyn a saith oedolyn.

• Gwnaethom adolygu deg set o gofnodion goruchwylio staff yn ogystal â chwe set o 
ddogfennau arfarnu.

• Gwnaethom adolygu 17 o gwynion cam un, un gŵyn cam dau, ac 13 o ganmoliaethau.

• Gwnaethom gynnal ystod o gyfweliadau unigol a grwpiau ffocws gyda: uwch reolwyr 
a rheolwyr gweithredol, aelodau etholedig, asiantaethau partner, uwch ymarferwyr a 
gweithwyr cymdeithasol.

Y tîm arolygu

Roedd y tîm arolygu yn cynnwys pedwar arolygydd a gyflogir gan AGGCC a dau arolygydd 
y telir ffi iddynt.  

Arolygydd arweiniol: Bobbie Jones
Arolygwyr tîm: Ann Ferris, Pam Clutton, Sandy Pearce
Arolygwyr y Telir Ffi Iddynt: Bryan Isaac and Sheila Booth


