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Cyflwyniad 

Cynhaliodd Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru (AGGCC) 
arolygiad peilot o wasanaethau plant yng Nghyngor Sir Gaerfyrddin ym mis 
Gorffennaf 2016. Diben y peilot oedd galluogi AGGCC i brofi a dysgu o ddull 
diwygiedig methodoleg arolygu awdurdodau lleol a gyflwynodd fwy o bwyslais ar 
ddeall i ba raddau mae cyflenwi gwasanaethau cymdeithasol yn gwella canlyniadau 
ar gyfer pobl sydd ag angen gofal a chymorth. 

Roedd i'r peilot hwn ffocws cul, yn profi'n benodol offer a dulliau arolygu a oedd yn 
cefnogi gwerthuso canlyniadau ar gyfer plant a theuluoedd sy'n defnyddio 
gwybodaeth, cyngor a chymorth a gwasanaethau ataliol a statudol. Roedd 
gwerthusiad o'r canlyniadau ar gyfer gofalwyr ac asesiad o wasanaethau eiriolaeth y 
tu hwnt i derfynau'r peilot hwn.   

Edrychodd arolygwyr yn agos ar ansawdd y canlyniadau a gyflawnwyd ar gyfer plant 
ag angen cymorth, gofal a chefnogaeth a/neu ddiogelu. Gwnaethom ganolbwyntio'n 
benodol ar ansawdd arferion, gwneud penderfyniadau a gwaith amlasiantaethol o 
ran cyflenwi gwasanaethau gwybodaeth, cyngor a chymorth.  Yn ogystal, gwnaeth 
arolygwyr werthuso'r hyn a wyddai'r awdurdod lleol ynglŷn â'i berfformiad ei hun, a'r 
gwahaniaeth yr oedd yn ei wneud i'r bobl yr oedd yn ceisio eu helpu, cefnogi ac 
amddiffyn.  

Darllenodd arolygwyr ffeiliau achos, a gwnaethant gyfweld â staff, rheolwyr a 
gweithwyr proffesiynol o asiantaethau partner. Lle'r oedd modd, gwnaethant siarad â 
phlant, pobl ifanc a'u teuluoedd.  
 

Digwyddodd y gwaith maes ar gyfer yr arolygiad peilot hwn yn ystod cyfnod o newid 
sylweddol i Gyngor Sir Gaerfyrddin, yn arbennig roedd y broses o weithredu Deddf 
Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 yn ei dyddiau cynnar felly ni 
chafodd gofynion y ddeddf ddigon o amser i dreiddio arferion a gweithdrefnau 
newydd. Hefyd, roedd yr awdurdod wrthi'n cyflwyno modelau gweithredu gwaith 
cymdeithasol diwygiedig ar draws y gwasanaethau plant. Roedd sampl ein ffeil 
achos yn cynnwys cymysgedd o'r dulliau newydd hyn ynghyd â threfniadau blaenorol 
ar gyfer cyflawni asesiadau a chynlluniau. Gwnaeth AGGCC gydnabod, wrth 
werthuso ansawdd y gwaith yn ystod y cyfnod hwn o newid mawr, y byddai ein gallu 
i wneud dyfarniadau cyson yn gyfyngedig a dwysawyd hyn gan faint bach iawn y 
sampl gwnaethom ei hadolygu.  

Er hynny, canfuom awdurdod oedd yn ymroddedig i gefnogi plant a theuluoedd i 
aros gyda'i gilydd pe bai'n ddiogel gwneud hynny, ac roedd dull yr awdurdod o 
gyflenwi gwasanaethau cefnogi teuluoedd yn ategu'r ymrwymiad hwn. Roedd yr 
arolygwyr yn falch o nodi bod aelodau etholedig, uwch-arweinwyr, rheolwyr a staff yn 
ymroddedig i wneud gwelliannau o ran darparu cymorth ac amddiffyniad 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 Gaerfyrddin a'i bartneriaid i wella'n barhaus.  
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Hoffai'r tîm arolygu ddiolch i aelodau etholedig Sir Gaerfyrddin, staff, asiantaethau 
partner, a defnyddwyr gwasanaeth a gyfrannodd at yr adroddiad hwn. 
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Crynodeb o'r Canfyddiadau 

Gwybodaeth, Cyngor a Chymorth (GCC) 

Canfuom, pan wnaethpwyd atgyfeiriadau, fod plant a theuluoedd ar y cyfan yn cael 
eu cyfeirio at wasanaethau a/neu yn cael cynnig asesiadau mewn modd priodol. 
Ailgyfeiriwyd pryderon diogelu at wasanaethau statudol yn gyflym ac mewn modd 
priodol. Er gwaethaf llwybr yr atgyfeiriad, gellid darparu gwasanaethau GCC yn 
ddwyieithog, yn ogystal â mewn ystod o ddiwygiau perthnasol. Roedd partneriaid yn 
deall yn fras y llwybrau oedd ar gael i gael mynediad at ystod o wasanaethau i blant 
a theuluoedd. Roedd angen datblygiadau pellach ar bob lefel i alinio gwasanaethau 
GCC yn fwy effeithiol â gofynion y Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant a 
gwella canlyniadau ar gyfer plant a theuluoedd.  

Mynediad ac Asesiad a Diogelu ac Amddiffyn 

Yn gyffredinol, darparodd yr awdurdod a phartneriaid ymateb amserol a phriodol i 
bryderon ynghylch plant a phobl ifanc a allai fod mewn perygl.  Roedd dealltwriaeth o 
drothwyon rhwng partneriaid a gwasanaethau plant yn anghyson ac roedd angen gwaith 
amlasiantaethol i fynd i'r afael â hyn. Ar y cyfan, roedd asesiadau yn amserol ac yn 
cynnwys gwybodaeth briodol o ystod o ffynonellau. Roedd ansawdd dadansoddi risg o 
fewn asesiadau a chynlluniau gofal yn amrywiol ac er bod asesiadau a chynlluniau yn 
canolbwyntio ar y plentyn ar y cyfan, nid oeddent bob tro'n cymryd ystyriaeth ddigonol o'r 
effaith yr oedd gan ymddygiad oedolion ar blant. Rhannwyd asesiadau a chynlluniau'n 
effeithiol gyda phlant a theuluoedd. Nid oedd arolygiaeth y rheolwyr o ansawdd 
asesiadau a chynllunio gofal yn ddigon cadarn o ran herio a rheoli ansawdd. Gwelwyd 
bod dealltwriaeth gyffredinol o'r trefniadau ar gyfer camu rhwng y sectorau ataliol a 
statudol. Dynodwyd y plant oedd mewn perygl neu'n debygol o fod mewn perygl o niwed, 
ac roedd ymholiadau amddiffyn plant yn drylwyr ac amserol. Roedd angen diweddaru 
protocolau aml-asiantaeth rhanbarthol. 
 
Arweinyddiaeth, Rheolaeth a Llywodraethiant  

Canfuom fod trefniadau arweinyddiaeth, rheolaeth a llywodraethiant effeithiol ac 
ymroddedig ar waith yn Sir Gaerfyrddin. Arddangosodd yr uwch-dîm rheoli ac aelodau 
etholedig arweinyddiaeth effeithiol ac roedd ganddynt weledigaeth glir ynghylch sut 
roeddent yn dymuno i wasanaethau plant edrych. Cyfathrebwyd hyn yn weddol dda i'r 
staff. Gallai busnes y gwasanaethau plant fod wedi ei flaenoriaethu'n fwy gan drefniadau 
craffu. Gwelsom rywfaint o dystiolaeth bod yr awdurdod yn monitro ac yn gwerthuso'i 
berfformiad ei hun, yn arbennig trwy hwb y Tîm o Amgylch y Teulu (TAT) ac adolygiad 
allanol o wasanaethau plant mewn angen a chymorth i'r teulu. Byddai’n fuddiol cryfhau 
gwaith gyda phartneriaid, yn arbennig ar lefel ranbarthol. Canfuom weithlu ymroddedig a 
sefydlog, â phrofiad addas.   Roedd y sylfeini ar waith i ddatblygu darpariaeth y 
gwasanaeth ymhellach yn unol â'r Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant. 
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Argymhellion 

1. Dylid sefydlu trefniadau amlasiantaethol i gryfhau cynlluniau gweithredol i 
gefnogi cydweithrediad effeithiol o ran gwaith partneriaid statudol o gwblhau 
Fframweithiau Asesu ar y cyd.  

 
2. Dylai'r awdurdod lleol sefydlu systemau effeithiol i sicrhau y deellir trothwyon ar 

gyfer cael mynediad at wasanaethau statudol ac y cânt eu gweithredu'n gyson 
gan staff a phartneriaid.  

 
3. Mae'n rhaid gwella cysondeb ac ansawdd y gwaith cymdeithasol a dadansoddi 

risg sydd mewn asesiadau a chynlluniau.  
 
4. Dylid cryfhau ansawdd arolygiaeth y rheolwyr o asesiadau a chynlluniau.  
 
5. Rhaid i'r gefnogaeth wleidyddol a chorfforaethol gref i wasanaethau plant 

barhau, er mwyn sicrhau bod y gwelliannau sydd ar waith i'r gwasanaeth yn 
cael blaenoriaeth, a bod cyflymder y gwaith o wella yn cael ei gynnal. 

 
6. Dylai'r awdurdod lleol a phartneriaid barhau i weithio gyda'i gilydd i ddatblygu 

dull integredig o gyflenwi gwybodaeth, cyngor a chymorth, gwasanaethau 
ataliol a darpariaeth statudol i gyflawni mwy o gysondeb  a lleihau dyblygiadau 
ar gyfer plant a theuluoedd sy'n defnyddio'r gwasanaethau hyn.  
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Dimensiwn Allweddol 1: Mynediad a Gwybodaeth, Cyngor a 
Chymorth  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Canfyddiadau allweddol 
 

 Roedd gwasanaethau GCC ar gael yn ddwyieithog ac mewn ystod o ddiwygiau 
hygyrch.  

 Roedd y gwasanaethau plant yn gweithio'n effeithiol ochr yn ochr â 
gwasanaethau sector cyhoeddus eraill a'r sector gwirfoddol i ddarparu ystod o 
ymyriadau i gefnogi teuluoedd agored i niwed.  

 Roedd y staff hynny oedd yn darparu gwasanaethau GCC wedi'u hyfforddi'n 
dda, yn hyderus yn eu gallu i adnabod trothwyon diogelu ac yn gyfarwydd â'r 
weithdrefn atgyfeirio i wasanaethau statudol. 

 Ar y cyfan, gwnaeth gwasanaethau ataliol wedi’u comisiynu atgyfeiriadau 
priodol i wasanaethau statudol.  

 Roedd gofyn am fwy o waith gyda phartneriaid statudol mewn iechyd ac 
addysg i godi ymwybyddiaeth o'u rolau a'u cyfrifoldebau i ymgymryd â'r gwaith 
o gwblhau Fframwaith Asesu'r Teulu ar y Cyd.  

 Gallai'r awdurdod lleol a phartneriaid gael budd o eglurhad ynghylch y 
cydberthynas rhwng rolau a chyfrifoldebau'r naill a'r llall ar gyfer ymgymryd â'r 
ddarpariaeth o wasanaethau GCC.  

 
Esboniad o'r Canfyddiadau 

 
1.1. Roedd awdurdod lleol Sir Gaerfyrddin yn ymroddedig i gefnogi plant a 

theuluoedd i aros gyda’i gilydd. Roedd Strategaeth Atal a Chefnogi Teuluoedd 
yr awdurdod yn hyrwyddo'r dull ymyrryd lleiaf ymwthiol posibl, yn gyson â 
diogelu ac roedd yn cefnogi pwysigrwydd ymgysylltu â phlant a theuluoedd wrth 
gyd-gynhyrchu asesiadau a chynlluniau sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn.  
Darparodd yr awdurdod wasanaethau Gwybodaeth, Cyngor a Chymorth (GCC) 
a oedd yn hygyrch i'r cyhoedd ac i weithwyr proffesiynol trwy amrywiaeth o 
ffurfiau ac ar gael yn yr iaith yr oedd pobl ei hangen.   

Yr hyn rydym yn disgwyl ei weld: 
Mae'r awdurdod yn cydweithio â sefydliadau partner i ddatblygu, deall, 
cydlynu, cadw'n gyfredol a gwneud y defnydd gorau o wybodaeth, cymorth 
ac adnoddau o'r sector statudol, gwirfoddol a phreifat sydd ar gael yn yr 
ardal. Mae pob unigolyn yn gallu cael mynediad at wybodaeth gynhwysfawr 
am wasanaethau a cheisio cyngor a chymorth prydlon, gan gynnwys 
gwybodaeth am eu cymhwyster a beth allent ddisgwyl o ran ymateb gan y 
gwasanaeth.  Mae trefniadau’n effeithiol o ran oedi neu rwystro’r angen am 
ofal a chymorth. Mae pobl yn ymwybodol o ac yn gallu gwneud defnydd 
hawdd o bwyntiau cyswllt allweddol. Mae'r gwasanaeth yn gwrando ar bobl. 
Mae cyfeirio ac atgyfeirio effeithiol yn cynnig dewis i bobl ynghylch cymorth 
a gwasanaethau sydd ar gael yn eu hardal, yn enwedig gwasanaethau 
ataliol.  Deellir trefniadau mynediad at ddarpariaeth gwasanaethau 
cymdeithasol statudol gan bartneriaid ac mae'r bobl sy'n ymgysylltu â'r 

gwasanaeth yn gweithredu'n effeithiol.  
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1.2. Roedd datganiad 2016 y Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd yn gyson â'r 

Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014, gan ei fod yn 
diffinio "gwybodaeth" a "chanllawiau" ill dau ac yn gwahaniaethu'n amlwg 
rhwng y ddau weithgaredd hyn. Datblygwyd y wefan yn dda ac roedd yn hawdd 
ei defnyddio, a dangoswyd hyn trwy'r 89.6% a nododd fodlonrwydd yn arolwg 
ar-lein y Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd.  Cyfeiriwyd defnyddwyr at 
ystod gynhwysfawr o wasanaethau ataliol a/neu ofal plant cyffredinol ond 
byddai cynnwys hyperddolen at wefan y cyngor wedi creu llwybr mwy 
uniongyrchol ar gyfer y bobl a oedd angen gwybodaeth ynglŷn â chymhwysedd 
am wasanaethau gofal a chymorth.  Roedd y Gwasanaeth Gwybodaeth i 
Deuluoedd wedi bod yn rhagweithiol wrth hyrwyddo'i wasanaeth, yn arbennig 
trwy ddull creadigol o weithio gydag ysgolion cynradd a chyflwyno gwobr 
'Gweithio mewn Partneriaeth gydag Ysgolion'. Er gwaethaf ychydig o weithio 
rhagweithiol iawn gydag ysgolion cynradd, gwnaeth y gwasanaeth gydnabod 
bod mwy o waith ganddo i'w wneud i ymgysylltu'n uniongyrchol ac yn effeithiol 
â phlant hŷn.  

 
1.3. Ymddangosai fod staff y Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd wedi'u 

hyfforddi'n dda o ran rhoi gwybodaeth a'u bod yn wybodus iawn am ystod eang 
o wasanaethau lleol ar gyfer plant a theuluoedd yn yr ardal. Roeddent yn gallu 
adnabod adegau pan oedd hi'n briodol i ddarparu gwybodaeth fwy trwyadl ac i 
ddisgrifio manteision ac anfanteision yr opsiynau a amlinellwyd. Roedd staff y 
Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd wedi treulio amser byr yn ddiweddar yn 
cysgodi gweithwyr dyletswydd ac o ganlyniad roeddent o'r farn bod ganddynt 
wybodaeth well am waith Tîm Atgyfeirio Canolog (TAC) yr awdurdod. Roeddent 
yn gyfarwydd â gweithdrefnau, gan gynnwys materion ynghylch cydsyniad, ar 
gyfer atgyfeirio parhaus achosion perthnasol i'r TAC ac roeddent yn ymwybodol 
o'u cyfrifoldebau diogelu.  

 
1.4. Roedd y Tîm o Amgylch y Teulu (TAT) yn allweddol i Strategaeth Atal a 

Chefnogi Teuluoedd yr awdurdod. Darparodd bwrdd rheoli'r TAT, gyda 
chynrychiolaeth strategol gan yr awdurdod lleol a'r sector iechyd, addysg a 
gwirfoddol, lywodraethiant ac atebolrwydd ac fe'i cefnogwyd gan reolwyr canol 
gweithredol a grwpiau ymarferwyr â chyfansoddiad tebyg.  

 
1.5. Cefnogodd hwb y TAT y gwaith o gasglu, coladu a dadansoddi data ar hyd a 

lled llawer o'r sector ataliol.  Defnyddiwyd y wybodaeth hon i nodi'r mannau lle'r 
oedd yr angen mwyaf yn ogystal â bylchau o ran darpariaeth ac i lywio'r cylch 
comisiynu. Gwnaeth yr awdurdod ddefnyddio'r wybodaeth hon, ynghyd â 
gwybodaeth a gododd yn sgil trefniadau monitro contract rheolaidd, i ail-
gomisiynu darpariaeth cefnogi plant a theuluoedd.  Gwnaeth hyn arwain at 
ddarparu ystod o wasanaethau i: ddarparu dewis; helpu i ddiwallu anghenion 
unigolion a chymunedau; ac atal yr angen am wasanaethau statudol. Trefnwyd 
gwasanaethau yn ôl pedair lefel angen. Roedd lefel 1 yn cynnwys 
gwasanaethau cyffredinol sydd ar gael ar gyfer pob plentyn a theulu. Roedd 
gwasanaethau ar gyfer plant a theuluoedd ac arnynt angen peth cymorth 
ychwanegol ar lefelau 2 a 3. Roedd lefel 4 yn cynnwys gwasanaethau ar gyfer 
teuluoedd a phlant mewn argyfwng ac arnynt angen ymyrraeth statudol. Gallai 
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teuluoedd ac arnynt angen mynediad at nifer o wasanaethau symud rhwng 
lefelau'n dibynnu ar yr amgylchiadau ac effeithiolrwydd y gefnogaeth.  

 
1.6. Roedd hwb y TAT hefyd yn darparu llwybr atgyfeirio ar gyfer teuluoedd a 

gweithwyr proffesiynol i gael mynediad at wasanaethau cefnogi ar gyfer plant a 
theuluoedd.  Roedd yn cynnwys tîm canolog o gydlynwyr profiadol, wedi'u 
hyfforddi'n addas, a allai ddarparu cymorth, cyswllt, arweiniad a hyfforddiant i 
ystod amrywiol o ymarferwyr a gwasanaethau cymorth i'r teulu a gomisiynwyd.  
Rôl y cydlynwyr oedd adolygu atgyfeiriadau a gwneud penderfyniadau o ran 
trothwyon. Dangoswyd trefniadau ar gyfer camu ymlaen o wasanaethau ataliol 
yn glir ym mhrotocol y TAT a rhoddodd tystiolaeth o'n ffeil achos sampl 
sicrwydd i ni fod gwasanaethau a gomisiynwyd yn gyffredinol yn gwneud 
atgyfeiriadau priodol i wasanaethau statudol. Mewn nifer o achosion o'r sampl 
fach iawn a welwyd, gwnaeth asiantaethau barhau i gefnogi teuluoedd yn ystod 
y broses hon.  

  
1.7. Cafodd yr achosion hynny nad oedd arnynt angen gwasanaethau statudol naill 

eu cyfeirio at gymorth teulu asiantaeth sengl berthnasol; neu pe bai'r teulu'n 
cyflwyno ag anghenion mwy cymhleth (methu digoni'r angen am asesiad ar 
gyfer gofal a chymorth), rhoddwyd gweithiwr allweddol yn y prosiect a 
gomisiynwyd iddynt a oedd fwyaf perthnasol i'w hamgylchiadau unigol er mwyn 
cwblhau Fframwaith Asesu'r Teulu ar y Cyd a chynnig pecyn cymorth 
amlasiantaethol. Gwnaethom nodi bod mwy o waith i'w wneud gyda 
phartneriaid statudol mewn iechyd ac addysg i godi ymwybyddiaeth o'u rôl a’u 
cyfrifoldeb o ran ymgymryd â'r gwaith o gwblhau Fframwaith Asesu'r Teulu ar y 
Cyd.  Oherwydd pwysau o ran galw, gallai fod oedi o bryd i'w gilydd wrth geisio 
Fframwaith Asesu'r Teulu ar y Cyd ac roedd amserau aros hefyd ar gyfer rhai 
gwasanaethau a gomisiynwyd. Er i ni dderbyn sicrwydd bod y teuluoedd sy'n 
camu i ffwrdd o wasanaethau statudol yn parhau i dderbyn cymorth gwaith 
cymdeithasol wrth aros, nid oeddem yn gallu cael ymdeimlad o sut yr oedd 
unrhyw deuluoedd eraill a atgyfeiriwyd i'r gwasanaethau hyn yn cael eu cefnogi 
yn ystod cyfnod o aros.  

 
1.8. Roedd gwaith y TAC yn cwmpasu Sir Gaerfyrddin gyfan. Roedd y tîm hwn o 

weithwyr dyletswydd yn darparu pwynt cyswllt ar gyfer pobl oedd â phryderon 
ynghylch llesiant neu ddiogelwch plentyn. Am fod y rhan fwyaf o'r cysylltiadau 
yn cael eu derbyn gan weithwyr proffesiynol eraill, nid oedd yn eglur i ba 
raddau roedd y gweithwyr dyletswydd yn cynnig gwybodaeth, a/neu gyngor 
a/neu gymorth i blant a'u teuluoedd (mewn cymhariaeth â thrydydd parti).  
Gallai'r awdurdod lleol a phartneriaid gael budd defnyddiol o eglurhad ynghylch 
y gydberthynas rhwng rolau a chyfrifoldebau'r naill a'r llall ar gyfer ymgymryd â'r 
ddarpariaeth o wasanaethau GCC, wrth i ofynion y Ddeddf Gwasanaethau 
Cymdeithasol a Llesiant dreiddio fwyfwy.  

 
Casgliad  
 

Canfuom, pan wnaethpwyd atgyfeiriadau, fod plant a'u teuluoedd ar y cyfan yn cael 
eu cyfeirio at wasanaethau a/neu yn cael cynnig asesiadau mewn modd priodol. 
Ailgyfeiriwyd pryderon diogelu at wasanaethau statudol yn gyflym ac mewn modd 
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priodol. Er gwaethaf llwybr yr atgyfeiriad, gellid darparu gwasanaethau GCC yn 
ddwyieithog, yn ogystal â mewn ystod o ddiwygiau perthnasol. Roedd partneriaid yn 
deall yn fras y llwybrau oedd ar gael i gael mynediad at ystod o wasanaethau ar 
gyfer plant a theuluoedd. Roedd angen datblygiadau pellach ar bob lefel i alinio 
gwasanaethau GCC yn fwy effeithiol â gofynion y Ddeddf Gwasanaethau 
Cymdeithasol a Llesiant a gwella canlyniadau i blant a theuluoedd.  
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Dimensiynau Allweddol 2 a 4: Mynediad ac Asesiad a Diogelu ac 
Amddiffyn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Canfyddiadau Allweddol 
 

 Yn gyffredinol, gwnaeth partneriaid a'r awdurdod ddarparu ymateb amserol a 
phriodol i bryderon ynghylch plant a phobl ifanc a allai fod mewn perygl. 

 Nid oedd ddealltwriaeth gyson o drothwyon ym mhob achos;  fodd bynnag 
roedd penderfyniadau trothwy mewn perthynas â phryderon diogelu ac 
amddiffyn plant yn gadarn. 

 Roedd asesiadau'n amserol ac fe'u datblygwyd o ystod eang o ffynonellau, gan 
gynnwys gwybodaeth gan bartneriaid, rhieni a gofalwyr.  

 Roedd safbwyntiau teuluoedd yn cael eu hystyried a’u hadlewyrchu mewn 
asesiadau, a rhannwyd copi o asesiadau wedi'u cwblhau yn effeithiol gyda 
nhw.   

 Arddangoswyd arferion gwaith cymdeithasol da o fewn cynnwys asesiadau a 
chynlluniau gofal.   

 Roedd angen i weithwyr cymdeithasol fod yn fwy cadarn a hyderus wrth weithio 
gyda theuluoedd ac amlinellu eu dadansoddiad proffesiynol o  risg ac 
anghenion.  

 Nid oedd arolygiaeth y rheolwr o'r broses asesu a chynllunio'n ddigon cadarn o 
ran herio a rheoli ansawdd.  

 Roedd ymholiadau amddiffyn plant yn drwyadl ac yn amserol, ac yn seiliedig ar 
benderfyniadau a wnaed mewn trafodaeth strategaeth.  

 Roedd angen diweddaru protocol trothwyon amddiffyn plant amlasiantaethol er 
mwyn cynnwys canllawiau diweddarach Llywodraeth Cymru.  

 

Yr hyn rydym yn disgwyl ei weld: Mynediad ac Asesiad 

Mae'r holl bobl sydd â hawl i gael asesiad o'u hanghenion gofal a chymorth yn 
derbyn un yn eu dewis iaith. Mae pobl yn derbyn asesiad amserol o'u 
hanghenion sy'n hybu eu hannibyniaeth a'u gallu i wneud dewisiadau.  Mae 
asesiadau yn ystyried canlyniadau a safbwyntiau, dymuniadau a theimladau 
personol yr unigolyn sy'n destun asesiad a rhai'r bobl berthnasol eraill, gan 
gynnwys y rhai sydd â chyfrifoldeb rhiant. I’r graddau y bo’n rhesymol 
ymarferol ac yn gyson â hybu eu lles a'u diogelwch yn ogystal â lles a 
diogelwch pobl eraill.  Mae asesiadau'n darparu dealltwriaeth glir o'r hyn a 
fydd yn digwydd nesaf.  Mae camau gweithredu, sy’n bwriadu cyflawni 
canlyniadau sydd o bwys i bobl, yn cael eu nodi ac yn cynnwys yr holl rai y 
gellir eu bodloni drwy wasanaethau ataliol neu gymunedol.  
 
Yr hyn rydym yn disgwyl ei weld: Diogelu ac Amddiffyn 

Mae strategaethau diogelu lleol effeithiol yn cyfuno elfennau ataliol ac 
amddiffynnol. Pan fo pobl yn dioddef neu mewn perygl o ddioddef 
camdriniaeth, esgeulustod neu niwed, maent yn derbyn ymatebion aml-
asiantaeth brys sydd wedi'u trefnu'n dda. Ni chaiff pobl eu gadael mewn 
amgylcheddau anniogel neu beryglus.  
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Esboniad o'r canfyddiadau 

Mynediad ac Asesiad 

2.1.  Roedd trefniadau ar gyfer cael mynediad at wasanaethau plant statudol wedi'u 
trefnu'n dda.  Er bod ansawdd y wybodaeth a gyflenwyd gan asiantaethau 
partner yn amrywiol, roedd gweithwyr dyletswydd yn gydwybodol o ran chwilota 
am wybodaeth goll.  Roedd rhai o'r staff a rheolwyr o’r farn bod lleiafrif o 
ysgolion, er gwaethaf y trefniadau cyfarwyddiaeth a rennir, yn brin o hyder o 
ran codi pryderon gyda theuluoedd ac y gallai hyn achosi oedi gydag 
atgyfeiriadau ar brydiau.  Mae hwn yn faes y mae angen ymdrin ag ef trwy 
hyfforddiant. 

 
2.2.  Canfuom, yn gyffredinol, fod partneriaid a'r awdurdod yn darparu ymateb 

amserol a phriodol i bryderon ynghylch plant a phobl ifanc a allai fod mewn 
perygl.  Arddangosodd y gweithwyr dyletswydd ymwybyddiaeth dda o'r 
gwasanaethau ataliol sydd ar gael ar gyfer plant a theuluoedd ledled yr 
awdurdod. Roedd pob un ohonynt yn brofiadol a gwnaethant ddweud wrthym 
eu bod yn "hyderus iawn" o ran eu gallu i adnabod a gweithredu'n briodol ar 
sail pryderon diogelu uniongyrchol.  

 
2.3.  O dan oruchwyliaeth rheolwyr tîm, gwnaeth gweithwyr dyletswydd ymgymryd 

ag ymholiadau ychwanegol, trylwyr gyda gweithwyr proffesiynol a theuluoedd i 
egluro a chadarnhau gwybodaeth gyswllt i lywio'r broses benderfynu 
gychwynnol. Mewn achosion lle nodwyd y trothwy ar gyfer asesiad am ofal a 
chymorth, aeth gweithwyr dyletswydd ati'n ddiweddarach i gwblhau ffurflenni 
atgyfeirio.  Roedd mwyafrif yr atgyfeiriadau a welwyd o ansawdd da ac yn 
dangos dadansoddiad byr o'r anghenion a'r peryglon arddangosol. Er na 
nodwyd hyn yn glir eto, roedd yr atgyfeiriadau hyn yn cynrychioli'‘r broses o 
ddechrau asesiadau cymesur yn effeithiol. Yn aml ni ddywedwyd wrth 
bartneriaid am ganlyniad yr atgyfeiriadau. 

 
2.4.  Roedd trefniadau'r llif gwaith rhwng TAC a thimau asesu'r ardal wedi'u sefydlu'n 

dda.  Trosglwyddwyd pob cyswllt a oedd yn diwallu'r trothwy ar gyfer asesiad 
am ofal a chymorth i dimau asesu'r ardal. Adroddodd partneriaid y gallai'r 
trosglwyddo rhwng timau, mewn nifer bach o achosion, achosi oedi wrth wneud 
penderfyniadau gan arwain at rwystr posibl i blant a theuluoedd dderbyn 
cymorth cynnar. Gallai'r awdurdod fod yn hyderus bod trefniadau'r llif gwaith 
rhwng y timau hyn cyn symled â phosibl.  

2.5.  Er gwaethaf perthnasau gweithio personol da gydag asiantaethau partner, 
dywedodd staff nad oedd dealltwriaeth gyffredin gyfrannol o'r trothwyon ar gyfer 
cael mynediad at wasanaethau statudol. Gwnaeth partneriaid sylwadau ar rai 
anghysondebau o ran gweithredu trothwyon. Fodd bynnag, roeddent hefyd yn 
glir fod y penderfyniadau a wneir ar drothwyon mewn perthynas â phryderon 
diogelu ac amddiffyn plant yn gadarn. Roedd tystiolaeth o'n hadolygiad o ffeil 
achos hefyd yn awgrymu rhai anghysondebau wrth weithredu trothwyon mewn 
perthynas ag atgyfeiriadau lle nad oedd arwydd clir o niwed sylweddol. Er 
hynny, canfuom fod y berthynas adeiladol rhwng rheolwyr tîm asesu'r ardal a'r 
TAC yn hwyluso her iach ynghylch gwneud penderfyniadau am drothwyon ac o 



 

 

 

13 
 

ganlyniad roedd yn gryfder allweddol a wnaeth gyfraniad cadarnhaol at 
drefniadau arolygu'r rheolwyr.  Gwnaethom nodi hefyd bod rheolwr y TAT yn 
cymryd rhan mewn cyfarfodydd adolygu trothwyon chwarterol ond roeddem o'r 
farn y gallai ystod ehangach o bartneriaid chwarae rhan ddefnyddiol yn y 
broses o sicrhau ansawdd i gyflawni'n fwy effeithiol ddealltwriaeth gyson a 
chydrannol o drothwyon.  

 
2.6.  Roedd gan yr awdurdod systemau addas ar waith ar gyfer ymateb i 

atgyfeiriadau y tu allan i oriau gwaith cyffredin. Roedd gan y Tîm Tu Allan i 
oriau fynediad at system wybodaeth electronig yr awdurdod ac roedd gan 
reolwr y TAC systemau ar waith i flaenoriaethu achosion a atgyfeiriwyd gan y 
gwasanaeth hwn pe bai angen.  

 
2.7.  Roedd yr awdurdod wedi nodi pwysigrwydd cam-drin domestig ac roedd 

gwasanaethau plant yn cymryd rhan mewn peilot galwad gynadledda cam-drin 
domestig ar adeg ein gwaith maes.  Bwriad y trefniad amlasiantaethol rheolaidd 
hwn oedd amddiffyn dioddefwyr a lleihau'r tebygolrwydd o niwed pellach i blant 
oherwydd cam-drin domestig. Gwelsom fod yr alwad gynadledda cam-drin 
domestig wedi'i chadeirio'n effeithiol gan yr heddlu a bod yr holl bartneriaid 
eraill wedi'u paratoi'n dda ar gyfer yr alwad a'u bod yn cyfrannu'n adeiladol.   
Mynegwyd yn glir unrhyw gamau a gytunwyd ar gyfer pob asiantaeth ac roedd 
yn amlwg bod camau blaenorol wedi’u hadolygu pan oedd dioddefwyr dro ar ôl 
tro.   Roedd angen i'r awdurdod a phartneriaid roi sicrwydd iddynt eu hunain fod 
y fenter hon yn cyflawni ei nod. Er bod strwythur llywodraethu ac atebolrwydd 
ar waith i fonitro'r peilot, roedd yr awdurdod yn dal heb bennu sut na phryd y 
byddai'r canlyniadau o'r peilot yn cael eu gwerthuso a/neu eu hadrodd. 

2.8.  Cyflwynwyd templed newydd ar gyfer cofnodi asesiadau cymesur a chynlluniau 
gofal a chymorth ym mis Mai 2016.   Roedd y diwyg yn annog ymarferwyr i roi 
egwyddorion y Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant ar waith wrth 
ymgymryd â gweithgareddau asesu a chynllunio.  Roedd y staff y gwnaethom 
siarad â nhw wedi bod yn ymwneud â datblygiad y ffurflenni hyn trwy'r Grŵp 
Adolygu Ffurflenni ac yn gyffredinol roeddent yn gadarnhaol ynghylch y 
newidiadau.  

2.9.  Roedd y rhan fwyaf o'r asesiadau a welsom yn amserol.  Fodd bynnag, 
canfuom fod gweithwyr cymdeithasol a'u rheolwyr yn dal i fod wrthi'n newid at 
amserlenni mwy hyblyg fel yr argymhellir gan ddull cymesur o asesu. Er bod 
nifer fach o deuluoedd wrthi'n cwblhau asesiadau mewn modd y byddai wedi 
cael ei ystyried yn (weithrediadol) amserol yn y gorffennol, gallai gwneud 
penderfyniadau cyflymach fod wedi cyfrannu'n fwy effeithiol at eu llesiant yn 
gynt. Er hynny, roedd yn amlwg bod yr awdurdod yn paratoi'n dda i reoli'r 
newidiadau a gyflwynwyd gan y Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a 
Llesiant roeddent yn eu hwynebu. Roedd rheolwyr tîm eisoes wedi sefydlu 
systemau goruchwylio i fonitro amseroldeb asesiadau er mwyn lleihau achosion 
o wyro. Yn ogystal roeddent yn defnyddio dull hyblyg o yrru gwaith achos yn ei 
flaen er mwyn cau/cyfeirio ymlaen yn ddibynnol ar angen unigol yn hytrach na 
phenderfynu yn ôl amserlenni sy’n cael eu llywio gan brosesau.  
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2.10.  Canfuom fod y rhan fwyaf o'r asesiadau y gwnaethom eu hadolygu yn 
cynnwys peth gwybodaeth o ansawdd da a ddatblygwyd o ystod eang o 
dystiolaeth gan gynnwys gwybodaeth berthnasol a phriodol a geisiwyd gan 
asiantaethau partner yn ogystal â rhieni a gofalwyr. Ailadroddodd teuluoedd y 
gwnaethom siarad â nhw fod gweithwyr cymdeithasol yn eu cynnwys yn dda yn 
eu hasesiadau ac y cafodd eu safbwyntiau eu hystyried a'u hadlewyrchu 
ynddynt. Rhoddwyd copi o'r asesiad wedi'i gwblhau iddynt a gwnaethant 
adrodd ei fod yn hawdd ei ddarllen ac y cafodd ei ddarparu yn eu hiaith 
ddewisol. Roedd yn amlwg bod gweithwyr cymdeithasol yn gweithio'n galed i 
ymgysylltu â phlant a theuluoedd mewn pynciau o bwys, sgyrsiau ac wrth gyd-
gynhyrchu cynlluniau. Gwelsom dystiolaeth o blant yn cyfrannu at asesiadau, 
gan gynnwys mewn rhai achosion trwy eu cyfranogiad mewn gwaith 
uniongyrchol. Gwelwyd y plant ar eu pennau eu hunain fel yr oedd yn briodol yn 
aml yn yr ysgol neu mewn amgylchedd diogel.  

2.11.  Fodd bynnag, tanseiliwyd arferion gwaith cymdeithasol da weithiau gan 
strwythur a dyluniad templed yr asesiad.  Roedd diwyg yr asesiadau'n parhau i 
fod yn newydd iawn, ac roedd yn cael ei ddefnyddio'n anghyson o fewn ac ar 
draws y timau asesu. Er bod yr asesiad yn aml yn dangos dymuniadau a 
theimladau'r plant, eu rhieni a'u teulu, nid oedd dadansoddiad gwaith 
cymdeithasol a risg mor amlwg. Nid oedd dadansoddiadau bob tro'n archwilio'n 
ddigonol i effaith ymddygiad yr oedolion ar y plentyn neu ddyfnder yr 
ymchwiliad a gynhaliwyd a gafodd effaith ar y cynllun dilynol. Roedd hyn er 
anfantais i gyflawni tryloywder gyda theuluoedd wrth amlinellu'n eglur yr hyn 
oedd yn ofynnol ohonynt a/neu'r canlyniadau posibl o fethu â gwneud y 
newidiadau angenrheidiol. Roedd angen i weithwyr cymdeithasol fod yn fwy 
cadarn a hyderus o ran gweithio gyda theuluoedd ac amlinellu eu 
dadansoddiad risg ac anghenion proffesiynol.  

2.12.  Mae cyflwyno'r Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant wedi golygu 
cyfnod o addasu ar gyfer staff.  Dywedodd y gweithwyr cymdeithasol hynny y 
gwnaethom gyfweld â nhw eu bod yn ystyried bod nodau’r ddeddf yn adeiladu 
ar a hyrwyddo arferion da. Roedd y staff wedi cyflawni hyfforddiant cyflwyniadol 
ar egwyddorion y ddeddf newydd ac roeddent wedi dechrau teimlo'n fwy 
cyfforddus gyda'r defnydd o iaith newydd.  Ar ôl cael cyfle i weithredu 
bwriadau'r ddeddf, gwnaeth yr awdurdod gydnabod bod angen mwy o 
hyfforddiant er mwyn ymgorffori’r newidiadau yn well i’w harfer. I gefnogi hyn, 
roedd yr awdurdod yn y camau cynnar o gyflwyno model gwaith cymdeithasol 
Arwyddion Diogelwch ledled timau asesu'r ardal a gwelsom dystiolaeth bod 
ymarferwyr yn defnyddio offer Arwyddion Diogelwch, er enghraifft mewn 
perthynas â'r gwaith uniongyrchol a wneir gyda phlant, mewn rhai o'r asesiadau 
a adolygwyd gennym. 

 
2.13.  Nid oedd arolygiaeth y rheolwyr o'r broses asesu a chynllunio'n ddigon cadarn 

o ran herio a rheoli ansawdd. Er bod yr holl asesiadau a adolygwyd gennym 
wedi derbyn sêl bendith, roedd angen i reolwyr fod yn hyderus a dangos i ba 
raddau yr oeddent wedi darparu her a chyfarwyddyd. Canfuom hefyd fod 
rheolwyr wedi rhoi sêl bendith i nifer fach o asesiadau oedd o ansawdd 
annigonol.  
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2.14.  Gwelsom nifer o asesiadau gyda chanlyniad a oedd yn cynnwys cyfeirio 
priodol at asiantaeth unigol a/neu at wasanaethau amlasiantaethol (TAT).  
Canfuom fod protocol y TAT yn amlinellu prosesau ar gyfer cyfeirio a chamu 
lawr. Fodd bynnag, ychydig o arweiniad oedd ar gael i helpu staff i 
wahaniaethu'n ymarferol rhwng cyfeirio at wasanaethau eraill fel canlyniad o 
asesiad o gymharu â chamu lawr fel canlyniad o ymgysylltu da dros amser 
gyda chynllun gofal a chymorth. O ran y cyntaf, roedd yn gadarnhaol ein bod 
wedi gweld rhai achosion lle’r oedd cyfeirio yn dilyn ymyriadau byr â ffocws. 
Fodd bynnag, roedd y gweithwyr cymdeithasol oedd yn cyflenwi'r ymyriadau 
hyn weithiau'n cysyniadu cyfeirio fel dull ar gyfer gyrru achosion yn eu blaenau 
er mwyn eu cau'n gynnar ac wrth wneud hynny roeddent yn tanbrisio gwerth eu 
gwaith eu hunain fel gwasanaeth ataliol. Er nad oedd ein sampl yn cynnwys 
achosion o gamu lawr o gynllun gofal a chymorth, roedd trefniadau comisiynu 
strategol y Gwasanaethau Cymorth i'r Teulu yn cydnabod bod angen cymorth 
ar deuluoedd yn ystod y newid o wasanaethau statudol i rai ataliol. Amlinellodd 
protocol y TAT hefyd drefniadau ar gyfer sicrhau bod y teuluoedd hyn yn deall 
yn iawn yr effaith bosibl ar eu llesiant eu hunain a'u plant pe baent yn gwrthod 
derbyn y gwasanaethau sy’n cael eu cynnig.  

Diogelu ac Amddiffyn 

2.15.  Pan dderbyniwyd atgyfeiriadau lle'r oedd arwyddion bod plentyn neu blant 
mewn perygl neu wedi dioddef niwed sylweddol, canfu'r arolygwyr fod 
penderfyniadau prydlon wedi eu gwneud, a bod camau cychwynnol wedi eu 
cymryd i amddiffyn y plentyn. Cynhaliwyd archwiliadau amddiffyn plant, yn unol 
â'r canllawiau, ar ôl trafodaeth strategaeth. Sicrhaodd rota o weithwyr 
cymdeithasol o dimau asesu'r ardal nad oedd oedi o ran cwblhau ymchwiliadau 
Adran 47 pan oedd y rhain yn angenrheidiol. Er bod ansawdd y gwaith yn dda 
yn y sampl fach o achosion y gwnaethom eu hadolygu, roedd angen gwella 
eglurdeb ac amseroldeb y gwaith cofnodi er mwyn sicrhau bod gweithwyr 
newydd neu'r rhai hynny oedd yn cymryd achos pan oedd y gweithiwr 
dynodedig yn absennol, yn ogystal â rheolwyr, yn deall yn gyflym yr anghenion 
a'r peryglon oedd yn gysylltiedig â phlant a theuluoedd. Yn yr achosion a 
adolygwyd, ni welodd arolygwyr unrhyw enghreifftiau lle'r oedd plant a 
theuluoedd wedi bod yn destun archwiliadau amddiffyn plant yn ddiangen.  

2.16.  Roedd y trefniadau amlasiantaethol effeithiol wedi sicrhau cydymffurfiaeth â 
Gweithdrefnau Amddiffyn Plant Cymru Gyfan a hwyluso rhannu gwybodaeth.  
Sefydlwyd a chadeiriwyd y Bwrdd Diogelu Plant rhanbarthol gan Gyfarwyddwr 
Gwasanaethau Cymdeithasol Sir Gaerfyrddin. Cafwyd hyfforddiant 
amlasiantaethol ar y cyd rhwng yr heddlu a gweithwyr cymdeithasol, a 
dywedwyd bod hwn wedi gweithio'n dda. Fodd bynnag, nid oedd protocolau 
amlasiantaethol wedi’u diweddaru ers 2008 ac nid oeddent yn cynnwys 
trefniadau rhanbarthol ar gyfer ymdrin â cham-fanteisio’n rhywiol ar blant nac 
anffurfio organau cenhedlu benywod. Roedd angen gwaith amlasiantaethol 
cyflym i ddiweddaru protocolau a gwella cysondeb y trothwyon.  
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Casgliad 

Yn gyffredinol, darparodd yr awdurdod a phartneriaid ymateb amserol a phriodol i 
bryderon ynghylch plant a phobl ifanc a allai fod mewn perygl.  Roedd y ddealltwriaeth o 
drothwyon rhwng partneriaid a gwasanaethau plant yn anghyson ac roedd angen gwaith 
amlasiantaethol i fynd i'r afael â hyn. Ar y cyfan, roedd asesiadau'n amserol ac yn 
cynnwys gwybodaeth briodol o ystod o ffynonellau. Roedd ansawdd dadansoddi risg o 
fewn asesiadau a chynlluniau gofal yn amrywiol ac er bod asesiadau a chynlluniau yn 
canolbwyntio ar y plentyn ar y cyfan, nid oeddent bob tro'n cymryd ystyriaeth ddigonol o'r 
effaith yr oedd gan ymddygiad oedolion ar blant. Rhannwyd asesiadau a chynlluniau'n 
effeithiol gyda phlant a theuluoedd. Nid oedd arolygiaeth y rheolwyr o ansawdd 
asesiadau a chynllunio gofal yn ddigon cadarn o ran herio a rheoli ansawdd. Gwelwyd 
bod dealltwriaeth gyffredinol o'r trefniadau ar gyfer symud rhwng y sectorau ataliol a 
statudol. Dynodwyd y plant oedd mewn perygl neu'n debygol o fod mewn perygl o niwed 
ac roedd ymholiadau amddiffyn plant yn drylwyr ac amserol. Roedd angen diweddaru 
protocolau aml-asiantaeth rhanbarthol. 
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Dimensiwn Allweddol 5: Arweinyddiaeth, Rheolaeth a 
Llywodraethiant 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Canfyddiadau Allweddol 

 Roedd cefnogaeth gorfforaethol gref ar gyfer gwasanaethau plant; roedd 
trefniadau arweinyddiaeth, rheolaeth a llywodraethiant yn cydymffurfio â 
chanllawiau statudol ac roedd cyfarwyddwr y gwasanaethau cymdeithasol wedi 
sefydlu systemau a oedd yn cefnogi arolygiaeth effeithiol o wasanaethau plant. 

 Arddangosodd aelodau etholedig, cyfarwyddwyr a phenaethiaid gwasanaeth 
ddealltwriaeth gyffredin o'r cyfarwyddyd a'r ymdrech angenrheidiol i sicrhau bod 
gwasanaethau statudol ac ataliol yn gwella canlyniadau'n effeithiol ar gyfer 
plant a theuluoedd.  

 Roedd cysylltiadau cryf rhwng gwasanaethau plant, ysgolion a gwasanaethau 
lles addysg, er roedd cysylltiadau â gwasanaethau tai yn llai sefydledig.  

 Gellid cryfhau trefniadau craffu.  

 Roedd cyfeiriad strategol clir ar gyfer gwasanaethau plant a oedd yn cael ei 
arwain yn effeithiol gan bennaeth  gwasanaethau plant.  

 Roedd sylfeini lleol da ar gyfer gwasanaethau GCC ar waith ond roedd angen 
mwy o waith gyda phartneriaid a staff i ddeall a chynllunio'n well ar gyfer y 
newidiadau i'r arferion angenrheidiol i weithredu gofynion y Ddeddf 
Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant yn llawn. 

 Roedd y strategaeth gynllunio a chomisiynu ar gyfer modelu gwasanaethau 
cymorth i'r teulu wedi'i datblygu'n dda ac yn gwneud defnydd effeithlon o 
adnoddau.  

 Canfuom weithlu sefydlog, profiadol, ymroddedig, â chymwysterau addas a 
oedd yn teimlo eu bod yn cael eu gwerthfawrogi.  

Yr hyn rydym yn disgwyl ei weld 

 
Mae trefniadau arweinyddiaeth, rheolaeth a llywodraethiant gyda'i gilydd yn 
sefydlu strategaeth effeithiol ar gyfer cyflenwi gwasanaethau o ansawdd da a 
chanlyniadau ar gyfer pobl. Mae diwallu anghenion pobl ar gyfer 
gwasanaethau o ansawdd yn amlwg yn destun sylw ar gyfer cynghorwyr, 
rheolwyr a staff. Mae gwasanaethau’n cael eu harwain yn dda, mae'r 
rheolaeth yn glir ac mae'r arweinyddiaeth yn gref. Mae'r awdurdod yn gweithio 
gyda phartneriaid i gyflenwi cymorth, gofal a chefnogaeth i bobl. Mae 
gwasanaethau yn cael eu cynllunio a’u comisiynu i: wella canlyniadau ar gyfer 
pobl unigol; adlewyrchu angen y gymuned; a mynd i'r afael ag egwyddorion 
allweddol o fewn y boblogaeth leol.Caiff gwaith gyda phartneriaid o ran llunio 
patrwm a chyflenwad y gwasanaethau ei lywio gan safbwyntiau a phrofiadau 
pobl sy'n defnyddio neu a allai fod ag angen defnyddio gwasanaethau. 
Darperir gwasanaethau gan weithlu profiadol a medrus, sy’n meddu ar 
gymwysterau addas sy'n gallu adnabod ac ymateb i anghenion mewn modd 
amserol ac effeithiol.  
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 Roedd gan y gwasanaethau plant ymrwymiad cryf i ddysgu a datblygu; roedd 
y staff yn derbyn ac yn gwerthfawrogi goruchwyliaeth reolaidd.  

 Roedd gan y staff a’r rheolwyr ddealltwriaeth dda o werthoedd y Ddeddf 
Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant ac roeddent wedi'u hymrwymo i 
sicrhau y byddai'n gweithio.  

 

Esboniad o'r Canfyddiadau 

Cyfeiriad y Gwasanaethau 

3.1.  Canfuom fod yr awdurdod yn ymroddedig i flaenoriaethu gwasanaethau sy'n 
cefnogi'r plant a theuluoedd mwyaf agored i niwed yn Sir Gaerfyrddin. Roedd 
hyn yn erbyn cefndir o gyllideb is a galw cynyddol ochr yn ochr â'r broses o 
weithredu'r newid deddfwriaethol mwyaf sylweddol i wasanaethau cymdeithasol 
yng Nghymru ers blynyddoedd maith.  Roedd cefnogaeth gorfforaethol gref ar 
gyfer gwasanaethau plant yn gyffredinol ac ar gyfer y strategaeth atal a 
chymorth i'r teulu yn arbennig. Arddangosodd aelodau etholedig, cyfarwyddwyr 
a phenaethiaid gwasanaeth ddealltwriaeth gyffredin o'r cyfeiriad a'r egni 
angenrheidiol i sicrhau bod gwasanaethau statudol ac ataliol yn gwella 
canlyniadau'n effeithiol ar gyfer plant a theuluoedd.  

 
3.2.  Mae’r adran gwasanaethau plant wedi’i lleoli yn yr adran addysg a phlant.  

Roedd y strwythur hwn wedi'i sefydlu'n dda. Rhoddodd cyfarwyddwyr a 
phenaethiaid gwasanaeth sicrwydd bod gan y Cyfarwyddwr Gwasanaethau 
Cymdeithasol arolygiaeth dda o faterion gwasanaethau plant a hyder bod 
gwasanaethau plant yn gysylltiedig ag agenda ehangach gwasanaethau 
cymdeithasol a thai. Cyflawnwyd hyn trwy brotocol ffurfiol ar gyfer llywodraethu 
gofal cymdeithasol ac ystod o rwydweithiau greddfol, mwy anffurfiol a 
sefydlwyd dros amser.  

 
3.3.  Gwelsom dystiolaeth bod y strwythur corfforaethol yn cefnogi cysylltiadau cryf 

rhwng gwasanaethau plant ac ysgolion, gwasanaethau lles addysg a'r 
gwasanaeth seicoleg addysgol.  Roedd cysylltiadau rhwng gwasanaethau plant 
a gwasanaethau tai yn deneuach. Roedd yr awdurdod wedi buddsoddi mewn 
hyfforddiant ar gyfer staff cyngor tai ers gweithredu'r Ddeddf Tai (Cymru) 2014. 
Er hyn, gwnaeth yr uwch-dîm rheoli gydnabod bod angen rhagor o waith i helpu 
cynghorwyr tai i gefnogi plant a theuluoedd agored i niwed yn fwy effeithiol. 
Gwelsom dystiolaeth mewn ffeiliau achos oedd yn cefnogi'r safbwynt hwn.  

 
3.4.  Roedd aelodau etholedig yn gwybod beth yw’r cyfeiriad strategol ar gyfer 

gwasanaethau plant.  Gwnaeth uwch-reolwyr adrodd bod aelodau etholedig yn 
gefnogol o wasanaethau plant. Gwnaethant ymweld â thimau'r rheng flaen yn 
rheolaidd ac roeddent wedi mynychu hyfforddiant ar y Ddeddf Gwasanaethau 
Cymdeithasol a Llesiant ac o'r herwydd yn ymwybodol o oblygiadau'r ddeddf ar 
y gwasanaeth ac ar yr awdurdod. Roedd trefniadau craffu arferol wedi'u 
sefydlu'n dda ac roedd aelodau'n gyffredinol yn hyderus bod swyddogion yn 
cyflenwi gwasanaethau o ansawdd da i blant a theuluoedd.  Fodd bynnag, ni 
ddarparodd adolygiad yr arolygwyr o gynnwys cofnodion y cyfarfod craffu 
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sicrwydd digonol bod busnes gwasanaethau plant yn cael ei flaenoriaethu'n 
ddigonol yn y cyfarfodydd hyn. Roedd angen mwy o bwyslais ar geisio adborth 
gan blant a theuluoedd ynghylch eu profiadau a gwaith craffu mwy trylwyr o 
wybodaeth ynghylch tueddiadau sy'n codi yn sgil effaith y sector ataliol a'u 
cydberthynas gyda darpariaeth ataliol er mwyn darparu mwy o sicrwydd bod 
canlyniadau ar gyfer plant a theuluoedd yn cael eu gwella.  

 

3.5.  Roedd y trefniadau arweinyddiaeth, rheolaeth a llywodraethiant yn cydymffurfio 
â chanllawiau statudol a oedd yn creu uwch-dîm rheoli sefydlog a phrofiadol.   
Gwnaethom glywed bod ethos herio adeiladol ac iach o fewn yr uwch-dîm 
rheoli a bod hyn wedi cyfrannu at ddiwylliant o ysgogi gwelliannau i fodelau 
gwasanaeth a oedd yn hyrwyddo gwasanaethau integredig i ddiwallu 
anghenion cymunedau.  

 
3.6.  Canfuom fod cyfeiriad strategol clir ar gyfer gwasanaethau plant yn cael ei 

arwain yn effeithiol gan bennaeth y gwasanaethau plant ac roedd hyn wedi’i 
ddosbarthu i’r rheolwyr a staff eraill. Roedd y strwythur sefydliadol a oedd yn 
cyfuno'r sector statudol ac ataliol o dan ei reolaeth linell yn adlewyrchu 
gweledigaeth yr awdurdod o fodel cymorth teulu cydgysylltiedig, yn ogystal â 
rhoi mynediad iddo at gronfeydd craidd a chyllidebau gwrthdlodi a darparu 
golwg glir iddo ar arfer rheng flaen yn gyffredinol.  

 
3.7.  Roedd yr arolygwyr yn eithaf petrusgar, ar lefel strategol, ynghylch y cyflymdra 

yr oedd gofynion GCC y Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant yn 
cael eu sefydlu yng ngwasanaethau plant. Gwelsom dystiolaeth o sylfeini cryf 
ar waith i gyflawni cydymffurfiad ag egwyddorion y Ddeddf; wedi'u cefnogi gan 
y strategaeth atal a chymorth teulu yn ogystal â newidiadau i fodelau 
gweithredu gwaith cymdeithasol trwy gyflwyno Arwyddion Diogelwch ac Adfer 
Gwaith Cymdeithasol. Hefyd yn y tymor hwy, roedd dyhead i greu "drws blaen" 
unigol i wasanaethau gofal cymdeithasol, wedi'u hintegreiddio ag iechyd a thai. 
Roedd prosiect, wedi'i ariannu'n rhannol gan yr adran iechyd, wedi cael ei 
sefydlu i ddatblygu hyn. Fodd bynnag, yn y cyfamser, gallai dealltwriaeth 
gliriach o'r llwybrau a'r cydberthnasau rhwng y sector ataliol, cyflenwad 
gwasanaethau GCC a threfniadau cael mynediad at wasanaethau plant 
statudol helpu'r awdurdod a phartneriaid sy'n llunio a chomisiynu 
gwasanaethau'r dyfodol i gyflawni effeithlonrwydd trwy symleiddio prosesau. Yn 
bwysicach, gallai eglurhad cynharach gyfrannu at sicrhau gwelliant ar unwaith i 
ganlyniadau gofal cymdeithasol ar gyfer plant a theuluoedd sy'n defnyddio'r 
gwasanaethau hyn y tymor byr.  

 
3.8.  Adroddodd aelodau'r uwch-dîm rheoli berthnasau da gyda phartneriaid ac 

roedd peth gwaith rhanbarthol cydweithrediadol wrth baratoi ar gyfer 
gweithredu'r Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant yn amlwg. Roedd 
Cydweithfa Gofal Iechyd a Chymdeithasol Canolbarth a Gorllewin Cymru, 
bellach y Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol, wedi comisiynu gwerthusiad 
annibynnol o wasanaeth GCC yn y rhanbarth a chafodd llif gwaith y 
gwasanaethau plant, wedi'i gadeirio gan Gyfarwyddwr Gwasanaeth Plant Sir 
Gaerfyrddin, ei sefydlu fel dull ar gyfer gweithredu mentrau a rennir yn y 
dyfodol. Roedd yn aneglur, fodd bynnag, ar adeg yr arolygiad pa mor effeithiol 
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ac ar ba gyflymder roedd y trefniadau hyn yn dod yn eu blaenau i gefnogi a 
datblygu dull amlasiantaethol o ddarparu gwasanaethau GCC lleol yn Sir 
Gaerfyrddin.   

 

 

Llunio Gwasanaethau 
 
3.9.  Ar y cyfan roedd yn amlwg bod yr adnoddau a'r comisiynu a ddosbarthwyd i 

wasanaethau ar gyfer plant a theuluoedd yn cael eu defnyddio i hyrwyddo'r 
effaith fwyaf cadarnhaol ar ganlyniadau i blant a theuluoedd. Cafodd y broses 
gomisiynu ei llywio gan ddata a gasglwyd gan hwb y TAT. Gan ategu at y 
gwaith hwn, gallai'r awdurdod ddatblygu dull mwy cydlynol o gasglu a 
dadansoddi gwybodaeth perfformiad rhwng gwasanaethau ataliol a statudol i 
greu sail dystiolaeth fwy cadarn i gefnogi ei ddealltwriaeth o effaith 
gwasanaethau ataliol ar leihau'r angen i blant a theuluoedd (ail) ddefnyddio 
darpariaeth statudol. 

 
3.10.  Er gwaethaf y cyfyngiadau ar ddefnyddio nawdd grant, roedd yr awdurdod 

wedi bod yn ddyfeisgar o ran defnyddio adnoddau mor hyblyg â phosibl i 
ddiwallu anghenion amrywiol ei gymunedau.   Canlyniad hyn oedd cyflawni 
ystod eang o wasanaethau priodol a oedd yn diwallu anghenion plant ac arnynt 
angen cynlluniau gofal a chymorth a'r sawl oedd ag angen gwasanaethau 
ataliol. Yn ogystal ag estyn darpariaeth TAT i bobl 16 – 25 oed, mae’r 
newidiadau i drefniadau ar gyfer Gwasanaeth Cymorth i'r Teulu, a grëwyd gan 
raniad 50:50 rhwng cronfeydd craidd a grant, wedi hwyluso mwy o gysondeb o 
ran darpariaeth ar gyfer teuluoedd sy'n camu lawr o gynlluniau gofal a 
chymorth.  

 
3.11.  Roedd panel adnoddau wythnosol, wedi’i reoli ar y cyd gan reolwyr tîm 

ymarfer a chynllunio, wedi cael ei sefydlu. Mae hyn wedi darparu dull o nodi 
bylchau neu rwystrau o ran darpariaeth gwasanaeth a helpu ymarferwyr i 
ganfod gwahanol ddatrysiadau ar gyfer anghenion uniongyrchol.  Mae’r 
wybodaeth a gasglwyd gan y panel hefyd wedi llywio'r cylch cynllunio a 
chomisiynu ar gyfer y dyfodol. Dywedodd rhai gweithwyr cymdeithasol eu bod 
yn teimlo bod y panel yn ddefnyddiol ond roedd eraill yn anymwybodol o lefel 
hyblygrwydd y ddarpariaeth y gellid ei chyflawni. O ystyried canlyniadau 
negyddol posibl y diffyg ymwybyddiaeth ar gyfer rhai teuluoedd, gallai 
cyfathrebu mwy effeithiol ynghylch pwrpas y panel trwy gydol y gweithlu fod yn 
fuddiol.  

 
3.12.  Er gwaethaf y perthnasau gwaith effeithiol ac adeiladol clir rhwng 

gwasanaethau plant a'r sector ataliol a wnaeth hwyluso'r newid rhwng 
gwasanaethau statudol ac anstatudol ar gyfer plant a theuluoedd, Mae ffin 
amlwg wedi parhau rhwng y ddau ar y cyfan.  Roedd yr awdurdod yn parhau i 
edrych ar sut y gallai gwaith y gwasanaethau ataliol gael eu halinio'n fwy 
effeithiol gyda darpariaeth gwasanaethau GCC ac asesiad a thrwy hynny ceisio 
cyflawni cymaint o gysondeb a chyn lleied o ddyblygu ar gyfer plant a 
theuluoedd â phosibl. Gellid cael budd trwy bennu sut y gallai gwasanaethau 
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ataliol a statudol weithio'n well gyda'i gilydd i gynhyrchu asesiadau cymesur a 
mynd i'r afael ar y cyd ag anghenion cymwys ac anghymwys.  

 
Gweithlu  
 

3.13.  Yn gyffredinol, gwnaethom ganfod grŵp sefydlog o staff a rheolwyr a oedd yn 
teimlo eu bod yn cael eu gwerthfawrogi a'u cefnogi. Canfuom weithlu profiadol 
a/neu â chymwysterau addas ledled y TAC a thimau asesu'r ardal. Dywedwyd 
hefyd bod y Tîm Anableddau Plant yn fwy sefydlog ar ôl cyfnod o newid, er 
roedd swydd wedi'i hariannu gan yr adran iechyd yn parhau heb ei llenwi ar 
adeg yr arolygiad. Roedd y staff, gan gynnwys rheolwyr tîm (cynorthwyol), wedi 
derbyn hyfforddiant amddiffyn plant diweddar. Roedd holl aelodau'r TAC, gan 
gynnwys y rheolwr, wedi cofrestru am hyfforddiant TALK (NVQ lefel 4) ar gyfer 
staff GCC i wella eu sgiliau a'u gallu i ymgysylltu â phobl ymhellach.  

 
3.14.  Canfuom ddiwylliant oedd yn cefnogi dysgu, adolygu a gwella.  Croesawodd 

pennaeth y gwasanaeth adolygiad allanol a dilysiad o wella gwasanaeth ac 
roedd wedi modelu'r dull hwn i'r gweithlu. Adroddodd y staff fod rheolwyr ac 
uwch-reolwyr yn weladwy ac yn hawdd mynd atynt a'u bod yn gwerthfawrogi 
dull yr awdurdod o gyflenwi gwasanaethau. Roedd yn amlwg bod yr holl staff 
a'r rheolwyr y gwnaethom siarad â nhw yn ymroddedig i ethos gwasanaethau 
atal a chymorth i'r teulu.   Croesawodd y staff gyfleoedd i gyfrannu at 
ddyfeisgarwch a gwelliannau gwasanaeth a gwnaethant gwrdd yn rheolaidd â 
phennaeth y gwasanaeth i wneud hyn. Gwelsom dystiolaeth trwy waith y Grŵp 
Gwybodaeth ac Adborth a'r Grŵp Adolygu Ffurflenni bod uwch-reolwyr yn 
gwrando ar adborth staff ac yn ymateb yn briodol iddo. 

 
3.15.  Roedd trefniadau effeithiol ar waith o ran datblygu a chefnogi'r gweithlu.  Er 

bod gweithwyr cymdeithasol yn nhimau asesu'r ardal yn adrodd cynnydd yng 
nghymhlethdod rhywfaint o'r gwaith a ddosbarthwyd, roedd y baich gwaith yn 
ddichonadwy ac roeddent yn teimlo eu bod yn cael eu cefnogi'n dda gan eu 
rheolwyr. Dywedodd pob aelod o staff y gwnaethom gyfweld â nhw eu bod yn 
hyderus o’r oruchwyliaeth a'r arolygiaeth a ddarparwyd gan eu rheolwyr ar y 
cyfan; roedd sesiynau goruchwylio ffurfiol yn rheolaidd ac o ansawdd da, ac 
anogwyd y staff i ymgymryd â chyfleoedd datblygu wrth iddynt godi. 
Awgrymodd tystiolaeth o'n hadolygiad ffeil achos fodd bynnag y gallai rheolwyr 
wedi arolygu ansawdd asesiadau a chynlluniau yn llymach.  

 
3.16.  Cafodd hyfforddiant ar gyfer y Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant 

ei gyflenwi mewn cyfres o weithdai ar gyfer yr holl staff gwasanaethau plant, 
gan gynnwys cynghorwyr Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd. Roedd hyn 
yn canolbwyntio ar egwyddorion, diwylliant a newid ymddygiadol a fynnir gan y 
ddeddf. Canfuom ymrwymiad gan y staff i sicrhau y byddai'r trefniadau newydd 
yn gweithio ac roedd y staff y gwnaethom gyfweld â nhw yn amlwg yn derbyn 
gwerthoedd y ddeddf. Ar ôl cael cyfle i ddechrau gweithredu trefniadau newydd, 
roedd angen dull wedi’i dargedu i gyflawni dealltwriaeth ddyfnach o effaith y 
ddeddf ar arfer, yn arbennig mewn perthynas â datblygu gwasanaethau GCC.  
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Casgliad 

Canfuom fod trefniadau arweinyddiaeth, rheolaeth a llywodraethiant ymroddedig ac 
effeithiol ar waith yn Sir Gaerfyrddin. Arddangosodd yr uwch-dîm rheoli ac aelodau 
etholedig arweinyddiaeth effeithiol ac roedd ganddynt weledigaeth glir ynghylch sut 
roeddent yn dymuno i wasanaethau plant edrych. Cyfathrebwyd hyn yn weddol dda 
i'r staff. Gallai busnes gwasanaethau plant fod wedi ei flaenoriaethu'n well gan 
drefniadau craffu. Gwelsom rywfaint o dystiolaeth bod yr awdurdod yn monitro ac yn 
gwerthuso ei  berfformiad ei hun, yn arbennig trwy hwb y TAT ac adolygiad allanol o 
wasanaethau plant mewn angen a chymorth i'r teulu. Gellid cryfhau’r gwaith gyda 
phartneriaid, yn arbennig ar lefel ranbarthol. Canfuom weithlu ymroddedig a 
sefydlog, â phrofiad addas.   Roedd y sylfeini ar waith i ddatblygu darpariaeth y 
gwasanaeth ymhellach yn unol â'r Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant.  


