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Cyflwyniad 
 

Gwnaeth Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) gynnal arolygiad o wasanaethau i 
blant yng Ngwynedd yn ystod mis Mai 2018.  
 
Roedd ein dull ar gyfer yr arolygiad yn seiliedig ar yr wyth datganiad llesiant 
a'r canlyniadau llesiant cysylltiedig a amlinellir yn Fframwaith canlyniadau 
cenedlaethol ar gyfer pobl sydd angen gofal a chymorth a gofalwyr sydd 
angen cymorth Llywodraeth Cymru (Mawrth 2016). Mae ein dull yn adeiladu 
ar safonau ansawdd cysylltiedig yr awdurdodau lleol a nodwyd yn y Cod 
Ymarfer mewn perthynas â Mesur Perfformiad Gwasanaethau Cymdeithasol, 
a gyhoeddwyd dan Adran 145 Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant 
(Cymru). Yn ogystal â hyn, ystyriodd yr arolygiad allu'r awdurdod lleol i wella 
drwy ddadansoddi'r dull o arwain a llywodraethu swyddogaethau ei 
wasanaethau cymdeithasol. 
 
Canolbwyntiodd yr arolygiad hwn ar effeithiolrwydd gwasanaethau'r awdurdod 
lleol a'r trefniadau i helpu ac amddiffyn plant a'u teuluoedd. Roedd cwmpas yr 
arolygiad yn cynnwys:  
 

 profiad a chynnydd plant ar ffiniau gofal, plant sy'n derbyn gofal, a'r rhai 
sy'n gadael gofal, gan gynnwys ansawdd ac effaith gwasanaethau 
ataliol, effeithiolrwydd y penderfyniadau a wneir, gofal a chymorth, a 
chynllunio llwybrau 

 y trefniadau ar gyfer darparu sefydlogrwydd i blant sy'n derbyn gofal a 
phlant sy'n dychwelyd adref, gan gynnwys defnyddio lleoliadau 
maethu, lleoliadau gofal preswyl a lleoliadau y tu allan i ardal yr 
awdurdod lleol  

 cydymffurfio â rheoliadau gwasanaethau maethu a'r safonau gofynnol 
cenedlaethol 

 ansawdd yr arweinyddiaeth, rhianta corfforaethol a'r trefniadau 
llywodraethu sydd ar waith er mwyn penderfynu, datblygu a chefnogi 
digonolrwydd y gwasanaeth a'r broses o’i ddarparu, yn enwedig mewn 
perthynas â phlant sy'n derbyn gofal, y rhai sy'n gadael gofal a'u 
teuluoedd. 

 
Er bod yr arolygiad yn canolbwyntio’n bennaf ar gynnydd a phrofiad y plant a'r 
bobl ifanc sy'n derbyn gofal ac ar gyfnod pontio'r rhai sy'n gadael gofal i fod yn 
oedolion, roedd yr arolygiad hefyd yn canolbwyntio ar blant a phobl ifanc ac 
ymgysylltiad eu teuluoedd gyda’r canlynol:   
 

 Gwasanaeth gwybodaeth, cyngor a chymorth a gwasanaethau ataliol 

 Asesu/ailasesu anghenion o ran gofal a chymorth a chynllunio gofal a 
chymorth  

 Ymholiadau ynglŷn ag amddiffyn plant, gweithdrefnau, camau diogelu 
brys, a chynlluniau diogelu gofal a chymorth. 

 
Gwnaeth yr arolygwyr ddarllen ffeiliau achos, cyfweld â staff a chynnal arolwg 
staff, a chyfweld â rheolwyr a gweithwyr proffesiynol o asiantaethau partner. 
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Siaradodd yr arolygwyr â phlant a'u teuluoedd lle bynnag yr oedd yn bosib. 
Mynychodd pobl ifanc a'r rhai sy'n gadael gofal ddau grŵp ffocws. 
 

Trosolwg o'r canfyddiadau 
 

 Gwelsom fod gan wasanaethau plant Gwynedd gryfderau sylweddol ac 
roedd ganddynt weithlu ymrwymedig a chadarn sy'n ymateb i lwyth 
gwaith cynyddol o ran cymhlethdod a maint, ond sy'n hawdd ei drin. 
Roedd staff yn dangos ymroddiad ac ymrwymiad i hyrwyddo'r 
canlyniadau gorau ar gyfer plant a theuluoedd. 
 

 Mae'r gwasanaeth gwybodaeth, cyngor a chymorth yn faes sydd angen 
ei ddatblygu'n barhaus. Dim ond yn ddiweddar yr oedd yr awdurdod 
wedi gweithredu gofynion y Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a 
Llesiant, ac roedd yn cydnabod bod angen sefydlu a datblygu'r 
gwasanaeth ymhellach – wedi'i lywio gan wersi a ddysgwyd o arferion 
gweithredol. Mae angen gwneud gwaith wrth ddatblygu sut caiff pobl 
wybodaeth am y gwasanaethau sy'n cael eu cynnig gan yr adran, yr 
hyn y gallant ei ddisgwyl a'r hyn sydd ar gael yn y gymuned.  
 

 Ymatebwyd i atgyfeiriadau mewn modd amserol, ac ar y cyfan, 
gwelsom fod penderfyniadau'n cael eu gwneud yn effeithiol, gyda 
sgyrsiau gan weithwyr ar ddyletswydd o ran cymhwysedd yn cael eu 
cynnal yn unol â gofynion y Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a 
Llesiant. Maes sydd angen ei ddatblygu ymhellach yw'r cynnig 
rhagweithiol o roi cymorth, gan ganolbwyntio ar gryfhau'r cysylltiadau 
gyda'r trydydd sector a gwasanaethau ataliol.  
 

 Mae strategaeth cefnogi teuluoedd Cyngor Gwynedd yn cael ei 
datblygu, ac mae angen dull gwell o adnabod anghenion / anghenion 
nad ydynt wedi cael eu diwallu yn y sir. Dylid rhoi blaenoriaeth i 
ddatblygu'r strategaeth hon a chryfhau gwasanaethau ataliol ar gyfer 
pobl ifanc a theuluoedd. Roedd bylchau wedi eu cydnabod o ran atal 
ac ymyrryd yn gynnar ar draws Gwynedd, ac roedd diffyg 
ymwybyddiaeth ymhlith staff o wasanaethau cymorth.  
 

 Ar y cyfan roedd asesiadau'n cael eu cynnal mewn modd amserol, yn 
ymateb i anghenion y plant sy'n dod i'r amlwg ac roeddent o ansawdd 
da. Gwelsom enghreifftiau o asesiadau a oedd yn canolbwyntio ar 
ganlyniadau'r plant, gyda dadansoddiad eglur wrth gydbwyso risgiau, 
cryfderau a rhwystrau. Pan oedd yr asesiad yn nodi angen cymwys, 
roedd cynllun gofal a chymorth yn cael ei ddatblygu mewn da bryd. 
Gwelwyd bod ansawdd y cynlluniau gofal a chymorth yn anghyson, ac 
nid oedd asesiadau'n cael eu diweddaru fel mater o drefn pan oedd 
newid sylweddol wedi bod o ran amgylchiadau unigolion neu 
deuluoedd er mwyn cynorthwyo gyda'r gwaith o gynllunio gofal a rhoi 
cymorth yn fwy effeithiol. 
 

 Dywedodd staff gwaith cymdeithasol wrth arolygwyr fod amseroldeb ac 
ansawdd cyfraniadau partneriaid i asesiadau yn dda ar y cyfan. 
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Gwnaeth arolygwyr weld rywfaint o waith partneriaeth aml-asiantaeth 
effeithiol, ac ymrwymiad i gefnogi teuluoedd a chynnal plant yn eu 
teuluoedd. Gwelsom enghreifftiau lle roedd cyfraniad dwys gan 
weithiwr cymdeithasol y plentyn, tîm ar ffiniau gofal y gwasanaethau 
cymdeithasol ac asiantaethau partner wedi arwain at ganlyniadau da i'r 
plentyn a'i deulu. 

 

 Gwelsom dystiolaeth fod cynlluniau gofal a chymorth yn cael eu 
hadolygu'n rheolaidd ar y cyd â phlant, teuluoedd ac asiantaethau 
partner. Mae angen cryfhau'r cynlluniau gofal a chymorth er mwyn 
galluogi plant, pobl ifanc a theuluoedd i gael dealltwriaeth fwy eglur o'r 
penderfyniadau a wneir, ac mewn ffordd sy'n hawdd i'w dilyn. 
 

 Roedd adolygiadau plant sy'n derbyn gofal yn cael eu cynnal yn unol â 
gofynion; ond mae angen gwneud gwaith i gryfhau'r trefniadau adolygu 
ar gyfer plant a phobl ifanc, gan greu profiadau gwell o gynnal 
adolygiadau. Nid oedd rhai plant a phobl ifanc yn gweld eu proses 
adolygu neu lwybr asesu mewn modd cadarnhaol.  

 

 Roedd gwasanaethau plant Gwynedd yn rhoi blaenoriaeth uchel i 
gadw'r plant yn ddiogel. Roedd gweithdrefnau'n gadarn ac yn amserol; 
roedd y staff yn hyderus wrth ddefnyddio'r gweithdrefnau, ac yn 
ymfalchïo yn y canlyniadau cadarnhaol a gyflawnwyd ar gyfer plant 
trwy eu gwaith. Mae Cyngor Gwynedd yn ceisio gwella perfformiad 
ymhellach trwy ganolbwyntio ar ymgysylltu â theuluoedd wrth 
ddatblygu 'model effeithiol o amddiffyn plant'. 
 

 Gwelsom arweinyddiaeth a llywodraethu cadarn yng Nghyngor 
Gwynedd. Mae'r bwrdd rhianta corfforaethol yn uchelgeisiol wrth 
ddatblygu'r canlyniadau gorau i blant sy'n derbyn gofal, ac mae'r 
Cyngor i gyd yn cefnogi'r bwrdd yn dda.  
  

 Roedd pennaeth y gwasanaeth yn arwain yr adran gwasanaethau plant 
yn hyderus ac yn gryf, gan ddangos ymrwymiad tuag at ddatblygu'n 
barhaus. Lleolir arbenigedd gwaith cymdeithasol proffesiynol ar yr haen 
hon o'r sefydliad. Roedd y tîm uwch-reolwyr yn creu diwylliant gwaith 
cadarnhaol, uchelgeisiol a chefnogol. Roedd uwch-reolwyr yn y 
gwasanaethau i blant yn llawn gwybodaeth, yn brofiadol ac yn cynnig 
sefydlogrwydd ar gyfer y gweithlu. Bu newidiadau yn haen  rheolwr y 
tîm gyda rhai rheolwyr yn newydd i'w rôl.  
 

 Ar y cyfan, roedd plant, pobl ifanc a theuluoedd yn gadarnhaol o ran y 
cymorth a ddarperir gan Gyngor Gwynedd. Dywedodd pobl ifanc 
wrthym eu bod gwerthfawrogi gonestrwydd yn anad dim, ac roeddent 
yn ystyried rôl y cynghorwyr personol yn hanfodol wrth eu cynorthwyo i 
dyfu i fod yn oedolion. 

 

 Roedd cynnig gweithredol y Gymraeg wedi'i ymwreiddio'n llawn yn yr 
awdurdod lleol.  
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 Mae angen cryfhau'r trefniadau maethu er mwyn sicrhau bod plant yn 
cael profiadau cadarnhaol yn gyson, a chanlyniadau gwell pan fyddant 
yn derbyn gofal. Mae argaeledd gofalwyr maeth a lleoliadau addas yn 
faes heriol, o ystyried proffil poblogaeth Gwynedd o blant sy'n derbyn 
gofal - gyda chynnydd o ran y plant sy'n derbyn gofal sy'n byw gyda 
rheini ac unigolion cysylltiedig, ac anawsterau o ran dod o hyd i 
leoliadau addas ar gyfer plant sydd ag anghenion dwys. 
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Meysydd i'w datblygu  
 

Trefniadau mynediad: Gwybodaeth, Cyngor a Chymorth 
 

1. Mae angen mynd i'r afael â bylchau a gydnabyddir o ran atal ac ymyrryd 
yn gynnar, a chryfhau'r cynnig rhagweithiol o gymorth wrth ddatblygu 
cysylltiadau cryfach gyda gwasanaethau cymunedol, cryfhau'r ffordd y 
maen nhw'n cyfeirio pobl at asiantaethau, a datblygu ystod o wasanaethau 
hygyrch sydd ar gael. 
 

2. Mae angen i ddatblygiadau diweddar o ran gwybodaeth, cyngor a 
chymorth gael eu hategu gan waith parhaus i hwyluso atgyfeiriadau 
priodol ac amserol a chyfranogiad gydag asiantaethau partner.   

 
3. Mae angen datblygu adnodd ar gyfer staff gwybodaeth, cyngor a chymorth 

er mwyn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf am wasanaethau lleol iddynt er 
mwyn eu galluogi i ymgymryd â'u dyletswyddau o ran rhoi gwybodaeth yn 
effeithiol.  

 
4. Mae angen sicrhau bod cronolegau yn cael eu defnyddio a'u diweddaru'n 

gyson er mwyn cynorthwyo ymarferwyr i fynd at wybodaeth bwysig a 
pherthnasol am achosion mewn da bryd er mwyn hwyluso'r gwaith o 
wneud penderfyniadau yn effeithiol.  
 

Asesiad 
 

5. Mae'n rhaid diweddaru asesiadau yn dilyn newidiadau sylweddol mewn 
amgylchiadau, er mwyn galluogi dull effeithiol o gynllunio gofal, a gwell dull 
o ymgysylltu â phlant a phobl ifanc a sicrhau canlyniadau gwell iddynt.  
 

Gofal a chymorth a chynllunio llwybrau 
 

6. Mae angen datblygu ymhellach y trefniadau adolygu ar gyfer plant sy'n 
derbyn gofal, a chynnig cyfleoedd cyson i blant a phobl ifanc gyfarfod â'r 
swyddog adolygu annibynnol cyn adolygiad. Mae meysydd y mae angen 
canolbwyntio arnynt yn cynnwys y canlyniadau y mae'r plentyn yn dymuno 
eu cyflawni, ystyried dymuniadau'r plentyn/person ifanc o ran lleoliad yr 
adolygiad, a gwelliannau o ran cofnodi anghenion y plentyn, a gwaith 
uniongyrchol a wnaed eisoes. 
 

7. Mae angen datblygu ymhellach y gwaith o gynllunio gofal ac ymgysylltu â 
phlant, pobl ifanc a gofalwyr er mwyn sicrhau bod cynlluniau'n cael eu 
datblygu ar y cyd yn gyson. Mae angen cefnogi plant, pobl ifanc a gofalwyr 
i ddeall y penderfyniadau sy'n sail i gynlluniau gofal a chymorth.  
  

8. Mae angen cryfhau trefniadau maethu a chydymffurfio â rheoliadau. Dylid 
rhoi blaenoriaeth i recriwtio gofalwyr maeth fel y gellir cynnig gwell dewis o 
ran lleoliadau.  
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Arweinyddiaeth a Llywodraethu 
 

9. Mae angen datblygu dulliau sicrhau ansawdd gwell ar draws yr adran er 
mwyn sicrhau bod y gwasanaethau a ddarperir ac a gomisiynir ar gyfer 
plant a theuluoedd yn amserol, o ansawdd da ac yn cyflawni canlyniadau 
da.  

 
Camau nesaf 

 
10. Mae AGC yn disgwyl i Gyngor Gwynedd ystyried y meysydd a nodwyd i'w 

datblygu a chymryd camau priodol. Mae AGC yn ystyried bod 
gwasanaethau plant Gwynedd yn darparu gwasanaeth o ansawdd uchel, a 
bod ganddo'r gallu i adeiladu ar gryfderau sy'n bodoli eisoes. Bydd AGC 
yn monitro cynnydd drwy ei gweithgareddau ymgysylltu parhaus â'r 
awdurdod lleol. 
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1. Trefniadau mynediad: gwybodaeth, cyngor a chymorth 
 
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 a 
chyngor o'r sector statudol, gwirfoddol a phreifat a’r adnoddau sydd ar gael yn 
ei ardal. Mae gan bawb, gan gynnwys gofalwyr, fynediad at wybodaeth 
gynhwysfawr ynglŷn â gwasanaethau ac maent yn derbyn cyngor a chymorth 
yn ddi-oed, gan gynnwys gwybodaeth am eu cymhwysedd a'r hyn y gallant ei 
ddisgwyl o ran yr ymateb a gânt gan y gwasanaeth. Mae trefniadau'n effeithiol 
wrth ohirio ac atal yr angen am ofal a chymorth. Mae pobl yn ymwybodol o 
fannau cyswllt allweddol ac yn gallu eu defnyddio'n rhwydd. Mae'r 
gwasanaeth yn gwrando ar bobl ac yn dechrau gyda ffocws ar yr hyn sy'n 
bwysig iddynt. Mae dangos y ffordd ac atgyfeirio pobl yn effeithiol yn cynnig 
dewis i bobl ynghylch cymorth a gwasanaethau sydd ar gael yn eu hardal, yn 
enwedig gwasanaethau ataliol. Mae partneriaid yn deall trefniadau mynediad 
at ddarpariaeth gwasanaethau cymdeithasol statudol ac mae'r bobl sy'n 
ymwneud â'r gwasanaeth yn gweithredu'n effeithiol. 
 
Crynodeb o'r canfyddiadau 

 
1.1. Roedd yr awdurdod lleol wedi bod yn gweithio'n galed yng nghyd-destun 

y Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant er mwyn ail-lunio ei 
wasanaethau, ond ar adeg yr arolygiad, ers mis Ebrill 2018 yn unig yr 
oedd y gwasanaeth gwybodaeth, cyngor a chymorth wedi bod yn 
gweithredu. Bu cynnydd o ran y galw am wasanaeth i blant, gyda'r 
atgyfeiriadau a dderbyniwyd yn uwch yn ystod 2018 nag yn ystod 2014 
pan gynhaliwyd yr arolygiad diwethaf. Ymatebir i atgyfeiriadau a 
dderbynnir gan y gwasanaeth gwybodaeth, cyngor a chymorth mewn 
modd amserol a phriodol. Gwnaethom arsylwi ar ymatebion yn cael eu 
rhoi mewn da bryd ac mewn modd priodol i atgyfeiriadau amddiffyn 
plant. Gwelsom staff yn y gwasanaeth gwybodaeth, cyngor a chymorth 
yn defnyddio'r sgwrs yr hyn sy'n bwysig a'r pum cam at gymhwysedd yn 
unol â chanllawiau'r Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant.  

 
1.2. Roedd cynnig gweithredol y Gymraeg wedi'i ymwreiddio’n llawn, a'r 

Gymraeg oedd iaith gwaith yr awdurdod lleol. Roedd yn gallu darparu 
gwasanaeth dwyieithog, gyda'r mwyafrif helaeth o'r gweithlu yn siarad 
Cymraeg. 
 

1.3. Gwelsom fod y gwasanaeth gwybodaeth, cyngor a chymorth yn dal i 
ymwreiddio, ac nid oedd yn cael ei gefnogi eto gan drothwyon clir a oedd 
wedi'u negodi gyda phartneriaid. Roedd staff yn y gwasanaeth 
gwybodaeth, cyngor a chymorth yn darparu asesiadau cymesur ac yn 
ymgymryd â gwaith cymdeithasol yn y tymor byr i hwyluso gwaith ataliol. 
Pan oedd angen ymrwymiad yn y tymor hirach, neu ymyrryd i amddiffyn 
plant, roedd achosion yn cael eu trosglwyddo i'r timau ardal berthnasol. 
Gwelsom dystiolaeth fod achosion yn cael eu trosglwyddo i'r timau yn 
briodol. Gwelsom achosion amddiffyn plant yn cael eu trosglwyddo'n ddi-
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dor o'r gwasanaeth gwybodaeth, cyngor a chymorth i'r timau ardal a 
fyddai'n cynnal yr ymchwiliadau amddiffyn plant. 

 
1.4. Gwelsom y byddai'r sawl sy'n gwneud y penderfyniadau yn y 

gwasanaeth gwybodaeth, cyngor a chymorth yn defnyddio System 
Wybodaeth Gofal Cymunedol Cymru er mwyn cael mynediad at 
wybodaeth gefndirol a gwneud penderfyniadau gwybodus ynghylch 
atgyfeiriadau sy'n dod i mewn. Gwelsom dystiolaeth o blant lle roedd ail 
atgyfeiriadau wedi cael eu gwneud, ac mae angen dull cryfach o sicrhau 
bod y wybodaeth yn cael ei chasglu'n effeithlon i alluogi penderfyniadau 
effeithiol. .Dim ond yn ddiweddar yr oedd System Wybodaeth Gofal 
Cymunedol Cymru wedi'i rhoi ar waith yng ngwasanaethau plant 
Gwynedd, ac fe'u gwelsom yn anodd cael trosolwg o'r plentyn oherwydd 
bod gwaith datblygu'n parhau ar y system er mwyn sicrhau y gellir cael 
mynediad at wybodaeth a'i storio mewn modd amserol. Roedd y system 
yn achosi rhywfaint o heriau ar gyfer ymarferwyr ar draws timau, yn 
enwedig wrth chwilio am wybodaeth. Dywedodd ymarferwyr wrthym nad 
oeddent bob amser yn hyderus eu bod wedi dod o hyd i'r holl wybodaeth 
y gallai fod ei hangen arnynt. Gallai trefnu ffeiliau achos yn ôl cronoleg 
gynorthwyo'r sawl sy'n gwneud penderfyniadau i wneud penderfyniadau 
priodol mewn da bryd.  

 
1.5. Roedd uwch-ymarferydd y gwasanaeth gwybodaeth, cyngor a chymorth 

yn cynnal trafodaethau strategaeth ynghylch atgyfeiriadau newydd 
mewn da bryd, cyn eu trosglwyddo i dîm. Gwelsom dystiolaeth o waith 
gweithredol da rhwng adrannau'r gwasanaethau i blant a'r heddlu a rhai 
gweithwyr iechyd proffesiynol.  

 
1.6. Mae angen gwneud rhagor o waith er mwyn datblygu'r gwasanaeth 

gwybodaeth, cyngor a chymorth sydd newydd ei sefydlu, er mwyn 
galluogi gweithwyr i roi gwybodaeth gynhwysfawr i'r cyhoedd. Roedd y 
Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd yn rhan o’r gwasanaeth 
gwybodaeth, cyngor a chymorth  ac roedd gan aelodau staff fynediad i 
DEWIS, fodd bynnag, nid oedd rhai aelodau o'r staff yn hyderus bod 
ganddynt restr gynhwysfawr o wybodaeth y gallent ei dynnu arno. Ni 
welsom wybodaeth ar gael ar gyfer y sawl sy'n galw'r swyddfeydd 
ynghylch yr amrediad o wasanaethau sydd ar gael yn eu cymunedau a'r 
gwasanaethau ataliol a ddarperir gan yr awdurdod lleol.  

 
1.7. Roedd yn bositif gweld gweithiwr 'tîm o gwmpas y teulu' fel aelod o 

wasanaeth gwybodaeth, cyngor a chymorth -  byddai ei rôl i ymateb i 
atgyfeiriadau a mapio meysydd o angen a chyfeirio pobl at wasanaethau 
ataliol ac yn y gymuned.  

 
1.8. Mae Cyngor Gwynedd eisoes wedi nodi'r diffyg hwn, ac yn cymryd 

camau yn barod i wneud gwelliannau. Mae argaeledd gwasanaethau 
ataliol a chyfeirio'n effeithiol at sefydliadau yn y trydydd sector yn faes 
sy'n cael ei ddatblygu, a ategir gan y 'Strategaeth Cefnogi Teuluoedd' 
sydd bellach yn cael ei datblygu gyda phenodiad uwch-reolwr yn 
ddiweddar.  
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2. Asesiad 
 
Yr hyn rydym yn disgwyl ei weld 
Mae'r holl bobl sydd â hawl i gael asesiad o'u hanghenion gofal a chymorth yn 
derbyn un yn eu dewis iaith. Mae'r holl ofalwyr y mae'n ymddangos bod 
ganddynt anghenion cymorth yn cael cynnig asesiad anghenion gofalwr, 
waeth pa fath o ofal a ddarperir, faint yw eu hincwm ariannol, neu ba lefel o 
gymorth y gallai fod ei hangen. 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 y sawl sy'n cael ei asesu a rhai'r bobl berthnasol eraill, gan gynnwys 
y rhai sydd â chyfrifoldeb rhiant. Mae hyn cyn belled â’i bod yn rhesymol 
ymarferol ac yn gyson â hybu eu lles a'u diogelwch yn ogystal â lles a 
diogelwch pobl eraill. Mae asesiadau yn darparu dealltwriaeth eglur o beth 
fydd yn digwydd nesaf ac yn arwain at gynllun sy'n berthnasol i anghenion a 
nodwyd. Mae camau gweithredu a argymhellir, sydd â’r bwriad o gyflawni 
canlyniadau sydd o bwys i bobl, yn cael eu nodi ac yn cynnwys yr holl rai y 
gellir eu bodloni trwy wasanaethau ataliol neu gymunedol yn ogystal â 
darpariaeth arbenigol.  
 

Crynodeb o'r canfyddiadau 

 
2.1. Gwelsom fod asesiadau manwl o ansawdd da yn cael eu gwneud mewn 

modd amserol. Gwelsom nifer o asesiadau lle'r oedd y plentyn yn destun 
achos cyfreithiol, ac roedd yr asesiadau hyn yn cynnwys dadansoddiad 
manwl o gryfderau, rhwystrau a risgiau unigolion a theuluoedd.  

 
2.2. Ar y cyfan roedd ansawdd asesiadau'n dda, a gwnaeth arolygwyr weld 

tystiolaeth dda o blant yn cael eu gweld fel rhan o'u hasesiad a bod eu 
lleisiau'n cael eu clywed. Yn yr enghreifftiau gorau, roedd asesiadau'n 
cael eu cynhyrchu ar y cyd gyda'r teulu ac yn cynnwys yr hyn a oedd yn 
bwysig iddynt, gyda dadansoddiad yn canolbwyntio ar gryfderau a 
risgiau posibl, a oedd yn cefnogi'r gwaith o nodi anghenion cymwys a 
chymorth priodol yn gynnar. Roedd teuluoedd yn deall canlyniad yr 
asesiadau a'r camau nesaf. Dywedodd rhai teuluoedd wrth arolygwyr fod 
eu gweithwyr cymdeithasol a'u gweithwyr ar ffiniau gofal yn cymryd 
amser i wrando arnynt, yn esbonio'r broses ac yn trafod canfyddiadau'r 
asesiad – a bod hyn yn eu cefnogi i ddeall a gwneud y newidiadau a 
nodwyd. Fodd bynnag, mewn enghreifftiau eraill, nid oedd gan 
deuluoedd gyd-ddealltwriaeth o'r hyn a fyddai'n digwydd nesaf. Er bod 
asesiadau fel arfer yn cael eu rhannu'n ysgrifenedig gyda'r teulu a'r 
asiantaethau partner perthnasol, nododd staff nad oedd fformat y 
ddogfen asesu yn hawdd ei ddarllen.  

 
2.3. Roedd tystiolaeth fod staff yn canolbwyntio'n benodol ar blant a phobl 

ifanc, ond nid oedd fformat yr asesiad bob amser yn nodi ansawdd y 
gwaith da a wnaed, gan gynnwys gwaith uniongyrchol fel rhan o'r 
asesiad. 
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2.4. Prin oedd y dystiolaeth a welsom o asesiadau'n cael eu diweddaru er 
mwyn llywio'r gwaith o gynllunio gofal ar gyfer plant a phobl ifanc a oedd 
yn derbyn cymorth yn yr hirdymor. . Byddai diweddaru asesiadau pan fo 
newidiadau sylweddol wedi bod yn galluogi dull mwy cadarn o sicrhau a 
chefnogi anghenion lleoliadau hirdymor plant a chynnal ffocws ar 
ganlyniadau gwell. 

 
2.5. Roedd ansawdd y llwybrau asesu yn amrywio, ac roedd angen mwy o 

fanylion yn y dogfennau adolygu o ran anghenion a chanlyniadau 
diweddaraf pobl ifanc. Gwelsom dystiolaeth nad oedd pobl ifanc bob 
amser yn ymgysylltu â'r llwybr asesu a'r broses gynllunio, a dywedodd 
rhai wrthym nad oeddent yn hoffi'r fformat adolygu presennol. Roedd 
gweithwyr cymdeithasol o'r tîm 16 a hŷn a oedd newydd eu dyrannu i'r 
person ifanc yn ymgymryd â'r llwybrau asesu a'r cynlluniau. Roedd pobl 
ifanc yn ystyried bod  y broses o lenwi'r ffurflen yn ddi-fudd ar adeg pan 
oeddent dan bwysau, megis gan arholiadau.  

 
2.6. Roedd rhai gweithwyr cymdeithasol yn y timau wedi cael eu hyfforddi i 

gynnal asesiadau arbenigol, megis asesiad o bobl ifanc sydd mewn 
perygl o arddangos ymddygiad rhywiol niweidiol (AIMS) ac asesiad 
rhianta o rieni sydd ag anawsterau dysgu (PAMS). Gwelsom dystiolaeth 
lle'r oedd yr asesiadau hyn wedi cyfrannu at gynllunio gofal effeithiol. 
Gwelsom dystiolaeth o asesiadau rhieni a babanod, a'r cyfleoedd a 
gynigir i rieni ddangos gallu rhianta o fewn mesurau diogelu lleoliadau 
rhieni a babanod.  

 
2.7. Roedd gwasanaeth integredig Derwen yn cynnal pob asesiad ar gyfer 

plant anabl, gan gynnwys y rhai hynny lle'r oedd pryderon o ran risg, neu 
niwed posibl i blentyn anabl. Sampl fach o asesiadau a wnaed gan y tîm 
yn unig a adolygwyd gan yr arolygwyr, ond ar y cyfan roedd yr 
asesiadau a'r cynlluniau dilynol o ansawdd da. Roedd y tîm yn 
cydweithio gyda'r tîm plant a theuluoedd ar rai achosion, ac roeddent yn 
gweld hyn fel adnodd gwerthfawr o ran cael cyngor a chymorth – yn 
enwedig mewn perthynas â datblygu eu harferion amddiffyn plant. 
Nododd arolygwyr fod ychwanegu'r uned gwyliau byr newydd i blant yn 
ddiweddar wedi darparu ffordd ychwanegol o gefnogi teuluoedd, a 
chynnig cyfleoedd ar gyfer cael profiadau cadarnhaol. 
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3. Gofal a chymorth a chynllunio llwybrau 
 

Yr hyn rydym yn disgwyl ei weld 
Mae pobl yn derbyn gofal, cymorth ac amddiffyniad aml-asiantaeth sy’n 
amserol ac effeithiol lle bo'n briodol. Mae pobl sy'n defnyddio gwasanaethau 
yn cael eu cefnogi gan gynlluniau gofal a chymorth sy'n hybu eu 
hannibyniaeth, dewis a lles, sy’n helpu i'w cadw'n ddiogel, ac sy’n 
adlewyrchu'r canlyniadau sydd o bwys iddynt. Mae pobl yn cael cymorth i 
ddatblygu eu galluoedd a goresgyn rhwystrau i'w cynhwysiant cymdeithasol. 
 

Crynodeb o'r canfyddiadau 
 

3.1. Mae Cyngor Gwynedd wedi nodi cynnydd o ran nifer y plant sydd wedi'u 
lleoli gydag aelod o'r teulu, ac sydd o dan leoliad gyda rheoliadau rhiant, 
ac mae hefyd wedi cydnabod yr her o ddod o hyd i leoliadau addas ar 
gyfer plant sydd ag anghenion dwys a chymhleth. 
 

3.2. Mae gan yr awdurdod lleol ddulliau ar waith i sicrhau bod cynllun gofal a 
chymorth amserol neu gynlluniau llwybrau gan y plant a phobl ifanc sy'n 
derbyn gofal, sy'n unol â'r canllawiau. Mae rhywfaint o'r dogfennau 
cynllunio gofal yn cael eu datblygu o hyd, ar ôl i’r Ddeddf Gwasanaethau 
Cymdeithasol a Llesiant gael ei rhoi ar waith. Roedd ansawdd y 
cynlluniau gofal yn amrywio, ac nid oedd y rhan fwyaf ohonynt yn 
adlewyrchu asesiad wedi'i ddiweddaru. Dywedodd rhai o'r plant a phobl 
ifanc wrthym nad oeddent bob amser yn deall y rheswm dros y 
newidiadau a wnaed i'w cynlluniau gofal. Mae angen cryfhau'r cysylltiad 
a'r gwaith uniongyrchol gyda'r plant er mwyn eu galluogi i gael 
dealltwriaeth well o'u cynlluniau gofal. Fodd bynnag, gwelsom rai 
enghreifftiau da o gynllunio gofal a wnaed mewn partneriaeth â 
theuluoedd ac asiantaethau. Gwelsom dystiolaeth o weithiwr 
cymdeithasol yn creu cynllun un dudalen ar gyfer plentyn er mwyn 
sicrhau bod y cynllun yn hawdd i'w ddilyn a'i ddeall. Gwelsom dystiolaeth 
hefyd o gynllunio gofal effeithiol yn y gwasanaeth, lle'r oedd aelodau o'r 
teulu, gweithwyr cymdeithasol, gweithwyr cymorth ac asiantaethau yn 
cydweithio er mwyn cyd-gynhyrchu cynlluniau gofal. 
 

3.3. Datblygwyd y tîm ar ffiniau gofal er mwyn cefnogi plant i aros gyda'u 
teuluoedd a sicrhau bod plant yn dychwelyd adref ar ôl derbyn gofal. 
Gwelsom dystiolaeth o'r tîm yn gweithio'n agos iawn gyda theuluoedd, 
ochr yn ochr â thimau gwaith cymdeithasol ac asiantaethau partner er 
mwyn cefnogi plant i gyflawni hyn. Gwelsom dystiolaeth o ganlyniadau 
da, lle'r oedd teuluoedd yn derbyn cymorth dwys ac ymateb 
amlasiantaethol.  

 
Y rhai sy’n gadael gofal 

 
3.4. Dywedodd rhai pobl ifanc wrthym eu bod yn gwerthfawrogi'n fawr y 

cymorth yr oeddent wedi'i gael gan eu cynghorwyr personol, ac roeddent 
yn eu hystyried yn 'achubwyr bywyd.' Er bod y gwasanaeth wedi'i 
gyflunio i ddarparu'r nifer lleiaf posibl o newidiadau o ran gweithwyr 
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cymdeithasol, clywsom y byddai rhai pobl ifanc yn croesawu cymorth 
gan y tîm 16 a hŷn ar adeg gynharach i'w paratoi ar gyfer dod yn 
oedolion, a'r heriau a oedd ynghlwm â'r cyfnod pontio hwn.  
 

3.5. Gwelsom dystiolaeth o weithwyr yn dangos cryfder o ran parhau i 
weithio gyda phobl ifanc er gwaethaf eu hymddygiad, ac ethos 
cadarnhaol o fod eisiau helpu pobl ifanc i gyflawni eu potensial. 

 
3.6. Roedd yr awdurdod lleol yn gweithio'n galed i annog pobl ifanc rhwng 16 

a 17 i barhau i dderbyn gofal nes eu pen-blwydd yn 18, ac fel y bo'n 
briodol yn unol â'r 'canllaw pan fydda i'n barod' y tu hwnt i'w pen-blwydd 
yn 18 oed. Mae'r awdurdod lleol yn cydnabod y gall y cyfnod pontio hwn 
achosi pryder ymysg pobl ifanc. Gwelsom dystiolaeth o ddarpariaeth tai 
â chymorth ar gyfer pobl ifanc, ond mae'r awdurdod yn cydnabod bod 
amrediad yr opsiynau o ran llety â chymorth yn gyfyngedig, a bod angen 
dull strategol er mwyn galluogi pobl ifanc sydd angen cymorth parhaus i 
symud o wasanaethau plant i oedolion i wneud hynny'n ddi-dor. 

 
3.7. Mae modd i'r rhai sy’n gadael gofal gael mynediad at gyfleoedd addysg 

a chyflogaeth briodol, gan gynnwys profiad gwaith. Gwelsom fod pobl 
ifanc yn cael eu hannog a'u cefnogi i barhau â'u haddysg a hyfforddiant. 
Gwelsom hefyd enghreifftiau o bobl ifanc yn cael eu cefnogi'n ariannol i 
barhau yn eu hastudiaethau mewn lleoliadau prifysgol. Canfuom fod y 
tîm 16 a hŷn yn rhagweithiol o ran defnyddio gwybodaeth broffesiynol 
arbenigol gan dimau eraill, er mwyn ehangu eu gwybodaeth a rhoi 
cyfeiriad wrth gefnogi pobl ifanc gyda'r heriau y maen nhw'n eu 
hwynebu. 

 
Cynllunio yn yr hirdymor  

 
3.8. Roedd yr awdurdod lleol, gan gynnwys gweithwyr cymdeithasol, 

rheolwyr a swyddogion adolygu annibynnol yn rhoi blaenoriaeth i ddod o 
hyd i leoliad parhaol ar gyfer plant a phobl ifanc sy'n derbyn gofal. 
Gwelsom dystiolaeth o gynllunio cynnar, rheoli achosion yn dda a 
goruchwyliaeth gan reolwyr, gan gynnwys trefniadau panel er mwyn 
sicrhau bod gan yr holl blant a phobl ifanc sy'n derbyn gofal gynllun 
parhaol sy'n amserol, perthnasol, effeithiol ac yn unol â'r canllawiau. 
Gwelsom dystiolaeth o ddull priodol o graffu ar gynlluniau gofal yng 
nghofnodion panel yr Amlinelliad Cyfraith Gyhoeddus, lle roedd 
penderfyniadau'n cael eu gwneud o ran trothwyon i ddechrau gwaith 
achos cyn gofal a chynllunio gofal terfynol. Mae'r defnydd o lety 
gwirfoddol Adran 76, (Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant) 
wedi gostwng ac fe'i defnyddir pan fo angen llety tymor byr ar blant. Pan 
fo angen cynlluniau yn y tymor hirach, mae'r cynlluniau hyn yn cael eu 
gwneud fel rhan o achos cyfreithiol, lle caiff gwarcheidwad ei benodi er 
mwyn cynnal hawliau'r plentyn. 
 

3.9. Gwnaeth yr awdurdod lleol ddangos ei fod wedi ymrwymo i ddychwelyd 
plant a phob ifanc adref yn llwyddiannus lle roedd o'r budd gorau iddynt. 
Lle mae'r cynllun ar gyfer y plentyn neu berson ifanc oedd dychwelyd 
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adref, roedd tystiolaeth o waith pwrpasol er mwyn helpu'r teulu i newid 
fel ei fod yn ddiogel i'r plentyn ddychwelyd i'r teulu. Roedd gweithwyr yn 
rhagweithiol wrth gynnig cyfleoedd i'r plant aros gyda'u rhieni. 

 
3.10. Mae'r awdurdod lleol wedi sicrhau bod rheolwyr, staff a phartneriaid yn 

cydnabod ac yn deall rôl y swyddog adolygu annibynnol. Mae gan 
swyddogion adolygu annibynnol yr annibyniaeth a'r gallu i fonitro 
perfformiad yr awdurdod lleol fel rhiant corfforaethol, ond, mae angen 
bod yn fwy manwl o lawer er mwyn sicrhau bod y broses adolygu yn 
gadarn; yn canolbwyntio ar y plentyn ac yn herio meysydd sydd angen 
eu gwella i gynnal hawliau plant. Canfuom nad oedd swyddogaethau 
sicrhau ansawdd y swyddogion adolygu annibynnol wedi'u hymwreiddio 
o fewn fframwaith sicrhau ansawdd cryf, ac roedd adroddiadau'n cael eu 
creu yn ôl y galw, ac nid fel rhan o drefniant ffurfiol. Gwelsom dystiolaeth 
fod modd i swyddogion adolygu annibynnol herio cydymffurfiaeth, 
achosion o adael i bethau lithro ac effeithiolrwydd cyfraniadau 
asiantaethau i'r cynllun; fodd bynnag, roedd arolygwyr a rhai aelodau o 
staff yn ystyried bod angen cryfhau'r maes hwn. Mae swyddogion 
adolygu annibynnol yn hyderus bod ganddynt lwybrau cryf er mwyn 
trosglwyddo problemau i reolwyr, swyddogion ac aelodau ar lefel uwch 
fel y bo'n briodol. 

 
3.11. Roedd adolygiadau am blant sy'n derbyn gofal yn cael eu cynnal yn unol 

â chanllawiau, fodd bynnag, mae angen cryfhau'r trefniadau adolygu ar 
gyfer plant sy'n derbyn gofal, a chynnig cyfleoedd cyson i blant a phobl 
ifanc  gyfarfod â'r swyddog adolygu cyn yr adolygiad. Byddai hyn yn rhoi 
cyfle i ystyried dymuniadau'r plentyn/person ifanc o ran lleoliad yr 
adolygiad; cael cofnod gwell o anghenion, cryfderau a risgiau'r plentyn, 
meysydd o waith uniongyrchol a wnaed; llais y plentyn a chanlyniadau 
dymunol yn y dogfennau adolygu. Clywsom nad oedd rhai plant a phobl 
ifanc yn gweld adolygiadau a gynhaliwyd mewn ysgolion yn gadarnhaol, 
ond roedd rhai adolygiadau'n cael eu cynnal mewn ysgolion o hyd. 
Mewn sampl o ddogfennau adolygu a welwyd gan yr arolygwyr, nid oedd 
llais, safbwyntiau a dymuniadau'r plentyn wedi cael eu cofnodi ddigon, 
ac roedd angen mwy o fanylion er mwyn cael darlun o anghenion a 
risgiau cyfredol, a'r gwaith a wnaed er mwyn monitro cynnydd. Prin oedd 
y dystiolaeth ysgrifenedig a welsom yn y dogfennau adolygu o waith 
hanes bywyd yn cael ei wneud gyda'r plentyn.  

 

Dewis lleoliad, sefydlogrwydd a lles 
 
3.12. Roedd y penderfyniad i leoli plentyn i ffwrdd o'i awdurdod cartref yn 

seiliedig ar asesiad trylwyr a dadansoddiad o anghenion y plentyn. 
Gwelsom fod ystyriaethau a chamau gweithredu Cyngor Gwynedd wrth 
wneud lleoliad y tu allan i ardal/y tu allan i Gymru yn bodloni gofynion 
rheoleiddiol. Roedd paneli'n cael eu penodi'n briodol, ac roedd swyddog 
wedi'i enwebu yn gwneud penderfyniadau gwybodus mewn da bryd, yn 
eu cofnodi a'u cadarnhau. Roedd yr awdurdod lleol yn cydymffurfio â'r 
gofynion i hysbysu'r awdurdod sy'n derbyn bod plentyn yn symud i'w 
ardal ac i asesu digonolrwydd yr adnoddau i ddiwallu anghenion y 
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plentyn cyn i'r lleoliad gael ei wneud, er mwyn sicrhau y bydd anghenion 
gofal, iechyd ac addysgol y plentyn yn dal i gael eu diwallu cyn gynted 
ag y bydd yn dechrau byw y tu allan i ardal ei gartref, heb amharu arno 
ryw lawer. Roedd gan yr awdurdod lleol hefyd drefniadau da ar waith o 
ran yr hysbysiadau roedd yn eu derbyn gan awdurdodau lleoli.  
 

3.13. Gwelsom dystiolaeth fod dod o hyd i leoliadau sy'n addas ar gyfer pobl 
ifanc yn broblematig. Dywedodd gweithwyr cymdeithasol wrthym fod rhai 
lleoliadau'n cael eu gwneud oherwydd mai nhw oedd yr unig opsiwn 
oedd ar gael - nid oherwydd mai nhw oedd y dewis gorau i'r plentyn o 
ran lleoliad. Mae'r diffyg o ran dewis yn golygu nad oes modd creu 
cynlluniau wrth gefn bob amser, ac mae'n cyfyngu ar allu'r gweithiwr 
cymdeithasol i wneud y cynlluniau gorau ar gyfer plant. Gwelsom 
enghraifft o blentyn yn cael ei leoli gyda theulu estynedig yn unol â'i 
ddymuniadau, ac enghraifft o blentyn yn cael ei leoli (mewn argyfwng) ar 
leoliad nad oedd yn cyd-fynd â'i anghenion yn llawn. Roedd dod o hyd i 
leoliadau yn y tymor hirach, a oedd yn cyd-fynd ag anghenion plant a 
phobl ifanc yn llawn yn dasg anodd. Gwelsom enghreifftiau o blant yn 
cael eu lleoli gyda rhieni, a oedd ar y cyfan yn cyflawni canlyniadau da, 
ond bod angen cymorth dwys i reoli lefelau risg. Gwelwyd arferion da a 
risgiau'n cael eu rheoli, gyda'r gweithlu yn tynnu ynghyd ac yn mynd yr 
ail filltir pan oedd sefyllfaoedd yn codi lle'r oedd angen cymorth dwys ar 
bobl ifanc. Roedd hyn yn arbennig o amlwg pan oedd y gweithlu'n ceisio 
cynnal plant yn eu lleoliadau. 

 

3.14. Mae gan Gyngor Gwynedd strategaeth comisiynu lleoliadau sy'n nodi 
blaenoriaethau allweddol i fynd i'r afael ag anghenion plant sy'n derbyn 
gofal, ac mae'n cydnabod bod newid sylweddol wedi bod o ran proffil 
plant sy'n derbyn gofal. Mae 25% o blant sy'n derbyn gofal yn byw gyda 
rhieni; o'r 64% sydd wedi'u lleoli mewn trefniadau maethu, mae 27% 
gyda theulu a ffrindiau, ac mae 5% wedi'u lleoli mewn gofal preswyl. 
Mae Cyngor Gwynedd yn gweithio gyda'i bartneriaid rhanbarthol i ddod 
o hyd i atebion o ran cael digon o leoliadau, ac argaeledd lleoliadau 
arbenigol unigryw er mwyn diwallu anghenion plant a phobl ifanc pan fo 
anawsterau o ran dod o hyd i leoliadau addas. Mae angen datblygu'r 
maes hwn o waith ar fyrder fel y gellir sicrhau canlyniadau gwell a 
dewisiadau priodol o ran lleoliad ar gyfer plant sy'n derbyn gofal. 

 
3.15. Mae angen rhoi mwy o flaenoriaeth i recriwtio gofalwyr maeth, gan fod y 

tîm maethu yn wynebu galw cynyddol am asesiadau hyfywedd ac 
asesiadau person cysylltiedig. Mae angen canolbwyntio er mwyn cryfhau 
trefniadau gwaith yn y tîm er mwyn sicrhau cydymffurfiaeth â rheoliadau. 

 
3.16. Gwelsom waith partneriaeth effeithiol gyda gwasanaethau addysg ac 

iechyd wrth sicrhau canlyniadau da ar gyfer y plant sydd angen gofal a 
chymorth. Gwelsom enghraifft o'r adran addysg yn sicrhau cymorth gan 
athro llawn amser i weithio gyda phlentyn a oedd wedi'i wahardd, a'i 
ailintegreiddio i addysg unwaith eto. Gwelsom lwybr clir yn galluogi plant 
sy'n derbyn gofal i gael mynediad at gymorth iechyd emosiynol, a 
chyfleoedd i ofalwyr maeth gael mynediad at gymorth ac ymgynghori â'r 
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gwasanaethau iechyd meddwl plant a’r glasoed (CAMHS) pan oedd gan 
y plant sy'n derbyn gofal anghenion emosiynol ac ymddygiadol 
cymhleth.  

 

Cyfranogiad 
 
3.17. Ar y cyfan, roedd gweithwyr yn hyrwyddo llais plant a phobl ifanc, ac yn 

gweithio mewn ffordd a oedd yn canolbwyntio ar y plentyn; fodd bynnag, 
nid oedd hyn yn cael ei adlewyrchu bob amser yn y cofnodion. Gwelsom 
fod angen ymgysylltu â phobl ifanc yn well pan oedd newidiadau'n cael 
eu gwneud i gynlluniau gofal, er mwyn sicrhau gwell dealltwriaeth o'r 
penderfyniadau a wneir. 

 
3.18. Byddai plant sy'n derbyn gofal yn gwerthfawrogi cyfleoedd i gwrdd â 

phlant eraill sy'n derbyn gofal. Nid yw'r cyfle hwn wedi'i gynnig i blant yn 
y gorffennol, ac mae'n faes y mae Cyngor Gwynedd yn edrych i'w 
ddatblygu. Roedd person ifanc a oedd yn mynd i'r bwrdd rhianta 
corfforaethol er mwyn cynrychioli safbwyntiau pobl ifanc.  

 
3.19. Mae polisi cwynion Cyngor Gwynedd yn eglur ac yn hawdd i'w ddilyn, a 

gwelwyd tystiolaeth fod rheolwyr yn rhagweithiol wrth ymateb i faterion 
a'u datrys yn ystod eu camau cynnar. Dywedodd rhai pobl ifanc wrthym 
nad oeddent yn gwybod sut i wneud cwyn, fodd bynnag, gwelsom 
dystiolaeth yn ystod ein harolygiad fod safbwyntiau pobl ifanc yn cael eu 
clywed, a bod cwynion yn derbyn ymateb mewn modd amserol a 
phriodol. Mae angen i'r awdurdod lleol sicrhau bod pob plentyn sy'n 
derbyn cymorth gan y gwasanaethau cymdeithasol yn llwyr ymwybodol o 
sut i wneud cwyn.  

 
3.20. Cynigir eiriolaeth i blant a phobl ifanc yng Ngwynedd, ond roedd dod o 

hyd i ymwelydd annibynnol sy'n medru siarad Cymraeg yn cael ei 
ystyried yn heriol. Gwelsom dystiolaeth fod gan Gyngor Gwynedd 
berthynas gadarnhaol gyda darparwyr eiriolaeth, a bod ganddynt 
ddealltwriaeth dda o bwysigrwydd y gwasanaethau. Mae nifer y plant 
sy'n derbyn y cynnig am eiriolaeth yn parhau'n isel, a dylai'r awdurdod 
lleol ganolbwyntio'n arbennig ar werthuso ei berfformiad yn y maes hwn. 
Mae Cyngor Gwynedd yn edrych ar amrediad y fforymau sydd ar gael i 
ymgysylltu â phobl ifanc, ac mae'n cydnabod bod hwn yn faes i'w 
ddatblygu'n barhaus. 
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4. Diogelu 
 
Yr hyn rydym yn disgwyl ei weld 
Mae strategaethau diogelu lleol effeithiol yn cyfuno elfennau ataliol ac 
amddiffynnol. Pan fydd pobl yn dioddef camdriniaeth, esgeulustod neu niwed, 
neu mewn perygl ohonynt, maent yn derbyn ymatebion amlasiantaeth brys 
sydd wedi'u trefnu'n dda. Mae camau gweithredu sy'n deillio o gynlluniau 
rheoli risg neu ddiogelwch yn llwyddiannus wrth leihau risg wirioneddol neu 
bosibl. Nid yw pobl yn cael eu gadael mewn amgylcheddau anniogel neu 
beryglus. Mae polisïau a gweithdrefnau mewn perthynas â diogelu ac 
amddiffyn yn cael eu deall a'u hymgorffori'n dda ac yn  cyfrannu at ymateb 
amserol a chymesur i bryderon sy’n codi.  Mae'r awdurdod lleol a'i bartneriaid 
yn noddi diwylliant dysgu lle gellir archwilio newidiadau a gwelliannau yn 
ymddygiad asiantaethau a pherfformiad proffesiynol mewn modd agored ac 
adeiladol.  
 

Crynodeb o'r canfyddiadau 

 
4.1. Roedd yr adran yn rhoi blaenoriaeth i ddiogelu, ac roedd gweithwyr yn 

canolbwyntio ar sicrhau bod plant a phobl ifanc yn ddiogel.  Gwelsom 
weithwyr medrus a chymwys sy'n cael eu cefnogi yn perfformio'n dda 
wrth ddiwallu angen plant a phobl ifanc i gael eu diogelu. Roedd 
ymholiadau amddiffyn plant yn amserol, yn drylwyr ac wedi'u llywio gan 
benderfyniadau a wnaed mewn cyfarfodydd strategaeth a gynhaliwyd yn 
unol â chanllawiau ac arferion da. Roedd canfyddiadau a 
phenderfyniadau o ran niwed sylweddol yn glir ac yn arwain at gamau 
gweithredu, gan gynnwys camau gweithredu brys yr oedd eu hangen i 
ddiogelu plant a phobl ifanc. Roedd gweithiwr cymdeithasol profiadol 
gyda'r cymwysterau priodol yn arwain ymholiadau amddiffyn plant. 
Gwelsom dystiolaeth o ymatebion prydlon i atgyfeiriadau amddiffyn 
plant, a chyswllt da gydag asiantaethau partner yn ystod y broses 
ymchwilio.  

 
4.2. Roedd yr awdurdod yn ymwybodol o risgiau a gwendidau, gan gynnwys 

mewn perthynas ag ymddygiadau megis mynd ar goll, camddefnyddio 
sylweddau, troseddu, cam-fanteisio, masnachu pobl, ymddygiadau 
cymryd risg a thechnolegau newydd. Ar y cyfan, roedd camau 
gweithredu rhagweithiol yn cael eu cymryd i liniaru niwed neu niwed 
posibl, ac roedd ymddygiadau o'r fath yn derbyn ymateb wedi'i gydlynu'n 
dda a oedd yn lleihau'r perygl o niwed. Mewn nifer o achosion a 
adolygwyd, gwnaeth arolygwyr weld tystiolaeth o waith amlasiantaeth 
effeithiol, a chymorth dwys yn cael ei ddarparu i deuluoedd mewn 
achosion lle roedd risgiau o niwed sylweddol. Yn yr achosion hyn, roedd 
canlyniadau da yn cael eu cyflawni, gyda phlant yn dychwelyd adref i'w 
rhieni. Gwnaed tipyn o waith i gynnal rhieni gyda'u teuluoedd, ac er nad 
oedd hyn yn bosibl ym mhob achos, roedd canlyniadau da yn cael eu 
cyflawni, gyda'r plant yn aml yn aros o fewn y teulu estynedig. 

 
4.3. Mae gan yr awdurdod lleol ddull eglur o asesu risgiau, ac mae'r 

berthynas rhwng rheoli risgiau a llwybrau amddiffyn plant bob amser 
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wedi'u diffinio'n dda. Cafodd effeithiolrwydd y cynllun o ran diogelwch a 
llesiant y plentyn ei werthuso fel rhan o'r broses gynadledda ar gyfer 
adolygu'r gwaith o amddiffyn plant, ac roedd yn cynnwys safbwynt y 
person ifanc am ei gynllun. Gwelsom dystiolaeth mewn un achos lle 
gwrandawyd ar safbwyntiau'r plant a'u hymgorffori yn y cynlluniau, gyda 
chanlyniadau da yn cael eu cyflawni pan gafodd y plant eu dychwelyd 
adref yn llwyddiannus. Mewn rhai achosion, gallai dull cryfach o sicrhau 
ansawdd fod wedi cryfhau ansawdd y cynlluniau diogelu. 

 
4.4. Roedd 'Amddiffyn Plant yn Effeithiol' yn newyddbeth diweddar yng 

ngwasanaethau plant Gwynedd, ac roedd yn cael ei dreialu mewn 
cynadleddau amddiffyn plant. Dyma fodel sy'n dod i'r amlwg sy'n 
canolbwyntio ar bedair elfen allweddol o sgyrsiau, trothwyon, newid a 
mesur. Mae hyfforddiant wedi'i roi i weithwyr cymdeithasol o ran cynnal 
sgyrsiau cydweithredol a datblygu ymwybyddiaeth yn y modd y caiff iaith 
ei defnyddio. Mae'r model yn ceisio mesur canlyniadau trwy ddefnyddio 
graddfa, gyda ffocws clir ar newid.  

 
4.5. Gwelsom dystiolaeth o gynlluniau cadarn ac ymyriadau pan nodwyd 

risgiau o ran amddiffyn plant. Roedd grwpiau craidd amlasiantaeth 
effeithiol yn cael eu cynnal mewn modd amserol, a defnyddiwyd 
cyfarfodydd panel yr Amlinelliad Cyfraith Gyhoeddus i gynorthwyo gyda'r 
gwaith o gynllunio gofal a phennu lefel risg. Roedd cyfarfodydd yr 
Amlinelliad Cyfraith Gyhoeddus yn cael eu cadeirio gan uwch-reolwr a'u 
cynrychioli gan reolwyr tîm ar draws yr adran, cynghorydd cyfreithiol, 
darparwyr adnoddau a phartneriaid perthnasol. Gwelsom dystiolaeth o 
ymgysylltu'n effeithiol fel rhan o'r broses hon, ynghyd â gwaith dwys gan 
y tîm ar ffiniau gofal, gweithwyr cymdeithasol a phartneriaid i liniaru 
risgiau a chyflawni canlyniadau da. Adolygwyd cynnydd mewn da bryd o 
fewn proses yr Amlinelliad Cyfraith Gyhoeddus.  
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5. Arwain, rheoli a llywodraethu 
 
Yr hyn rydym yn disgwyl ei weld 
Mae trefniadau arwain, rheoli a llywodraethu yn cydymffurfio â chanllawiau 
statudol ac yn sefydlu strategaeth effeithiol gyda'i gilydd ar gyfer cyflenwi 
gwasanaethau o ansawdd a chanlyniadau da ar gyfer pobl. Mae diwallu 
anghenion pobl am wasanaethau o ansawdd yn ffocws clir ar gyfer 
cynghorwyr, rheolwyr a staff. Mae gwasanaethau’n cael eu harwain yn dda, 
mae'r cyfeiriad yn glir, ac mae’r broses o arwain newid yn gryf. Mae 
swyddogaethau a chyfrifoldebau drwy gydol y sefydliad yn glir. Mae'r 
awdurdod yn gweithio gyda phartneriaid i gyflenwi gofal a chymorth i bobl ac 
yn cyflawni ei gyfrifoldebau rhianta corfforaethol. Mae cyfranogiad gan bobl 
leol yn effeithiol. Mae gan arweinwyr, rheolwyr ac aelodau etholedig 
ddigonedd o wybodaeth a dealltwriaeth o arfer a pherfformiad i’w galluogi i 
gyflawni eu dyletswyddau'n effeithiol. 

 
Crynodeb o'r canfyddiadau 
 
5.1. Roedd y gweithlu yn cydnabod ac yn deall gweledigaeth Cyngor 

Gwynedd ac ethos 'Ffordd Gwynedd,' a 'rhoi pobl Gwynedd yn ganolog i 
bopeth rydym yn ei wneud,' ac roedd yn adlewyrchu ethos y Ddeddf 
Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant.  

 

5.2. Roedd yr aelod arweiniol ac aelodau etholedig eraill yn dangos 
ymrwymiad i ddarparu gwasanaethau o ansawdd da i blant, gydag ethos 
rhianta corfforaethol cryf yn ymestyn ar draws y cyngor. Gwelsom 
dystiolaeth fod yr aelod arweiniol yn frwdfrydig wrth hyrwyddo 
gwasanaethau i blant yn gorfforaethol. Roedd cadeirydd y bwrdd rhianta 
corfforaethol a'r aelod arweiniol ar gyfer plant wedi treulio amser yn 
cyfarfod â thimau gwaith cymdeithasol, ac roeddent yn cynnal 
cyfarfodydd rheolaidd gyda phennaeth y gwasanaeth a'r swyddog 
sicrhau ansawdd er mwyn cael dealltwriaeth well o heriau a chryfderau'r 
adran. Caiff bwrdd rhianta corfforaethol Cyngor Gwynedd ei gefnogi gan 
y prif weithredwr, sy'n cadeirio un o'r ffrydiau gwaith er mwyn datblygu 
gwell profiadau a chanlyniadau ar gyfer y plant sy'n derbyn gofal. 
Cafwyd strategaeth rhianta gorfforaethol ddiwygiedig a oedd yn ategu'r 
angen i ddatblygu ffrydiau gwaith, er mwyn cryfhau perfformiad y bwrdd 
rhianta corfforaethol.  

 
5.3. Mae'n bwysig bod gwasanaethau plant yn cael blaenoriaeth barhaus, 

gan gynnwys plant sy'n derbyn gofal a rhai sy'n gadael gofal er mwyn 
galluogi'r adran i ysgogi gwelliannau i blant a theuluoedd yn wyneb nifer 
cynyddol o achosion, cymhlethdod y gwaith, a newidiadau a welir ym 
mhroffil plant sy'n derbyn gofal.  

 
5.4. Gwelsom dystiolaeth o oruchwyliaeth gan aelodau wrth ddatblygu'r 

strategaeth cefnogi teuluoedd. Mae gwaith cynnar yn cael ei wneud ar 
hyn o bryd o ran mapio'r angen, gyda golwg ar ddatblygu gwasanaethau 
ymyrryd yn gynnar a gwasanaethau ataliol yn y sir. Cydnabyddir bod atal 
yn faes sydd angen ei ddatblygu a bod angen rhoi blaenoriaeth iddo. 
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Mae Gwynedd yn cwmpasu ardal ddaearyddol fawr, sydd ag ardaloedd 
gwledig helaeth, sy'n ychwanegu at gymhlethdod y gwaith o ddarparu 
gwasanaethau hygyrch i bob plentyn a phob teulu.  

 

5.5. Mae gan Gyngor Gwynedd weithlu cadarn, medrus a phrofiadol – gyda'r 
rhan fwyaf o bobl wedi bod yn gweithio i'r awdurdod lleol ers 
blynyddoedd lawer. Roedd y tîm uwch-reolwyr wedi'i sefydlu'n dda, ac 
roedd gan y gweithlu lawer o hyder ynddo. Roedd tystiolaeth fod Cyngor 
Gwynedd yn tyfu gweithlu medrus ei hunain – roedd ganddynt 
gysylltiadau gyda phrifysgol, ac roeddent yn darparu cyfleoedd da ar 
gyfer hyfforddiant a datblygiad parhaus. Cawsom ymateb aruthrol gan y 
gweithlu yn dilyn arolwg staff a anfonwyd mewn cysylltiad â'r arolygiad, a 
oedd yn adlewyrchu gweithlu sy'n ymwneud â gwelliant parhaus.  

 
5.6. Yn gyffredinol, roedd staff yn gadarnhaol ynghylch eu profiad o weithio i'r 

awdurdod lleol ac roeddent yn gwerthfawrogi gallu ymarfer yn y 
Gymraeg. Maes a gafodd ei gydnabod fel cryfder ymhlith y gweithlu 
oedd y berthynas weithredol rhwng timau, adrannau ac asiantaethau 
allanol. Roedd tystiolaeth helaeth o hyn yn y ffeiliau achos a adolygwyd.  

 
5.7. Dywedodd y gweithlu eu bod yn teimlo eu bod yn cael eu cefnogi gan 

reolwyr, a bod modd iddynt godi pryderon wrth iddynt ddod i’r amlwg. 
Roedd timau'n cael eu harwain gan reolwyr gweithredol cryf. Roedd staff 
wedi symud rhwng timau, a bu rhai newidiadau yn ddiweddar lle roedd 
gan rai timau reolwyr tîm ac uwch ymarferwyr cymharol newydd - yr 
oedd pob un ohonynt wedi cael cynnig hyfforddiant rheoli. Roedd 
pennaeth y gwasanaeth yn goruchwylio'r gwasanaeth yn dda, ac yn 
adnabod ei gweithlu'n dda iawn. Roedd ganddi wybodaeth am y plant a'r 
teuluoedd sy'n cael eu cefnogi gan y gwasanaeth, ac roedd hi'n 
goruchwylio pob plentyn sy'n destun gorchymyn cyfraith gyhoeddus ac 
sydd wedi'i leoli gyda rhieni mewn modd uniongyrchol. Mae pennaeth y 
gwasanaeth yn defnyddio amrediad o ffyrdd i gynnal goruchwyliaeth, 
gan gynnwys cynnal sgyrsiau rheolaidd gyda'i staff ac amrywiaeth o 
baneli. 

 
5.8.  Mae angen cryfhau dulliau sicrhau ansawdd er mwyn sicrhau bod 

lleoliadau a gomisiynir ar gyfer plant sy'n derbyn gofal o ansawdd da ac 
yn cyflawni canlyniadau da. Mae angen rhoi sylw i gryfhau sicrwydd 
ansawdd ym meysydd gwybodaeth, cyngor a chymorth ac mewn 
perthynas â phlant sydd ar y gofrestr amddiffyn plant a phlant sy'n 
derbyn gofal.  

 
5.9. Roedd staff yn amlwg yn deall y polisi goruchwylio a dogfennau, a 

gwelwyd arferion goruchwylio da ar draws yr adran. Gwelsom 
dystiolaeth o ddisgwyliad yr awdurdod bod gweithwyr a rheolwyr yn 
gwneud gwaith paratoi cyn cynnal sesiynau goruchwylio amserol, a bod 
gweithwyr yn gwerthfawrogi’r cyfle i adolygu achosion yn y sesiynau 
goruchwylio. 
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Methodoleg 

 
Gwaith maes  
Gwnaethom gynnal naw diwrnod o weithgarwch gwaith maes.  
 
Gwnaethom ddewis ffeiliau achos i'w holrhain a'u hadolygu o sampl o 
achosion. Adolygwyd cyfanswm o 49  ffeil achos; aethom ar drywydd 15 o'r 
rhain drwy gyfweliadau olrhain a gynhaliwyd gyda gweithwyr cymdeithasol ac 
aelodau teulu, ac roedd pedwar yn destun grŵp ffocws olrhain a oedd yn 
cynnwys partneriaid amlasiantaeth.  
 
Gwnaethom gyfweld â phlant, rhieni a pherthnasau. 
 
Gwnaethom gyfweld ag amrywiaeth o weithwyr yr awdurdod lleol, aelodau, 
uwch-swyddogion, cyfarwyddwr y gwasanaethau cymdeithasol, a'r prif 
weithredwr.  
 
Gwnaethom gyfweld ag amrywiaeth o sefydliadau partner, a oedd yn 
cynrychioli'r sector statudol a'r trydydd sector. 
 
Gwnaethom adolygu sampl o chwech o ffeiliau goruchwylio staff. 
 
Gwnaethom adolygu 185 ymateb i'r arolwg staff.  
 
Gwnaethom adolygu dogfennau ategol a anfonwyd at AGC at ddibenion yr 
arolygiad.  
 
Gwnaethom edrych ar sampl o gwynion a wnaed am y gwasanaethau plant. 
 
Y tîm arolygu: 
Prif arolygydd: Sharon Eastlake. Arolygwyr ategol: Christine Jones, Kate 
Young, Sian Roberts. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

24 

 

Cydnabyddiaethau 
 
Dymuna AGC ddiolch i'r bobl ganlynol a roddodd o'u hamser ac a gyfrannodd 
at yr arolygiad hwn: plant a phobl ifanc, rhieni a gofalwyr, staff, rheolwyr ac 
aelodau, a sefydliadau partner. 
 
 

 


