Adolygiad o Wasanaethau Cynghori yng
Nghymru

Ymateb wedi’i baratoi gan Fforwm y Darparwyr Cyngor
Annibynnol
Hydref 2013

“Advice services are facing a double squeeze caused by the impacts of the
recession and changes to the structure and amount of funding.”
New Economics Foundation 2011

“Legal advocacy and advice is an effective engine of social inclusion and
fighting poverty through insuring and expanding rights to critical benefits and
services, and giving a voice to grievances and empowering people and
communities.” Stein (2001)

1

Cynnwys

Tudalen 2

Cyflwyniad

Tudalen 3 – 4

Gweledigaeth, Cenhadaeth a Gwerthoedd

Tudalen 5

Cefndir ein hymateb

Tudalen 6

Pennod 1
Trosolwg o Wasanaethau Cynghori yng Nghymru

Tudalen 7 – 14

Pennod 2
Rhwydweithiau Cyngor a Chydweithredu

Tudalen 15 – 19

Pennod 3
Dulliau Ariannu a Chomisiynu

Tudalen 20 – 21

Pennod 4
Sicrhau Ansawdd Safonau Gwasanaeth

Tudalen 22 – 26

Pennod 5
Darparu Cyngor: Lefelau Cyngor

Tudalen 27 – 28

Pennod 6
Darparu Cyngor: Sianeli Darparu

Tudalen 29 – 35

Pennod 7
Deall y Galw

Tudalen 36 – 38

Pennod 8
Diwygio Lles

Tudalen 39 – 40

Pennod 9
Polisi, Ymgyrchoedd a Gwaith Ataliol

Tudalen 41 – 43

Atodiad A : Aelodau Fforwm y Darparwyr Cyngor Annibynnol Tudalen 44 – 47
Atodiad B : Cyllid Llywodraeth Cymru

Tudalen 48

Atodiad C : Diffiniadau o Gyngor

Tudalen 49 – 51

Atodiad D : Argymhellion, Costau ac Amserlenni

Tudalen 52 – 55

2

Cyflwyniad
Mae’n bleser gennyf gyflwyno ymateb Fforwm y Darparwyr Cyngor Annibynnol i
adolygiad Llywodraeth Cymru o wasanaethau cynghori. Rydym yn ddiolchgar i’r
Llywodraeth am barhau â’i grantiau i gefnogi darparwyr cyngor amrywiol yng Nghymru
yn dilyn toriadau sylweddol i gyllid o ffynonellau eraill. Rydym yn rhannu gweledigaeth
Llywodraeth Cymru o wasanaethau cynghori o safon yng Nghymru sy’n ymdrin ag
agweddau allweddol ar y ddarpariaeth lles cymdeithasol. Er mwyn gwireddu’r
weledigaeth hon mae angen amcanion polisi cymdeithasol eang sy’n cefnogi’r bobl
fwyaf bregus1 yn ein cymdeithas, a’r rhai sydd dan yr anfantais fwyaf yn economaidd,
a darpariaeth gyfartal ym mhob cwr o Gymru.
Nod yr asiantaethau cynghori yw gwella ansawdd bywyd dinasyddion Cymru ac mae
Llywodraeth Cymru wedi bod yn gefnogol iawn i’r nod hon ers blynyddoedd. Mae holl
aelodau’r Rhwydwaith, sy’n cael eu rhestru yn Atodiad A, wedi ymrwymo i ddatblygu
eu gwasanaethau ymhellach er mwyn datblygu rhwydwaith cynhwysfawr o
wasanaethau yng Nghymru - yn lleol, yn rhanbarthol ac yn genedlaethol. Bydd hyn yn
sicrhau ein bod yn darparu’r gwasanaethau mwyaf addas ar gyfer anghenion
cleientiaid. Rydym yn gobeithio y bydd ein strategaeth, a rhyddhau’r arian
angenrheidiol, yn sicrhau nifer o ganlyniadau cadarnhaol i gomisiynwyr a defnyddwyr
gwasanaethau. O ran darparu cyngor, bydd y rhain yn y tymor canolig yn cynnwys
mwy o gydweithio a datblygu gwasanaethau newydd blaengar, sy’n dod yn fwy
cydgysylltiedig ac yn canolbwyntio mwy ar gleientiaid a chanlyniadau.
Bydd y Fforwm yn dal i ymgysylltu ag arianwyr lleol a chenedlaethol er mwyn sicrhau
bod cyngor o safon uchel ar gael ym mhob cwr o Gymru am faterion lles cymdeithasol
o bob math. Byddwn yn gweithio gyda’r holl randdeiliaid perthnasol er mwyn gwella’r
ddarpariaeth gynghori yng Nghymru. Bydd defnyddio dull rhwydwaith yn sicrhau
gwelliant parhaus ym mhob darpariaeth, a bydd ansawdd yn elfen ganolog o’r holl
waith sy’n cael ei wneud.
Mae’r ymateb hwn yn edrych ar bob un o’r meysydd allweddol hollbwysig a nodwyd yn
yr adolygiad o wasanaethau cynghori. Rydym yn dechrau drwy gyflwyno ein
gweledigaeth, ein gwerthoedd a’n cenhadaeth, yna’n rhoi disgrifiad manylach ohonynt.
Dangosir mai gwerthoedd yw’r ffactorau sy’n sail i’r gwaith y byddwn yn ei wneud
gyda’n gilydd, ac yn unigol. Byddwn yn dangos hyn mewn nifer o ffyrdd yn yr ymateb.
Byddwn hefyd yn dangos sut y mae gwaith polisi da a darpariaeth gynghori o safon yn
ategu ei gilydd er mwyn symud agenda gyffredin darparwyr cyngor yn ei blaen.
Rhaid i strategaeth gyngor ystyrlon ar gyfer Cymru roi sylw i ddau brif fater, sef tlodi ac
allgáu cymdeithasol. Credwn ein bod yn dangos sut y bydd y strategaeth gyngor yn
rhoi sylw ystyrlon i’r ddau fater. Ni fydd y strategaeth gyngor yn dileu’r prosesau hyn.
Credwn y gall gwasanaeth cynghori sy’n cael ei ariannu’n dda yng Nghymru wneud
gwahaniaeth gwirioneddol, ac ystyrlon, i fywydau llawer o bobl. Bydd yn helpu i wneud
Cymru’n genedl gynhwysol a llewyrchus sy’n cefnogi ei dinasyddion mwyaf agored i
niwed mewn ffordd gadarnhaol ac effeithiol. Rydym yn cymryd y bydd llawer o’r
dadleuon sy’n cael eu gwneud yn yr adolygiad o wasanaethau cynghori’n cael eu
1

Mae’r termau hyn wedi’u diffinio’n gyffredinol a byddant yn cynnwys pobl sydd â nodweddion gwarchodedig,
neu sy’n wynebu cael eu hallgáu neu sydd dan anfantais yn economaidd mewn rhyw ffordd.
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derbyn ac ni fyddwn yn mynd dros yr un dystiolaeth eto. Mae Llywodraeth Cymru a’r
darparwyr cyngor yn rhannu’r nod o fynd i’r afael â thlodi a’r ffactorau sydd wrth wraidd
y galw am gyngor. Mae’r ymateb hwn yn amlinellu’r trywydd y bydd darparwyr cyngor
Cymru’n ei ddilyn yn ystod y blynyddoedd nesaf.
Er mwyn gwella’r ddarpariaeth gynghori yng Nghymru mae’r rhwydwaith cyngor wedi
cytuno, yn dilyn ei gyfarfod gyda’r Gweinidog ym mis Mai 2013, i ganolbwyntio ar nifer
o weithgareddau, gan gynnwys arwain gwaith i ddatblygu dulliau cynaliadwy, mwy
hirdymor ar gyfer y sector cyngor, yn lleol, yn rhanbarthol, neu’n genedlaethol, a
datblygu:
• rhwydweithiau cyngor, ac unrhyw seilwaith cysylltiedig y mae arnynt ei angen er
mwyn bod yn gyrff gweithredol;
• dulliau darparu gwasanaeth, gan gynnwys cynlluniau hyfforddiant, gwybodaeth
neu gyngor i ddiweddaru sgiliau cynghorwyr cyffredinol a phobl leol er mwyn
cynyddu ymwybyddiaeth, dealltwriaeth a gwytnwch yn ein cymunedau;
• y gallu a’r capasiti i ddarparu cyngor dros y ffôn neu ar-lein fel bod unrhyw un
sy’n gallu cael cyngor a gwybodaeth drwy’r dulliau hyn yn gallu gwneud hynny’n
hyderus, a cheisio lleihau’r galw am gyngor wyneb yn wyneb;
• darpariaeth gynghori arbenigol ar sail ddaearyddol eang;
• safonau cenedlaethol ar gyfer gwybodaeth a chyngor drwy wneud gwaith prosiect
i ddatblygu fframwaith cenedlaethol ar gyfer gwasanaethau cynghori, ymgynghori
arno a chael cymeradwyaeth iddo.
Rydym wedi methu â chael cytundeb pendant ynglŷn â rhai o’r materion hyn yn y
tymor byr oherwydd eu cymhlethdod, neu gan nad oes adnoddau ar gael ar hyn o bryd
i fynd i’r afael â hwy. Mae ein hymateb yn edrych ar wahanol themâu sydd wedi eu
cynnwys yn yr adolygiad. Amlinellir y materion allweddol a nodwyd yn yr Adolygiad o
Wasanaethau Cynghori, yna ymatebion y Fforwm, ac yn dilyn hynny cyflwynir
amcangyfrif o’r costau os yw’n bosibl ac amserlen arfaethedig y cytunwyd arni yn y
Fforwm. Mae’r Fforwm wedi ceisio peidio ag ailadrodd rhannau o’r prif adroddiad yn ei
ymateb os nad oes angen. Bydd llawer o’r allbynnau a’r canlyniadau sy’n deillio o
waith y Fforwm yn cael eu cefnogi a’u datblygu drwy’r dull Rhwydwaith, sy’n cael ei
gefnogi yn yr Adolygiad o Wasanaethau Cynghori. Er mwyn bod yn gynhwysfawr,
mae’r holl argymhellion/syniadau sy’n deillio o’r Adolygiad o Wasanaethau Cynghori
wedi eu cynnwys yn y trosolwg o’r argymhellion.
Hoffwn ddiolch i bob aelod o’r Fforwm sydd wedi cyfrannu tuag at yr adroddiad hwn, ac
i Mike Lewis o gwmni gwasanaethau ymgynghori Hawliau a ysgrifennodd yr adroddiad
ar ran y rhwydwaith. Edrychwn ymlaen i weithio gyda phob un o’n partneriaid wrth
ddatblygu’r gwaith hwn.
Fran Targett
Cadeirydd Fforwm y Darparwyr Cyngor Annibynnol
2013

Hydref

4

Gweledigaeth, Cenhadaeth a Gwerthoedd
Gweledigaeth
Bydd darparwyr cyngor yn gweithio gyda’i gilydd er mwyn sicrhau bod pawb yng
Nghymru’n gwybod beth yw ei hawliau ac yn defnyddio gwasanaethau cynghori’n
effeithiol er mwyn gweithredu’r hawliau hynny.
Cenhadaeth
Ein cenhadaeth yw darparu gwasanaethau cynghori effeithiol iawn sy’n gwneud
gwahaniaeth cadarnhaol i bawb sydd angen ein gwasanaethau yng Nghymru.
Gwerthoedd
Mae ein gweledigaeth a’n cenhadaeth yn seiliedig ar y gwerthoedd a ganlyn, a byddwn
yn edrych yn fanylach ar eu heffaith ym mhrif ran yr ymateb hwn.
Bydd darparwyr cyngor yn dangos eu hymrwymiad i sicrhau bod gwasanaethau’n cael
eu datblygu ym mhob cwr o Gymru, ac yn datblygu gwahanol sianeli er mwyn darparu
gwasanaethau. Mae darparwyr cyngor yn derbyn y bydd angen i agwedd strategol
tuag at gyllid ganolbwyntio ar fynd i’r afael â bylchau yn y ddarpariaeth gynghori yng
Nghymru. Byddwn yn datblygu ein gwaith yng Nghymru ar sail y gwerthoedd a ganlyn:
• Gall darparwyr cyngor ddangos eu hymrwymiad i arferion da wrth fesur ansawdd;
• Gall darparwyr cyngor ddangos eu hannibyniaeth, eu hymrwymiad i weithio
mewn partneriaeth a’u hagwedd gynhwysol;
• Mae pob gwasanaeth cynghori’n hyrwyddo cyfiawnder cymdeithasol ac atal
anghyfiawnder cymdeithasol drwy fynd i’r afael â thlodi a gwahaniaethu, gan
gynnwys annog ymgysylltiad effeithiol â pholisi;
• Mae gwasanaethau cynghori’n wasanaethau cyfeillgar a hawdd cael gafael
arnynt sy’n darparu gwybodaeth mewn gwahanol ffurfiau;
• Mae gwasanaethau cynghori’n hygyrch ac ar gael yn rhad ac am ddim i bob
unigolyn a chymuned yng Nghymru.
Ceir rhestr o aelodau’r Fforwm a disgrifiad o’u gwaith yn Atodiad A.
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Cefndir ein Hymateb
Cyhoeddodd Llywodraeth Cymru yr Adolygiad o Wasanaethau Cynghori ym mis Mai
2013 a chynhaliwyd cyfarfod ar 23 Mai 2013 rhwng y Gweinidog ac aelodau Fforwm y
Darparwyr Cyngor Annibynnol, arianwyr a sefydliadau sydd â diddordeb mewn darparu
cyngor. Yn dilyn y cyfarfod hwn neilltuwyd £1.8272 miliwn yn ychwanegol ar gyfer
cyngor dielw yn 2013/14. Yn yr un cyfarfod cytunwyd y byddai’r Fforwm yn gweithio
gyda Llywodraeth Cymru i ddatblygu’r meini prawf cymhwysedd ar gyfer cyllid, a’r
broses o wneud cais am yr arian a’i ddosbarthu cyn gynted ag y bo modd.
Lluniodd Llywodraeth Cymru Fframwaith ar gyfer cyllido gwasanaethau cynghori.
Roedd y fframwaith hwn yn nodi y dylai £967,000 fod ar gael i wasanaethau rheng
flaen amrywiol a gwasanaethau sy’n cael eu datblygu er mwyn cefnogi’r broses o roi
argymhellion yr Adolygiad o Wasanaethau Cynghori ar waith yn y tymor hwy.
Y meini prawf presennol ar gyfer darparwyr cyngor sy’n defnyddio’r grant hwn yn
2013/14 yw:
• bod yn annibynnol;
• bod yn ddielw;
• sicrhau ansawdd.
Eglurwyd na fyddai Llywodraeth Cymru’n ariannu pob gwasanaeth. Nod rhyddhau’r
arian ar gyfer 2013/14 yw sicrhau nad yw pobl yn mynd ar goll yn y system, yn dilyn y
newidiadau o ganlyniad i bolisi a phenderfyniadau ariannu Llywodraeth y Deyrnas
Unedig (yn enwedig y penderfyniad i ddiddymu cyllid y Weinyddiaeth Gyfiawnder ar
gyfer rhan helaeth o’r ddarpariaeth cyfraith lles cymdeithasol drwy Gymorth
Cyfreithiol).
Cytunwyd yn y cyfarfod gyda’r Gweinidog y byddai Llywodraeth Cymru, o fis Ebrill
2014 ymlaen, yn ystyried ymateb y Fforwm a chynllun gweithredu wedi’i gostio, a
ddylai gyfleu ymateb y sector yn gyffredinol i’r argymhellion a wnaethpwyd yn yr
Adolygiad o Wasanaethau Cynghori.
Mae’r sector cyngor wedi dilyn trywydd pendant yng Nghymru yn ystod y deng
mlynedd diwethaf. Mae’r aelodau wedi gweithio’n galed i wella eu cysylltiadau gwaith a
hefyd i ychwanegu gwerth at waith ei gilydd. Er bod her fawr yn wynebu’r rhwydwaith
a’i aelodau o hyd, a hefyd y bobl sy’n defnyddio’r gwasanaethau, mae’n amlwg mai’r
trywydd sy’n cael ei ffafrio gan aelodau’r Fforwm yw cydlynu gweithgareddau lle bo
modd a sicrhau bod sefydliadau’n cadw’u hannibyniaeth strategol. Fodd bynnag, mae
angen i ni fod yn realistig ynglŷn â’r pwysau ar gyllid o’r pwrs cyhoeddus ac ymchwilio i
unrhyw gyfleoedd i ddarparu gwasanaethau mwy effeithiol. Bydd hyn hefyd yn ein
helpu i weld pa fath o gyngor sydd ddim ar gael, a rhoi sylw i’r meysydd lle mae prinder
cyngor, ac i’r ardaloedd hynny yng Nghymru lle nad oes darpariaeth gynghori ar gael o
gwbl.

2

Mae dadansoddiad o’r cyllid i’w weld yn Atodiad B.
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1 Trosolwg o’r Gwasanaethau Cynghori yng Nghymru
Gwnaethpwyd y pwyntiau a ganlyn yn yr Adolygiad o Wasanaethau Cynghori:
• cynigiwyd bod Llywodraeth Cymru’n dangos arweiniad strategol cenedlaethol
wrth ddatblygu Gwasanaethau Cynghori yng Nghymru ar adeg pan mae
newidiadau’n digwydd yn gyflym, y system fudd-daliadau’n cael ei diwygio a
llawer o newidiadau amrywiol eraill yn cael eu gwneud;
• roedd yn nodi mai Awdurdodau Lleol, Byrddau Iechyd a Llywodraeth Cymru yw
prif gomisiynwyr darpariaeth gynghori yn lleol;
• roedd yn nodi bod angen adeiladu ar y gwaith presennol i liniaru effaith
Diwygiadau Lles drwy ddarparu ymateb lleol, rhanbarthol a chenedlaethol wedi’i
gydlynu;
• roedd yn awgrymu mai rhwydweithiau cyngor lleol, rhanbarthol a chenedlaethol
yw’r prif ffactorau sy’n sbarduno newid, ac yn rhagweld mai rhwydweithiau
fyddai’r ffordd orau o sicrhau darpariaeth deg, gwella ansawdd a sicrhau bod
darpariaeth gynghori ar gael ledled Cymru;
• roedd yn derbyn nad yw un ateb sy’n addas i bawb yn diwallu anghenion
defnyddwyr cyngor ym mhob cwr o Gymru, a bod angen darparu cyngor drwy
nifer o wahanol sianeli;
• roedd yn cyfeirio at ddiffyg ymddiriedaeth ymhlith rhai darparwyr ac yn nodi bod
angen gwneud rhagor o waith i adeiladu partneriaethau yn y sector. Roedd yn
nodi bod rhywfaint o bryder ymhlith darparwyr mawr ynglŷn â darparwyr bach, ac
fel arall;
• nodwyd materion yn ymwneud â chysondeb wrth ddiweddaru cyngor a
gwybodaeth, trefniadau goruchwylio a hyfforddiant;
• roedd yn cynnig y dylid datblygu Fframwaith Safonau Cenedlaethol ar gyfer
Cyngor a Gwybodaeth y cytunwyd arno gan y sector cyfan;
• roedd yn cynnig y dylid datblygu cofrestr genedlaethol o ddarparwyr sy’n bodloni’r
Fframwaith Safonau;
• roedd yn cynnig y dylid datblygu gwybodaeth safonol, gan ddarparwyr
cofrestredig, i’w defnyddio ym mhob deunydd, er mwyn sicrhau negeseuon cyson
a’r defnydd gorau o adnoddau.
Ymateb gan Fforwm y Darparwyr Cyngor Annibynnol
Rydym yn cytuno â’r materion a godwyd yn yr Adolygiad o Wasanaethau Cynghori ac
yn croesawu’r camau a gymerwyd gan Lywodraeth Cymru, aelodau’r Fforwm, ac
arianwyr eraill er mwyn datblygu dull gweithredu mwy strategol drwy Gymru gyfan. Nid
ydym yn trafod manteision darparu cyngor yn yr ymateb hwn gan eu bod wedi cael eu
nodi’n glir yn yr adolygiad ei hun ac mewn gwaith ymchwil arall. Trafodir y gwahanol
fathau o ddarparwyr cyngor a sut y maent yn cael eu hariannu yn yr Adolygiad o
Wasanaethau Cynghori. Mae’r adolygiad yn dangos sut y mae gwasanaethau cynghori
wedi datblygu mewn ffyrdd amrywiol iawn yng Nghymru. Rydym yn cytuno y bydd
angen i aelodau’r Fforwm ddangos eu bod yn rhannu’r un ddealltwriaeth o’r mathau o
ddarpariaethau cynghori, y gwahanol lefelau a’r gwahanol sianeli wrth ddatblygu eu
gwaith yng Nghymru3.

3

Mae’r diffiniadau a godwyd o’r Adolygiad o Wasanaethau Cynghori i’w gweld yn Atodiad C.
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Wrth ymateb i Gomisiwn Low, mae’r Fforwm yn credu y dylai Llywodraeth Cymru a’i
phartneriaid edrych sut y dylai’r Gronfa Genedlaethol ar gyfer Cyngor a Chymorth
Cyfreithiol, sy’n cael ei chynnig gan Gomisiwn Low, weithio yng Nghymru os bydd yn
cael ei chyflwyno, hynny yw, sut y dylai ddosbarthu’r arian a goruchwylio’r broses. Mae
Adroddiad Comisiwn Low yn gwneud nifer o awgrymiadau diddorol, gan gynnwys codi
tâl am wasanaethau, ond mae pob aelod o’r Fforwm yn gwrthwynebu hyn. Efallai y
byddai hyn yn cynhyrchu incwm, ond mae’n bosibl hefyd y byddai llawer o bobl yn
dewis peidio â defnyddio gwasanaethau cynghori pan fyddai arnynt eu hangen
oherwydd y syniad y byddai’n rhaid iddynt dalu. Mae’r Fforwm yn credu y byddai codi
tâl yn golygu na fyddai’r rhai sydd fwyaf o angen cyngor yn gofyn am gyngor
annibynnol.
Mae’r adolygiad yn ein hatgoffa bod cyngor da’n gweithio i gleientiaid mewn llawer o
wahanol ffyrdd:
• mynd i’r afael â phroblemau yn y tymor byr neu’r tymor hwy;
• gwella prosesau gwneud penderfyniadau yn y dyfodol;
• lleihau ‘niwed’ sy’n digwydd ar hyn o bryd ac a allai ddigwydd yn y dyfodol;
• darparu gwasanaethau ataliol;
• integreiddio gwaith polisi er mwyn gwella materion ar gyfer y gymdeithas
ehangach;
• newid y ffordd y mae gwasanaethau cyhoeddus yn gweithio er mwyn eu gwella.
Fel darparwyr, nid ydym yn gweld tystiolaeth o or-gapasiti neu ddyblygu yn y sector fel
yr awgrymwyd yn yr Adolygiad o Wasanaethau Cynghori. Efallai y byddai
dadansoddiad arwynebol yn dangos bod gwasanaethau tebyg i’w cael yn yr un ardal,
ond mae’n bosibl bod y gwasanaethau’n bodloni anghenion gwahanol gleientiaid
mewn gwahanol ffyrdd. Ein barn ni yw bod gwahanol gleientiaid yn dewis mynd at
wahanol ddarparwyr, a bod modd eu cyfeirio at y ffynonellau priodol i gael cyngor
arbenigol. Credwn hefyd y gallai bodolaeth mwy nag un asiantaeth gynghori mewn
ardal fod yn ffordd effeithiol o ymdrin â gwrthdaro rhwng buddiannau. Hyd yn oed os
oes asiantaethau tebyg yn bodoli mae pob un o’r sefydliadau sy’n aelodau o’r Fforwm
yn gweithio dros eu capasiti. Nid oes tystiolaeth bod cleientiaid yn ‘siopa o gwmpas’ fel
arfer ac yn mynd at wahanol ddarparwyr i gael yr un cyngor. Ein barn ni yw bod tangapasiti yn y rhan fwyaf o Gymru o hyd o ran cyngor cyffredinol ac arbenigol. Yn wir,
un o flaenoriaethau’r sector cyngor yng Nghymru yw edrych sut y gellir datblygu a
darparu Gwasanaeth Cyngor ar Wahaniaethu ar gyfer Cymru gyfan. Mae’n bwysig
gwahaniaethu hefyd rhwng gwasanaethau sy’n darparu gwybodaeth a chyngor fel
gweithgaredd craidd a gwasanaethau lle mae darparu gwybodaeth a chyngor yn un o
nifer o weithgareddau a gyflawnir gan y sefydliad hwnnw.
Er hyn, gwelwn fod mwy o ddewis o ddarparwyr cyngor cyffredinol ar gael i
ddefnyddwyr mewn rhai rhannau o Gymru, ond credwn fod y dewis ehangach hwn o
fudd i ddefnyddwyr gwasanaethau. Nid yw’r dewis hwn yn golygu bod gor-gapasiti yn y
sector yng Nghymru ar hyn o bryd ac wrth i’r galw gynyddu disgwyliwn y bydd mwy o
ardaloedd lle mae’n anodd cael cyngor yn dod i’r amlwg yng Nghymru os na fydd
ymagwedd strategol at gyllido’n cael ei datblygu. Yn yr un modd, o ran cyngor
arbenigol, mae’n haws cael cyngor arbenigol mewn rhai ardaloedd yng Nghymru na’i
gilydd.
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Mae enghraifft o ddull wedi’i dargedu y byddem yn ei groesawu i’w weld yn y rhaglen
Cyngor Da, Iechyd Da. Mae Cyngor ar Bopeth Cymru, dan y rhaglen Cyngor Da,
Iechyd Da, yn cael £650,000 y flwyddyn gan Lywodraeth Cymru i weithio gydag 11,000
o bobl, ac roedd yr enillion a gadarnhawyd yn £8.8 miliwn. Drwy gyfuno hyn â gwaith
ar fudd-dal y dreth gyngor a budd-dal tai, a theuluoedd â phlant anabl roedd £2.2
miliwn o gyllid yn caniatáu i’r canolfannau weithio gyda 21,000 o hawlwyr unigol a
chynhyrchu £16 miliwn o enillion. Mae hon yn enghraifft gadarnhaol o’r modd y gall
cyllid strategol roi sylw i anghenion pobl a chyflawni nifer o ganlyniadau cadarnhaol.
Yn yr un modd, mae Rhwydwaith Cyngor Cartrefi Cymunedol Cymru yn cydlynu
rhwydwaith o weithwyr cynghori drwy Gymru gyfan ac maent wedi gweithio gyda’i
gilydd i dargedu eu hadnoddau.
Wrth adolygu cyngor ar wahaniaethu yng Nghymru mae aelodau’r Fforwm o’r farn, yn
dilyn newidiadau i Gymorth Cyfreithiol yn ddiweddar a diddymu cyllid uniongyrchol gan
y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol ar gyfer cyngor, bod anghysonderau yn y
ffordd y mae cyngor ar wahaniaethu’n cael ei ddarparu yng Nghymru. Er bod
Llywodraeth Cymru wedi ceisio mynd i’r afael â’r amrywiadau hyn drwy grantiau tymor
byr y Gronfa Gwasanaethau Cynghori yn y ddwy flynedd ddiwethaf, sydd i’w croesawu
wrth gwrs, mae anghysonderau o hyd o ran y cyngor ar wahaniaethu sydd ar gael
mewn gwahanol rannau o Gymru. Rhoddwyd sylw i hyn yn rhannol drwy grant
Llywodraeth Cymru, ac mae rhai cyrff anllywodraethol wedi darparu cyngor
uniongyrchol, gan gynnwys rhai sefydliadau cynghori.
Mae hyn wedi golygu ei bod yn haws cael cyngor ynglŷn â rhai nodweddion
gwarchodedig dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010 ond nid pob un. Mae rhywfaint o’r
gwaith hwn yn cael ei gefnogi gan asiantaethau cynghori, ond mae rhywfaint ohono
hefyd yn cael ei gefnogi drwy ddulliau ad hoc gan wahanol gyrff anllywodraethol sy’n
gweithio ym maes amrywiaeth, megis y Comisiynydd Pobl Hŷn. Mae hyn yn golygu
bod gwahanol ffactorau’n cael effaith wahaniaethol ar fynediad at wasanaethau mewn
gwahanol rannau o Gymru, gan gynnwys daearyddiaeth, a natur wledig rhai
ardaloedd, a nodweddion gwarchodedig.
Mae’r strategaeth troseddau casineb a lansiwyd yn ddiweddar gan Lywodraeth Cymru
hefyd yn awgrymu bod nifer y bobl sy’n rhoi gwybod am ddigwyddiadau o’r fath mewn
gwahanol rannau o Gymru’n amrywio, a bod y niferoedd yn uwch weithiau os oes
canolfan i roi gwybod am droseddau casineb ar gael yn lleol. Efallai y byddai’n fuddiol
felly bod adolygiad Llywodraeth Cymru o’r strategaeth troseddau casineb a’r
canolfannau rhoi gwybod am ddigwyddiadau yn cael ei chysylltu â’i strategaeth gyngor
er mwyn gweld pa atebion y gellir eu cynnig ar gyfer bylchau a nodwyd yn y
ddarpariaeth.
I gloi, bydd cynigion rhwydwaith y Fforwm yn cefnogi archwiliad o’r cysylltiad rhwng y
ddarpariaeth leol a rhanbarthol ar gyfer cyngor ar wahaniaethu. Er bod rhai dulliau
datblygu strategol wedi’u cyflwyno, mae’r blaenoriaethau a bennwyd gan bob
awdurdod lleol wedi bod yn wahanol. Mae cyfleoedd i ymateb i’r newid yn y galw ym
mhob rhwydwaith lleol.
Mae’r Fforwm yn cynnig y dylid datblygu cyllid cenedlaethol strategol ar gyfer
gwasanaethau arbenigol rhanbarthol i roi cyngor ar wahaniaethu a fydd yn darparu
cyngor uniongyrchol i gleientiaid ac yn gweithio gyda rhaglen trosglwyddo arbenigedd
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y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol er mwyn sicrhau bod sefydliadau cynghori
eraill yn gallu nodi a chyfeirio achosion. Mae hyn yn siŵr o arwain at ddatblygu
systemau cysonach a thecach i ddarparu cyngor ar wahaniaethu ym mhob cwr o
Gymru.
Bydd y canlyniadau allweddol ar gyfer yr holl randdeiliaid yn ystod y blynyddoedd
nesaf yn cynnwys y canlynol:
• bydd gwasanaethau’n cael eu cynllunio a’u darparu mewn ymateb i dystiolaeth o
anghenion defnyddwyr gwasanaethau a darpar ddefnyddwyr;
• bydd gwasanaethau’n cael eu darparu mewn nifer o wahanol ffyrdd, gan sicrhau
cydbwysedd rhwng anghenion penodol defnyddwyr gwasanaethau a’r angen i
gynnal safonau ansawdd cytunedig. Dylai’r safon ansawdd a gymhwysir
ganolbwyntio ar ansawdd sy’n cael ei fesur o safbwynt yr unigolyn sy’n
defnyddio’r gwasanaeth;
• bydd defnyddwyr yn cael eu cyfeirio’n effeithiol ac yn effeithlon at y ffynhonnell
fwyaf priodol o wybodaeth a chyngor â sicrwydd ansawdd i fynd i’r afael â’u
problem benodol hwy;
• bydd darparwyr gwybodaeth a chyngor sy’n dymuno cael Marc Ansawdd ar y
lefel berthnasol yn gallu cael y cymorth a’r gefnogaeth sydd ei hangen er mwyn
cyrraedd y safon sy’n ofynnol o fewn fframiau amser cytunedig;
• bydd y gwasanaethau sy’n cael eu darparu’n cael eu datblygu gan sicrhau
dilyniant yn ystod oes y strategaeth;
• bydd mwy o ymwybyddiaeth bod gan bobl hawliau a dyletswyddau cyfreithiol y
gellir eu gorfodi yn eu bywydau bob dydd;
• cydnabyddir bod gwybodaeth a/neu gyngor ar gael i helpu pobl i ddatrys yr ystod
lawn o broblemau cyfreithiol a’u cefnogi;
• bydd angen i wasanaethau cyngor ymwneud yn fwy effeithiol â mathau eraill o
gefnogaeth er mwyn rheoli argyfwng ac, yn hollbwysig, er mwyn atal rhagor o
alw.
Wrth adolygu’r ddarpariaeth gynghori yn Lloegr canfu llywodraeth y Deyrnas Unedig
rai nodweddion allweddol sy’n gysylltiedig â’r ddarpariaeth gynghori ac mae’n nodi rhai
o brif amcanion gwasanaethau cynghori, sef:
• cydweithio;
• canolbwyntio ar ymyrryd yn gynnar, atal ac addysg;
• darpariaeth sy’n seiliedig ar ganlyniadau;
• defnyddio nifer o sianeli cyngor;
• gwasanaethau cynghori sy’n hyrwyddo gwytnwch ac arloesedd.
Fel sector, gall aelodau’r rhwydwaith cyngor wneud pethau cadarnhaol a buddiol i bobl
yng Nghymru, cyn belled bod digon o gyllid ar gael. Mae gwaith y Fforwm yn
canolbwyntio o hyd ar y rhai hynny sydd angen y gwasanaethau fwyaf, ac ar ansawdd
a gwelliant parhaus. Mae ein neges i’r Llywodraeth yn glir, sef ein bod yn croesawu
dull strategol o ddatblygu’r ddarpariaeth gwasanaethau gan ei fod o fudd i bobl, a’u
cymunedau, ac i Gymru. Mae llawer o aelodau’r Fforwm yn treulio cymaint o amser yn
codi arian fel nad ydynt yn gallu canolbwyntio ar ddarparu’r cyngor y mae ar
ddefnyddwyr gwasanaethau ei angen, a byddai cyllid wedi’i ymrwymo ar gyfer y tymor
canolig yn datrys y broblem hon. Gellid dadlau bod gofynion gwasanaethu llawer o
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brosiectau tymor byr yn gallu tynnu oddi ar raglenni sy’n ymwneud mwy â’r tymor
canolig, dyweder 3 i 5 mlynedd .
Mae’r bobl sy’n defnyddio ein gwasanaethau yn gwerthfawrogi annibyniaeth y cyngor.
Yn aml iawn mae defnyddwyr gwasanaethau’n teimlo bod Darparwyr Cyngor ‘ar eu
hochr hwy’.
Mae’r Fforwm hefyd yn gweld manteision pendant wrth i wirfoddolwyr helpu
gwasanaethau cynghori yn eu hamser rhydd. Gall y rhain fod yn fanteision sy’n
gysylltiedig ag iechyd a lles, dysgu sgiliau newydd a dod yn fwy ‘parod ar gyfer gwaith’.
Yn ychwanegol at hyn, gall gwirfoddolwyr sy’n gwirfoddoli ar ôl ymddeol ddod â’r
sgiliau oedd ganddynt yn eu gwaith i fyd gwirfoddoli. Mae SNAP Cymru yn gweld
cydberthynas agos rhwng gwasanaethau eiriolaeth addysgol a phocedi o amddifadedd
economaidd yng Nghymru, yn unol â’r angen am wasanaethau cynghori eraill sy’n
ymwneud â lles cymdeithasol.
Yn ogystal ag agwedd strategol gan Lywodraeth Cymru, wrth i rwydwaith y Fforwm
ddatblygu rydym yn gobeithio y gallwn ddod â’r holl brif gyllidwyr at y bwrdd yn
rheolaidd. Bydd hyn yn ein galluogi i weithio gyda’n gilydd a gwella argaeledd ac
ansawdd y ddarpariaeth gynghori yng Nghymru. Yn y tymor canolig gwelwn berthynas
fwy penodol yn datblygu rhwng yr holl randdeiliaid, gan gynnwys y Llywodraeth,
arianwyr, darparwyr cyngor, dinasyddion a’r prif asiantaethau statudol, er mwyn gyrru’r
agenda hon yn ei blaen ar y cyd. Mae angen i ddarparwyr cyngor weithio mewn
system ariannu sy’n canolbwyntio ar ansawdd a manteision i’r defnyddiwr terfynol.
Mae gan ddarparwyr cyngor ddiddordeb yn y system o’r brig i lawr a hefyd o safbwynt
y bobl sy’n defnyddio’r gwasanaeth.
Edrychwyd ar brofiadau cwsmeriaid yn y Grŵp Disgwyliadau Cwsmeriaid. Mae Shelter
Cymru, ar ran y Fforwm, wedi bod yn edrych beth y mae pobl yn ei ddisgwyl gan y
ddarpariaeth gynghori yng Nghymru. Mae’r adroddiad yn edrych ar rai materion
penodol sy’n berthnasol i’r ymateb hwn, gan gynnwys disgwyliadau pobl o ran
gwasanaethau, sianeli cyngor, ymgysylltu a’r camau nesaf.
Gellir cael copi o’r adroddiad gan aelodau’r Fforwm neu gan Shelter Cymru.
Mae ei gasgliadau’n bwysig iawn o ran yr adolygiad hwn ac maent yn cael eu nodi
isod.
i.

ii.

Sicrhau ystod eang o ddulliau, y mae angen eu cynllunio ar sail dadansoddiad
trylwyr o gleientiaid gwasanaethau – cyswllt wyneb yn wyneb yw’r cyswllt
pwysicaf o hyd, yn enwedig i bobl sydd dan anfantais a/neu sy’n agored i niwed,
ond mae’n well gan rai pobl ddefnyddio’r ffôn neu wasanaeth ar-lein. Fel rhan
o’r dadansoddiad o’r cleientiaid mae angen nodi rhwystrau posibl; er enghraifft,
rhwystrau sy’n gysylltiedig ag iaith neu lythrennedd a rhwystrau corfforol, a dylid
sefydlu camau i oresgyn unrhyw rwystrau a welir.
Dylai gwasanaethau lleol ddeall eu gwasanaethau yng nghyd-destun y ‘system
o wasanaethau’. Mae angen i wasanaethau lleol ddeall beth y mae
gwasanaethau eraill yn y sector (a thu hwnt) yn ei wneud er mwyn darparu dull
wedi’i symleiddio, cyfeirio pobl at y ffynonellau priodol a sicrhau trefniadau
gweithio cydgysylltiedig effeithiol ar gyfer pobl sydd eisiau gwybodaeth a
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iii.

iv.

v.
vi.

vii.

viii.

ix.

x.

xi.

chyngor. Mae angen i wasanaethau ddeall sut y maent yn gweithio o fewn y
‘system o wasanaethau’.
Mae angen i wasanaethau weithio ar y cyd, gan gynnwys gweithio gyda
gwasanaethau cymorth nad ydynt yn darparu cyngor, er mwyn galluogi rhagor o
gleientiaid sydd dan anfantais a/neu sy’n agored i niwed i allu manteisio ar
wasanaethau a sicrhau eu bod yn cael digon o gymorth i wneud hynny.
Dylai gwasanaethau sy’n gweithio gyda phobl sydd dan anfantais a/neu sy’n
agored i niwed ffurfio cysylltiadau gwaith cryf â gwasanaethau cymorth
perthnasol. Gallai hyn olygu cydleoli prosiectau penodol a darparu
gwasanaethau ar y cyd.
Sicrhau system syml er mwyn cyfeirio pobl at wasanaethau priodol, gan
gynnwys, os oes angen, cymorth i helpu pobl i fynd i gyfarfodydd atgyfeirio.
Sicrhau bod gwasanaethau’n cael eu cynorthwyo i ddatblygu ffyrdd o gynllunio a
darparu gwasanaethau sy’n seiliedig ar anghenion defnyddwyr gwasanaethau
ac sy’n rhoi lle canolog i’r defnyddwyr.
Mae’n bwysig bod gwasanaethau’n cael eu darparu’n iawn y tro cyntaf er mwyn
sicrhau nad yw pobl sydd dan anfantais a/neu sy’n agored i niwed yn cael eu
hatal rhag mynd atynt. Mae angen i wasanaethau sicrhau bod digon o staff
rheng flaen ar gael i ymdrin â’r ymholiadau. Efallai y gellid cryfhau
gwasanaethau rheng flaen i ddarparu swyddogaeth ‘frysbennu’ fel bod modd
nodi anghenion pobl yn effeithiol.
Mae angen mwy o ymwybyddiaeth ymhlith y cyhoedd o’r gwasanaethau
gwybodaeth a chyngor sydd ar gael yng Nghymru, gan gynnwys gwybodaeth
ynglŷn â sut i ddefnyddio’r gwasanaethau. Dylid hysbysu pobl ynglŷn â’u
hawliau.
Dylid cynorthwyo gwasanaethau i ddatblygu’r dull ‘Mentor Cymheiriaid’ i helpu i
gynyddu ymwybyddiaeth o’r gwasanaeth ymhlith cymunedau yn ogystal â helpu
i gynllunio a darparu’r gwasanaeth gan sicrhau bod gwasanaethau’n seiliedig ar
anghenion pobl.
Mae angen rhoi sylw dyledus i’r effaith y mae newidiadau i’r Budd-dal Lles wedi’i
gael, ac y bydd yn dal i’w gael, ar angen pobl am wasanaethau gwybodaeth a
chyngor.
Mae angen gwneud rhagor o ymchwil, gan ddefnyddio dull Ymchwil gan
Gymheiriaid sy’n cael ei arwain gan ddefnyddwyr, i edrych ar ddichonoldeb y
Galwadau hyn i Weithredu.

Mae rhwydweithiau’r darparwyr cyngor a’r sefydliadau eraill sy’n aelodau o’r Fforwm,
a’r arianwyr amrywiol, wedi bod yn cydweithio. Bydd y cyfleoedd a gynigir gan y cyllid
posibl yn cynorthwyo’r rhwydwaith Cymreig i sbarduno newid, a fydd yn cael ei
adlewyrchu gan rwydweithiau rhanbarthol a lleol. Os bydd fframwaith gwerthoedd, fel
yr un a amlinellwyd yn gynharach, yn cael ei fabwysiadu gan yr holl randdeiliaid, mae’r
ddarpariaeth a safonau’r darparwyr cyngor yn siŵr o wella. Trafodir cysondeb wrth
gomisiynu gwasanaethau yn nes ymlaen yn y papur hwn. Wrth gyfeirio at y rhwydwaith
Cymreig rydym yn golygu rhwydwaith y Fforwm. Wrth edrych ar rwydweithiau yn nes
ymlaen yn yr adroddiad rydym yn awgrymu y dylai’r rhwydwaith hwnnw ymuno ag
aelodau Llywodraeth Cymru i ddod yn rhwydwaith strategol newydd i Gymru.
Llwyddiant amlwg y strategaeth gyngor yn y tymor canolig fydd darparu mwy o gyngor
arbenigol. Ar hyn o bryd, nid oes digon o gyngor arbenigol yn cael ei ddarparu ar gyfer
yr holl gleientiaid sydd ei angen. Fodd bynnag, byddem yn nodi:
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a) yn aml iawn yr hyn sydd ei angen yw’r capasiti i wneud gwaith achos parhaus ar
ran cleient (ac yn aml iawn gwaith achos sy’n cael ei gyfuno â chymorth arall y
bydd ar y cleient ei angen er mwyn gweithredu ar sail y cyngor);
b) un o’r prif ffactorau sy’n sbarduno’r galw am gyngor arbenigol yw methiant
gwasanaethau cyhoeddus ac eraill i gael pethau’n iawn y tro cyntaf.
Mae’r Fforwm yn ceisio datblygu dull gweithredu sy’n seiliedig ar gostau, ond nid yw’n
hawdd pennu’r costau. Er enghraifft, os bydd cyllidwr yn talu i asiantaeth gynghori
weithio gyda 1,000 o ddefnyddwyr gwasanaeth ar fater, bydd llawer o ffyrdd o gostio’r
gwasanaeth hwnnw. Gallai’r newidynnau gynnwys:
• adennill costau llawn v costau ymylol -v- defnyddio cronfeydd eraill i gefnogi
gwasanaethau;
• materion daearyddol gan gynnwys cydnabod bod gwasanaethau gwledig yn
costio mwy y pen;
• eich safle eich hun -v- allgymorth;
• gwirfoddolwyr -v- staff cyflogedig;
• nifer y gwirfoddolwyr sydd ar gael a faint o gefnogaeth sydd ar gael iddynt;
• gweithiwr cynghori -v- arbenigwr;
• costau rheolaidd megis hyfforddi, goruchwylio a rheoli;
• ansawdd a dyfnder y gwasanaeth a ddarperir;
• gallu’r cleient i weithredu ar sail y cyngor a gafodd;
• a yw’r darparwr cyngor yn barod i dderbyn colled yn y tymor byr er mwyn cael
mynediad i farchnad;
• y sianel darparu cyngor;
• cymhareb staff cyflogedig : gwirfoddolwyr;
• a oes modelau sy’n edrych sut y gall cyrff statudol leihau costau neu sut y gellir
cynyddu gallu’r sawl sy’n defnyddio’r gwasanaeth;
• gwerth sy’n cael ei greu gan bob £ o wariant;
• a yw’r gwasanaeth yn cael ei ariannu ar sail allbynnau ynteu ganlyniadau (os
canlyniadau, pwy sy’n diffinio’r rhain);
• yr ystod eang o gyllidwyr sy’n ymwneud â’r gwasanaethau’n barod.
O safbwynt ariannol, er y byddwn yn darparu costau dangosol gwaith cynghori yn ei
ystyr ehangaf, bydd yn anodd cymharu dau wasanaeth cynghori gan nad yw’n bosibl
cymharu gwasanaethau tebyg fel arfer. Gan ddibynnu ar y math o sesiwn cynghori a
sut y mesurir yr effaith, gallai’r canlyniadau fod yn wahanol iawn i’r sawl sy’n
defnyddio’r gwasanaeth. Dylem ystyried sut y mae gwasanaethau cynghori’n creu
gwerth, ac ar ôl deall hynny, ystyried sut y gellir lleihau costau heb effeithio ar werth.
Wrth ystyried costau uniongyrchol darparu cyngor mae cost gyfartalog gweithiwr
cynghori cyffredinol yn £32,000 a chost gyfartalog cyngor arbenigol yn £52,000. Mae’r
costau hyn yn cynnwys costau cefn swyddfa, argostau, hyfforddiant, teithio a chymorth
gweinyddol. Mae Fforwm y Darparwyr Cyngor Annibynnol yn edrych ar y rhain fel
ffigurau cyfartalog sy’n rhoi rhyw syniad faint o gyllid sydd ei angen er mwyn darparu
gwasanaethau o safon. Gellir dweud bod y math hwn o gost ‘yn gyffredinol’ ar gyfer
sefydliadau masnachfraint mawr yn y Deyrnas Unedig. Mae rhai asiantaethau cynghori
llai wedi nodi band cyflog is.
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Yn ychwanegol at hyn, mae achosion arbenigol budd-daliadau lles yn wynebu
alldaliadau o £42.50 yr achos ar gyfartaledd (heb gynnwys TAW) tra roedd yr alldaliad
cyfartalog fesul achos ar gyfer achosion tai yn ystod y cyfnod hwn yn £7.29 (heb
gynnwys TAW) ac mae angen i’r gost hon fod yn un o ystyriaethau’r fformiwla gyllido.
Dylai costau recriwtio, hyfforddi a chefnogi gwirfoddolwyr gael eu hystyried hefyd.
Bydd y rhain yn cynyddu os oes trosiant uchel o wirfoddolwyr, a allai ddigwydd o
ganlyniad i’r lleoliadau tymor byr sy’n cael eu cynnig. Ni ddylid diystyru costau
gwirfoddolwyr oherwydd byddant yn rhan sylweddol o sail costau rhai sefydliadau
bach. Bydd angen goruchwylio a chefnogi gwirfoddolwyr a bydd angen staff cyflogedig
i wneud hynny.
Mae’r adrannau nesaf yn edrych yn fanylach ar yr Adolygiad o Wasanaethau Cynghori
ac yn cynnwys ymateb Fforwm y Darparwyr Cyngor Annibynnol i’w gasgliadau.
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2 Rhwydweithiau Cyngor a Chydweithredu
Canfu’r Adolygiad o Wasanaethau Cynghori y canlynol:
• roedd angen edrych ar rwydweithiau fel un o’r prif ffactorau sy’n ysgogi newid ym
maes darparu cyngor yng Nghymru;
• byddai rhwydwaith lleol, rhanbarthol a chenedlaethol cryf yn cefnogi gwell
trefniadau gweithio mewn partneriaeth; dull gweithredu mwy strategol; gwell
defnydd o’r adnoddau sydd ar gael a gwell canlyniadau i ddefnyddwyr
gwasanaethau;
• byddai dull gweithredu sy’n seiliedig ar rwydwaith yn ymateb cadarnhaol i her
Cymorth Cyfreithiol a diwygiadau lles, sef mwy o alw a llai o ddarpariaeth;
• roedd y cynigion yn caniatáu i Gymru adeiladu ar y rhwydweithiau cyngor niferus
sy’n bodoli;
• byddai rhwydweithiau lleol yn sefydlu llwybrau clir rhwng gwasanaethau lleol a
rhanbarthol ac yn cael gwared ar wastraff o’r system gan gynnwys datblygu
systemau cyfeirio cyffredin neu helpu i gydlynu ceisiadau am gyllid;
• byddai rhwydweithiau lleol a rhanbarthol yn helpu i ddefnyddio adnoddau’n fwy
effeithiol a chefnogi trefniadau effeithiol ar gyfer comisiynu ar y cyd;
• byddai Llywodraeth Cymru’n cyhoeddi canllawiau yn nodi sut y mae
rhwydweithiau’n gweithio;
• byddai’r rhwydwaith cenedlaethol yn sicrhau trefniadau goruchwylio strategol ar
gyfer y ddarpariaeth yng Nghymru ac yn cefnogi dull gweithredu ar y cyd os yw
hynny’n berthnasol ar gyfer rhai materion allweddol megis ansawdd, dysgu a
hyfforddi ar y cyd a mynd i’r afael ag anghydraddoldeb yn y ddarpariaeth;
• dylai rhwydweithiau sicrhau ystod mor eang ag sy’n bosibl o ganlyniadau i’r rhai
sydd eisiau cyngor;
• bydd Llywodraeth Cymru’n ymgysylltu â Grŵp Arwain y Gwasanaeth Cyhoeddus
er mwyn sicrhau trefniadau ymgysylltu a datblygu effeithiol ar gyfer y
rhwydweithiau lleol a rhanbarthol;
• dylid cael cysylltiadau cyson rhwng y rhwydweithiau cyngor lleol, rhanbarthol a
chenedlaethol a fydd yn sicrhau llif gwybodaeth effeithiol rhwng yr holl
Rwydweithiau er mwyn mynd i’r afael â materion sy’n ymwneud â darparu cyngor
mewn ffordd effeithiol. Gallai’r rhain gynnwys nodi bylchau, mapio’r ddarpariaeth
gwasanaethau a datblygu cyfuniad effeithiol o gyngor cyffredinol ac arbenigol;
• dylai’r rhwydweithiau edrych ar effaith technolegau newydd ar ddarparu cyngor.
Ymateb gan Fforwm y Darparwyr Cyngor Annibynnol
Er bod y Fforwm yn cytuno â’r effaith y gobeithir y bydd y rhwydweithiau cyngor yn ei
gael yn lleol, yn rhanbarthol ac yn genedlaethol, gallai canlyniadau’r Comisiwn ar
Lywodraethu a Darparu Gwasanaethau Cyhoeddus, a fydd yn cyflwyno adroddiad ym
mis Rhagfyr 2013, gael effaith ar ddiffiniadau a ffiniau rhwydweithiau lleol a
rhanbarthol. Ni all rhwydweithiau fynd i’r afael â her mwy o alw a llai o ddarpariaeth ar
eu pen eu hunain. Er hyn, maent yn caniatáu inni ymateb i’r heriau hyn mewn modd
strategol a chydgysylltiedig.
Mae llawer o rwydweithiau lleol wedi datblygu o ganlyniad i waith ar y cyd i leihau
effeithiau diwygiadau lles. Mae’r Fforwm yn credu y dylai unrhyw ganllawiau a
gyhoeddir gan Lywodraeth Cymru ar rôl, pwrpas a swyddogaeth rhwydweithiau barchu
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gwahanol ddulliau gweithredu. Os yw’r canllawiau’n rhy ragnodol, byddant yn cyfyngu
ar gyfleoedd asiantaethau i ddatblygu atebion lleol gan ddefnyddio eu rhwydweithiau i
ysgogi newid.
Mae’r Fforwm yn cytuno â’r modd y mae’r Adolygiad o Wasanaethau Cynghori’n
dynodi rhwydweithiau fel rhai lleol, rhanbarthol a chenedlaethol. Byddwn yn edrych ar
bob rhwydwaith yn unigol, ond bydd ganddynt rai nodweddion cyffredin. Bydd y costau
ar gyfer rhwydweithiau’n canolbwyntio ar dair lefel; lleol, rhanbarthol a chenedlaethol.
Yn ddiddorol iawn, y rhwydwaith cenedlaethol yw’r cysyniad mwyaf datblygedig. Mae’r
rhwydweithiau rhanbarthol a lleol yn llai datblygedig, oherwydd os ydynt yn bodoli
maent yn canolbwyntio ar wahanol ganlyniadau ac yn ymwneud â gwahanol
weithgareddau ar hyn o bryd.
Mae’r Fforwm yn credu y dylai Llywodraeth Cymru gefnogi a hyrwyddo’r rhwydweithiau
drwy gydnabyddiaeth ffurfiol ac, i’r graddau y mae hynny’n bosibl, drwy ofyn i
awdurdodau lleol a chyrff iechyd ymgysylltu â’r sector cyhoeddus.
Rhwydweithiau Lleol
Yn ôl canllawiau AdviceUK, mae rhwydwaith lleol yn gweithio orau pan mae’n
gweithredu ar sail yr egwyddorion a ganlyn:
- pwrpas clir, cyffredin, â nodau ac amcanion cytunedig
- cynwysoldeb (h.y. yn cynnwys yr holl wasanaethau cynghori lles cymdeithasol
annibynnol a di-dâl, ac yn hygyrch i bob gwasanaeth o’r fath)
- ymatebolrwydd i amgylchiadau ac anghenion lleol
- budd uniongyrchol i aelodau (h.y. achos busnes dros gynnwys)
- gweithgareddau sy’n ategol (nid yn dyblygu eraill yn lleol).
Un maes y dylai’r rhwydweithiau cyngor lleol ganolbwyntio arno yw datblygu llwybrau
clir, cyson a mwy datblygedig rhwng gwasanaethau, gan gynnwys llwybrau at
gyflenwyr rhanbarthol a chenedlaethol. Cynigiodd Pwyllgor Comisiwn Gwasanaethau
Cyfreithiol Cymru bod angen i ddarpariaeth cyngor lles cymdeithasol ar gyfer hawliau
lles a dyledion (er enghraifft) fod yn gyffredinol a chael ei darparu’n lleol, ond bod
angen i ddarpariaeth sy’n ymwneud â phynciau megis cyflogaeth, gwahaniaethu ac
addysg gael ei chynllunio’n rhanbarthol neu’n genedlaethol oherwydd y posibilrwydd y
gallai swm y gwaith fod yn enfawr. Nododd, fodd bynnag, fod angen i’r llwybrau rhwng
cyflenwyr cyffredinol ac arbenigol lleol, a’r cyflenwyr rhanbarthol neu genedlaethol hyn
fod yn gryf.
Gall rhwydweithiau lleol sy’n cynnwys darparwyr cyngor gyfrannu llawer iawn tuag at
ansawdd cyngor a datblygu darpariaeth. Fel yn achos unrhyw bartneriaeth neu fenter
ar y cyd, yr allwedd i lwyddiant yw nodi diddordebau cyffredin, rhannu adnoddau,
rhannu cyfrifoldebau a rhannu buddion rhwng aelodau’r rhwydwaith. Mae’r Fforwm yn
credu bod angen i bob rhwydwaith gael Cadeirydd annibynnol ac y dylai fod wedi’i
gysylltu â fforwm cymorth lleol yr Adran Gwaith a Phensiynau ac Eiriolwyr yn Erbyn
Tlodi’r awdurdod lleol. Ambell waith nid darparu cyngor yw unig swyddogaeth
rhwydwaith penodol, ac mae’n ymddangos bod rhywfaint o ymgysylltu’n hanfodol
hefyd.
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Un o’r prif rwystrau, yn enwedig i sefydliadau bach, yw’r capasiti i gymryd rhan mewn
rhwydweithiau, er enghraifft mynd i gyfarfodydd. Un awgrym yw cael cronfa gyngor leol
a all ddarparu gwasanaeth locwm ac sydd wedi’i hadeiladu er mwyn sicrhau safonau
uchel. Os bydd y dull gweithredu hwn yn cael ei dderbyn bydd angen sicrhau bod
ganddo ddigon o adnoddau a’i fod yn cael ei reoli’n iawn. Mae Fforwm y Darparwyr
Cyngor Annibynnol yn awyddus i feithrin rhwydweithiau sy’n creu gwerth i’r cleient, y
cyllidwr a’r darparwr gwasanaeth. Mae’r Fforwm yn awgrymu bod pob Rhwydwaith
lleol yn cael cronfa ddatblygu o tua £4,000 i £10,000 i’w wario ar flaenoriaethau lleol a
nodwyd gan y rhwydwaith lleol. Mae’n credu y dylai’r gwaith o gefnogi a hwyluso
rhwydweithiau lleol gael ei leoli yn yr adrannau sydd â chyfrifoldeb am fynd i’r afael â
thlodi neu allgáu cymdeithasol yn yr awdurdodau lleol. Amcangyfrifwn y bydd angen yr
hyn sy’n cyfateb i hanner diwrnod yr wythnos ar gyfer y rôl hon.
Cyn belled bod rhwydweithiau lleol yn gweithredu ar sail yr egwyddorion a nodwyd,
byddant yn cyflawni swyddogaeth ddefnyddiol, a bydd pobl yn fwy tebygol o ymgysylltu
â hwy. Mae rhwydweithiau effeithiol mewn sefyllfa dda i ddarparu pwynt ymgysylltu clir
rhwng rhanddeiliaid eraill a darparwyr cyngor.
Wrth adolygu swyddogaethau rhwydweithiau lleol bydd angen ystyried rhai cwestiynau
penodol:
•
•
•
•
•
•

a ydynt yn rhwydweithiau cyfeirio yn unig;
ynteu’n rhwydweithiau casglu a dosbarthu gwybodaeth;
a yw rhwydweithiau lleol yn strategol;
a yw’r aelodau gweithredol yn cynnwys comisiynwyr a darparwyr;
sut y mae’r rhwydweithiau’n helpu i gyfeirio pobl at wasanaethau priodol yn lleol;
sut y mae atgyfeiriadau’n cael eu symleiddio yn lleol.

Wrth adolygu’r rhwydweithiau ar draws ardaloedd awdurdodau lleol Cymru mae nifer o
enghreifftiau o rwydweithiau strategol a gweithredol sydd wedi’u cyfuno mewn un ardal
awdurdod lleol. Mae’n bosibl bod enghreifftiau yng Nghymru o rwydweithiau lleol sy’n
canolbwyntio ar gyngor a thlodi’n cyfuno. Efallai y bydd penderfyniadau gwahanol wedi
eu gwneud mewn ardaloedd eraill.
Bydd rhwydweithiau lleol, os nad ydynt yn bodoli’n barod, yn nodi bylchau yn y
ddarpariaeth gwasanaethau ac yn gweithio gyda’n partneriaid cyllido ac asiantaethau
statudol megis iechyd a llywodraeth leol. Mae angen i rwydweithiau lleol llawn
brwdfrydedd sy’n cynnwys gwasanaethau statudol a darparwyr cyngor gytuno ar
lwybrau a chofnodi rhwydweithiau lleol a rhanbarthol. Mae rôl rhwydweithiau lleol yn
awgrymu bod y rhain yn dod yn fwy ffurfiol â setiau craidd o egwyddorion. Bydd hyn yn
golygu bod darparu cyngor yn dod yn fwy systematig ledled Cymru.
Mae gan rai rhwydweithiau lleol, er enghraifft, gysylltiadau da â rhwydweithiau lleol
eraill (nad ydynt yn darparu cyngor) ac maent yn gweithio mewn cysylltiad agos o fewn
fframwaith y Bwrdd Gwasanaethau Lleol. Mae eraill yn sefydliadau annibynnol â
chyfuniad o weithrediadau amser real a rhithwir. Mae rhai wedi’u lleoli mewn
awdurdodau lleol ac mae rhai y tu allan i awdurdodau lleol.
Felly, gan fod gan bob rhwydwaith lleol fan cychwyn gwahanol rydym yn awgrymu y
dylid canolbwyntio ar ganlyniadau yn hytrach na phroses a strwythur. Efallai y byddai
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rhwydweithiau lleol yn hoffi ystyried mapio darpariaeth a rhwydweithiau lleol fel rhan
o’u gwaith craidd.
Rhwydweithiau Rhanbarthol
Mae enghreifftiau yn barod o rwydweithiau rhanbarthol yng Nghymru sy’n seiliedig ar
bwnc, er enghraifft Cynghrair Golwg Gogledd Cymru, y mae RNIB Cymru yn aelod
ohono, sydd wedi bod yn edrych ar ddatblygiad a dulliau darparu gwasanaethau
cyngor a hawliau lles. Mae yna hefyd rwydweithiau sy’n seiliedig ar ardaloedd
daearyddol megis rhwydwaith CAB Gogledd Cymru.
Mae Fforwm y Darparwyr Cyngor Annibynnol yn awyddus i sicrhau bod yr
egwyddorion sy’n cael eu mabwysiadu ar gyfer rhwydweithiau’n ddigon eang i beidio
ag atal y rhwydweithiau cyngor presennol os ydynt yn diwallu angen lleol neu
ranbarthol ar hyn o bryd. Gellid dweud yr un peth am fan cychwyn rhwydweithiau
rhanbarthol gan fod rhai o’r rhain yn seiliedig ar bynciau a rhai’n darparu cyngor
cyffredinol, felly unwaith eto byddai fframwaith sy’n seiliedig ar ganlyniadau’n well nag
un sy’n canolbwyntio ar strwythur.
Rhwydwaith Cenedlaethol
Nid yw Fforwm y Darparwyr Cyngor Annibynnol yn awgrymu y dylai’r rhwydwaith
trosfwaol ymgymryd â’r rôl o reoli’r rhwydweithiau sy’n aelodau ohono. Yn hytrach,
dylai weithredu fel mecanwaith cydgysylltu ar gyfer materion trawsffiniol rhwng
rhwydweithiau. Mae angen i’r rhwydwaith cenedlaethol weithio ar ddwy lefel. Yn
gyntaf, mae angen i ddarparwyr cyngor annibynnol sicrhau trefniadau gweithio mewn
partneriaeth lle bo hynny’n briodol ac yn bosibl, ac yn ail, mae angen iddynt ddod â
rhanddeiliaid allweddol ehangach at ei gilydd i ddibenion cynllunio. Bydd gan
Lywodraeth Cymru rôl strategol allweddol i’w chwarae wrth hwyluso’r rhwydwaith hwn.
Mae gwaith Fforwm y Darparwyr Cyngor Annibynnol wedi tyfu o waith Pwyllgor
Gwasanaethau Cyfreithiol Cymunedol Cymru ac mae’n gysylltiedig â Chyngor
Partneriaeth y Trydydd Sector. Gellid dadlau bod gwaith y Fforwm wedi cynyddu, ac er
ei fod wedi bod yn cael cymhorthdal gan Gyngor ar Bopeth Cymru, nid yw hyn yn ateb
cynaliadwy yn yr hirdymor. Mae’n bosibl y gellid cael grantiau i gefnogi gwaith
ymgysylltu a chynrychioli y Fforwm a’r rhwydweithiau sy’n rhan ohono. Byddai cronfa
ddatblygu yn cefnogi’r gwaith hwn hefyd er mwyn iddo allu cefnogi datblygiadau
allweddol.
Un o gryfderau rhwydwaith fel Fforwm y Darparwyr Cyngor Annibynnol sy’n ymwneud
â’r holl brif feysydd cyngor yw ei fod yn gallu sganio’r gorwel a datblygu ymatebion
traws-sector pwysig drwy waith polisi.

Cyllido
Mae cyllido’r rhwydweithiau hyn yn her hefyd. Po fwyaf sy’n cael ei wario ar gyllido
rhwydweithiau, po leiaf sydd ar gael ar gyfer cyngor uniongyrchol. Gellid dadlau y bydd
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y rhwydweithiau lleol a rhanbarthol yn canolbwyntio mwy ar agweddau gweithredol na’r
rhwydwaith cenedlaethol. Fodd bynnag, os bydd hwn yn dod yn gorff cynllunio a
chomisiynu, yna bydd angen edrych yn fanwl ar y cyllid. Beth bynnag yw’r ateb sy’n
cael ei gynnig, bydd angen ystyried goblygiadau cyllido rhwydweithiau cyngor yn
uniongyrchol. Os bydd arian yn cael ei ryddhau gan Lywodraeth Cymru, efallai nad
cyfrifo ar sail ddaearyddol, er enghraifft, fydd y ffordd fwyaf effeithiol o ddefnyddio
adnoddau. Mae’r un peth yn wir am rwydweithiau rhanbarthol, oherwydd yn aml iawn
bydd rhai wedi cynnwys cyllid mewn ceisiadau. Dros gyfnod, ar lefel leol a rhanbarthol,
gallai aelodau gynnwys costau rhwydwaith mewn ceisiadau am gyllid. Fel y mae’r
Adolygiad o Wasanaethau Cynghori’n nodi’n glir mae angen i rwydweithiau rhanbarthol
weithio ar draws ffiniau presennol yr awdurdodau lleol. Byddem yn cynnig nad oes dim
byd arall yn cael ei wneud nes cytunir ar strwythurau lleol a rhanbarthol ar gyfer y
dyfodol.
Mae angen i rwydweithiau lleol a rhanbarthol sicrhau bod cyllidwyr yn cynnwys hyn
wrth adennill costau llawn fel nad yw sefydliadau’n ariannu rhwydweithio ar draul
darparu cyngor yn eu rhanbarth. Mae angen ystyried costau sy’n codi wrth i aelodau
ymwneud â gwaith y rhwydwaith hefyd ac ariannu’r gwaith yn briodol. Os derbynnir
bod rhwydweithiau’n ffactorau sy’n sbarduno newid cadarnhaol yn y sector cyngor yng
Nghymru, bydd arnynt angen cyllid, a chymeradwyaeth y cyllidwyr presennol, i’w
cefnogi. Cymerir yn ganiataol y bydd aelodau’r rhwydwaith yn gallu Adennill Costau
Llawn unrhyw amser rheoli a rhwydweithio.
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3 Dulliau Ariannu a Chomisiynu
Canfu’r Adolygiad o Wasanaethau Cynghori y canlynol:
• roedd dulliau ariannu tymor byr a dulliau ariannu a oedd yn canolbwyntio ar
allbwn yn niweidiol i ddarparwyr cyngor ac yn arwain at anghysonderau yn y
ddarpariaeth gwasanaethau;
• nid oedd targedau a oedd yn canolbwyntio ar allbwn yn arwain at well
canlyniadau i ddefnyddwyr gwasanaethau;
• mae lefelau cyllid ar gyfer cyngor yn amrywio mewn gwahanol rannau o Gymru;
• nid yw’r cyllid sydd ar gael mewn cymuned (cymuned ddaearyddol neu gymuned
fuddiant) neu amddifadedd economaidd yn adlewyrchu ‘angen’, gan gynnwys
rhannu lleoliadau;
• yn dilyn toriadau ariannol mae cyngor arbenigol ar wahaniaethu a chyflogaeth yn
‘wan’ yng Nghymru;
• ni all Llywodraeth Cymru a’r holl gyllidwyr statudol ariannu’r holl doriadau sydd
wedi eu gwneud ledled Cymru;
• mae cyngor amserol yn gam ataliol;
• mae cyngor amserol yn lleihau cost i gyllidebau tai, iechyd a gofal cymdeithasol;
• mae angen i Lywodraeth Cymru fabwysiadu dull gweithredu sy’n dangos mwy o
gysondeb ar draws ei adrannau o ran y berthynas weithredol a strategol gyda
darparwyr cyngor. Mae hyn yn arbennig o wir wrth ddatblygu polisïau a dulliau
gweithredu newydd ac ati. Dylai hyn sicrhau canlyniadau cyson ar gyfer cyngor
sy’n cael ei gomisiynu;
• gallai contractau rhanbarthol gynnig mwy o werth am arian;
• mae angen i ddarparwyr llai allu cystadlu ar sail gyfartal am yr hawl i ddarparu
gwasanaeth;
• gallai cynllunio’r gwaith o ddarparu gwasanaethau yn systematig gynnig modelau
comisiynu lleol a rhanbarthol newydd;
• mae angen i drefniadau comisiynu lleol effeithiol ymateb i bwysau galw am
gyngor a grëwyd yn lleol;
• dylai comisiynu effeithiol ganolbwyntio ar ganlyniadau i ddefnyddwyr
gwasanaethau a gallai arwain at arbedion;
• dylai comisiynwyr gomisiynu am dair blynedd, gan ddefnyddio dulliau sy’n
canolbwyntio ar ganlyniad ac sy’n hyrwyddo partneriaeth rhwng darparwyr a
chydweithio rhwng darparwyr a chyllidwyr;
• mae angen i brosesau comisiynu sicrhau bod cyngor ar wahaniaethu a
chyflogaeth ar gael ledled Cymru.
Ymateb gan Fforwm y Darparwyr Cyngor Annibynnol
Rydym yn cytuno â chanfyddiadau’r Adolygiad o Wasanaethau Cynghori. Mae Cod
Ymarfer Llywodraeth Cymru ar gyfer Ariannu’r Trydydd Sector yn argymell
ymrwymiadau tymor hwy, yn amodol ar berfformiad er mwyn cefnogi dull cynaliadwy o
ariannu. Mae hyn yn cynnwys hyd at 5-7 mlynedd ar gyfer cyllid craidd strategol, ac
ymrwymiad am oes ar gyfer unrhyw brosiectau penodol sy’n cael eu hariannu, gan
ddarparu cyllid pendant ar gyfer y flwyddyn gyntaf a sylfeini cadarn ar gyfer y
blynyddoedd dilynol. Byddai Fforwm y Darparwyr Cyngor Annibynnol yn argymell
mabwysiadu’r egwyddor hon.
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Efallai y byddai’n werth i Lywodraeth Cymru a Fforwm y Darparwyr Cyngor Annibynnol
lunio ychydig o gynigion ar gyfer comisiynu y gellid ymgynghori arnynt â rhanddeiliaid
yng Nghymru. Efallai hefyd y byddai’n werth trefnu digwyddiad (y bydd angen ei
gostio) rhwng yr holl gomisiynwyr yng Nghymru a’r darparwyr cyngor er mwyn edrych
yn fanylach ar hyn. Gan fod y setliad ar gyfer llywodraeth leol wedi cael ei gyhoeddi yn
ddiweddar mae angen i ni sicrhau lle bo modd bod dull cyson o ariannu gwasanaethau
cyngor mewn gwahanol rannau o Gymru’n cael ei ddatblygu. Gellid dychmygu senario
lle mae cyllid craidd yn cael ei leihau, y galw’n cynyddu, a hynny’n cael effaith ar
ansawdd asiantaethau, yr effaith yn cynyddu a chost peidio ag ymyrryd yn effeithio ar
rannau eraill o’r ddarpariaeth gwasanaethau cyhoeddus.
Bydd llawer o’r materion sy’n rhan o’r maes comisiynu ac ariannu hwn yn cael eu
harchwilio hefyd o fewn y rhwydweithiau pan fyddant yn cael eu sefydlu. Efallai y
byddai Llywodraeth Cymru, a ninnau mewn cyfnod anodd, yn hoffi atgoffa llywodraeth
leol o’r effaith y bydd penderfyniadau’n ei gael ar ddarparu cyngor yn y tymor canolig.
Dylid ystyried contractio fel rhan o broses ehangach o ddeall pwrpas gwasanaethau,
deall y galw presennol, a deall beth sy’n bwysig o safbwynt y cleient yn ogystal â’r
cyllidwyr. Ni ddylai comisiynu roi darparwyr cyngor bach dan anfantais yn y broses
gomisiynu.
Yn aml iawn mae darparwyr cyngor bach yn cael eu cau allan o gontractau neu
grantiau sydd angen darpariaeth genedlaethol neu ranbarthol. Mae’n bwysig iawn cael
cydbwysedd rhwng darpariaeth ddaearyddol a dulliau safonol o ddarparu gwasanaeth
â’r gallu i ddatblygu gwasanaethau newydd, ac ymateb yn hyblyg i anghenion amrywiol
cleientiaid.
Oherwydd natur anstatudol gwasanaethau cynghori a’r ffaith mai llywodraeth leol yw
prif arianwyr y rhan fwyaf o’r darparwyr cyngor lleol ar hyn o bryd mae’n hanfodol bod
Llywodraeth Cymru’n gofyn i lywodraeth leol gadarnhau pwysigrwydd strategol cyngor
er mwyn mynd i’r afael â thlodi a lleihau’r galw ar y sector cyhoeddus. Mae angen deall
bod y cyllid presennol mewn perygl yn ogystal â mynd i’r afael â’r cwtogiadau sydd
wedi eu gwneud yn barod o ganlyniad i newidiadau’r Weinyddiaeth Gyfiawnder i gyllid
Cymorth Cyfreithiol.
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4 Sicrhau Ansawdd Safonau Gwasanaeth
Canfu’r Adolygiad o Wasanaethau Cynghori y canlynol:
• mae angen mwy o gysondeb o ran safonau cyngor a sicrwydd ansawdd rhwng
gwahanol ddarparwyr;
• mae angen dealltwriaeth gyffredin ar draws y sector o dermau pwysig e.e.
cyngor, beth yw cyngor cyffredinol a beth yw cyngor arbenigol;
• mae angen gwella dealltwriaeth yn y sector o wahanol ddulliau o sicrhau
ansawdd;
• mae angen i ddarparwyr ddangos ansawdd y sefydliad a’r cynghorwyr;
• os oes costau ychwanegol, mae angen cynnwys dulliau sicrhau ansawdd mewn
ceisiadau am gyllid;
• mae angen gwneud rhagor i ddatblygu gwaith y Cynghrair Gwasanaethau
Cynghori ar farc ansawdd ac ansawdd cyngor yng Nghymru;
• mae angen cynnwys adolygiad gan gymheiriaid wrth weithredu systemau
ansawdd;
• dylai rhanddeiliaid edrych ar y broses o newid o nifer o farciau ansawdd i un marc
ansawdd (os bydd un marc ansawdd yn cael ei fabwysiadu yng Nghymru ar gyfer
yr holl ddarparwyr cyngor sy’n cael eu hariannu gan Lywodraeth Cymru);
• dylai’r safonau gael eu datblygu ar gyfer pob sianel cynghori;
• dylid datblygu canllawiau ar effaith safonau cynghori cenedlaethol;
• dylai darparwyr cyngor ymwneud â datblygu systemau er mwyn cael gwell
dealltwriaeth o effaith y galw am gyngor, darparu cyngor a chanlyniadau rhoi
cyngor yng Nghymru.
Ymateb gan Fforwm y Darparwyr Cyngor Annibynnol
Mae’r aelodau yng Nghymru’n defnyddio nifer o wahanol ddulliau i sicrhau ansawdd,
gan gynnwys:
•
•
•
•
•
•

Diffinio, Mesur, Dadansoddi, Gwella a Rheoli
Meddwl drwy systemau
Egwyddorion LEAN
Dadansoddiad Damcaniaeth Cyfyngiadau
Mapio Llif Gwerth
Gwastraff (gwastraff 'aros' yn bennaf)

Elfen allweddol o werthoedd aelodau Fforwm y Darparwyr Cyngor Annibynnol yw
ymrwymiad i ansawdd a gwelliant parhaus. O ran y cyllid ar gyfer 2014/15, nid yw’r
Fforwm yn awgrymu y dylid datblygu marc ansawdd yng Nghymru erbyn 14 Mawrth.
Fodd bynnag, rydym yn awgrymu bod angen i unrhyw sefydliad sy’n cael arian gan
Lywodraeth Cymru fod wedi cael o leiaf un o’r marciau ansawdd a ganlyn cyn cael
cyllid, neu y dylent fod ar y ffordd i gael un ohonynt o fewn cyfnod rhesymol.
Y marciau ansawdd hyn yw:
• Marc Ansawdd Cyngor;
• Marc Ansawdd Cyngor Age UK;
• Marc Ansawdd Arbenigol y Comisiwn Gwasanaethau Cyfreithiol;
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•
•
•
•

Safonau galwedigaethol cenedlaethol ar gyfer cyngor cyfreithiol;
Aelodaeth o Cyngor ar Bopeth;
Marciau ansawdd ar gyfer gwybodaeth, cyngor a chyfarwyddyd i bobl ifanc;
Safonau cyngor ynglŷn â dyledion sy’n cael eu datblygu gan y Gwasanaeth
Cynghori Ariannol;
• Safonau Swyddfa’r Comisiynydd Gwasanaethau Mewnfudo ar gyfer unrhyw
gyngor ynglŷn â mewnfudo;
• Lexel.
Mae ein dulliau sicrhau ansawdd yn seiliedig ar yr elfennau allweddol isod sy’n rhan o
bob un o’r fframweithiau uchod:
• ymagwedd system gyfan at ansawdd;
• sicrhau bod pob un o’n gwasanaethau cynghori’n gweithio gyda phob aelod o’r
gymuned;
• proses ffurfiol o adolygu’r ddarpariaeth gynghori gydag elfen allanol megis
archwiliad neu adolygiad gan gymheiriaid;
• canolbwyntio ar welliant parhaus a chynnwys dangosyddion perfformiad
allweddol perthnasol wrth fesur ansawdd pan fydd arianwyr yn gofyn am hynny.
Awgrym y Fforwm i Lywodraeth Cymru yw peidio â datblygu dull un ateb cyffredin sy’n
addas i bawb eto. Y rheswm am hyn yw bod systemau ansawdd yn bodoli’n barod, a
byddai newid i system newydd yn defnyddio adnoddau gwerthfawr heb sicrhau
canlyniad pendant i ddarparwyr cyngor na defnyddwyr gwasanaeth ar hyn o bryd.
Yn ogystal â marciau ansawdd penodol ar gyfer cyngor, mae marciau ansawdd
ehangach a fydd yn dangos ansawdd yn y sefydliad hwnnw. Mae’r rhain yn cynnwys:
• Buddsoddi mewn Pobl
• Buddsoddi mewn Gwirfoddolwyr
• PQASSO
Fel rhan o’n dull o sicrhau ansawdd, rydym eisoes wedi dweud bod angen
canolbwyntio ar welliant parhaus. Mae hyn yn golygu y byddwn yn dechrau â dull
cyffredin o fesur a dangos ansawdd, ond y byddwn hefyd yn treialu dulliau newydd, a
thrwy hynny’n sicrhau bod gwelliant parhaus yn rhan ganolog o’n gwaith. Credwn fod
cysylltiad pendant rhwng ansawdd, canlyniadau a chostau. Mae hyn yn golygu y
byddai arianwyr nad ydynt yn cynnwys digon o adnoddau cyllido ar gyfer mesur
canlyniadau ansawdd yn gweld eu cyllid yn cael llai o effaith. Mae hyn yn arbennig o
wir os yw’r broses yn canolbwyntio ar fesur allbynnau, yn hytrach na chanlyniadau. Y
nod yw rhoi gwybodaeth glir i gleientiaid ac arianwyr ynglŷn â lefel yr arbenigedd a’r
math o wasanaeth sy’n cael ei gynnig. Rhaid i’r dull o fesur allu cadarnhau cywirdeb ac
effeithiolrwydd yn ogystal â bodlonrwydd, oherwydd mae’n bosibl bod unigolion yn
dweud eu bod yn fodlon â’r canlyniad uniongyrchol gan nad ydynt yn ymwybodol bod y
canlyniad yn wael o’i gymharu â’r hyn y gallai darparwr cyngor arall fod wedi’i gyflawni.
Gallai canlyniadau cyngor o safon uchel gynnwys y canlynol:
• cyngor cyson, o safon uchel, ac o ansawdd cytunedig i rai sydd eisiau cyngor;
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• helpu defnyddwyr gwasanaeth i sicrhau eu bod wedi deall y cyngor a roddwyd,
ac y gallant ddeall canlyniadau derbyn y cyngor hwnnw;
• dewisiadau’n cael eu hegluro mewn ffordd gyson, a defnyddwyr yn gallu
defnyddio’r un llwybr cyngor pa asiantaeth bynnag y maent yn ei defnyddio;
darparwyr yn ceisio sicrhau bod defnyddwyr gwasanaeth yn deall eu llwybr
cyngor, ac mai hwn yw’r llwybr mwyaf addas ar gyfer eu hanghenion;
• cael cyngor gan asiantaethau sydd i gyd yn defnyddio’r un geiriau i ddisgrifio
gwasanaeth sy’n cynnig cyngor, cyngor â gwaith achos a chyngor arbenigol ac
ati. Mae’r diffiniadau hyn sydd i’w gweld yn Atodiad C yn cael eu derbyn gan holl
aelodau’r Fforwm;
• ceiswyr cyngor yn cael cyngor yn y ffordd sy’n gweddu orau iddynt hwy, gan
gynnwys cyngor wyneb yn wyneb, ar-lein, dros y ffôn, neu drwy ymweliad cartref i
gleientiaid sydd ag anghenion penodol;
• proses glir ar gyfer datblygiad sefydliadau nad oes ganddynt farc ansawdd er
mwyn iddynt allu dangos hyn cyn gynted ag y bo modd.
Mae angen ystyried materion ansawdd sy’n gysylltiedig â darparu gwybodaeth hefyd,
yn ogystal ag ansawdd cyngor yn nhermau agwedd at ansawdd, ond nid yw hyn wedi
cael ei drafod yn y cynnig presennol. Yr unig rai a all asesu hyn yn ystyrlon mewn
termau technegol yw’r rhai hynny sydd â’r un arbenigedd neu fwy o arbenigedd yn y
meysydd sy’n berthnasol i’r cyngor sy’n cael ei roi. Yn realistig, dim ond drwy
adolygiad gan gymheiriaid y gellid gwneud hyn, ac mae’r dull hwn hyd yn oed yn
achosi llawer o broblemau o safbwynt cost. Yn y pen draw y safbwyntiau pwysig er
mwyn barnu ansawdd yw safbwyntiau’r cleientiaid a’r arianwyr sy’n dangos bod angen
i ni ddeall yn well beth mae cleientiaid yn gofyn i wasanaethau cynghori ei wneud ar
hyn o bryd a beth sy’n bwysig iddynt.
Un canlyniad gofynnol a nodwyd yn yr Adolygiad o Wasanaethau Cynghori a chan
Fforwm y Darparwyr Cyngor Annibynnol yw gwybodaeth gliriach am bwysigrwydd
ansawdd. Bydd hyn yn cynyddu dealltwriaeth o rôl pob darparwr, ac yn arwain at fwy o
ymddiriedaeth rhwng sefydliadau, gan ffurfio sail gadarnhaol ar gyfer rhagor o
gydweithio a gweithio mewn partneriaeth.
Yn systematig, byddai hyn yn caniatáu i’r asiantaethau ddatblygu mwy o gydweithredu
o fewn y sir ar lefel ymarfer a pholisi drwy rwydweithiau lleol. Os bydd Llywodraeth
Cymru’n penderfynu cyflwyno marc ansawdd, neu fabwysiadu’r argymhelliad uchod,
yna bydd angen amser i baratoi, a bydd angen rhagor o adnoddau ar gyfer hyn.
Hyfforddiant
Mae pob aelod o’r rhwydwaith yn annog hyfforddiant yn eu sefydliadau. Bydd yr
hyfforddiant hwn yn cynnwys ystod eang o ddulliau i sicrhau datblygiad proffesiynol
parhaus. Bydd angen i aelodau sydd â chynghorwyr sydd â chymwysterau proffesiynol
cydnabyddedig sicrhau datblygiad proffesiynol parhaus. Fodd bynnag, bydd angen i
bob cynghorwr sicrhau ei fod yn diweddaru ei sgiliau a’i wybodaeth, drwy gyrsiau
achrededig neu drwy ddilyn trywydd arall sydd heb ei achredu. Bydd hyfforddiant yn
helpu cynghorwyr â gwybodaeth gyffredinol ac arbenigol. Bydd rhai sefydliadau, fel
Cyngor ar Bopeth ac RNIB Cymru, yn meddu ar y sgiliau a’r profiad i ddiweddaru
sgiliau ac achredu yn fewnol. Bydd gan sefydliadau eraill llai systemau pwrpasol a/neu
byddant yn prynu darpariaeth hyfforddi allanol. Bydd angen i’r amcangyfrif o gost
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darpariaeth gynghori gynnwys elfen ar gyfer hyfforddi a datblygu pob rôl yn y sefydliad.
Bydd hyn yn helpu cynghorwyr unigol i wella eu sgiliau a datblygu’n broffesiynol.
Bydd gan bob un o’r gwahanol farciau ansawdd ei ofynion ei hun o ran y datblygiad
proffesiynol parhaus a’r lefelau hyfforddiant sydd eu hangen. O ran y prosesau
darparu, mae sianeli diweddaru sgiliau’r sefydliadau’n amrywio o sesiynau gwybodaeth
i hyfforddiant ffurfiol a systemau ar-lein. Mae sefydliadau hefyd yn amrywio o ran nifer
yr oriau o hyfforddiant parhaus sydd ei angen. Bydd rhai o’r darparwyr sy’n darparu
cyngor i grŵp arbenigol o gleientiaid, fel y rhai sy’n darparu cyngor yn ymwneud â
gofalwyr neu iechyd meddwl, hefyd yn canolbwyntio ar anghenion ymgysylltu’r
gymuned y maent yn gweithio gyda hi, yn ogystal â’r wybodaeth benodol y mae angen
ei diweddaru.
Mae rhai o’r darparwyr cyngor yn rhoi sylw i’r angen i ddiweddaru sgiliau asiantaethau
eraill yn ogystal â’u sgiliau eu hunain. Mae Shelter Cymru er enghraifft wedi datblygu
pecyn hyfforddiant, ‘Information Matters’, sy’n ategu sgiliau a gwybodaeth gweithwyr
proffesiynol allweddol megis gweithwyr cymdeithasol a bydwragedd. Mae Cyngor ar
Bopeth a Shelter Cymru yn darparu hyfforddiant arbenigol y talwyd amdano i bob
darparwr cyngor. Mae sefydliadau fel y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol wedi
darparu hyfforddiant Trosglwyddo Arbenigedd i dros 300 o gynghorwyr, gan ddarparu
hyfforddiant i gynrychiolwyr o Undebau Llafur, canolfannau Cyngor ar Bopeth a
sefydliadau eraill.
Mae’r Fforwm wedi dechrau mapio’r hyfforddiant sydd wedi cael ei ddarparu a’i
gomisiynu mewn gwahanol rannau o Gymru i’r sector cyngor, ond mae materion yn
ymwneud â chapasiti’n golygu nad yw’r gwaith hwn wedi ei gwblhau. Y ffordd orau o’i
ddisgrifio yw fel clytwaith o hyfforddiant lleol, rhanbarthol a chenedlaethol, ac mae rhai
rhannau o Gymru heb gael unrhyw hyfforddiant o gwbl. Mae gan y Fforwm ddiddordeb
mewn edrych sut mae’r aelodau’n ymwneud â hyfforddiant fel bod modd datblygu
cysondeb a rhannu’r arferion gorau.
Wrth gwrs, er bod ystod eang o hyfforddiant yn cael ei darparu ledled Cymru, mae
costau teithio’n atal rhai darparwyr, yn enwedig y rhai bach, rhag manteisio ar yr
hyfforddiant. Mae’n deg dweud nad oes agwedd gyson at hyfforddiant o ran y
disgwyliadau a’r hyn sy’n cael ei gyflawni. Mae angen i hyfforddiant ar gyfer
cynghorwyr gael ei gynnwys yng nghyllidebau darparwyr gwasanaethau dan
drefniadau Adennill Costau Llawn. Rydym yn argymell bod y gwaith ar gomisiynu ac
amcangyfrif costau’n cynnwys elfen ar gyfer hyfforddiant fel rhan o ddisgwyliad craidd
cost am ddarparu gwasanaeth cynghori. Mae rhai asiantaethau o fewn y Fforwm yn
fwy abl i rannu adnoddau na’i gilydd ond mae cost ynghlwm wrth ddarparu
hyfforddiant, ac mae angen i’r gost hon gael ei thalu’n ganolog neu ei thalu drwy
ddarpariaeth y talwyd amdani dan drefniadau Adennill Costau Llawn.
Mae sefydliadau’n cael eu hatal yn aml gan gostau teithio, a hefyd gan faterion yn
ymwneud â chapasiti gwasanaeth. Dylid cynnwys amcangyfrif o gost hyfforddiant
sylfaenol y disgwylir i ddarparwyr ei gael dan amser cynghorwyr. Mae sefydliadau’n
datblygu dulliau deublyg o ddarparu hyfforddiant, gan gynnwys gweminarau ac eddysgu ar-lein, ynghyd â hyfforddiant wyneb yn wyneb. Dylai hyfforddiant gael ei
integreiddio â chymorth datblygu ar gyfer y sefydliad ehangach os oes modd. Mae
angen darparu hyfforddiant i bobl eraill ar wahân i gynghorwyr - rheolwyr,
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goruchwylwyr cynghori, ymddiriedolwyr a rolau eraill. Bydd rhai mathau o hyfforddiant
yn addas ar gyfer hyfforddiant ar-lein, ond efallai y bydd angen darparu hyfforddiant
wyneb yn wyneb ar gyfer materion cymhleth o hyd.
Un dull sydd wedi gweithio yn Lloegr yw cyflwyno cymwysterau a phrentisiaethau
mewn cyngor cyfreithiol. Nid yw’r cynllun hwn wedi cael ei roi ar waith yng Nghymru
eto, ond mae Cyngor ar Bopeth Cymru yn trafod defnyddio’r dull hwn gyda Sgiliau er
Cyfiawnder. Gallai wrth gwrs fod o ddiddordeb i aelodau eraill o’r Fforwm. Mae Cyngor
ar Bopeth wedi gweld nifer o ganlyniadau eraill sy’n deillio o gyflwyno’r prentisiaethau
hyn, gan gynnwys:
• cynyddu nifer y bobl iau sydd eisiau gweithio mewn canolfannau cyngor;
• cynnydd yn nifer y gwirfoddolwyr.
Ar hyn o bryd ni fyddai gan ddarparwyr cyngor yng Nghymru ddigon o adnoddau i
gymharu fframweithiau cyngor a chytuno ar drywydd ar gyfer gwasanaethau cynghori
yng Nghymru. Er hyn, hoffai’r Fforwm edrych yn fanylach ar hyn gyda Llywodraeth
Cymru fel bod yr holl randdeiliaid perthnasol yn gallu deall goblygiadau un marc
ansawdd, neu sicrhau trefniadau pasbortio rhwng y marciau sy’n cael eu hargymell, i
randdeiliaid. Mae angen rhywfaint o waith cwmpasu er mwyn canfod faint o waith y
mae angen ei wneud i ddatblygu’r cynigion hyn. Bydd hyn yn cynnwys astudiaeth ar
raddfa fach gyda’r holl ddarparwyr. Nes bydd cyllid ar gael, a nes bydd cytundeb ar
draws y sector, mae’r Fforwm yn awgrymu mai’r unig ddarparwyr cyngor y dylai
Llywodraeth Cymru eu hariannu yw’r rhai hynny sydd â system ansawdd
gydnabyddedig, neu sy’n gweithio tuag at un, ac sy’n cynnig hyfforddiant parhaus. Fel
rhan o’r gwaith hwn gallai Cymru edrych ar effaith a budd dull system gyfan fel y
system mesur ansawdd a ddefnyddir yn yr Alban. Rydym yn argymell bod rhagor o
waith yn cael ei wneud er mwyn datblygu hyn gan gynnwys nodi costau erbyn Ebrill
2015.
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5 Darparu Cyngor: Lefelau Cyngor
Canfu’r Adolygiad o Wasanaethau Cynghori y canlynol:
• mae cyngor arbenigol lle mae gan gynghorwyr wybodaeth berthnasol,
hyfforddiant, sgiliau a mynediad at adnoddau priodol, yn hanfodol er mwyn mynd
i’r afael â phroblemau cymhleth;
• mae’r cysylltiad rhwng cyngor cyffredinol ac arbenigol yn hanfodol er mwyn
sicrhau canlyniadau da i ddefnyddwyr gwasanaethau cynghori;
• mae angen mynd i’r afael â’r diffiniad o gyngor arbenigol er mwyn sicrhau
cysondeb rhwng darparwyr;
• mae angen mynd i’r afael â phrinder cyngor arbenigol ynglŷn â thai, cyflogaeth a
gwahaniaethu a hygyrchedd cyngor o’r fath wrth gynllunio gwasanaethau yn y
dyfodol;
• mae angen mynd i’r afael â’r ffaith fod llai o gyngor ynglŷn â chyfraith teulu ar
gael;
• mae angen mynd i’r afael â’r effaith ar gyngor pro bono o ganlyniad i’r
newidiadau hyn;
• mae angen mynd i’r afael â’r amrywiadau mewn cyngor cyffredinol ledled Cymru;
• mae angen gwella’r llwybr rhwng cyngor cyffredinol ac arbenigol a sicrhau mwy o
gysondeb;
• mae angen hyrwyddo ymyriadau ataliol fel bod defnyddwyr gwasanaethau’n gallu
cynyddu eu gallu i ymdrin â phroblemau yn y dyfodol.
Ymateb gan Fforwm y Darparwyr Cyngor Annibynnol
Mae aelodau’r rhwydwaith wedi bod yn trafod a yw cysondeb yn angenrheidiol ynteu’n
fuddiol. Gellid dadlau bod angen i wasanaethau cynghori fod yn hyblyg ac yn amrywiol
er mwyn ymateb i ofynion defnyddwyr gwasanaethau. Bydd y dull comisiynu sy’n
seiliedig ar ganlyniadau, ac ar anghenion y cleient, yn helpu i fynd i’r afael â hyn. Mae
gallu darparwyr cyngor i ymateb yn hyblyg yn dibynnu yn amlach na pheidio ar yr
adnoddau sydd ar gael. Mae gan rai darparwyr cyngor berthynas dda ag asiantaethau
cefnogi sy’n cyfeirio eu cleientiaid atynt fel mater o drefn. Mae rhai aelodau o Advice
UK yn defnyddio dull meddwl drwy systemau er mwyn deall y llwybrau cyfeirio hyn yn
well a dod i ddeall yn well sut y gellir cysylltu cyngor yn fwy effeithiol â gwasanaethau
eraill.
Mae nifer o ffyrdd o ddarparu gwasanaethau cyngor er enghraifft wyneb yn wyneb,
dros y ffôn, ar-lein a thrwy grŵp. Gall y rhain newid yn ystod y broses gynghori a chan
ddibynnu ar anghenion yr unigolyn ar y pryd. Mae’n amlwg nad yw dull un ateb addas i
bawb yn ddichonadwy nac yn ddymunol oherwydd mae gan bobl sy’n defnyddio
gwasanaethau anghenion gwahanol ar wahanol adegau yn ystod eu bywydau. Bydd
rhai’n ffafrio un dull yn fwy na’i gilydd, ac ni fyddai’r Fforwm yn cytuno y dylai
gwasanaethau cynghori gael eu darparu mewn un ffordd yn unig. Ym marn y Fforwm,
rhaid i wasanaethau cynghori fod yn wasanaethau aml-sianel bob amser. Mae llawer o
asiantaethau’n darparu gwasanaethau dwyieithog ac amlieithog, ac unwaith eto rhaid
i’r materion ieithyddol gael eu cysylltu â mater sianeli cyngor a rhaid sicrhau digon o
adnoddau ar eu cyfer.
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Mae’r lleoliad ar gyfer darparu cyngor wyneb yn wyneb yn bwysig hefyd, oherwydd
mae gwasanaethau lleol yn llawer mwy hygyrch. Mae enghreifftiau cadarnhaol o
wasanaethau cynghori lleol i’w gweld yn barod mewn gwahanol rannau o Gymru, yn
enwedig mewn ardaloedd Cymunedau yn Gyntaf, er enghraifft SNAP Cymru a
chanolfannau Cyngor ar Bopeth. Mae hwn yn cael ei ystyried yn faes a allai weld twf
sylweddol yn y dyfodol wrth i wasanaethau gael eu datblygu fel y nodir yn yr Adolygiad
o Wasanaethau Cynghori.
Er hyn, mae darparu adnoddau ar gyfer ymweliadau cartref yn dipyn o her. Unwaith
eto, byddai’r Fforwm yn dadlau bod ymweld â chartrefi yn rhan bwysig o’r broses i rai
cleientiaid, ond gellir cefnogi’r ymweliadau drwy ddefnyddio ffyrdd eraill o ddarparu
cyngor. Efallai y bydd ymweld â chartref yn bwysig os nad oes gan bobl ddewis arall
ac os oes arnynt angen gwasanaethau wyneb yn wyneb. Gallent fod yn bwysig i rywun
sy’n newydd i wasanaeth, ond yn llai pwysig ar ôl sefydlu perthynas â darparwyr
cyngor. Gellir cysylltu ymweliadau cartref hefyd â gwaith ehangach gan asiantaethau
amrywiol a gallant gyfrannu tuag at asesiadau cyfannol.
Fel y nodwyd eisoes, mae’r rhwydwaith wedi ymrwymo i ddealltwriaeth gyffredin o
lefelau darparu cyngor ac mae’r diffiniadau hyn i’w gweld yn Atodiad C. Mae’r
diffiniadau hyn sy’n dod o’r Adolygiad o Wasanaethau Cynghori wedi cael eu
mabwysiadu gan aelodau’r Fforwm.
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6 Darparu Cyngor: Sianeli Darparu
Canfu’r Adolygiad o Wasanaethau Cynghori y canlynol:
• mae angen cynnal nifer o sianeli darparu cyngor;
• gellir datblygu sianeli o bob math yng Nghymru – wyneb yn wyneb, ar-lein, ffôn –
ac mae gan bob un ei gryfderau a’i wendidau;
• nid oes un ateb neu un dull darparu penodol;
• mae angen mynd i’r afael â’r amrywiadau daearyddol sy’n gysylltiedig â chyngor
wyneb yn wyneb;
• mae angen cadw a datblygu gwasanaethau sy’n cael eu darparu mewn lleoliadau
cymunedol hygyrch;
• mae angen cadw ymweliadau cartref ar gyfer rhai pobl;
• mae angen i’r sector cyngor edrych sut y gellir gwneud cyngor dros y ffôn a
chyngor ar-lein yn fwy hygyrch a sicrhau mwy o gysondeb;
• mae angen i’r sector cyngor edrych sut y gellir datblygu darpariaeth gyngor arlein ar gyfer darparwyr cyngor.
Ymateb gan Fforwm y Darparwyr Cyngor Annibynnol
Mae nifer o sianeli cynghori’n cael eu harchwilio yn yr Adolygiad o Wasanaethau
Cynghori. Mae aelodau’r Fforwm wedi ymrwymo i ddatblygu ystod o sianeli cynghori, a
datblygu systemau sy’n galluogi pobl i newid o un sianel gynghori i un arall. Efallai mai
cyngor wyneb yn wyneb yw’r un drutaf, ond dyma’r unig ddull sy’n gweithio i rai pobl.
Mewn cymunedau gwledig, oherwydd ymarferoldeb a chost, mae cyngor dros y ffôn yn
ddewis sy’n cael ei ddefnyddio’n amlach ac mae angen ystyried datblygu’r sianel
gynghori hon a darparu mwy o adnoddau. Yr unig ffordd o wneud asesiad cymharol o
werth gwahanol sianeli cynghori yw drwy ystyried eu lle ar y daith ehangach a ddilynir
gan bobl sy’n chwilio am gyngor.
Ar hyn o bryd mae gwasanaethau cynghori diagnostig cychwynnol a syml yn cael eu
hariannu’n bennaf gan awdurdodau lleol neu arianwyr tymor byr ac mae’r darparwyr i
gyd yn dweud bod y gwasanaethau dan bwysau mawr. Darperir y gwasanaethau yn
aml gan wirfoddolwyr hyfforddedig, ac mae angen hyfforddiant, rheolaeth a
goruchwyliaeth er mwyn sicrhau rheolaeth ansawdd. Mae nifer o ffactorau y gellir eu
hystyried wrth ariannu’r gwasanaethau hyn gan gynnwys pellter, poblogaeth a
dangosyddion amddifadedd, a chomisiynu ar y cyd gan arianwyr a darparwyr cyngor.
Yn aml iawn bydd arianwyr yn gwneud penderfyniadau ar sail data hanesyddol sy’n
defnyddio gwahanol ddangosyddion fel sail i’r cyllid megis mynegai amddifadedd
lluosog, dangosyddion procsi sy’n ymwneud ag un agwedd ar dlodi, neu ddata yn
ymwneud â nodweddion gwarchodedig. Wrth i gomisiynu lleol ddatblygu dylem allu
mynd i’r afael â rhai o’r anghysonderau hyn a darparu gwasanaethau sy’n seiliedig ar
anghenion lleol. Efallai y byddai canllawiau gan Lywodraeth Cymru a’r rhwydwaith
cenedlaethol yn helpu i awgrymu ffordd ymlaen.
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Gwasanaeth cynghori cyffredinol wyneb yn wyneb
Ar hyn o bryd mae’n cael ei ariannu’n bennaf gan awdurdodau lleol neu arianwyr tymor
byr ac mae eisoes dan bwysau. Yn aml iawn mae’n cael ei ddarparu gan wirfoddolwyr
hyfforddedig neu ychydig o gynghorwyr cyflogedig ac mae angen hyfforddiant,
rheolaeth a goruchwyliaeth er mwyn sicrhau rheolaeth ansawdd. Mae angen patrymau
ariannu cyson ledled Cymru er mwyn sicrhau mynediad. Ym marn y Fforwm dylid
ystyried pellter oddi wrth y gwasanaeth, poblogaeth a dangosyddion amddifadedd wrth
ariannu’r gwasanaethau hyn.
Mae pobl sy’n defnyddio’r gwasanaeth hwn yn aml yn ei werthfawrogi am nifer o
resymau gan gynnwys y canlynol:
•
•
•
•

cyfnewid gwybodaeth ysgrifenedig;
datblygu cysylltiad â pherthynas gyda chynghorydd;
defnydd effeithiol o wasanaethau cyfieithu/dehongli;
y gallu i egluro’r broses yn fanylach.

Gwaith achos wyneb yn wyneb a chyngor arbenigol
Darperir gwaith achos a chyngor arbenigol gan ddarparwyr cyngor cyffredinol a
sefydliadau arbenigol. Maent i gyd yn cyfeirio at fwy o alw am gyngor a llai o
adnoddau. Bydd ffactorau fel diweithdra, mwy o bobl hŷn a diffyg gwasanaethau lleol
mewn rhai rhannau o Gymru yn dal i gael effaith ar y ddarpariaeth gynghori yng
Nghymru. Yn ddiweddar hefyd mae darparwyr newydd wedi dechrau darparu
gwasanaethau, er enghraifft cymdeithasau tai, ond mae’r Fforwm yn sicr bod
annibyniaeth yn un o brif ofynion ymchwil y cleientiaid a bod angen ystyried hynny’n
ofalus.
Mae’r prif feysydd y gofynnir am gyngor amdanynt yng Nghymru’n cynnwys y canlynol:
•
•
•
•
•
•
•

Dyledion
Gwahaniaethu
Addysg
Cyflogaeth
Tai
Mewnfudo a lloches
Budd-daliadau lles

Mae’n bwysig bod sefyllfa cyngor ar faterion teulu a pherthynas yn cael ei hystyried yn
y dyfodol a bod y newidiadau i’r system o ddarparu cyngor sy’n cael ei ariannu drwy
Gymorth Cyfreithiol yn y maes hwn yn cael eu monitro. Mae Cyngor ar Bopeth eisoes
yn gweld cynnydd mewn ymholiadau ynglŷn â materion teulu.
Cymorth Arbenigol i Gynghorwyr
Un o’r problemau sy’n cael eu nodi yn yr adolygiad yw’r posibilrwydd y gallai darparwyr
cyngor cyffredinol ddarparu cyngor arbenigol anghywir, ac mae hon yn amlwg yn
broblem y mae’n rhaid rhoi sylw iddi. Mae Cyngor ar Bopeth yn darparu adnoddau
gwybodaeth penodol i gynghorwyr drwy Advisernet (ar gael drwy danysgrifiad i bob
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darparwr) ynghyd â nifer o wefannau yn ymdrin â meysydd arbenigol y gellir sicrhau eu
hansawdd.
Er mwyn galluogi gweithwyr achos gwirfoddol a chyflogedig i weithio ar lefel uwch na’r
lefel bresennol, mae angen system o weithwyr cymorth arbenigol. Mae system o’r fath
wedi’i sefydlu’n rhannol ar gyfer y canolfannau Cyngor ar Bopeth, ond ar wahân i
gyngor ar ddyledion, sy’n cael ei ariannu gan y Gwasanaeth Cynghori Ariannol, mae’r
ffrydiau ariannu presennol yn rhai tymor byr ac mae’n bosibl nad oes sicrwydd ynglŷn
â’u dyfodol. Nid oes cymorth arbenigol ar faterion tai yng Nghymru ac mae’r maes yn
cael ei danariannu. Mae’r cynghorwyr cymorth arbenigol hyn hefyd yn cymryd
achosion prawf os oes angen.
Mae gwasanaeth cymorth arbenigol i weithwyr achos, a chynghorwyr cyffredinol a
gwirfoddol, yn caniatáu mynediad at bynciau arbenigol ar drydedd haen i’w galluogi i
roi cyngor cywir a manwl i gleientiaid. Mae’r swyddogion Cymorth Arbenigol yn darparu
gwasanaeth ymgynghori, hyfforddiant, grwpiau rhwydweithio ar gyfer pynciau penodol
a chylchlythyr bob dau fis. Mae’r gwasanaeth hwn ar gael i ganolfannau Cyngor ar
Bopeth ac mae wedi bod yn cael ei ariannu yn y gorffennol gan y Comisiwn
Gwasanaethau Cyfreithiol er mwyn ei alluogi i fod ar gael i’r rhwydwaith cynghori
ehangach. Mae’r Gwasanaeth Cynghori Ariannol bellach yn ariannu’r gwasanaeth
ymgynghori ar ddyledion a chyngor ariannol ond dim ond cyllid tymor byr sydd ar gael
i’r gwasanaeth cyngor arbenigol ar hyn o bryd.
Yn fwyaf arbennig, mae’r ddarpariaeth arbenigol ar gyfer cefnogaeth â materion tai
sy’n cael ei rhedeg ar y cyd gan Cyngor ar Bopeth a Shelter (Lloegr) yn cael ei
hariannu ar gyfer Lloegr yn unig. Bydd angen rhoi sylw i’r bwlch hwn wrth i’r fframwaith
deddfwriaethol rhwng Cymru a Lloegr ehangu. Amcangyfrifir bod cost ymgynghorydd i
ddarparu hyfforddiant a gwasanaeth ymgynghori i gynghorwyr, gan gynnwys cyflog,
argostau, costau teithio a chostau sefydliadol, yn £87,000.
Gwaith ataliol
Mae llawer o asiantaethau’n ymwneud mwy â gwaith ataliol nag y maent wedi bod yn
ei wneud yn y gorffennol. Er enghraifft, mae asiantaethau sy’n cynnig cyngor ariannol
bellach yn ceisio gwella sgiliau ariannol pobl sy’n defnyddio’u gwasanaeth.
Gellir gwneud gwaith ataliol mewn nifer o feysydd, a’r maes mwyaf cyffredin ar hyn o
bryd yw addysg ariannol. Mae’r gwaith hwn yn ceisio bod yn rhagweithiol ac yn ataliol.
Mae’n ymwneud â rhoi sgiliau, gwybodaeth a hyder i bobl i’w galluogi i wneud y
dewisiadau sy’n iawn iddynt hwy ac i’w helpu i osgoi argyfwng. Mae gwaith ataliol
hefyd yn cynnwys defnyddio’r cyfryngau neu wybodaeth ar y we.
Er enghraifft, mae gallu ariannol fel arfer yn golygu sesiynau ar reoli arian, deall
credyd, bancio, cynilion a sut i ymdrin â dyledion. Gan ddibynnu ar y grŵp, bydd y
sesiwn yn ymdrin â dod o hyd i fargeinion, hawliau cwsmeriaid, gwerth mewn
contractau ar gyfer ffonau symudol a chyfleustodau, ymdrin â beilïaid, neu bensiynau
ac yswiriant. Gallai sesiynau dysgu fod yn sesiynau grŵp, neu’n sesiynau un i un, neu
gallent gynnig hyfforddiant i weithwyr rheng flaen o sefydliadau eraill.
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Er Ionawr 2007 mae Cyngor ar Bopeth wedi cefnogi dau fforwm gallu ariannol
rhanbarthol yng Nghymru drwy ei raglen Sgiliau Ariannol am Oes.
Mae’r Gwasanaeth Cynghori Ariannol yn darparu gwefan gyhoeddus ddwyieithog
gynhwysfawr, a gwasanaethau ebost a ffôn Cyngor Ariannol. Mae SNAP Cymru wedi
datblygu hyfforddiant Hawliau a Chyfrifoldebau i deuluoedd a gweithwyr proffesiynol a
rhaglenni sy’n ymwneud â hawliau, parch ac amrywiaeth i bobl ifanc. Maent wedi
ymwneud â phobl ifanc gan ddefnyddio model cyfranogi a grymuso sy’n datblygu gallu
pobl ifanc i gynllunio a gwneud penderfyniadau sy’n effeithio arnynt hwy ac ar bobl
eraill.
Mae Cyngor ar Bopeth yn darparu gwasanaethau wyneb yn wyneb Cyngor Ariannol
yng Nghymru sy’n cael ei ariannu gan y Gwasanaeth Cynghori Ariannol. Mae’r
gwasanaeth yn cynnig sesiynau cyfarwyddyd a chefnogaeth un i un sy’n para tua 45
munud i gleientiaid. Nod y cyngor hwn yw grymuso pobl, a’u galluogi i reoli eu harian a
gwneud y penderfyniadau ariannol sy’n iawn iddynt hwy, gan gynnwys penderfyniadau
sy’n ymwneud â chyllidebu, morgeisi, dewisiadau cynilion, cynllunio ar gyfer ymddeol,
deall credyd ac yswiriant. Mae apwyntiadau wyneb yn wyneb cyffredinol y Gwasanaeth
Cynghori Ariannol yn arbennig o addas i bobl sydd wedi gweld newid yn eu
hamgylchiadau.
Mae’r rhan fwyaf o’r gwaith ataliol, ar wahân i waith y Gwasanaeth Cynghori Ariannol,
yn cael ei ariannu ar sail cyllid tymor byr drwy nifer o wahanol arianwyr. Byddai’n
briodol gofyn i’r Fforymau Gallu Ariannol gynnal arolwg i weld beth yn union yw’r
sefyllfa bresennol.
Technoleg
Mae’r adran hon yn edrych sut y bydd technoleg yn dylanwadu ar wasanaethau
darparu cyngor yn y tymor canolig, ac o bosibl yn eu cryfhau. Mae angen edrych ar
hyn drwy ddefnyddio model sy’n dangos dylanwadau ar y broses gynghori, o ran y
cynghorydd, a sefydliadau’r cynghorydd, a hefyd, ac yn bwysicach o bosibl, o ran yr
unigolyn a / neu’r gymuned sy’n cael cyngor. Gellir defnyddio technoleg i ddarparu
cyngor a hefyd i gefnogi darparwyr cyngor. Gall hefyd helpu â gweithgareddau
ymarferol fel trefnu apwyntiadau a chyfarfodydd dilynol.
Gwefannau cyngor cyhoeddus
Rhaid i wefannau cyhoeddus fod yn gywir. Rhaid cael sicrwydd ansawdd, rhaid eu
diweddaru’n gyson a rhaid iddynt fod ar gael yn ddwyieithog. Bu cryn drafodaeth yn
Fforwm y Darparwyr Cyngor Annibynnol a yw’n briodol defnyddio un porth cyngor ar
gyfer Cymru. Adviceguide yw gwefan gyhoeddus ddwyieithog Cyngor ar Bopeth.
Mae’n cael ei diweddaru’n gyson er mwyn cynnwys canllawiau a deddfwriaeth newydd
ac mae’n cynnwys gwybodaeth gywir ar gyfer Cymru a’r Deyrnas Unedig. Mae Shelter
Cymru’n cynnig Cyngor Ar-lein ar ei wefan. Mae gwybodaeth fanwl am broblemau
amrywiol sy’n ymwneud â thai ar gael drwy’r wefan hon. Mae angen ystyried costau
cynnal a diweddaru gwefan ynghyd â’r costau cyfieithu.
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Technoleg darparwyr cyngor
Mae Fforwm y Darparwyr Cyngor Annibynnol yn credu y gellid defnyddio technoleg
gwybodaeth a chyfathrebu (TGCh) mewn meysydd fel rheoli achosion, adnoddau
gwybodaeth lleol (fersiwn lleol o Advisernet/Shelter Legal er enghraifft) a rhwydweithio.
Fodd bynnag, mae’n bwysig ein bod yn deall y galw presennol am wasanaethau, a
beth sy’n bwysig i gleientiaid, cyn datblygu atebion TGCh a defnyddio technoleg i
ddatrys y broblem anghywir.
Advisernet yw’r unig becyn cyngor cyffredinol, ond mae gwefannau arbenigol ar gyfer
gweithwyr proffesiynol sy’n ymwneud â materion penodol, er enghraifft gwefan Shelter
Legal, neu ar gyfer grŵp penodol o gleientiaid, er enghraifft Macmillan ar-lein . Bydd y
gwefannau cyngor arbenigol hyn yn ategu’r cyngor mwy cyffredinol sydd ar gael ar
Advisernet.
Mae’n debyg y bydd mwy o bobl yn gallu cael gafael ar ffeiliau electronig a threfnu
apwyntiadau yn electronig yn y dyfodol. Bydd angen pennu costau’r rhain wrth iddynt
ddatblygu ac ar sail y ddarpariaeth gyngor er bod cynnyrch amrywiol ar gael yn barod,
ac mae angen pennu eu cost fel rhan o’r prosesau comisiynu cytunedig ar gyfer
darparu gwasanaethau.
Yn gyffredinol, po fwyaf cymhleth yw’r achos, neu po fwyaf agored i niwed yw’r
unigolyn, po fwyaf yw’r angen am wasanaeth wyneb yn wyneb. Wrth i sefydliadau
symud oddi wrth swyddfeydd sefydlog, bydd yr angen am ddarpariaeth symudol yn
cynyddu, a bydd hynny’n golygu bod angen i systemau diogelu data ystyried nifer o
faterion diogelu data amrywiol ac y bydd angen i asiantaethau gydymffurfio ag ISO
27001.
Cyngor drwy ebost
Mae cyngor drwy ebost yn ddatblygiad cymharol ddiweddar sy’n cael ei ddarparu gan
rai canolfannau Cyngor ar Bopeth, Shelter England a Gingerbread. O ganlyniad, mae’n
wasanaeth ar raddfa fach, ond os yw’r cynghorwyr wedi cael eu hyfforddi’n dda gall fod
yn wasanaeth effeithlon. Er mwyn bod yn gwbl hygyrch mae angen meddwl llawer
iawn ynglŷn â’i ddyluniad ac mae angen buddsoddi ynddo. Mae ganddo botensial
aruthrol i ddarparu cyngor mewn ieithoedd penodol.
Gall hyn fod yn fanteisiol iawn:
• Er mwyn gwneud y cysylltiad cyntaf
• Er mwyn datrys mân broblemau
• Er mwyn cael eglurhad neu holi ynglŷn â chynnydd
Efallai nad yw ebost yn addas i rai pobl hŷn, i bobl sydd â chysylltiad band eang gwan
neu i bobl sydd heb gyfrifiadur, ond i rai, gan gynnwys pobl iau, efallai mai hwn fydd y
dull o ymgysylltu y byddant yn ei ffafrio. Mae datblygiadau mewn darpariaeth gyngor
electronig yn eu dyddiau cynnar a bydd angen pennu eu cost yn y dyfodol. Mewn
achosion lle mae cyngor drwy ebost wedi cael ei dreialu, mae wedi bod yn gyfwerth
fwy neu lai â darparu cyngor manwl dros y ffôn ond mae angen ei weinyddu’n ganolog
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er mwyn ymdopi â disgwyliadau cleientiaid sy’n defnyddio’r cyfrwng hwn, yn enwedig o
ran cyflymder yr ymateb. Anfantais systemau ebost yw bod defnyddwyr yn aml yn
disgwyl ymateb ar unwaith, ac mae hynny’n gostus o ran adnoddau ac yn aml yn
anymarferol i asiantaethau cynghori.
Apiau ffonau clyfar
Prin yw’r enghreifftiau o apiau’n cael eu defnyddio yn y sector cyngor dielw. Nid yw hyn
yn flaenoriaeth i Fforwm y Darparwyr Cyngor Annibynnol oherwydd allgáu digidol a
diffyg band eang dibynadwy mewn rhai rhannau o Gymru. Mae adolygiad Swyddfa’r
Cabinet o wasanaethau cynghori yn Lloegr yn cyfeirio at un enghraifft: ‘In Manchester
the ‘one stop shop’ project has launched a SmartApp. This provides the growing
number of Smartphone users with access to advice information, a nearest provider
search, e-mail an advisor function and telephone advice www.onestopadvice.org.uk’.
Mae gan SNAP Cymru ap ffôn clyfar. Fodd bynnag, mae angen buddsoddi rhagor o
arian er mwyn ymestyn y rôl i rannau eraill o Gymru ac ymestyn y llwyfan cyngor drwy
ap.
Cyngor dros y ffôn
Mae llawer o ddarparwyr cyngor yng Nghymru yn gwneud mwy o ddefnydd o
systemau cynghori dros y ffôn ac ar-lein, gan fuddsoddi mewn gwasanaethau di-dâl a
chost isel. Mae gan gyngor dros y ffôn botensial aruthrol, ond ar wahân i Adviceline
Cymru, mae’n gymharol brin yng Nghymru ac nid oes digon o adnoddau i ateb pob
galwad.
Ar hyn o bryd mae Adviceline Cymru yn cael ei ariannu drwy gyllid craidd awdurdodau
lleol i ganolfannau Cyngor ar Bopeth. Mae’r seilwaith yn cael ei ariannu drwy gyllid
Llywodraeth y Deyrnas Unedig ac mae Llywodraeth Cymru’n ariannu’r ddarpariaeth
Gymraeg a sicrwydd ansawdd, a fydd yn dod i ben yn 2014. Gan ddibynnu ar y
sefydliad a’r sail ariannu, mae rhai gwasanaethau galwad yn ôl ar gael yn dilyn sgwrs
ddiagnostig gychwynnol. Fodd bynnag, fel yn achos cyngor cychwynnol dros y ffôn
mae’r gwasanaeth hwn wedi datblygu ohono’i hun ac mae angen ateb ar lefel Cymru
gyfan er mwyn symud ymlaen.
Mae gwasanaethau cyngor arbenigol sy’n cynnig galwad yn ôl (ag arbenigedd mewn
pynciau amrywiol) wedi cael eu gweithredu’n llwyddiannus fel dewis arall yn lle
cyfarfodydd wyneb yn wyneb i’r cleientiaid hynny sy’n ffafrio hyn, ac fel gwasanaeth da
i gleientiaid mewn ardaloedd pellennig a gwledig. Nid yw’n ddarpariaeth gyffredin iawn
ar hyn o bryd ac mae angen cyllid ar ei chyfer.
Mae llawer o aelodau AdviceUK hefyd yn darparu cyngor dros y ffôn, ac mae rhai’n
darparu cyngor drwy ebost ac ar-lein. Fodd bynnag, rhaid nodi ei bod yn bwysig deall
trafodion unigol sy’n defnyddio sianel gyngor benodol, a hefyd eu gwerth o ran yr hyn
sy’n cael ei gyflawni i’r cleient gan fod cost uned galwadau ffôn yn isel. Mae angen
sicrhau cydbwysedd rhwng cost uned isel galwadau ffôn a’r hyn y mae’r galwadau hyn
yn ei gyflawni o ran cyngor cychwynnol neu gyfeirio at wasanaethau priodol. Mae
cyngor dros y ffôn yn cael ei groesawu am nifer o resymau, yn enwedig gan bobl sy’n
cael anhawster i adael y tŷ oherwydd problemau symudedd neu waeledd. Mae
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cynghorwyr wyneb yn wyneb hefyd yn ei ddefnyddio ar gyfer cyngor yn dilyn sesiynau
wyneb yn wyneb. Mae Cyngor ar Bopeth wedi gwneud arfarniad manwl ac amcangyfrif
o gostau datblygu gwasanaethau cyngor dros y ffôn y gellir eu rhannu ar wahân.
Technoleg Newydd
Gall datblygu gwasanaethau technolegol fod yn gostus ond os bydd hyn yn digwydd
bydd angen i asiantaethau sicrhau bod y sgiliau comisiynu ar gael i sefydliadau. Bydd
angen trafod hyn yn fanylach yn y rhwydwaith fel bod atebion cost-effeithiol a realistig
yn cael eu harchwilio ar gyfer eu rhoi ar waith yn y tymor byr, y tymor canolig a’r
hirdymor, ac mae llwyfan cyffredin yn fuddiol er mwyn datblygu dealltwriaeth o’r hyn y
gellid ei gwmpasu yn y rhwydwaith.
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7 Deall y Galw
Canfu’r Adolygiad o Wasanaethau Cynghori y canlynol:
• bydd y galw am gyngor yn dal i gynyddu er bod y cyflenwad yn brin;
• mae angen gwneud rhagor o waith i geisio deall taith y ceisiwr cyngor;
• mae angen gwneud rhagor o waith i geisio gweld beth mae defnyddwyr cyngor
eisiau ei gael gan wasanaethau cyngor;
• sut y gellir datblygu gwasanaethau er mwyn sicrhau gwell canlyniad i’r unigolyn;
• sut y gellir atal yr angen am gyngor yn y lle cyntaf;
• dylai Llywodraeth Cymru gefnogi datblygu sail dystiolaeth gadarn i gefnogi
arianwyr, comisiynwyr a darparwyr cyngor;
• dylai Llywodraeth Cymru a darparwyr cyngor wneud gwaith ymchwil er mwyn
deall effaith cyngor yn well a deall pa sianeli darparu sy’n gost-effeithiol ar gyfer
gwahanol ddefnyddwyr cyngor.
Ymateb gan Fforwm y Darparwyr Cyngor Annibynnol
Y Galw
Gall y galw gynyddu am resymau y gellir eu rhagweld, er enghraifft newidiadau yn y
systemau budd-daliadau, ac am resymau na ellir eu rhagweld, fel profiad Farepak.
Mae sicrhau cydberthynas dda rhwng y cyflenwad a’r galw yn her allweddol i’r sector
cyngor. Mae’r Adolygiad o Wasanaethau Cynghori’n edrych ar ganran y cynnydd yn y
galw.
Mae’n bosibl y gallai ymgysylltiad y sector â chyllid cefnogi lleol yr Adran Gwaith a
Phensiynau ein helpu i ymdrin â rhywfaint o’r galw hwn, ond mae’n anodd dweud. Nid
oes llawer o wybodaeth ar gael am y cynigion hyn. Fodd bynnag, yn ôl adolygiad o
wasanaethau cynghori gan Swyddfa’r Cabinet:
‘DWP recognises that the welfare reform programme may place additional challenges
on the sector during the transitional period, as the changes bed. DWP will work with
the sector representative bodies to identify opportunities to reduce demands placed on
the advice sector and to examine the options for meeting that demand using a mixture
of nationality and locally available resources, alongside the advice sectors own work to
improve efficiency and collaborative working’.
Canfu adroddiad a gyhoeddwyd gan Cyngor ar Bopeth yn ddiweddar, er enghraifft, fod
ar 78% o bobl angen help i lenwi’r ffurflen ar-lein ar gyfer Credyd Cynhwysol. Er bod
hyn mewn ardal beilot, mae’n dangos y cynnydd posibl yn y galw am wasanaethau
cynghori4. Nod yr Adolygiad o Wasanaethau Cynghori yw lleihau’r galw am gyngor
wyneb yn wyneb, ond gallai hyn fod yn dipyn o her yn y tymor byr oherwydd y
diwygiadau lles neu yn yr hirdymor oherwydd dewis cleientiaid.
Wrth i’r sector ddatblygu efallai y bydd modd iddo weithio fel yr awgrymwyd yn barod
er mwyn denu cyllid newydd i Gymru, yn enwedig ym maes cyngor cyfreithiol. Fodd

4

http://www.citizensadvice.org.uk/index/pressoffice/press_index/press_office-20131010.htm
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bynnag, po fwyaf o amser y mae darparwyr cyngor yn ei dreulio’n denu cyllid, po leiaf
o sylw y byddant yn gallu ei roi i ddatblygu a gwella gwasanaethau.
Byddem yn dadlau’n gryf mai rhan bwysig o werth gwasanaethau cynghori lles
cymdeithasol yw’r rôl y gallant ei chwarae wrth nodi galw systemig y gellir ei atal. Mae’r
galw hwn yn cael ei achosi’n aml gan fethiant gwasanaethau cyhoeddus (megis
penderfyniadau gwael sy’n cael eu gwneud gan yr Adran Gwaith a Phensiynau);
weithiau mae’r achosion wedi’u gwreiddio’n llawer dyfnach yn yr amddifadedd a brofir
gan gymunedau lleol. Elfen allweddol arall o’u gwerth yw eu hannibyniaeth a’u gallu i
herio pobl eraill ar ran cleientiaid. Dylai newid y ffordd y mae gwasanaethau
cyhoeddus yn gweithio fod yn un o brif flaenoriaethau gwasanaethau cynghori. (gweler
Pennod 8)
Er mwyn cael effaith barhaol (h.y. os ydym am wneud mwy na rhoi plaster ar yr un hen
broblemau), mae angen i gyngor fod yn rhan o ymateb ehangach a thymor hwy i
anghenion unigolion a chymunedau. Mae angen iddo gael ei gydlynu â chamau i fynd
i’r afael â’r hyn sydd wrth wraidd problemau pobl.
Mae Fforwm y Darparwyr Cyngor Annibynnol yn croesawu trywydd Llywodraeth
Cymru, sef canolbwyntio ar ddinasyddion a diogelu eu hawliau. Fodd bynnag, gallai’r
cynigion isod arwain at fwy o alw am wasanaethau cynghori. Bydd llawer o’r cynigion
yn cael effaith ar y math o gyngor sydd ei angen a sut y bydd cyngor yn cael ei
ddarparu yng Nghymru. Ar adeg ysgrifennu’r ymateb hwn bydd y newidiadau hyn yn
cynnwys y canlynol:
•
•
•
•
•
•

Fframwaith Gweithredu ar gyfer Byw’n Annibynnol
Cynllun cydraddoldeb Strategol
Bil Gwasanaethau Cymdeithasol5
Cynllun Gweithredu ar gyfer Trechu Tlodi
Bil Tai
Gwasanaeth 111

Mae darparwyr cyngor hefyd yn darparu mewnbwn i fframweithiau polisi amrywiol sydd
wedi cael eu gweithredu, er enghraifft Strategaeth Tlodi Tanwydd Llywodraeth Cymru
neu Fesur Plant a Theuluoedd 2010.
Pam nad yw pobl yn defnyddio gwasanaethau cynghori?
Mae nifer o resymau pam nad yw pobl yn defnyddio gwasanaethau cynghori gan
gynnwys y canlynol:
•
•
•
•
•
•

5

nid ydynt yn ymwybodol o’u bodolaeth;
nid ydynt yn sylweddoli bod y gwasanaeth am ddim;
maent yn cymryd yn ganiataol y bydd profiad y cwsmer yn un gwael;
maent yn cymryd na fyddai cyngor yn eu helpu gyda’u problem;
nid yw’r sianel cyngor a gynigir yn addas ar gyfer eu hanghenion;
bydd rhai defnyddwyr gwasanaethau’n amau ansawdd gwasanaethau cyngor
ynddynt eu hunain.

Beth yw’r dyletswyddau cynghori statudol ym mil gofal cymdeithasol Lloegr?

37

Os yw pobl yn defnyddio gwasanaeth gallant wrth gwrs roi’r gorau i’w ddefnyddio am
nifer o resymau. Mae rhai pobl yn fwy tebygol na’i gilydd o roi’r gorau, gan gynnwys
pobl sy’n byw bywydau di-drefn neu sydd â phroblemau iechyd meddwl sy’n arwain at
ymddieithrio. Roedd y darparwyr i gyd yn cytuno y gellid gwneud mwy ynglŷn â’r mater
hwn yn enwedig ym maes monitro a dilyn cyngor. Mae rhai asiantaethau yn cynnig
gwasanaeth dilynol ffurfiol ychydig fisoedd ar ôl y cyswllt diwethaf, ond bydd hyn yn
aml ar ôl i’r asiantaethau gymryd bod problemau wedi cael eu datrys. Fel rhan o’r
gwaith o ddatblygu safonau yng Nghymru, mae’n bosibl y bydd angen datblygu un
broses ar gyfer gwaith dilynol/adolygu, a hefyd ar gyfer monitro a gwerthuso.
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8 Diwygio Lles
Canfu’r Adolygiad o Wasanaethau Cynghori y canlynol:
• sut y bydd agenda digidol yn ddiofyn yr Adran Gwaith a Phensiynau’n effeithio ar
bobl sy’n defnyddio gwasanaethau cynghori;
• sut y mae’r sector cynghori’n ymateb i wneud pobl yn ymwybodol o’r effaith ar
ddiwygio lles;
• sut y mae Llywodraeth Cymru’n datblygu ei hymateb strategol i ddiwygio lles;
• sut y mae gwasanaethau budd-daliadau lles arbenigol yn lleihau effeithiau
diwygio lles;
• sut y mae darparwyr cyngor yn gweithio gyda’r Adran Gwaith a Phensiynau er
mwyn nodi ffyrdd o ddatrys achosion unigol;
• yr angen i ddatblygu negeseuon cyson i’r cyhoedd a staff rheng flaen;
• dylai Llywodraeth Cymru roi blaenoriaeth i gefnogi’r sector dielw yn ei
ymdrechion i leihau’r effaith ar ddiwygio lles.
Ymateb gan Fforwm y Darparwyr Cyngor Annibynnol
Mae’r system budd-daliadau lles yn mynd drwy’r newidiadau mwyaf yn ei hanes – hyd
at fis Mawrth 2016. Mae’n bwnc cymhleth â llawer o ryngweithiadau â phynciau cyngor
eraill. Nod agenda diwygio lles y Llywodraeth yw symleiddio’r system fudd-daliadau,
arbed arian (£18 biliwn erbyn 2014), lleihau dibyniaeth ar fudd-daliadau a gwneud i
waith dalu. Bydd pob rhan o’r system fudd-daliadau’n newid a bydd y newidiadau’n
effeithio ar wahanol grwpiau o bobl mewn ffyrdd amrywiol.
O ran yr hawlwyr presennol, gallai rhai o’r newidiadau hyn olygu na fyddant mwyach
yn bodloni’r meini prawf cymhwysedd mwy cyfyngedig, felly bydd yn rhaid iddynt
addasu i newid mewn incwm neu daliadau budd-dal misol.
Bydd gweithredu’r diwygiadau lles yn dipyn o her i’r sector cyngor, Llywodraeth Cymru
ac awdurdodau lleol, o ran sut y byddwn yn gweithio gyda’n gilydd i gefnogi cleientiaid
a phreswylwyr. Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi cyfres o ddogfennau ymchwil i
effaith diwygio lles yng Nghymru
http://cymru.gov.uk/topics/socialjustice/publications/analysingreforms/?lang=cy.
Mae Cyngor ar Bopeth wedi gwneud rhywfaint o waith modelu galw sylfaenol fel rhan
o’i Raglen Diwygio Lles ar Gredyd Cynhwysol. Rydym yn disgwyl i’r galw gynyddu’n
sylweddol yn y tymor byr a chanolig a sefydlogi ar y lefel newydd pan fydd y
ddeddfwriaeth newydd yn dod i drefn (tua 2015/16). Mae’r ystadegau ar gyfer 2012/13
yn dangos cynnydd o 14% ar Adviceguide o’i gymharu â 2010/11, ac mae ymholiadau
wyneb yn wyneb yng Nghymru wedi cynyddu 30%. Rydym yn rhagweld rhagor o alw
am gyngor wyneb yn wyneb oherwydd cymhlethdod y pwnc a chan fod y cleientiaid
mor agored i niwed.
Ochr arall y “geiniog” fudd-daliadau yw dyledion a chyngor ariannol ac mae unrhyw
gynnydd yn y galw am fudd-daliadau lles yn cynhyrchu cynnydd tebyg yn y galw am
gyngor ariannol. Mae hyn ar adeg pan mae llawer o deuluoedd yn dal i deimlo
effeithiau’r dirywiad yn yr economi o ganlyniad i golli gwaith, cynnydd yng nghost
tanwydd ac ati. Mae cyfleusterau benthyca sy’n cael eu rheoli’n wael, ar ffurf
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benthyciadau diwrnod cyflog a benthycwyr arian didrwydded, yn cefnogi’r gred y bydd
y galw am gyngor yn y maes hwn yn cynyddu. Mae’r ystadegau ar gyfer 2012/13 yn
dangos cynnydd o 78% ar Adviceguide o’i gymharu â 2010/11, tra mae cyngor wyneb
yn wyneb wedi aros yn weddol sefydlog. Rydym yn rhagweld y bydd y galw’n
cynyddu’n sylweddol yn y tymor byr a’r tymor canolig, ychydig fisoedd ar ôl y gromlin
budd-daliadau lles o ran niferoedd.
Mae Age Cymru wedi bod yn edrych ar ymwybyddiaeth o ddiwygiadau lles. Mae wedi
gweld cynnydd sylweddol yn y baich gwaith ar gyfer pobl rhwng 50 oed ac oed
ymddeol y wladwriaeth. Mae’r adborth gan Bartneriaeth Age Cymru yn dangos mai un
o’r pryderon sydd gan bobl hŷn yw na fyddant yn gallu aros mewn cartref y maent yn ei
rentu.
Bydd newidiadau’r diwygiadau lles hefyd yn cael effaith ar gyngor ar ddigartrefedd a
materion tai wrth i bobl gael anhawster â chostau tai a theimlo effaith rheolau
tanddefnyddio, yr uchafswm budd-daliadau a newidiadau eraill. Mae’r ystadegau ar
gyfer 2012/13 yn dangos cynnydd o 36% ar Adviceguide o’i gymharu â 2010/11, ac
mae ymholiadau wyneb yn wyneb yng Nghymru wedi cynyddu 10%. Rydym yn disgwyl
i’r galw gynyddu’n sylweddol yn y tymor byr a chanolig i gyd-fynd â’r gromlin lles.
Yn unol ag argymhellion yr adolygiad hwn bydd angen i’r sector ymateb i ddiwygiadau
lles drwy:
• sicrhau cyllid a datblygu’r capasiti i ddarparu ar gyfer y cynnydd yn y galw;
• dylanwadu ar bolisi er mwyn cael y canlyniadau gorau i’r cyhoedd;
• diweddaru ffynonellau gwybodaeth a darparu offer ychwanegol i gefnogi’r broses
gynghori;
• cynhyrchu hyfforddiant i ddiwallu anghenion darparwyr;
• datblygu partneriaethau er mwyn lleihau dyblygu a chostau.
Mae Fforwm y Darparwyr Cyngor Annibynnol yn gofyn i Lywodraeth Cymru ddal i
ddilyn yr un trywydd er mwyn rhoi digon o gefnogaeth i wasanaethau cynghori yng
Nghymru gan y bydd hyn yn sicrhau bod cynifer o bobl ag sy’n bosibl yn cael
gwybodaeth gywir ac effeithiol am eu hawliau lles. Mae llawer o aelodau’r Fforwm yn
ymwneud â phrosiectau ataliol a rhagwelwn y bydd y gwaith hwn yn cynyddu yn y
dyfodol.

40

9 Polisi, ymgyrchoedd a gwaith ataliol
Canfu’r Adolygiad o Wasanaethau Cynghori y canlynol:
• Mae’r dystiolaeth a gesglir fel rhan o’r gwaith o ddarparu gwybodaeth a chyngor
yn cael ei defnyddio i roi adborth i lunwyr polisïau yn lleol ac yn genedlaethol;
• Mae’r dystiolaeth a gesglir yn cael ei defnyddio i geisio atal problemau a lleihau’r
galw am wasanaethau cyhoeddus.
Ymateb gan Fforwm y Darparwyr Cyngor Annibynnol
Ein nod yw sicrhau bod ein gwaith polisi yn canolbwyntio ar gleientiaid, yn cael ei
gefnogi gan ymchwil ac ymgyrchoedd effeithiol ac yn ymateb i anghenion lleol,
rhanbarthol a chenedlaethol yng Nghymru. Yn ddelfrydol, byddai’n werth cael swydd
polisi ym mhob ardal Llywodraeth Leol i gefnogi datblygiadau lleol a helpu i leihau’r
galw am gyngor. Gallai hyn gefnogi dolen adborth rhwng y rhwydweithiau lleol,
rhanbarthol a chenedlaethol. Mae’r grŵp profiad y cwsmer wedi argymell defnyddio
ymchwil yn cael ei harwain gan gymheiriaid er mwyn symud ymlaen â rhai o’r
casgliadau.
Rhan helaeth o waith darparwyr cyngor yw ymateb i fethiannau mewn systemau eraill,
o ganlyniad i oedi a brofir gan ddinasyddion neu o ganlyniad i brosesau gwael. Mae
gan aelodau’r rhwydwaith hanes maith o ddefnyddio polisi, ymgyrchoedd ac eiriolaeth i
nodi problemau posibl cyn i bolisïau gael eu rhoi ar waith neu ar ôl eu rhoi ar waith pan
fydd gan asiantaethau rôl allweddol i’w chwarae wrth fonitro effaith ac ati. Er enghraifft,
mae gwaith wedi bod yn cael ei wneud ar y cyd mewn cysylltiad â’r newidiadau i’r
Lwfans Cyflogaeth a Chymorth a’r asesiadau anabledd sy’n cael eu gwneud o
ganlyniad i’r newidiadau hyn. Gan fod newidiadau na chawsant eu hystyried yn ddigon
manwl (ym marn Fforwm y Darparwyr Cyngor Annibynnol) wedi cael eu rhoi ar waith,
yr her i’r sector cyngor yw cefnogi prosesau apelio ar gyfer pobl agored i niwed pan
maent wedi colli eu cyllid i wneud hynny.
Mae llawer o aelodau Fforwm y Darparwyr Cyngor Annibynnol yn ymwneud â gwaith
polisi ac mae nifer o enghreifftiau i’w gweld isod.
Mae gan Shelter Cymru dîm polisi sy’n gweithio gyda darparwyr tai lleol a
Llywodraeth Cymru er mwyn helpu i ddatblygu arferion da a chyfreithiau newydd.
Mae’r gwaith sydd wedi’i wneud yn ddiweddar yn cynnwys y canlynol:
• ymateb i’r ymgyngoriadau ar y Bil Tai a’r Papur Gwyn ar Rentu Cartrefi;
• aelodaeth o nifer o grwpiau datblygu strategaeth Llywodraeth Cymru;
• ymchwil i ffioedd afresymol asiantaethau gosod tai;
• ymchwil i effaith y dreth ystafell wely yng Nghymru.
Mae Gofal a Thrwsio Cymru wedi ymwneud â gwaith polisi yn ddiweddar ar y
canlynol:
• mynd i’r afael â thlodi
• tlodi tanwydd
• cynhwysiant digidol
• bil tai
• bil gwasanaethau cymdeithasol
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• strategaeth ar gyfer pobl hŷn ( Cam 3 )
Mae Age UK wedi ymwneud â gwaith polisi amrywiol yng Nghymru yn ystod y
blynyddoedd diwethaf gan gynnwys:
• ymwybyddiaeth o sgamiau;
• cludiant;
• cau toiledau cyhoeddus;
• canlyniadau diwygiadau lles;
• cydraddoldeb a hawliau dynol;
• newid i gymorth â’r dreth gyngor;
• bil gwasanaethau cymdeithasol a llesiant.
Mae Cartrefi Cymunedol Cymru wedi sefydlu ymgyrch ‘Mae Budd-daliadau yn
Newid’ gyda’r bwriad o gynyddu ymwybyddiaeth o’r newidiadau i fudd-daliadau gan
ganolbwyntio’n benodol ar gostau.
Mae gwaith prosiect meddwl trwy systemau Advice UK yng Nghaerdydd wedi arwain
at nifer o ganlyniadau polisi ar lefel leol. Mae dadansoddiad o’r gwasanaethau
cynghori presennol wedi nodi set o ffactorau sbarduno galw y gellir eu rhagweld. Mae
hyn yn ei dro wedi arwain at gyfleoedd i siarad â sefydliadau a all atal y galw hwn drwy
wella’r ffordd y maent yn casglu dyledion neu ddangos y ffordd i gleientiaid.
Mae Cyngor ar Bopeth Cymru wedi ymwneud â gwaith polisi yng Nghymru yn
ddiweddar yn amrywio o ymgyrchoedd ymwybyddiaeth cyhoeddus ac ymatebion i
ymgyngoriadau Llywodraeth Cymru a’r Cynulliad Cenedlaethol, i gymryd rhan mewn
gweithgorau sy’n helpu’r llywodraeth, a llywodraeth leol, i wneud newidiadau i’w
cynlluniau gweithredu ar gyfer ‘budd-daliadau’ newydd. Yn ogystal â chyfrannu at
waith sy’n ymwneud â’r Deyrnas Unedig, a gwaith ar y cyd â Shelter Cymru ar droi
pobl allan o’u tai er mwyn dial a thalu rhent a morgeisi, roedd y gwaith yn ymwneud â’r
canlynol:
• ymwybyddiaeth o sgamiau;
• tlodi cludiant;
• ymgyrch diwygio lles yn canolbwyntio ar newidiadau i fudd-dal tai ac effaith
diwygio lles gan gynnwys tystiolaeth i’r Pwyllgor Dethol ar Faterion Cymreig;
• gwella arferion asiantaethau gosod tai;
• cydraddoldeb a Hawliau Dynol;
• datblygu’r Gronfa Cymorth Dewisol;
• newidiadau i gymorth â’r Dreth Gyngor;
• effaith yr arferion asesu ar y Lwfans Cyflogaeth a Chymorth;
• effeithiolrwydd y Rhaglen Waith ac arferion yn ymwneud â’r trefniadau cosbi.
Mae canolfannau Cyngor ar Bopeth lleol hefyd yn ymwneud ag ymgyrchoedd polisi
lleol, er enghraifft:
• Gwaith ar barodrwydd lleol ar gyfer cynlluniau 'digidol yn ddiofyn' yr Adran Gwaith
a Phensiynau;
• Sefydlu polisïau ac arferion ‘Dyled Deg’ yr awdurdodau lleol a’r beilïaid a
ddefnyddir ganddynt;
• Gwaith i sefydlu Banciau Bwyd lleol.
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Mae’r rhwydwaith yn ymwybodol bod ganddo lawer iawn o ddata na wneir unrhyw
ddefnydd ohono i ddibenion ymgyrchu, a hynny’n aml oherwydd materion capasiti.
Mae Cyngor ar Bopeth yn cael ei ariannu gan lywodraeth y Deyrnas Unedig i wneud
gwaith polisi ar ran dinasyddion a chleientiaid yng Nghymru. Mae gwaith partneriaeth
rhwng Cyngor ar Bopeth a Shelter Cymru6 yn dangos beth y gellir ei wneud drwy
wneud gwaith polisi ar y cyd, a gall dod â data at ei gilydd fod yn fuddiol iawn. Mae
angen pennu costau llawn y gwaith o ddadansoddi data yn enwedig pan fo’r gwaith yn
cael ei wneud gan wahanol asiantaethau.
Mae angen i ymchwil nodi’n glir sut y mae cyngor yn cyfrannu tuag at ymdrechion
ehangach i fynd i’r afael â thlodi ac anfantais. Er mwyn gwneud hyn, mae angen i ni
gael gwell dealltwriaeth o effaith hirdymor cyngor a sut y mae’n rhan o agenda atal /
lleihau methiant hirdymor. Mae Fforwm y Darparwyr Cyngor Annibynnol yn credu mai’r
ffordd orau o wneud hyn fyddai drwy bartneriaethau go iawn rhwng llunwyr polisïau,
comisiynwyr/arianwyr a darparwyr gwasanaethau. Gan fod capasiti asiantaethau ar
lawr gwlad yn debygol o fod yn gyfyngedig, a chan y bydd pwysau tebyg ar
arianwyr/comisiynwyr, credwn mai’r ffordd orau o flaenoriaethu gwaith polisi yw drwy
edrych ar y galw presennol.
Mae gwahanol aelodau o Fforwm y Darparwyr Cyngor Annibynnol wedi cyrraedd
gwahanol gamau o ran cyfrannu tuag at hyfforddiant proffesiynol yng Nghymru i
leihau’r pwysau ar wasanaethau cynghori am gyngor cyffredinol.
Gall polisi ac ymgyrchoedd ganolbwyntio ar nifer o ddulliau gweithredu gan gynnwys:
• Dadansoddi ystadegau;
• Gwrando ar lais y cleient;
• Atal problemau a lleihau’r galw;
• Arbenigedd polisi ac adborth;
• Datblygu dulliau megis gwaith AdviceUK ar feddwl drwy systemau.7
Wrth amcangyfrif cost gweithgaredd polisi ac ymchwil mae ei effaith yn bwysig iawn.
Mae llawer o newidynnau i’w hystyried wrth amcangyfrif cost gwaith polisi ond mae
swydd polisi ar y brif raddfa’n costio tua £50,000. Gall cost cynhyrchu adroddiad
ymchwil amrywio’n fawr gan ddibynnu er enghraifft faint o adnoddau newydd sydd eu
hangen, ond ni ddylid ystyried bod cyfartaledd o £10,000 yr allbwn yn ormod.
Mae angen gwneud gwaith dadansoddi polisi ac ymgyrchu ar lefel leol, rhanbarthol a
chenedlaethol. Er bod Cyngor ar Bopeth yn cael rhywfaint o arian gan yr Adran
Busnes, Arloesedd a Sgiliau, mae aelodau eraill o’r Fforwm yn cael grantiau gan ystod
eang o arianwyr. Gellid dadlau mai’r trywydd y dylid ei ddilyn yw datblygu systemau
sy’n gallu casglu data y gellir eu cymharu o bob cwr o Gymru a’u dadansoddi gyda’i
gilydd. Wrth gwrs, byddai angen digon o adnoddau i wneud hyn. Nid yw’r gwaith hwn
yn cael ei ariannu ar hyn o bryd, ac eithrio mewn ambell enghraifft lle defnyddir cyllid
untro neu ychydig o adnoddau gan awdurdod lleol.

6
7

Wales on a financial knife edge, (2013), Cyngor ar Bopeth Cymru a Shelter Cymru
http://www.adviceuk.org.uk/systems-thinking/
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Atodiad A
Aelodau Fforwm y Darparwyr Cyngor Annibynnol
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cynghrair Gwasanaethau Cynghori – www.asauk.org.uk
AdviceUK - www.adviceuk.org.uk
Age Connects Cymru - www.ageconnectswales.org.uk
Age Cymru - www.ageuk.org.uk/cymru
Gofal a Thrwsio - www.careandrepair.org.uk
Cyngor ar Bopeth Cymru – www.adviceguide.org.uk/wales
Cartrefi Cymunedol Cymru - www.chcymru.org.uk
Ffederasiwn Canolfannau’r Gyfraith - www.lawcentres.org.uk
Cymdeithas y Cyfreithwyr yng Nghymru - www.lawsociety.org.uk
Macmillan - www.macmillan.org.uk
Grŵp Ymarferwyr Cymorth Cyfreithiol - www.lapg.co.uk
RNIB - www.rnib.org.uk
Shelter Cymru - www.sheltercymru.org.uk
SNAP Cymru - www.snapcymru.org
Tŷ Arian – www.tyarian.co.uk
Cynghorwyr Hawliau Lles Cymru - www.nawra.org.uk
Cyngor Ffoaduriaid Cymru - www.welshrefugeecouncil.org

Sylwedyddion
• Anabledd Cymru - www.disabilitywales.org
• Gwasanaeth Cynghori Ariannol - www.moneyadviceservice.org.uk
• Y Comisiynydd Pobl Hŷn - www.olderpeoplewales.com
• Y Gronfa Loteri Fawr - www.biglotteryfund.org.uk
• Y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol - www.equalityhumanrights.com
• Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru - www.wlga.gov.uk
Disgrifiad o’r Aelodau sy’n Cynrychioli Rhwydweithiau
Cynghrair Gwasanaethau Cynghori
Y Cynghrair Gwasanaethau Cynghori yw’r corff ambarél ar gyfer gwasanaethau
cynghori annibynnol yn y Deyrnas Unedig. Mae ein rhwydweithiau o sefydliadau
dielw’n cynnig cyngor a chymorth yn ymwneud â’r gyfraith, mynediad at wasanaethau
a materion cysylltiedig.
Mae’r Cynghrair yn hyrwyddo’r gwaith o ddatblygu gwasanaethau cynghori o safon a
chydweithrediad rhwng sefydliadau cynghori. Rydym yn darparu fforwm i aelodau ac
yn gwneud gwaith polisi ar eu rhan, gan gynnwys ymateb i gynlluniau gan y
llywodraeth sy’n ymwneud â chyngor. Mae’r Cynghrair wedi ymrwymo i gynnal a
datblygu Marc Ansawdd Cyngor.
Cyngor ar Bopeth (Cyngor ar Bopeth Cymru)
Mae’r gwasanaeth Cyngor ar Bopeth yn helpu pobl i ddatrys eu problemau. Fel y
darparwr cyngor mwyaf yn y Deyrnas Unedig gallwn ymdrin â phroblemau o unrhyw
fath, gan unrhyw un, yn amrywio o faterion dyled a chyflogaeth i faterion defnyddwyr a
thai, a phopeth arall.
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Mae canolfannau Cyngor ar Bopeth yn darparu gwasanaethau cyngor o dros 3,300 o
leoliadau cymunedol yng Nghymru a Lloegr, yn cael eu rhedeg gan 338 o elusennau
unigol. Cyngor ar Bopeth yw’r corff cenedlaethol ar gyfer y canolfannau ac mae’n
elusen gofrestredig drwy ei hawl ei hun. Gyda’n gilydd rydym yn ffurfio gwasanaeth
Cyngor ar Bopeth. O’r 28,500 o bobl sy’n gweithio i’r gwasanaeth, mae dros 22,000
ohonynt yn wirfoddolwyr a bron i 6,500 yn staff cyflogedig.
Drwy’r hyfforddiant, y systemau gwybodaeth a’r cymorth gweithredol y mae’n ei
ddarparu, mae Cyngor ar Bopeth yn galluogi canolfannau i ddarparu cyngor o’r safon
uchaf i drigolion lleol. Yn eu tro, mae tystiolaeth cleientiaid a gyflwynir gan
ganolfannau’n tynnu sylw Cyngor ar Bopeth at yr holl broblemau y mae angen gwneud
rhywbeth yn eu cylch ar lefel genedlaethol.
Mae gwasanaeth Cyngor ar Bopeth yn cynnig gwybodaeth a chyngor drwy
wasanaethau wyneb yn wyneb, ffôn ac ebost, ac ar-lein drwy Adviceguide.org.uk. Yn
ogystal â gweithio o’u safleoedd ar y stryd fawr, mae canolfannau Cyngor ar Bopeth yn
cynnig cyngor wyneb yn wyneb o leoliadau eraill gan gynnwys canolfannau
cymunedol, meddygfeydd, llysoedd a charchardai er mwyn gwneud yn siŵr bod pobl
yn gallu cael cyngor pan maent ei angen fwyaf.
Rydym yn ceisio darparu’r cyngor y mae ar bobl ei angen ar gyfer y problemau y
maent yn eu hwynebu a gwella’r polisïau a’r arferion sy’n effeithio ar fywydau pobl.
Rydym yn darparu cyngor di-dâl, annibynnol, cyfrinachol a diduedd i bawb ynglŷn â’u
hawliau a’u cyfrifoldebau. Rydym yn gwerthfawrogi amrywiaeth, yn hyrwyddo
cydraddoldeb ac yn herio gwahaniaethu.
AdviceUK
AdviceUK yw rhwydwaith cefnogi mwyaf y Deyrnas Unedig ar gyfer canolfannau
cynghori di-dâl ac annibynnol. Ffurfiwyd AdviceUK yn 1979 fel Ffederasiwn y
Canolfannau Cynghori Annibynnol (FIAC). Ar hyn o bryd mae 24 o sefydliadau yn
aelodau o’r rhwydwaith yng Nghymru. Maent yn amrywio o sefydliadau sy’n darparu
gwasanaethau cyngor ynglŷn â lles cymdeithasol yn unig, i sefydliadau sy’n darparu
gwasanaethau cynghori ochr yn ochr â chefnogaeth arall i gymunedau a grwpiau
penodol o gleientiaid. Mae pob un o’n haelodau’n rhannu ymrwymiad cyffredin i gyngor
di-dâl ac annibynnol, a gwerth y cyngor hwnnw er mwyn creu cymdeithas sifil gref a
llewyrchus, lle mae hawliau’n cael eu parchu a lle gall pobl gyflawni eu potensial yn
llawn.
Age Cymru
Age Cymru yw’r elusen genedlaethol ar gyfer pobl hŷn yng Nghymru, a’n gweledigaeth
yw byd lle mae pobl hŷn yn ffynnu. Mae’r gwaith hwn yn cynnwys hyrwyddo hawliau ac
anghenion pobl hŷn, ac mewn partneriaeth ag Age UK, darparu Cyngor Age UK.
Gwasanaeth ffôn di-dâl, cyfrinachol yw UK Advice ar gyfer pobl hŷn, eu teulu, eu
ffrindiau, gofalwyr a gweithwyr proffesiynol ym mhob cwr o Brydain. Mae’r gwasanaeth
yn cynnig ystod gynhwysfawr o ganllawiau a thaflenni ffeithiau sydd ar gael am ddim
drwy eu harchebu neu drwy’r rhyngrwyd, ac sy’n darparu atebion i lawer o gwestiynau
ynglŷn â materion sy’n effeithio ar bobl sydd dros 50 oed.

45

Rydym yn cefnogi ac yn cynorthwyo rhwydwaith o bartneriaid Age Cymru lleol sy’n
darparu gwasanaethau lleol gwerthfawr ym mhob cwr o Gymru, gan gynnwys darparu
gwybodaeth a chyngor wyneb yn wyneb mewn swyddfeydd lleol neu yn ystod
ymweliadau cartref.
Mae Age Cymru yn rhan o rwydwaith Age UK, sy’n cynnwys Age NI ac Age Scotland.
Gyda’i gilydd, y rhwydwaith ac Age UK Advice yw’r sefydliad mwyaf ym Mhrydain sy’n
darparu gwybodaeth sydd wedi’i chynllunio’n benodol i ddiwallu anghenion pobl hŷn ac
yn 2012 cyrhaeddodd dros bum miliwn o bobl.
Age Connects Cymru
Mae Age Connects Cymru yn cynnwys 5 sefydliad â chyfansoddiad annibynnol sy’n
gwasanaethu’r ardaloedd a ganlyn:
• Age Connects Caerdydd a Bro Morgannwg
• Age Concern Connects Morgannwg (Rhondda Cynon Taf, Pen-y-bont ar Ogwr a
Merthyr Tudful)
• Age Connects Torfaen
• Age Connects Canol Gogledd Cymru (Conwy a Sir Ddinbych)
• Age Connects Gogledd-ddwyrain Cymru (Wrecsam a Sir y Fflint)
Mae Age Connects Cymru yn bodoli er mwyn newid agweddau at heneiddio a thrwy
hynny wella bywydau pobl. Gwneir hyn drwy wrando ar farn pobl hŷn a defnyddio’r farn
hon i helpu i newid barn cymdeithas am oed, lle mae’r cyfnod henoed hŷn yn cael ei
ystyried yn gyfnod yr un mor werthfawr ag unrhyw gyfnod arall yn ein bywydau.
Rhwydwaith Canolfannau’r Gyfraith
Rhwydwaith Canolfannau’r Gyfraith yw’r corff aelodaeth, a sefydlwyd yn 1978, i
gefnogi, datblygu a chynrychioli’r rhwydwaith o dros 50 o Ganolfannau’r Gyfraith yng
Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon. Practisau cyfreithiol dielw yw Canolfannau’r
Gyfraith. Maent wedi eu sefydlu yn y gymuned, ac maent yn darparu cyngor cyfreithiol
arbenigol annibynnol a chynrychiolaeth ym meysydd cyfraith lles cymdeithasol gan
gynnwys tai, cyflogaeth, gofal cymunedol, dyledion, hawliau lles, gwahaniaethu,
addysg, mewnfudo a lloches. Mae Canolfannau’r Gyfraith yn cael eu staffio gan
gyfreithwyr a gweithwyr achos profiadol, ac maent wedi ymrwymo i fynd i’r afael ag
amddifadedd a gwahaniaethu. Maent yn targedu eu gwasanaethu tuag at y bobl fwyaf
bregus sydd dan yr anfantais fwyaf, a'r llynedd rhoddwyd cymorth i dros 120,000 o
bobl. Mae Rhwydwaith Canolfannau’r Gyfraith, drwy waith Canolfannau’r Gyfraith sy’n
aelodau ohono, yn brwydro dros gymdeithas deg a chyfartal lle mae hawliau pawb yn
cael eu gwerthfawrogi, eu hamddiffyn a’u diogelu.
WRAC
Cynghorwyr Hawliau Lles Cymru (WRAC) yw’r corff sy’n cynrychioli pobl sy’n gweithio
yn y sector cyngor ynglŷn â hawliau lles a budd-daliadau yng Nghymru. Nod WRAC
yw:
• herio, dylanwadu a gwella polisi a deddfwriaeth hawliau lles;
• sicrhau ymwybyddiaeth o WRAC fel llais cenedlaethol pobl sy’n gweithio yn y
sector cyngor ynglŷn â hawliau lles a budd-daliadau yng Nghymru.
I’r perwyl hwn, amcanion WRAC yw:
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• adeiladu rhwydwaith cenedlaethol cryf o gynghorwyr hawliau lles o bob sector
yng Nghymru;
• ceisio dylanwadu ar gynigion y llywodraeth a deddfwriaeth sy’n bodoli’n barod
drwy ddefnyddio arbenigedd ein haelodau;
• nodi a rhannu arferion da a hyrwyddo arferion gwrth-wahaniaethol;
• cynnig cefnogaeth i bawb a darparu fforwm ar gyfer trafodaeth;
• hwyluso gweithdai dysgu a dosbarthu gwybodaeth;
• adnabod a herio deddfwriaeth wahaniaethol;
• hyrwyddo materion hawliau lles ac annog trefniadau effeithiol ar gyfer gweithio
mewn partneriaeth;
• sefydlu cysylltiadau â Llywodraeth Cymru a chyrff eraill er mwyn hyrwyddo
ymwybyddiaeth o faterion sy’n berthnasol i’r sector cyngor a dylanwadu ar
ddatblygiad polisi cymdeithasol.
Mae WRAC yn cynnal cyfarfodydd chwarterol ar gyfer Cymru gyfan â siaradwyr,
gweithdai a sesiynau cyfnewid gwybodaeth, ac erbyn hyn mae’n cofnodi ac yn dyfarnu
datblygiad proffesiynol parhaus i’r rhai sy’n bresennol. Mae’n ymateb i ymgyngoriadau
yng Nghymru ac yn y Deyrnas Unedig ac yn tynnu sylw cyrff priodol at faterion sy’n
peri pryder. Cynrychiolir WRAC ar nifer o gyrff lleol a chenedlaethol yng Nghymru. Mae
ganddo fforwm electronig ar gyfer aelodau, sy’n gweithredu fel cylch trafod ac fel storfa
ar gyfer deunydd amrywiol.
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Atodiad B
Cyllid Llywodraeth Cymru
Mae’r £1.8 miliwn o gyllid ychwanegol yn dod o wahanol ffrydiau ariannu:
• £800,000 o’r gronfa Cymunedau yn Gyntaf a Chynhwysiant Ariannol er mwyn
datblygu cymunedau cryf drwy ddarparu cyngor cyffredinol ac arbenigol sy’n
diwallu angen am gyngor a nodwyd yn lleol;
• £105,000 gan yr Is-adran Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant i gefnogi
cyngor arbenigol ar wahaniaethu yng Nghymru;
• £967,000 o gyllideb drosfwaol Cymunedau a Threchu Tlodi i’w ryddhau i
wasanaethau rheng flaen amrywiol, ac er mwyn datblygu’r ymateb tymor hwy i’r
adolygiad.
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Atodiad C
Diffiniadau o gyngor8
Mae’r adolygiad9 yn defnyddio termau cytunedig ar gyfer y sector cyngor a amlinellwyd
yn ‘Definitions to help you understand the advice sector’ a gynhyrchwyd fel rhan o
brosiect y Cynghrair Gwasanaethau Cynghori, Working Together for Advice, a
ariannwyd gan y Gronfa Loteri Fawr. Mae’r diffiniadau cytunedig sy’n berthnasol i’r
adolygiad i’w gweld isod.
Cyfraith Lles Cymdeithasol
Mae Cyfraith Lles Cymdeithasol yn cyfeirio at y categorïau hynny o’r gyfraith sy’n
ymwneud â hawl i fudd-daliadau’r wladwriaeth a budd-daliadau tai; rheoli dyledion
personol a busnes; hawliau gweithiwr yn y gwaith a threfniadau gwneud iawn pan fo
rhywun wedi cael ei drin yn annheg; a mynediad at ofal a chymorth priodol i bobl sydd
â phroblemau iechyd penodol. Yn y sector cyngor dielw, rhoddir cyngor i’r cyhoedd yn
aml ar y mathau neu’r ‘categorïau’ a ganlyn ym maes cyfraith lles cymdeithasol:
•
•
•
•
•

Budd-daliadau lles;
Dyledion;
Tai;
Cyflogaeth;
Gofal cymunedol.

Mae rhai gwasanaethau cynghori hefyd yn rhoi cyngor ar faterion fel addysg, teulu a
defnyddwyr. Gall cyfraith mewnfudo a lloches gael ei hystyried yn gyfraith lles
cymdeithasol hefyd.
Cyngor annibynnol
Mae darparwr cyngor yn darparu cyngor annibynnol lle mae’n gallu gweithredu’n gwbl
annibynnol er budd y cleient yn unig.
Cyngor cyfreithiol
Yn y sector dielw, mae cyngor ar faterion cyfraith lles cymdeithasol yn cael ei roi yn
aml gan gynghorwyr, cyflogedig neu wirfoddol. Nid oes gan y bobl hyn gymwysterau
cyfreithiol ac efallai nad ydynt yn ystyried eu hunain fel rhai sy’n rhoi cyngor
“cyfreithiol” yn syml iawn oherwydd nad oes ganddynt wybodaeth fanwl neu
hyfforddiant ym maes cyfraith lles cymdeithasol neu gyfraith achosion. Fodd bynnag,
mae unrhyw gyngor sy’n ymwneud â dehongli sut y mae’r gyfraith yn berthnasol i
broblem benodol cleient neu i amgylchiadau penodol yn gyngor cyfreithiol.
Gwasanaethau Gwybodaeth
Mae gwasanaethau gwybodaeth yn disgrifio gwasanaethau sy’n rhoi i gleientiaid y
wybodaeth y maent ei hangen er mwyn gwybod mwy a gwneud mwy ynglŷn â’u
sefyllfa. Gall gynnwys gwybodaeth am hawliau, polisïau ac arferion; ac am

8

Cynghrair Gwasanaethau Cynghori, Definitions to help you understand the advice sector, Mawrth 2011, ar gael
i’w lwytho i lawr o http://www.asauk.org.uk/fileLibrary/pdf/Common_Definitions_Guidance_Mar2011.pdf.
9
Adolygiad o Wasanaethau Cynghori, Mai 2013, t5.
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wasanaethau ac asiantaethau cenedlaethol a lleol. Cyfrifoldeb y cleient yw cymryd
camau pellach.
Gwasanaethau Cynghori (cyngor cyffredinol)
Mae gwasanaethau cynghori’n disgrifio gwasanaethau sy’n diagnosio problem
gyfreithiol y cleient ac unrhyw faterion cyfreithiol cysylltiedig; yn nodi deddfwriaeth
berthnasol ac yn penderfynu sut y mae’n berthnasol i amgylchiadau penodol cleient,
gan gynnwys nodi goblygiadau a chanlyniadau unrhyw gamau a rhesymau dros
gymryd camau; yn darparu gwybodaeth am faterion sy’n berthnasol i’r broblem, megis
cyngor ynglŷn â’r camau nesaf; ac yn nodi erbyn pryd y mae’n rhaid gweithredu er
mwyn sicrhau hawliau cleient.
Cyngor â Gwaith Achos
Yn disgrifio gwasanaethau sy’n cynnwys holl elfennau gwasanaeth cynghori a restrwyd
yn barod, a hefyd yn cynnwys gweithredu ar ran y cleient er mwyn symud yr achos yn
ei flaen. Gallai gynnwys negodi ar ran y cleient gyda thrydydd partïon dros y ffôn, drwy
lythyr neu wyneb yn wyneb. Bydd yn golygu bod y darparwr cyngor yn gyfrifol am
unrhyw waith dilynol.
Cyngor Arbenigol
Mae’n disgrifio gwasanaethau lle mae’r cynghorydd neu’r gwasanaeth yn ei
gyfanrwydd yn ymwneud â chynghori a gwaith achos ar lefel lle mae angen
gwybodaeth fanwl iawn o’r gyfraith a chyfraith achosion. Fel arfer, mae hyn yn golygu
bod y cyngor yn cael ei roi gan gynghorwyr sydd â’r lefelau angenrheidiol o wybodaeth
ac arbenigedd i gynrychioli cleientiaid drwy’r llys neu dribiwnlys.
Gallai gynnwys:
• cynrychioli ac ymgyfreitha: gweithredu ar ran cleient a’i gynrychioli mewn
gwrandawiadau llys a thribiwnlys e.e. paratoi a chyflwyno cyflwyniadau
ysgrifenedig a llafar mewn gwrandawiadau mewn Tribiwnlysoedd Cyflogaeth a
Thribiwnlysoedd Apêl Nawdd Cymdeithasol, yn y Llys Sirol ac yn yr Uchel Lys;
• cais i lys uwch neu dribiwnlys (er enghraifft, am Adolygiad Barnwrol), a
chyfarwyddo arbenigwyr – megis bargyfreithwyr – i gynrychioli cleientiaid mewn
gwrandawiadau yn yr Uchel Lys, mewn Llys Apêl neu mewn Tribiwnlys Apêl
Cyflogaeth;
• negodi gyda’r ochr arall mewn anghydfod neu â thrydydd partïon perthnasol e.e.
negodi gyda’r cyflogwr ac ACAS mewn mater cyflogaeth; gyda chredydwr mewn
mater cymhleth yn ymwneud â dyled.
Eiriolaeth
Defnyddir y term hwn yn y sector cyngor i ddisgrifio lefel o wasanaeth a ddarperir gan
yr asiantaeth gynghori i’w chleientiaid h.y. negodi gyda thrydydd partïon a chynrychioli
mewn tribiwnlys ac achos llys. Mae hefyd wedi dechrau cael ei ddefnyddio gan
arianwyr yn y Deyrnas Unedig i ddisgrifio gwaith polisi cymdeithasol. Yn aml iawn bydd
asiantaethau sy’n darparu cyngor yn disgrifio eu gweithgareddau fel “eiriolaeth” lle
maent yn cynorthwyo cleient i gael cyfiawnder drwy gymryd camau ar ei ran yn unol â’r
diffiniadau o ‘gyngor’, ‘cyngor arbenigol’ neu ‘waith achos arbenigol’, e.e. cynrychioli
cleient mewn gwrandawiad llys neu dribiwnlys. Dylid nodi ein bod yn defnyddio
gwahanol ddiffiniad o eiriolaeth i’r hyn a ddefnyddir ym maes iechyd meddwl, anabledd
dysgu a gwasanaethau plant.
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Mae eiriolaeth yn golygu cymryd camau i helpu pobl i ddweud beth maent eisiau ei
ddweud, sicrhau eu hawliau, cynrychioli eu buddiannau a chael y gwasanaethau y
maent eu hangen. Mae eiriolwyr a chynlluniau eiriolaeth yn gweithio mewn
partneriaeth â’r bobl y maent yn eu cefnogi ac yn cymryd eu hochr. Mae eiriolaeth yn
hyrwyddo cynhwysiant cymdeithasol, cydraddoldeb a chyfiawnder cymdeithasol10.

10

Codwyd hyn o’r Siarter Eiriolaeth sydd wedi cael ei mabwysiadu gan y rhan fwyaf o’r asiantaethau eiriolaeth.
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Atodiad D
Argymhellion, costau ac amserlenni
Darparu cyngor
Mae’r costau a ganlyn yn seiliedig ar dybiaeth y bydd y ffrydiau ariannu presennol yn
parhau’n sefydlog o leiaf yn 2014/15. Os na fydd hynny’n digwydd bydd angen
ailedrych ar y cynigion hyn. Mae’r rhain felly’n seiliedig ar y disgwyliad y bydd y
dyfarniadau sydd wedi eu cytuno ar hyn o bryd gan Lywodraeth Cymru, llywodraeth
leol ac arianwyr eraill yn cael eu cario drosodd i 2014/15. Bydd angen monitro hyn ac
rydym yn cynnig bod y rhwydwaith cenedlaethol newydd yn ysgwyddo’r cyfrifoldeb am
gasglu’r wybodaeth hon ynghyd.
Nid yw’r amserlen wedi caniatáu i ni wneud dadansoddiad cyflawn o'r cyllid a
dderbynnir ar hyn o bryd gan bob asiantaeth. Defnyddiwyd dadansoddiad o’r £4.2m o
gyllid a gollwyd rhwng 2012/13 a 2013/14 fel sail i’r cynigion.
Gwybodaeth a chyngor sydd ar gael i’r cyhoedd
Gwybodaeth ar y We
Disgwylir y bydd y rhai sy’n cynhyrchu gwefannau ar hyn o bryd yn dal i gael cyllid sail
er mwyn i’r gwefannau barhau. Mae’r newidiadau sy’n digwydd yn gyflym ym maes
deddfwriaeth a rheoliadau sy’n ymwneud yn benodol â Chymru, ynghyd â’r angen am
fwy o waith cyfieithu i’r Gymraeg, yn debygol o arwain at gost ychwanegol a fydd yn
cynnwys cyfraniad tuag at gostau cyfieithu rheolaidd a chost ychwanegol Swyddog
Gwybodaeth 0.5 er mwyn sicrhau bod gwybodaeth sy’n ymwneud yn benodol â
Chymru yn gywir ac yn gyfredol o hyd.
Ar unwaith
Hyd at £100,000 y flwyddyn
Bydd angen rhoi ystyriaeth bellach i’r nod o sicrhau porth cyffredin ar y we yn y
dyfodol.
Yn ystod 2014/15 Anhysbys
Cyngor ebost/apiau
Rydym yn cynnig disgwyl am y gwaith a fydd yn cael ei wneud gan Cyngor ar Bopeth i
ymchwilio i ddulliau darparu a chostau mynediad effeithiol at ebost i bawb cyn cymryd
unrhyw gamau pellach ynglŷn â hyn.
Yn ystod 2015/16 Anhysbys
Ffôn
• Mynediad a gwybodaeth gychwynnol
Mae rhan helaeth o’r gwaith darparu eisoes yn cael ei ariannu dan y trefniadau
presennol ond nid oes digon o ddarpariaeth ar gyfer y galw. Mae ar Adviceline Cymru
angen rhagor o arian er mwyn sefydlu’r hyn sy’n gyfwerth â 5 asesydd cyflogedig er
mwyn bodloni’r galw presennol a chael arian ar gyfer y ganolfan alwadau fechan pan
fydd cyllid gan y sector preifat yn dod i ben ym mis Mawrth 2014.
Ar unwaith
Hyd at £200,000 y flwyddyn
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Mae angen gwneud rhagor o waith er mwyn canfod a ddylid cael un porth ffôn ar gyfer
y sector cyngor ehangach yn y dyfodol.
Yn ystod 2015/16 Anhysbys
• Gwaith achos a chyngor arbenigol
Mae’r ddarpariaeth ar raddfa fach ar hyn o bryd ac yn dameidiog. Mae rhai
sefydliadau’n gallu ymateb i hyn yn fwy na’i gilydd. Mae’r gwaith ymchwil a
wnaethpwyd gan Cyngor ar Bopeth yn dangos y gallai tua 30% o’r gwaith sy’n cael ei
ddechrau dros y ffôn gael ei wneud drwy alwad yn ôl i roi cyngor â gwaith achos. Gallai
hyn olygu tua 36,000 o achosion ledled Cymru ac mae angen y gwaith er mwyn
lleihau’r galw cynyddol am gyngor wyneb yn wyneb.
Yn ystod 2014/15 Hyd at £500,000 y flwyddyn
Cyngor wyneb yn wyneb
• Mynediad a gwybodaeth gychwynnol
Mae’r ddarpariaeth hon yn cael ei hariannu ar hyn o bryd dan y grantiau craidd i’r
sector ac er ein bod yn ymwybodol o angen nad yw’n cael ei ddiwallu nid ydym yn
costio hyn ar wahân i’r gwasanaethau cyngor cyffredinol.
• Cyngor cyffredinol
Mae’r ddarpariaeth hon yn cael ei hariannu ar hyn o bryd dan y grantiau craidd i’r
sector. Gan gymryd y bydd y rhain yn parhau roedd cyfanswm yr arian gan arianwyr
allanol ar gyfer cyngor cyffredinol a gollwyd eleni yn £140,000.
Er mwyn cadw’r cyflenwad presennol ar yr un lefel - £140,000 y flwyddyn
• Cyngor â gwaith achos
Mae’r ddarpariaeth hon yn cael ei hariannu’n bennaf ar hyn o bryd dan grantiau craidd
a grantiau eraill i’r sector. Gan gymryd y bydd y rhain yn parhau roedd cyfanswm yr
arian gan arianwyr allanol ar gyfer cyngor â gwaith achos a gollwyd eleni yn £417,000.
Er mwyn cadw’r cyflenwad presennol ar yr un lefel - £417,000 y flwyddyn
• Cyngor arbenigol
Mae’r ddarpariaeth hon wedi cael ei hariannu yn y gorffennol gan Lywodraeth Cymru,
llywodraeth leol ac i raddau helaeth drwy’r Comisiwn Gwasanaethau Cyfreithiol. Gan
gymryd bod y cyllid hwn yn parhau, ar wahân i gyfraniad y Comisiwn Gwasanaethau
Cyfreithiol a fydd gryn dipyn llai yn y dyfodol, roedd y cyllid gan arianwyr allanol ar
gyfer cyngor arbenigol a gollwyd eleni yn £2,800,000. Gellir ei briodoli fel a ganlyn:
£213,000 gwahaniaethu; £312,000 tai, £358,000 addysg, mewnfudo a lloches
£168,000 a £1,749,000 dyledion a budd-daliadau lles.
Er mwyn cadw’r cyflenwad presennol ar yr un lefel (ar wahân i wahaniaethu) £2,587,000 y flwyddyn
Mae cyngor ar wahaniaethu’n cael ei nodi fel gwasanaeth penodol a hanfodol nad oes
unrhyw gyllid craidd na chyllid gwaith achos wedi’i nodi ar ei gyfer y flwyddyn nesaf.
Cynigir bod angen buddsoddiad ychwanegol er mwyn diwallu’r angen cynyddol a
datblygu darpariaeth ranbarthol sy’n cael ei chydgysylltu’n genedlaethol yn unol â’r
arbenigedd pwnc presennol yng Ngogledd a De Cymru.
Ar unwaith
£400,000 y flwyddyn
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• Ymweliadau cartref
Mae’r ddarpariaeth hon yn cael ei hariannu ar hyn o bryd dan y grantiau presennol i’r
sector ond rydym bron yn sicr nad yw’n cael ei nodi’n benodol yn y grantiau hyn.
Nodwyd swm o £82,000 fel swm a gollwyd ar gyfer gwasanaethau ymweliadau cartref
gan yr RNIB. Mae cais wedi’i wneud am gyllid am 3 blynedd ond nid yw’r canlyniad
wedi’i gyhoeddi eto.
D.S. Mae nifer o sefydliadau wedi cyfeirio at golli cyllid ar gyfer darpariaeth a oedd yn
darparu cyngor ar bob lefel a golyga hyn fod y sector wedi colli tua £718,000 o gyllid.
Er mwyn cadw’r cyflenwad presennol ar yr un lefel - £718,000 y flwyddyn
Ymgyrchoedd polisi
Yn gyffredinol, nid yw dadansoddi polisi ar lefel leol yn cael ei ariannu ar hyn o bryd ac
eithrio drwy ddefnyddio adnoddau craidd. Er mwyn dod â data cymharol at ei gilydd a
chaniatáu dylanwad lleol effeithiol mae’n debyg y bydd y rhwydweithiau lleol yn nodi
adnoddau lleol ychwanegol.
Yn ystod 2014/15 Anhysbys
Gwaith ataliol
Mae’r gwaith gallu ariannol yn cael ei ariannu ar hyn o bryd gan ystod o arianwyr tymor
byr. Mae’r rhain yn aml yn arianwyr sector preifat neu’n ymddiriedolaethau. Cynigir y
dylid cysylltu â’r Fforwm Gallu Ariannol er mwyn gwneud arolwg o’r sefyllfa bresennol
a’r sefyllfa yn y dyfodol.
Yn ystod 2014/15 Anhysbys
Cefnogaeth i gynghorwyr
Mynediad ar y we at wybodaeth gywir sy’n cael ei diweddaru
Ar hyn o bryd mae sefydliadau’n cael arian i wneud hyn drwy eu cyllid craidd. Mae’r
newidiadau sy’n digwydd yn gyflym ym maes deddfwriaeth a rheoliadau sy’n ymwneud
yn benodol â Chymru, ynghyd â’r angen am fwy o waith cyfieithu i’r Gymraeg, yn
debygol o arwain at gost ychwanegol a fydd yn cynnwys cyfraniad tuag at gostau
cyfieithu rheolaidd a chost ychwanegol Swyddog Gwybodaeth 0.5 er mwyn sicrhau
bod gwybodaeth sy’n ymwneud yn benodol â Chymru yn gywir ac yn gyfredol o hyd.
Ar unwaith
£44,000 y flwyddyn
Cefnogaeth arbenigol
Er mwyn galluogi gwirfoddolwyr a gweithwyr cyngor cyffredinol a gwaith achos i roi
cefnogaeth gywir ac effeithiol i gleientiaid mae angen gwasanaeth cefnogaeth
arbenigol a hyfforddiant. Efallai fod bylchau eraill yn y cyflenwad ond y gwendid amlwg
yw’r angen am wasanaeth cymorth tai arbenigol i gynghorwyr.
Ar unwaith
£130,000 y flwyddyn
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Argymhellion Eraill
Profiad cwsmeriaid
Nododd yr ymchwil i brofiad cwsmeriaid bod angen rhagor o ymchwil gan ddefnyddio
dull ymchwilydd yn cael ei arwain gan gymheiriaid i edrych ar ddichonoldeb y
Galwadau hyn i Weithredu.
Yn ystod 2014/15 Anhysbys
Cefnogi a hyrwyddo rhwydweithiau cyngor
Er mwyn sicrhau bod rhwydweithiau’n effeithiol dylai Llywodraeth Cymru eu hyrwyddo
a’u cefnogi drwy gydnabyddiaeth ffurfiol a thrwy ymgysylltu â’r sector cyhoeddus.
Ar unwaith
Dim
Er mwyn galluogi rhwydweithiau lleol a chenedlaethol i wneud gwaith blaenoriaeth ar y
cyd a chefnogi ymgysylltu yn lleol dylid sefydlu cronfa o gyllid datblygu.
Ar unwaith
Hyd at £250,000 y flwyddyn
Dylai llywodraeth leol hwyluso’r rhwydweithiau lleol a dylai Llywodraeth Cymru
hwyluso’r rhwydwaith cenedlaethol neu ariannu’r gwaith hwyluso.
Ar unwaith
Anhysbys
Sicrhau ansawdd
Mapio’r dulliau hyfforddi a’r ddarpariaeth ar draws y sector er mwyn rhannu’r arferion
gorau.
Yn ystod 2014/15 £10,000
Mapio a chroesgyfeirio’r dulliau sicrhau ansawdd presennol ac ymchwilio i effaith a
budd dull gweithredu system gyfan.
Yn ystod 2014/15 £20,000
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