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Cefndir

Cafodd strategaeth genedlaethol Llywodraeth Cymru ar gyfer darparu 
gwasanaethau cwnsela mewn ysgolion ei chyhoeddi ym mis Ebrill 
2008. Yn dilyn hynny, cafodd y strategaeth ei rhoi ar waith gan 
awdurdodau lleol gyda chymorth cyllid grant penodol, gan alluogi 
pob ysgol uwchradd a gynhelir gan awdurdodau lleol i ddarparu 
gwasanaeth cwnsela ers hydref 2010.

Mae gwasanaeth cwnsela’n un o ystod o wasanaethau sy’n helpu 
i ddiwallu anghenion o ran iechyd ac anghenion emosiynol a 
chymdeithasol pobl ifanc ac sy’n arwain at greu diwylliant ysgol iach. 
Ar y llaw arall, ni ddylai ddisodli’r gefnogaeth a roddir gan oedolion 
mewn lleoliadau addysgol i hyrwyddo lles pobl ifanc. Gall sicrhau bod 
gwasanaeth cwnsela ar gael yn hawdd ac yn gynnar i bobl ifanc atal 
problemau iechyd meddwl rhag datblygu neu fynd yn fwy difrifol, a 
gall feithrin ymddiriedaeth a hyder i alluogi pobl ifanc i gael mynediad 
i wasanaethau mwy arbenigol os oes angen. 

Deddf Safonau a Threfniadaeth (Cymru) 2013 

O 1 Ebrill 2013 ymlaen, mae dyletswydd ar awdurdodau lleol i 
ddarparu gwasanaeth cwnsela annibynnol yng nghyswllt anghenion 
o ran iechyd ac anghenion emosiynol a chymdeithasol plant a phobl 
ifanc yn eu hardal. 

Ar yr un pryd ag y mae dyletswyddau a phwerau newydd 
awdurdodau lleol yn dod i rym, mae’r cyllid grant penodol ar gyfer 
y gwasanaeth yn cael ei drosglwyddo i Grant Cynnal Refeniw yr 
awdurdod lleol, yn rhan o’r Setliad Llywodraeth Leol. Bydd hynny’n 
sicrhau cyllid cynaliadwy ar gyfer y gwasanaeth.  

Statws y canllawiau

Mae’r rhain yn ganllawiau statudol a roddir dan adran 92 Deddf 
Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru) 2013 (“Deddf 2013”). 
Yn unol ag adran 92(2), rhaid i awdurdodau lleol roi sylw i’r 
canllawiau. Mae hynny’n golygu bod yn rhaid i awdurdodau lleol 
ystyried y canllawiau ac, os byddant yn penderfynu gweithredu’n 
groes iddynt, bod yn rhaid bod ganddynt resymau clir dros 
wneud hynny. Mae’r canllawiau yn berthnasol i awdurdodau lleol 
yng Nghymru. 

Cyflwyniad
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Mae’r canllawiau hyn yn adeiladu ar y Pecyn Cymorth Gweithredu 
Cwnsela Mewn Ysgolion (2011) sy’n bodoli eisoes, ac maent yn ei 
ategu. Cyhoeddwyd y pecyn cymorth hwnnw ar y cyd gan Lywodraeth 
Cymru a British Association for Counselling and Psychotherapy. Mae’r 
pecyn cymorth yn cynnwys safonau a chanllawiau ar gyfer cwnselwyr 
a gwasanaethau cwnsela yng Nghymru, er mwyn sicrhau bod modd 
darparu gwasanaethau cwnsela sy’n ddiogel, sy’n hygyrch ac sydd o 
safon uchel. Yn hytrach na bod yn ddogfen derfynol bydd y pecyn 
cymorth yn esblygu wrth i wasanaethau cwnsela barhau i ddatblygu, 
er mwyn adlewyrchu newidiadau mewn arferion proffesiynol. 
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Wrth ddarparu gwasanaethau cwnsela, rhaid i’r cwnselydd fod 
yn annibynnol ar yr ysgol neu’r sefydliad addysgol arall lle caiff y 
gwasanaeth ei ddarparu i bobl ifanc, a rhaid ei bod yn amlwg ei 
fod yn annibynnol arnynt1. Mae’n bwysig bod y cwnselydd yn gallu 
cynorthwyo’r plentyn/person ifanc heb unrhyw wrthdaro o ran 
buddiannau. Mae annibyniaeth y cwnselydd yn arbennig o bwysig 
wrth ymdrin â phlant a phobl ifanc sydd wedi ymddieithrio o’r ysgol 
neu wrth ymdrin â rhieni/gofalwyr a allai fod yn gyndyn o gysylltu â’r 
ysgol i drafod problemau. 

Mae angen i annibyniaeth y cwnselydd ac anghenion y  
plentyn/person ifanc gael eu cydbwyso â dealltwriaeth o ethos yr 
ysgol a pharch at ethos yr ysgol er mwyn i’r cwnselydd fod yn rhan 
gefnogol o gymuned yr ysgol. Dylai gwasanaethau cwnsela ategu’r 
gwaith a wneir mewn ysgolion a lleoliadau addysgol eraill i gefnogi 
a hybu lles emosiynol dysgwyr 

Dylid ymgorffori annibyniaeth ym mhob cam o’r broses o ddarparu 
gwasanaethau cwnsela annibynnol gan gynnwys, er enghraifft, yn y 
cytundeb rhwng awdurdod lleol a darparwr gwasanaeth cwnsela. 

Beth yw gwasanaeth cwnsela 
annibynnol?

1  Mae adran 92(2)(a) o’r Ddeddf Safonau a Thrafnidiaeth Ysgolion (Cymru) 2013 yn disgrifio 
hyn fel bod yn annibynnol ar ‘gorff llywodraethu neu berchennog arall ysgol lle y mae 
person y darperir y gwasanaeth iddo yn cael addysg, a rheolwyr ysgol lle y mae person 
y darperir y gwasanaeth iddo yn cael addysg’. 
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Y ddyletswydd yw sicrhau ‘darpariaeth resymol’ ar gyfer gwasanaeth 
cwnsela annibynnol. Felly, mae’r ddyletswydd yn mynnu bod 
awdurdod lleol yn cymryd camau cadarnhaol i sicrhau bod rhyw lefel 
o wasanaeth cwnsela ar gael ar gyfer y categori o bobl a nodir yn y 
ddeddfwriaeth. 

Nid yw Deddf 2013 yn nodi pa lefel o wasanaeth a fyddai’n lefel 
‘resymol’. Mae hynny’n caniatáu hyblygrwydd ar gyfer gwahanol 
setiau o amgylchiadau, sy’n golygu, er enghraifft, nad yw’r hyn sy’n 
rhesymol mewn un set o amgylchiadau efallai’n rhesymol mewn 
set arall o amgylchiadau. Er nad yw’n bosibl dweud beth fydd neu 
beth na fydd yn rhesymol mewn unrhyw sefyllfa benodol, dylai 
awdurdodau lleol ystyried ystod o ffactorau, gan gynnwys:

•	 y galw am wasanaethau cwnsela yn eu hardal

•	 nifer y sesiynau cwnsela y mae eu hangen ar unigolion

•	 mynediad yn y lleoliad lle caiff y gwasanaeth cwnsela ei ddarparu, 
yn enwedig i blant a phobl ifanc ag anableddau 

•	 y pellter i’r lleoliad cwnsela – gallai hynny fod yn fater pwysig 
mewn rhai ardaloedd awdurdodau lleol lle gallai fod angen 
mabwysiadu dull gwahanol o reoli mynediad i wasanaethau 
cwnsela

•	 dewis iaith y plentyn/person ifanc

•	 dulliau o recriwtio a chadw cwnselwyr

•	 y graddau y darperir cymorth cwnsela eisoes i blant/pobl ifanc yn 
yr ardal gan wasanaethau eraill

•	 gallai digwyddiad sbarduno’r angen am wasanaethau cwnsela 
ymysg carfan benodol o blant/pobl ifanc, e.e. marwolaeth  
cyd-ddysgwr.

Nid yw’r rhestr hon yn rhestr gyflawn.

Ni fyddai diffyg cyllid ar ei ben ei hun yn rheswm derbyniol dros 
beidio â sicrhau, neu dros beidio â pharhau i sicrhau, darpariaeth 
resymol ar gyfer gwasanaethau cwnsela.

Beth yw ystyr ‘darpariaeth resymol’ ar 
gyfer gwasanaethau cwnsela?
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Pwy sy’n gymwys i gael gwasanaeth cwnsela?

Rhaid i awdurdod lleol ddarparu gwasanaeth cwnsela annibynnol 
i’r canlynol: 

•	 disgyblion cofrestredig sy’n cael addysg uwchradd:  
– mewn ysgolion a gynhelir gan yr awdurdod 
–  mewn ysgolion eraill yn ei ardal (e.e. ysgolion annibynnol)

•	 disgyblion cofrestredig sydd ym Mlwyddyn 6 eu haddysg gynradd 
mewn: 
– ysgol a gynhelir gan yr awdurdod 
– ysgolion eraill yn ei ardal  

•	 pobl ifanc eraill yn ei ardal sydd rhwng 11 a 18 oed nad ydynt yn 
cael eu haddysgu mewn ysgol. 

Gan nad yw pob un o’r plant a’r bobl ifanc sy’n gymwys i 
gael gwasanaeth cwnsela annibynnol yn mynychu ysgolion a 
gynhelir, dylai awdurdodau lleol ystyried sut y gallant godi proffil 
gwasanaethau cwnsela annibynnol ar gyfer plant a phobl ifanc nad 
ydynt yn mynychu ysgolion a gynhelir. Gallai hynny gynnwys creu 
cysylltiadau ag ysgolion annibynnol, sefydliadau addysg bellach 
a’r gymuned addysg yn y cartref, a sicrhau bod gwybodaeth am y 
gwasanaeth ar gael mewn canolfannau ieuenctid, llyfrgelloedd a 
meddygfeydd meddygon teulu.

Ym mhle y dylai’r plentyn/person ifanc gael 
gwasanaeth cwnsela?

Mae Deddf 2013 yn mynnu bod awdurdod lleol yn darparu 
gwasanaeth cwnsela annibynnol ar safle pob ysgol uwchradd a 
gynhelir ganddo. Gall awdurdod lleol gynnig gwasanaethau cwnsela 
mewn lleoliadau eraill yn ogystal, e.e. mewn ysgol annibynnol 
neu ganolfan gymunedol leol, canolfan ieuenctid neu gyfleuster 
cymunedol arall i bobl ifanc nad ydynt yn yr ysgol ac/neu sy’n 
dymuno cael manteisio ar wasanaeth cwnsela y tu allan i leoliad 
addysg ffurfiol.

Mae’r Pecyn Cymorth Gweithredu Cwnsela mewn Ysgolion yn 
cynnwys rhagor o wybodaeth am y math o leoliadau y dylid eu 
defnyddio ar gyfer cynnig gwasanaethau cwnsela.

Rhychwant a lleoliad y gwasanaeth 
cwnsela annibynnol
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Tan yn ddiweddar, roedd awdurdodau lleol yn darparu data dienw am 
ddemograffeg a chanlyniadau i Lywodraeth Cymru ynghylch y plant 
a’r bobl ifanc sy’n cael mynediad i wasanaethau cwnsela dan delerau 
ac amodau’r grant cwnsela mewn ysgolion. Ers mis Ebrill 2013, pan 
ddaeth y ddyletswydd statudol i ddarparu gwasanaethau cwnsela 
annibynnol i rym, mae’n ofynnol i awdurdodau lleol ddarparu 
gwybodaeth ddienw am eu gwasanaeth cwnsela i Lywodraeth 
Cymru, yn unol â chyfarwyddyd a roddir gan Weinidogion Cymru 
dan adran 93 o Ddeddf 2013. Felly, dylai awdurdodau lleol wneud 
trefniadau i grynhoi data am eu gwasanaethau cwnsela annibynnol 
o 1 Ebrill 2013 ymlaen.

Mae Deddf 2013 hefyd yn datgan, pan fo awdurdod lleol wedi 
trefnu bod unigolyn yn darparu gwasanaeth cwnsela annibynnol 
ar ei ran, bydd yn rhaid i’r awdurdod lleol roi copi o gyfarwyddyd 
Gweinidogion Cymru i’r unigolyn hwnnw, a bydd yn rhaid i’r unigolyn 
grynhoi’r wybodaeth sy’n angenrheidiol er mwyn cydymffurfio â’r 
cyfarwyddyd, a’i darparu i’r awdurdod lleol. 

Yn bwysicaf oll, rhaid i’r awdurdod lleol, neu’r unigolyn sy’n darparu’r 
gwasanaeth cwnsela, sicrhau nad yw’n darparu gwybodaeth am 
unigolyn dynodedig neu’n darparu gwybodaeth mewn modd sy’n 
golygu bod yr wybodaeth (naill ai ar ei phen ei hun neu mewn 
cyfuniad ag unrhyw wybodaeth arall) yn dynodi unigolyn neu’n 
galluogi unigolyn i gael ei ddynodi.

Crynhoi data

Dylai awdurdodau lleol grynhoi data ar blant a phobl ifanc sy’n cael 
mynediad i wasanaethau cwnsela. Dylai’r data ddangos y rhaniad 
rhwng bechgyn a merched a dylai gynnwys:

•	 cefndir ethnig

•	 cyfeiriadedd rhywiol

•	 grŵp blwyddyn

•	 a yw’r plant/pobl ifanc yn derbyn gofal gan yr awdurdod lleol

•	 a oes gan y plant/pobl ifanc anghenion addysgol arbennig a/neu 
anableddau

•	 y man lle mae’r plant/pobl ifanc yn cael eu haddysg

•	 dewis iaith

Gofynion o ran data
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•	 crefydd neu gred

•	 nifer y plant/pobl ifanc a fynychodd fwy nag un cyfnod cwnsela

•	 cyfanswm nifer y sesiynau a fynychwyd

•	 nifer y plant/pobl ifanc a fethodd â chadw apwyntiad cwnsela

•	 nifer y sesiynau na chawsant eu cadw

•	 y sgôr ar gyfartaledd ar ddechrau ac ar ddiwedd cyfnod cwnsela 
(sgôr a fesurwyd gan ddefnyddio ffurflen CORE Person Ifanc 
(YP-CORE)2 neu’r Holiadur Cryfderau ac Anawsterau (SDQ)3 neu 
fesur arall)

•	 y dull cyfeirio, h.y. hunangyfeirio, trwy rhieni/gofalwyr, staff yr 
ysgol neu sefydliad addysgol arall, gwasanaethau cymdeithasol 
neu feddyg teulu/nyrs ysgol/gweithiwr proffesiynol arall ym maes 
iechyd

•	 materion y plant/pobl ifanc adeg eu cyfeirio

•	 y prif faterion mewn sesiynau cwnsela

•	 achosion a gaiff eu cyfeirio ymlaen at eraill, e.e. gwasanaeth 
arbenigol Gwasanaethau Iechyd Meddwl Plant a’r Glasoed 
(CAMHS), gwasanaeth amddiffyn plant a gwasanaethau eraill

•	 nifer y plant/pobl ifanc sy’n cael mynediad at wasanaeth cwnsela 
ar-lein (os yn berthnasol).

Yn ymarferol, dylai hyn adlewyrchu’r gofynion presennol i raddau 
helaeth. 

Wrth gasglu data, bydd angen i awdurdodau lleol a darparwyr 
gwasanaethau cwnsela mewn ysgolion fod yn ymwybodol o’u 
rhwymedigaethau statudol eraill. Mae Deddf Diogelu Data 1998 
yn diogelu hawliau a rhyddid unigolion, yn enwedig eu hawl i 
breifatrwydd o safbwynt prosesu data personol. Mae Deddf Diogelu 
Data 1998 yn berthnasol i ddata personol, boed yn ddata a gedwir ar 
system gyfrifiadurol neu ar bapur.

2  Y ffurflen CORE Person Ifanc (YP-CORE), mesur gyda 10-eitem o anawsterau seicolegol 
ar gyfer pobl ifanc 11–16 – gweler ‘The Young Person’s CORE: Development of a brief 
outcome measure for young people’ gan E Twigg, M Barkham, BM Bewick, B Mulhern, 
J Connell a M Cooper yn Counselling and Psychotherapy Research, 9, tudalennau 160–168 
(Taylor & Francis Group, 2009) (Saesneg yn unig). 

3  Holiadur Cryfderau ac Anawsterau (SDQ), mesur wedi hen sefydlu o anawsterau seicolegol 
mewn plant a phobl ifanc – gweler ‘Psychometric properties of the Strengths and Difficulties 
Questionnaire (SDQ)’ gan R Goodman yn Journal of the American Academy of Child & 
Adolescent Psychiatry, 40, tudalennau 1337–1345 (Elsevier, 2001) (Saesneg yn unig).
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Mae’r awdurdod lleol yn gyfrifol am sicrhau bod y data’n ddiogel, hyd 
yn oed os caiff y gwasanaeth cwnsela ei ddarparu gan unigolyn arall 
ar ran yr awdurdod. Dylai awdurdodau lleol eu bodloni eu hunain 
bod y data’n cael ei drin yn gywir – mae hynny’n cynnwys y dulliau 
a ddefnyddir i storio, trosglwyddo a dinistrio data.

Mae’r Pecyn Cymorth Gweithredu Cwnsela Mewn Ysgolion yn 
cynnwys rhagor o wybodaeth am ddiogelu data.

Gall data dienw am ddemograffeg a chanlyniadau a gasglwyd gan 
awdurdodau lleol gael ei ddefnyddio ar lefel leol er mwyn adnabod 
tueddiadau a phroblemau, gan gynnwys er mwyn gweld a oes 
nifer rhy fach o blant a phobl ifanc o rai carfanau’n cael mynediad 
i wasanaethau cwnsela mewn ysgolion. Yna, gellid defnyddio’r 
wybodaeth hon ar lefel awdurdod lleol er mwyn nodi’r meysydd 
lle mae angen cymorth ychwanegol ar gyfer plant a phobl ifanc 
ac er mwyn hybu gwelliant mewn gwasanaethau. Fodd bynnag, 
mae’r broses o grynhoi data ar y lefel hon yn tueddu i ymwneud â 
charfanau bach iawn o blant a phobl ifanc, a gaiff eu rhannu mewn 
rhai achosion gan ddangosyddion megis rhyw a chefndir ethnig. 
Os yw’r carfanau’n ddigon bach, ceir risg y gallai fod modd adnabod 
unigolion. Dylai awdurdodau lleol gymryd camau i ddiogelu data 
sensitif er mwyn bodloni gofynion Deddf Diogelu Data 1998.

Darparu data i Lywodraeth Cymru

Fel y nodwyd yn gynharach, mae gofyn i awdurdodau lleol ddarparu 
gwybodaeth am eu gwasanaethau cwnsela i Weinidogion Cymru yn 
unol â chyfarwyddyd a roddir dan adran 93 Deddf 2013. 

Gan fod y data’n sensitif, rhaid iddo gael ei drosglwyddo i Lywodraeth 
Cymru trwy ddull diogel a rhaid ei gadw mewn amgylchedd diogel 
hefyd. Y dull diogel o drosglwyddo’r data yw DEWi, sef Menter 
Cyfnewid Data Cymru. Datblygwyd y fenter yn benodol er mwyn 
sicrhau bod gan ysgolion, awdurdodau lleol a Llywodraeth Cymru 
ddull o gyfnewid ffeiliau electronig yn hawdd ac, yn bwysicaf oll, 
yn ddiogel dros y rhyngrwyd. Gellir cael rhagor o wybodaeth am 
ddefnyddio DEWi yn 

www.wales.gov.uk/docs/dcells/publications/100604s7datacollectionen.pdf

www.wales.gov.uk/docs/dcells/publications/100604s7datacollectionen.pdf
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Canllawiau statudol i 
awdurdodau lleol yng 
Nghymru ynghylch 
darpariaeth gwasanaethau 
cwnsela annibynnol

Mehefin 2013

Dogfen ganllawiau rhif: 
106/2013

Rhaid sicrhau na chaiff unrhyw ddata ei ddarparu i Lywodraeth Cymru 
ar lefel unigolyn, ac ni ddylai awdurdodau lleol ddarparu gwybodaeth 
mewn modd sy’n golygu bod yr wybodaeth (naill ai ar ei phen ei hun 
neu mewn cyfuniad ag unrhyw wybodaeth arall) yn dynodi unigolyn 
neu’n galluogi i unigolyn gael ei adnabod.


