Rhwydwaith Cynghori Cenedlaethol Cymru
2il Adolygiad Blynyddol o’r
Cynllun Gweithredu Gwybodaeth a Chyngor
Cyflwyniad
Ar ôl eu cyfarfod ar 26ain Ebrill 2018, adolygodd aelodau’r Rhwydwaith Cynghori Cenedlaethol y cynnydd a wnaed yn ystod y
cyfnod rhwng mis Ebrill 2017 a mis Mawrth 2018 gyda’r camau gweithredu amrywiol yn y Cynllun Gweithredu Gwybodaeth a
Chyngor.

Tabl 1: Yn eu hadolygiad blynyddol 1af o’r CGGCh a gynhaliwyd ym mis Ebrill 2107, nododd y Rhwydwaith
Cynghori Cenedlaethol y chwe gweithgaredd canlynol fel blaenoriaeth i’w datblygu yn ystod 2017-18.
Gradd RAG 1

Cam Gweithredu

Disgrifiad

Sylw

Cam Gweithredu 1

Cysylltiedig â’r fframwaith ansawdd

Cynnydd da’n cael ei wneud

Cam Gweithredu 8

Cysylltiedig ag ymwneud â BGC’au a BPRh’au

Cynnydd yn cael ei wneud (gweler
tabl 4)

Cam Gweithredu 10 Cysylltiedig ag ymgorffori cyngor atal yn yr ymyriadau cymorth
mewn argyfwng

Cynnydd da’n cael ei wneud

Cam Gweithredu 11 Cysylltiedig ag annog darparwyr i greu a chynnal eu cofnod
gwasanaeth ar wefan Dewis Cymru

Cynnydd yn cael ei wneud

Cam Gweithredu 16 Cysylltiedig ag integreiddio cyllid Llywodraeth Cymru

Cynnydd da’n cael ei wneud
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Er gwybodaeth: Gradd RAG: Gwyrdd = Cynnydd Da: Oren = Cynnydd:
Ddechrau Gweithredu

Coch = Angen gweithredu:

Dim RAG = Heb Drefnu i
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Cam Gweithredu 17 Cysylltiedig â gweithio â chyllidwyr eraill

Cynnydd da’n cael ei wneud

Tabl 2: Gweithgareddau heb eu nodi fel blaenoriaeth ond lle roedd disgwyl cynnydd yn ystod 17/18
Cam Gweithredu

Disgrifiad

Sylw

Cam Gweithredu 6

Cysylltiedig â rhwydweithiau lleol a rhanbarthol

Cynnydd cyfyngedig (gweler tabl 4)

Cam Gweithredu 13

Cysylltiedig â pholisi seiliedig ar dystiolaeth

Angen gweithredu (gweler tabl 4)

Gradd RAG

Tabl 3: Gweithgareddau heb eu nodi fel blaenoriaeth a lle nad oedd disgwyl cynnydd yn ystod 17/18
Cam Gweithredu

Disgrifiad

Sylw

Cam Gweithredu 19

Cysylltiedig â chanlyniadau

Cynnydd da’n cael ei wneud
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Cam Gweithredu

Llinell
Amser
Wreiddiol

Cynnydd

Diweddariad

Llinell
Amser
Gyfredol

1. Llywodraeth Cymru i
weithredu a chefnogi
cyflwyno fesul cam IAQF
Cymru ar gyfer darparwyr
gwybodaeth a chyngor am
gyfraith Lles
Cymdeithasol, gan
gynnwys:

Ehangu
graddol ar
IAQF rhwng
Ebrill 2017 a
Mawrth 2020





Gweithio gyda Pherchnogion Safonau Ansawdd a’r rhai
sydd eisiau bod yn Berchnogion Safonau.

31.03.20



Bydd Perchnogion Safonau Ansawdd yn gallu cyflwyno
ceisiadau i gael achrediad IAQF yn hydref 2018.



Bydd MBARC yn cefnogi amrywiaeth o ddarparwyr
braenaru i fod yn barod i fodloni gofynion sicrwydd
ansawdd Safon Ansawdd wedi’i hachredu gan IAQF.



Bydd deunyddiau/adnoddau/canllawiau arfer da ar gael
yn rhydd i bob darparwr fel eu bod yn barotach i sicrhau
achrediad yn unol â’r Safon Ansawdd briodol.



Cefnogi darparu gwasanaeth asesu a meithrin gallu yn
lleol ar gyfer ei gyflawni yn y tymor hir, penodir aseswyr
IAQF Cymru llawrydd.



MBARC yn gweithredu a rheoli strategaeth gyfathrebu
ac ymgysylltu. Ymgysylltu cychwynnol yn datblygu
gydag ALl’au drwy Fforwm Cyllidwyr Cymru.
Cam gweithredu blaenoriaeth ar gyfer 18/19: parhau i
ddatblygu ymgysylltu cadarnhaol â chyllidwyr allweddol,
gan gynnwys y Gwasanaeth Cyngor Ariannol,
Awdurdodau Lleol, Loteri Fawr Cymru, a Landlordiaid
Cymdeithasol Cofrestredig.

31.12.18

Llywodraeth Cymru a’r RhCC yn cydnabod gwerth y
cynnig ond yn cytuno nad yw’n flaenoriaeth frys.
Bydd gwerthusiad dewisol ar gyfer gwasanaeth posib yn
cael ei gynnal yn ystod 2019.

31.12.19

MBARC yn rheoli
gwasanaeth asesu
annibynnol IAQF
yn 2018.



Cefnogaeth a
hyfforddiant ar gyfer y
sector gwybodaeth a
chyngor
 Codi ymwybyddiaeth
ar gyfer y cyhoedd,
darparwyr a chyllidwyr
2. Annog cyllidwyr eraill ar
wasanaethau cynghori i
gydnabod a mabwysiadu
IAQF Cymru fel meini
prawf asesu a dyfarnu

3. Llywodraeth Cymru i
ystyried gyda phartneriaid
sefydlu gwasanaeth
cefnogaeth arbenigol ail
haen ar gyfer darparwyr
achrededig IAQF

Dechrau
2017/2018

Dechrau
2019





MBARC yn rheoli
gwasanaeth asesu
annibynnol IAQF
yn 2018.

Dim Gweithgarwch
wedi’i drefnu tan
2019
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Cam Gweithredu

Llinell
Amser
Wreiddiol

Cynnydd

Diweddariad

Llinell
Amser
Gyfredol

4. Llywodraeth Cymru i
edrych ar gyfleoedd i
addasu ac ymestyn IAQF
Cymru i gynnwys
amrywiaeth eang o
wasanaethau gwybodaeth
a chyngor.

2019/2020





Yn ystod 2018 bydd MBARC yn cefnogi darparwyr
amrywiol i fod yn barotach i fodloni gofynion sicrwydd
ansawdd Safon Ansawdd wedi’i hachredu gan IAQF.

31.12.19



Diddordeb gan ALl’au mewn cael gwasanaethau
gwybodaeth / cyngor mewnol yn gysylltiedig â’u
dyletswyddau statudol i ddarparu gwasanaethau
gwybodaeth a chyngor.

5. Llywodraeth Cymru i
gynnal yr oruchwyliaeth
strategol ar IAQF Cymru

Blynyddol



IAQF yn bwnc safonol yn adroddiadau chwarterol
Llywodraeth Cymru i gyfarfodydd y RhCC.



MBARC â chontract 12 mis tan ddiwedd mis Rhagfyr
2018, dim goblygiadau adnoddau tu hwnt i hyn.



Y Rhwydwaith Cynghori Cenedlaethol i ddysgu oddi
wrth y Rhwydweithiau sydd wedi’u sefydlu i baratoi a
chyhoeddi canllawiau ar rôl a safonau ar gyfer
rhwydweithiau lleol/rhanbarthol.
Cam gweithredu blaenoriaeth ar gyfer 18/19: Y
RhCC yn cydnabod bod goblygiadau adnoddau wedi
bod yn rhwystr yn atal datblygu’r gweithgarwch hwn.
Fodd bynnag, cytunir bod angen rhoi blaenoriaeth i
adnoddau RhCC ar gyfer gweithredu yn ystod y
flwyddyn sydd i ddod. (Gweler tabl 4 ar dudalen 10.)

6. Gweithio gydag/annog
datblygu rhwydweithiau
lleol/rhanbarthol.
Amcanion:

2018 ymlaen







creu siwrnai well i’r
cleient drwy wella’r
broses gyfeirio
 un drws ffrynt
 cefnogaeth
ansawdd/cyfeillio
rhithiol o bosib
 cynllunio
lleol/rhanbarthol
7. Y Rhwydwaith Cynghori
Cenedlaethol i lunio a
rhannu papur negeseuon
allweddol

Dim Gweithgarwch
wedi’i drefnu tan
18/19

Parhaus

Ymgysylltu
cyfyngedig â
Rhwydweithiau
Cyngor a
Gwybodaeth,
Fforymau
Cynhwysiant
Ariannol a
Fforymau Cefnogi
Pobl, ac ati.
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Cwblhawyd



Dogfen negeseuon allweddol wedi’i chyhoeddi.
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Cam Gweithredu

Llinell
Amser
Wreiddiol

Cynnydd

Diweddariad

Llinell
Amser
Gyfredol

8. Y sector cyngor yn
ceisio gweithio gyda:

31/03/18



Y RhCC a LlC yn
datblygu
ymgysylltu
cadarnhaol â
chydlynwyr BGC
ALl ledled Cymru.



Y Rhwydwaith Cynghori Cenedlaethol i lunio
cyfarwyddyd ar gyfer y Sector Cyngor ar sut i
ymgysylltu’n gadarnhaol â BGC’au a BPRh’au.
Cam gweithredu blaenoriaeth ar gyfer 18/19: Er bod
trafod ac ymgysylltu â rhai BGC’au wedi dechrau, wedi
cydnabod bod rhaid i’r RhCC flaenoriaethu gweithredu
pellach yn 2018. (Gweler tabl 4 ar dudalen 10)

31.03.19

2019/20



Parhaus



Aelodaeth ehangach y Rhwydwaith Cynghori
Cenedlaethol Estynedig yn cynnwys pobl â phrofiad a
gwybodaeth berthnasol.

31.03.20



Byrddau
Gwasanaethau
Cyhoeddus (BGC) lle
mae cyngor a
chefnogaeth wedi’u
nodi fel blaenoriaeth
mewn asesiadau Lles.
 Byrddau Partneriaeth
Rhanbarthol (BPRh)
(h.y. cyfarwyddyd
mewn perthynas â
chynlluniau ardal ar y
cyd a gynhyrchir gan
BPRh yn nodi bod
rhaid i gynlluniau
gynnwys y camau
gweithredu mewn
perthynas â darparu
IAA).
Amcan: sicrhau bod
cyngor/gwybodaeth lles yn
rhan greiddiol o
fecanweithiau cynllunio
lleol.
9. Gwella profiad
defnyddwyr gwasanaeth
drwy ddileu rhwystrau a
sicrhau ymgysylltu
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RAG
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cynhwysol gan bob grŵp,
gan gynnwys grwpiau
lleiafrifol.
Cam Gweithredu

Llinell
Amser
Wreiddiol

Cynnydd

Diweddariad

Llinell
Amser
Gyfredol

10. Gwaith i newid y galw
dros amser, o help mewn
argyfwng tuag at atal
Amcan: Dinasyddion â
gwybodaeth well

2020/21





Y Gweithgor wedi cynnig profi datrysiad a model
darparu cadernid gydag aelwydydd sy’n profi tlodi/
dyledion tanwydd sy’n gwneud ceisiadau Cymorth Brys
i’r Gronfa Cymorth Dewisol mewn dau awdurdod lleol.

31.03.21



Bydd y prosiect yn weithredol yn RhCT a Sir Gaerfyrddin
- Mai 2018 Mai 2019 (dyddiadau i’w cadarnhau).



Hyfforddiant wedi’i ddarparu i’r holl ddarparwyr DAF
(Ebrill 2018) i helpu i ganfod y cleientiaid hynny sydd
angen y gefnogaeth ehangach hon.



Yr Adran Addysg yn ystyried sut orau i gynnwys Addysg
Gyfreithiol Gyhoeddus yn y cwricwlwm ysgolion 3 – 16
newydd.



Llywodraeth Cymru â statws golygydd – ni fydd cofnod
gan ddarparwr yn cael ei gyhoeddi nes bod manwl
gywirdeb yr wybodaeth sydd wedi’i rhoi’n cael ei wirio.



Annog darparwyr i gofrestru’n cael ei reoli’n ganolog –
mae’n profi’n broses araf. I gynyddu nifer y darparwyr
sydd wedi cofrestru rhaid wrth ragor o ymgysylltu lleol a
phersonol â darparwyr sy’n gweithredu mewn
cymunedau lleol.



Y RhCC a LlC i ystyried opsiynau ar gyfer hybu
ymgysylltu lleol, ac ati.



11. Llywodraeth Cymru i
annog darparwyr
gwybodaeth a chyngor i
greu a chynnal eu
cofnodion ar borthol
Dewis fel bod





Unigolion yn gallu dod
o hyd i help maent ei
eisiau
Darparwyr a
rhanddeiliaid eraill yn
gallu cyfeirio’n
effeithiol
Cyllidwyr a

Map wedi’i
gyhoeddi
2016



Gwell cynnydd na’r
disgwyl wedi bod
yn dilyn
cymeradwyaeth
Weinidogol i brawf
12 mis ar brosiect
dysgu seiliedig ar
wasanaethau atal.
Gwaith parhaus
gyda’r Adran
Addysg.

Gwefan DEWIS
Cymru yn
weithredol yn Hyd
2017.
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chomisiynwyr yn gallu
gweld yn glir pa
wasanaethau sydd ar
gael yn lleol ac yn
genedlaethol
Cam Gweithredu

12. Llywodraeth Cymru i
gyhoeddi dadansoddiad
anghenion cyngor
annibynnol

13. Y Rhwydwaith
Cynghori Cenedlaethol i
gyfleu pryderon polisi
seiliedig ar dystiolaeth
gasgliadol i lunwyr
polisïau.

14. Y Rhwydwaith
Cynghori Cenedlaethol i
fonitro’r cyflawni yn erbyn
y cynllun gweithredu ac
adrodd yn ôl i
Ysgrifennydd y Cabinet ar

Llinell
Amser
Wreiddiol

Cynnydd

Diweddariad

Llinell
Amser
Gyfredol

Ebrill 2017



Cyngor ar fodelu’r
angen am Les
Cymdeithasol
wedi’i gyhoeddi ac
ymchwil dogfennau
llyfrgell ar y
cyfrwng darparu a
ffafrir wedi’i
gwblhau.



Llywodraeth Cymru a’r Rhwydwaith Cynghori
Cenedlaethol i werthuso a chytuno ar opsiynau ar gyfer
comisiynu ymchwil ychwanegol i:
1. anghenion pobl sy’n mynd ger bron tribiwnlysoedd
yng Nghymru i sefydlu a yw pobl eisiau cael eu
cynrychioli neu a yw’r paratoadau o ran achos
ysgrifenedig yn ddigonol, ac ati. Nid yw gwaith
ymchwil y tribiwnlysoedd yn cael ei ystyried fel
blaenoriaeth yn 2018-19.

31.12.18

Cyngor Ar Bopeth,
Shelter Cymru,
Step Change,
Awdurdodau Lleol
wedi sefydlu
systemau.



Bydd y Rhwydwaith Cynghori Cenedlaethol yn sefydlu
gweithgor i edrych ar y potensial i ddatblygu, ar sail y
ffrydiau polisi sydd wedi’u sefydlu, cyfrwng i roi
gwybod am bryderon polisi seiliedig ar dystiolaeth
gasgliadol yng Nghymru .

31.03.18

2017/18 –
gweithgor i
gael ei
sefydlu

Blynyddol
(Ebrill)





Parhaus



Cam gweithredu blaenoriaeth ar gyfer 18/19: Y RhCC
yn cydnabod bod rhaid iddo flaenoriaethu adnoddau i
ddatblygu’r cam gweithredu hwn yn ystod y flwyddyn
sydd i ddod. (Gweler tabl 4 ar dudalen 10.)



Cadeirydd y RhCC i gyflwyno adolygiad blynyddol o’r
cynnydd a wnaed yn 2017/18 a’r blaenoriaethau ar gyfer
y dyfodol i’r Gweinidog ar gyfer Tai ac Adfywio ar 10fed
Gorffennaf 2018.
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gyfer Cymunedau a
Phlant.
Cam Gweithredu

Llinell
Amser
Wreiddiol

Cynnydd

Diweddariad

Llinell
Amser
Gyfredol

15. Llywodraeth Cymru i
ystyried hwb cynghori ar
gyllid i annog dull strategol
o weithredu gyda chyllid
cyngor a gwybodaeth yn
seiliedig ar egwyddorion y
cytunwyd arnynt sy’n
cefnogi cyllidwyr a chyrff
darparu cenedlaethol a
lleol.

2017/18 –
(cynnig ar
gyfer hwb
wedi’i
ddatblygu)





LlC wedi annerch Fforwm Cyllidwyr Cymru ar IAQF,
cyllid yn y dyfodol a chytuno i gymryd rhan mewn grŵp
yn edrych ar wneud prosesau cyllido’n fwy effeithlon.

31.03.19



Trafodaeth barhaus ar gomisiynu ar y cyd gyda’r
Gwasanaeth Cyngor Ariannol / Corff Cyfarwyddyd
Ariannol Sengl.



Cynnig hwb i gael ei ddatblygu yn ystod 2018-19

16. Llywodraeth Cymru i
integreiddio ei darpariaeth
o wasanaeth cynghori a
gyllidir

Cam 1 o
Ebrill 2018
ymlaen

Penderfyniad
Gweinidogol –
ffrydiau cyllido
gwasanaeth
cynghori Uned
Cynhwysiant
Ariannol LlC yn
uno yn un gronfa
i’w chomisiynu yn
ystod 2018/19.



Bydd gwaith parhaus yn ystyried ffrydiau cyllido eraill
Llywodraeth Cymru a gaiff eu hystyried fel rhan o waith
yn y dyfodol.



Y Bil Hawliadau a Chyfarwyddyd Ariannol yn
deddfwriaethu ar ddatganoli cyllid ar gyfer
gwasanaethau cyngor ar ddyledion i Lywodraeth Cymru.

17. Llywodraeth Cymru a’r
Rhwydwaith Cynghori
Cenedlaethol i annog
cyllidwyr a chomisiynwyr
eraill i fabwysiadu’r un dull
o weithredu.

2017 - 2021

Parhaus



Swyddogion Llywodraeth Cymru’n gweithio gydag
awdurdodau lleol ar eu strategaethau ar gyfer cyllid i
wasanaethau cynghori.



Bydd Llywodraeth Cymru’n gweithio’n agos â SFGB ar
wasanaethau addysg/gallu ariannol yng Nghymru.



Mae Llywodraeth Cymru’n gweithio gyda’r Gwasanaeth
Cyngor Ariannol ar hyn o bryd.





Parhaus
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Cam Gweithredu

Llinell
Amser
Wreiddiol

Cynnydd

Diweddariad

Llinell
Amser
Gyfredol

18. Cyllidwyr a
chomisiynwyr gwybodaeth
a chyngor i gefnogi
cymysgedd o fesurau atal
a chymorth mewn
argyfwng yn seiliedig ar
angen.

2017-2021

 Parhaus
(Gweler Gweithgaredd
10)



Mae Llywodraeth Cymru a’r Rhwydwaith Cynghori
Cenedlaethol wedi ymrwymo i ddatblygu dull o atal i
sicrhau bod aelwydydd sy’n cael cyngor yn cael cymorth
i sicrhau canlyniadau y gellir eu cynnal drwy liniaru’r
tebygolrwydd o broblemau’n digwydd yn y dyfodol.

31.12.21

19. Y Rhwydwaith
Cynghori Cenedlaethol i
gwmpasu gwaith pellach
ar fesurau canlyniad a
rennir posib.

2017 - 2021





Gweithgor LlC yn edrych ar ganlyniadau ymyriadau
cyngor lles cymdeithasol sy’n gysylltiedig â’r nodau
llesiant a’r ffyrdd o weithio sydd wedi’u datgan yn Neddf
Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015.

31.03.19



Grŵp Ymchwil Rhanddeiliaid LlC i ystyried modelu
rhesymeg ar y cysylltiadau rhwng allbynnau a
chanlyniadau gyda rhanddeiliaid mewnol.

Parhaus
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Tabl 4: Cam Gweithredu a nodwyd fel blaenoriaeth ar gyfer 2018/19
Cam Gweithredu

Disgrifiad

Gweithgarwch i’w ddatblygu yn 2018

Cam Gweithredu 2

Cysylltiedig â’r
IAQF

Parhau i ddatblygu ymgysylltu cadarnhaol â chyllidwyr allweddol, gan gynnwys y Gwasanaeth Cyngor
Ariannol, Awdurdodau Lleol, Loteri Fawr Cymru, a Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig.

Cam Gweithredu 6

Cysylltiedig â
rhwydweithiau
lleol a
rhanbarthol

Y RhCC i fapio rhwydweithiau cenedlaethol, rhanbarthol a lleol ledled Cymru. E.e., grwpiau gallu
ariannol, grwpiau defnyddwyr GLITEM; partneriaethau gweithredu UC/lliniaru diwygiad lles ALl, ac
ati.

Cam Gweithredu 8

Cysylltiedig â
Byrddau
Gwasanaethau
Cyhoeddus

Y RhCC i ystyried dulliau ffres o ymgysylltu’n well â BGC’au/BPRh’au, e.e., drwy weithgorau
thema BGC, ac ati, a llunio canllaw arfer gorau.

Cam Gweithredu 13 Cysylltiedig â
pholisi seiliedig
ar dystiolaeth

Gweithgor y RhCC i edrych ar y potensial i ddatblygu, ar sail y ffrydiau polisi sydd wedi’u sefydlu,
cyfrwng i roi gwybod am bryderon polisi seiliedig ar dystiolaeth gasgliadol yng Nghymru.

10

