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Rhagarweiniad gan Gyfarwyddwr y Gwasanaethau Cymdeithasol, Iechyd a Thai 

 
Dyma fy nhrydydd adroddiad blynyddol ers i'r gofyniad hwn ddod yn rhan o gyfrifoldeb Cyfarwyddwyr y Gwasanaethau Cymdeithasol 
yng Nghymru fel rhan o Fframwaith Adrodd Blynyddol newydd y Cyngor ar gyfer y gwasanaethau cymdeithasol.  
 

Mae'r fframwaith hwn yn disodli'r Adolygiadau ar y Cyd blaenorol o'r 

gwasanaethau cymdeithasol a'r gwerthuso perfformiad blynyddol a 

gynhaliwyd gan Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru 

(AGGCC).  
 

Bwriad yr adroddiad yw myfyrio ar y cynnydd wrth gyflwyno'n  

                              blaenoriaethau ar gyfer 2011-12 a amlinellwyd  

                                     yn adroddiad blynyddol y llynedd, ein 

                                       perfformiad ar gyfer y flwyddyn honno, 

                                        a mapio'r meysydd allweddol ar gyfer            

                                       datblygiad a gwelliant yn 2012-13. 

 

                                          Bydd yr adroddiad yn galluogi'r AGGCC  

                                         i amlinellu ei gynlluniau arolygu ac  

                                              adolygu i'r cyngor, a byddant yn  

                                                   profi a yw ein hasesiad o  

                                                     gynnydd a datblygiad yn gyson  

                                                       a'r amrywiaeth o dystiolaeth a  

                                                        gasglwyd ac a gyflwynwyd  

                                                         iddynt, yn ogystal â'u profiad  

                                                         uniongyrchol o berfformiad drwy  

                                                         arolygiadau penodol a rheolaidd. 

 

                                                        Mater i bob cyngor yw  

                                                          fformat yr adroddiad, ond             

                                                          mae'n rhaid iddo adrodd ar  

                                                         

berfformiad  a  risg   ac   amlinellu  cynlluniau ar gyfer gwella mewn 

perthynas â: 

� Chael help 

� Y gwasanaethau a ddarperir 

� Yr Effaith ar Fywydau Pobl 

� Llunio Gwasanaethau 

� Cyflwyno'r Gwasanaethau Cymdeithasol 

� Darparu Cyfeiriad 

 

Mae proses ACRF (Fframwaith Adrodd Blynyddol y Cyngor) wedi rhoi 

cyfle i ni fyfyrio ar yr hyn rydym yn ei wneud i wneud gwahaniaeth i 

fywydau dinasyddion mwyaf diamddiffyn Castell-nedd Port Talbot, ac i 

egluro ac esbonio'r cyd-destun rydym yn gweithio ynddynt a sut 

byddwn yn gwella a moderneiddio gwasanaethau lle bo'r angen. 

 

Mae cyd-destun y DU a'r cyd-destun cenedlaethol rydym yn 

gweithio ynddi yn parhau'n hanfodol wrth ddeall pam mae angen i 

ni wneud y newidiadau sydd wedi'u hamlinellu yn y cynllun hwn. 

Yn y DU, bydd mesurau darbodaeth y llywodraeth, yn enwedig y 

rhai sy'n gysylltiedig â'i ddiwygiadau lles, yn cael effaith gynyddol 

niweidiol ac anghyfartal ar ein dinasyddion mwyaf diamddiffyn. 

Mae Llywodraeth Cymru drwy ei deddfwriaeth gofal cymdeithasol 

arfaethedig a'i rhaglen newid strategol gwasanaethau 

cymdeithasol cynaliadwy am weld mwy o ffocws, a hynny'n gwbl 

briodol, ar wella lles dinasyddion a datblygu amrywiaeth 

ehangach o wasanaethau ataliol ac ymyrryd yn gynnar
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Rhagarweiniad (parhad) 

  

Fodd bynnag, nid oes llawer o sôn am 

adnoddau ychwanegol i sbarduno'r fath newid 
mewn ffocws oddi ar bobl y mae angen llawer 

o gefnogaeth arnynt, ac mae gwir berygl y 

bydd cynaladwyedd yn cael ei beryglu hyd yn 
oed yn fwy o ystyried ymagwedd fwy llym 

Llywodraeth y DU. 

 

Mae angen i ni ymateb yn y ffyrdd canlynol: 

 

� Cynnal ein sylfaen gwerthoedd o hyrwyddo 

cyfiawnder cymdeithasol, diogelu pobl 

ddiamddiffyn, grymuso cymunedau a 

dinasyddion a galluogi unigolion i gynnal eu 

hurddas a'u hunanwerth; 

 

� Cydnabod mai ein staff a staff ein 

partneriaid yw ein hased mwyaf gwerthfawr; 

 

� Datblygu modelau gwasanaeth sy'n 

hyrwyddo ac yn cynyddu annibyniaeth i'r 

eithaf;  

 

� Adeiladu ar ein perthnasoedd cryf a'n 

partneriaid lleol a rhanbarthol i gyflwyno ein 

nodau cyffredin; 

 

� Bod yn eglur ac yn gyson yn yr hyn rydym 

yn ei wneud i gynnal gwasanaethau diogel 

o safon; 

� Cynnal llais cyson ac effeithiol i lywodraeth 

ganolog wrth herio cynigion sy'n effeithio'n 

andwyol ar y bobl fwyaf diamddiffyn sy'n 

byw yng Nghastell-nedd Port Talbot; 

 

Trwy ein harweinyddiaeth wleidyddol a 

chorfforaethol gref ac ymrwymiad a 

dyfeisgarwch diamheuol ein staff, mae'r 

blociau adeiladu wedi'u sefydlu gennym i 

ymateb i'r heriau rydym yn eu hwynebu, a'u 

hateb yn hyderus. 

 

 

 

 

 
………………………… 

 

Anthony Clements 

Cyfarwyddwr y Gwasanaethau  

Cymdeithasol, Iechyd a Thai 
 
 

Ffotograff © careimages.com 

Ffotograff © careimages.com 
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Adran 1 - Cyd-destun 

  

Mae Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot yn cynnwys ardal sy'n drefol yn bennaf gyda dwy brif 
ganolfan boblogaeth sef Port Talbot a Chastell-nedd, a chyda chymunedau gwledig sylweddol yn 
ardaloedd y cymoedd. Mae gennym boblogaeth o dros 137,000. 
 
Yn 2009 roedd 97.6% o boblogaeth y Fwrdeistref Sirol o gefndir gwyn, o'u cymharu â chyfartaledd o 96.4% ar 
draws Cymru. Mae ein lefel amddifadedd gyffredinol yn uwch na'r cyfartaledd. Mae 31% o'n hardaloedd lleol 
ymysg yr 20% o ardaloedd mwyaf difreintiedig yng Nghymru, gyda 33% o'n pobl yn nodi bod ganddynt salwch 
cyfyngol hir dymor o'i chymharu â 27 % ar draws Cymru. Yn ogystal, mae mwy o bobl yma sy'n hawlio lwfans 
anabledd dwys na'r cyfartaledd ar draws yr holl awdurdodau eraill yng Nghymru. 
 
O ran y galw am wasanaethau, mae gennym gyfradd uwch o ddefnyddwyr gwasanaeth gofal cymdeithasol i 
oedolion am bob 1,000 o'r boblogaeth na'n hawdurdodau cymaradwy. O ganlyniad, rydym yn blaenoriaethu 24% 
yn fwy o wariant ar ddarpariaeth gofal cymdeithasol na'r lefel a bennwyd gan Lywodraeth Cymru, o'i gymharu ag 
16% ar gyfartaledd ymysg yr awdurdodau cymaradwy. 
 
Mae cyfradd defnyddwyr gwasanaethau gofal plant yn 54 am bob 1000 o'r boblogaeth rhwng 0 ac 17 oed, sy'n 
uwch na chyfradd Cymru o 41 a chyfradd yr awdurdodau cymaradwy sef 45. Mae nifer y plant sy'n derbyn gofal 
yn parhau'n sylweddol uwch na chyfartaledd Cymru a'r awdurdodau cymaradwy. Rhwng 2001-02 a 2010-11 
cynyddodd ein gwariant ar wasanaethau i blant 150%, a thros yr un cyfnod, cynnydd yr awdurdodau cymaradwy 
oedd 120%, sy'n adlewyrchu'r galw ar gyllidebau yn sgîl y cynnydd ym mhoblogaeth y plant sy'n derbyn gofal. 
 
Mae ein cyfradd o ddefnyddwyr gwasanaeth sy'n oedolion rhwng 18 a 64 oed, sef 16.8 fesul 1000 o bobl rhwng 
18 a 64 oed, yn uwch na chyfradd Cymru o 15.4, a chyfradd yr awdurdodau cymaradwy sef 15.3. Fodd bynnag, 
roedd y cyfanswm a wariwyd yn y maes hwn yn is na'r hyn a gafwyd ar draws yr awdurdodau cymaradwy. 
 
Mae 61% o'n defnyddwyr gwasanaeth yn 65 oed ac yn hŷn, o'u cymharu â 56% ar draws yr awdurdodau 
cymaradwy a 60% ar draws Cymru. Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf (2010-11) cafwyd cynnydd o 6% mewn 
defnyddwyr gwasanaeth 65 oed ac yn hŷn, o'u cymharu â 3% yn yr awdurdodau cymaradwy ac 1% ar draws 
Cymru. Gwelwyd gostyngiad mewn gwariant ar y grŵp oed hwn dros yr un cyfnod, er ei fod yn dal yn uwch na 
gwariant yr awdurdodau cymaradwy. Gwariwyd 58% ar ein darpariaeth ein hunain yn 2010-11 o'i chymharu â 
56% yn y flwyddyn flaenorol. 
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 Adran 2 - Trosolwg 
 
 
 

Yn y flwyddyn ddiwethaf, mae'r cyngor eto wedi dangos ei 
benderfyniad parhaus i ddarparu gwasanaethau o safon ar 
draws yr holl wasanaethau cymdeithasol fel bod pobl 
ddiamddiffyn yn y fwrdeistref sirol yn derbyn y gefnogaeth 
iawn y mae ei hangen arnynt.  
 

 Er gwaethaf heriau sylweddol, yn enwedig yn y 
gwasanaethau i blant a phobl ifanc, mae'r ymateb 
gwleidyddol a chorfforaethol cadarnhaol wedi sicrhau 
bod y gallu i gyflwyno a rheoli'r newidiadau a'r 
gwelliannau angenrheidiol ar gael. Ceir tystiolaeth o 
welliannau amlwg mewn sawl maes, ac yn y rhai lle 
mae angen mwy o waith o hyd, gellir dangos o hyd bod 
y cynlluniau sydd gennym ac rydym yn eu rhoi ar waith 
yn dechrau gwneud gwahaniaeth. 
 

Yn y gwasanaethau gofal cymunedol, mae'r rhaglen 
Trawsffurfio Gwasanaethau Pobl Hŷn wedi parhau i 
gael ei rhoi ar waith yn llwyddiannus. Mae ein cartrefi 
preswyl i bobl hŷn wedi'u trosglwyddo i Grŵp Gwalia yn 
dilyn y broses dendro. Bydd hyn yn golygu y caiff 
pedwar cartref newydd ei adeiladu rhwng 2013-15 i 
ddisodli'r saith cartref presennol, ochr yn ochr ag 
arbedion effeithlonrwydd unwaith bydd y datblygiadau 
newydd hyn yn weithredol. Bydd y buddsoddiad hefyd 
yn ychwanegu mwy o dai a chefnogaeth i bobl hŷn sy'n byw yng 
Nghwm Afan. 
 

Mae newidiadau pwysig yn digwydd yn y gwasanaeth gofal cartref. 
Mae system monitro galwadau electronig newydd yn cael ei 
chyflwyno a fydd o gymorth mawr wrth gynllunio ac yn lleihau costau 
gweinyddol.  
 

 
 
 

Mae opsiynau talu newydd wedi'u treialu i gynyddu dewisiadau 
talu, gan ddileu trefniadau na chânt eu harfer, a gwnaed 
dadansoddiad mwy trylwyr o gefnogaeth gyda'r nos a fydd yn 
pennu math a lefel y gofal a'r gefnogaeth gyda'r nos yn y dyfodol. 
Cafodd gwelliannau mewn cyfraddau salwch yn y gwasanaeth eu 
cynnal hefyd am y rhan fwyaf o'r flwyddyn, er iddynt ostwng 

rhywfaint yn ystod misoedd olaf y gaeaf. 

 
Cytunwyd ar fodel newydd o ofal canolradd gyda'r Bwrdd 
Iechyd Lleol ac mae yn y broses o gael ei roi ar waith. 
Gyda'r cam cyntaf, cyfunwyd rheolwyr y gwasanaeth 
ailalluogi a galluogi gofal cartref ac asesu er mwyn arwain 
at fwy o allu, gwydnwch a chysondeb yn y ffordd rydym ar 
y cyd yn diwallu anghenion oedolion y mae angen 
cefnogaeth ddwys tymor byr arnynt (gofal canolradd). 
Gwnaed hyn er mwyn cynyddu eu hannibyniaeth, yn 
enwedig ar ôl cyfnod o gefnogaeth acíwt o ganlyniad i 
lawdriniaeth neu newid sydyn yn eu hanghenion iechyd, 
e.e. strôc neu gwymp difrifol. 

 
Gwnaed sylwadau gan yr Arolygiaeth Gofal a 
Gwasanaethau Cymdeithasol  (AGGCC) yn ei lythyr 
blynyddol at y cyngor y llynedd ar nifer o 
ddangosyddion perfformiad yn y gwasanaethau gofal 
cymunedol a oedd wedi dangos dirywiad o'r flwyddyn 

flaenorol. Mae'n galonogol bod perfformiad yn ystod 2011-12 wedi 
gwella yn yr holl feysydd a amlygwyd. Mae cyfradd rhyddhau pobl o'r 
ysbyty, asesiadau gofalwyr, adolygiadau cynlluniau gofal a helpu i 
gefnogi pobl hŷn gartref oll wedi gwella. Cydnabyddir, fodd bynnag, 
bod mwy o welliannau mewn rhai o'r meysydd hyn (e.e. oedi wrth 
drosglwyddo gofal) yn parhau'n flaenoriaeth am eleni. 
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 Adran 2 - Trosolwg (parhad) 
 
 

             

 

 

Mae 2011-12 wedi bod yn flwyddyn lle cafwyd newid 
sylweddol ar draws yr Is-adran Gwasanaethau Plant. 
 
Mae'r gwasanaeth wedi symud i fodel ardal leol newydd gan olygu 
bod tri thîm gwaith cymdeithasol cymunedol wedi'u sefydlu mewn 
ysgolion ar draws y fwrdeistref sirol. Bwriedir i'r newidiadau hyn 
hwyluso cryfhau ymatebion amlasiantaeth i angen. Cynhelir 
gwerthusiad o'r manteision yn ystod hanner cyntaf y flwyddyn hon i 
gyfeirio cam nesaf y newid strategol. 
 
Ochr yn ochr â'r gwaith yma, bu cryfhau trefniadau'r gweithlu yn y 
gwasanaethau plant yn ffocws allweddol yn ystod y flwyddyn. Ym 
mis Medi 2011, mewn ymateb i'r cynnydd parhaus yn y cyfeiriadau i'r 
gwasanaeth a chynnydd cyfatebol yn nifer y plant sy'n derbyn gofal 
ac sy'n cael eu rhoi ar y Gofrestr Amddiffyn Plant (gan gynyddu o 
410 i 470 a 185 i 266 yn eu tro), a mwy o lwyth achosion, 
cymeradwyodd y cyngor adnoddau ychwanegol sylweddol i gynyddu 
nifer y gweithwyr cymdeithasol, rheolwyr a staff cefnogi. Lansiwyd 
ymgyrch recriwtio fawr yn  hydref 2011 a arweiniodd at 40 o 
benodiadau ar draws y gwasanaeth ynghyd ag 16 o staff cefnogi 
ychwanegol. 
 
Cytunwyd ar fwy o fuddsoddiad ychwanegol fel rhan o gyllideb 2012-
13 y cyngor i gefnogi'r gwaith o gryfhau'r holl system gwasanaethau 
cymdeithasol i blant.        Mae hyn yn cynnwys darpariaeth i gynyddu 
 

 
 

adnoddau ar gyfer y Gwasanaeth Cynadledda ac Adolygu, yn ogystal â 
darparu adnoddau a dargedir i symud mwy o blant sy'n derbyn gofal i 
ddewisiadau eraill parhaol, addas, lle nad ydynt yn derbyn gofal mewn 
ffordd fwy amserol. Mae adnoddau ychwanegol hefyd ar gael i leihau 
llwyth achosion eto yn y gwasanaeth rheoli achosion ac asesu rheng 
flaen, ac i ddarparu gwell hyfforddiant a mentora i ymarferwyr presennol 
a newydd eu recriwtio. 

 
Mae'r gwaith gwella a amlinellwyd yn galluogi'r cyngor i ddangos 
ymateb cadarn, cynlluniedig gydag adnoddau i ganfyddiadau 
diweddaraf arolygiad Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau 
Cymdeithasol Cymru (AGGCC) a gyhoeddwyd ddiwedd mis Rhagfyr 
2011. 

 
Mae adroddiad yr arolygiad yn cydnabod bod y cyngor wedi gwneud 
cynnydd mewn sawl maes wrth ddatblygu'r blaenoriaethau ar gyfer 
gwella yr adroddwyd amdanynt yn 2010. Mae'r adroddiad hefyd yn 
cydnabod y gefnogaeth sylweddol sy'n parhau i gael ei dangos gan 
arweinyddiaeth wleidyddol y cyngor a'r prif swyddogion. Fodd 
bynnag, nododd yr adroddiad hefyd fod angen mwy o waith er mwyn 
gwella safon arfer gwaith cymdeithasol ar draws y gwasanaethau i 
blant. Mae lleihau llwyth achosion, darparu'r math iawn o gefnogaeth 
ddysgu a datblygu, cefnogaeth weinyddol gadarn ynghyd â 
goruchwyliaeth ac arfarnu da yn ffactorau allweddol a fydd yn arwain 
at y gwelliannau a amlygwyd ac yn cyflawni dyhead ac ymroddiad y 
cyngor i ddarparu 
gwasanaethau ymateb diogel 
o safon. Caiff hyn ei gyflwyno 
drwy'r buddsoddiad y mae'r 
cyngor wedi sicrhau ei fod ar 
gael a'r Rhaglen Gwella 
Gwasanaethau i Blant. 

Lansiwyd ymgyrch recriwtio fawr  
yn  hydref 2011 a arweiniodd at  

40 o benodiadau ar draws y 

gwasanaeth ynghyd ag 16 o  
staff cefnogi ychwanegol. 
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 Adran 2 - Trosolwg (parhad) 

 
 

                        
 
 

Ar draws y gwasanaethau cymdeithasol, er gwaethaf y 

ffaith bod y gwasanaethau'n cael eu trawsnewid yn 
sylweddol, mae pwysau o ran adnoddau yn parhau'n her 

wrth i'r galw am gefnogaeth gynyddu.  
 

Bu angen defnyddio cronfeydd wrth gefn y 
gyfarwyddiaeth a chorfforaethol i wrthbwyso'r 

pwysau hyn lle gwelwyd mwy o gynnydd yn y 

boblogaeth plant sy'n derbyn gofal (PSDG) a'r galw 

parhaus am gefnogaeth gymunedol a phreswyl i bobl 
hŷn yn arbennig.  
 

Mae pwysau staffio, lleoli a chostau cyfreithiol eto wedi 
bod yn broblemau i'r gwasanaethau i blant. Mae'r 

buddsoddiad a'r strategaeth wella y cytunwyd arnynt yn mynd i'r afael â 

phwysau staffio ac wedi'u seilio ar y dybiaeth, dros gyfnod o dair neu 
bedair blynedd, y bydd niferoedd y boblogaeth PSDG yn arafu i ddechrau 

ac yna'n gwrthdroi, gan gyflwyno'r arbedion angenrheidiol i wrthbwyso'r 

buddsoddiadau a wnaed yn 2012-13 a 2013-14. 
 

Gwariwyd y gyllideb gofal cymunedol gyffredinol yn ôl y targed er 

gwaethaf y pwysau cyllidebol ychwanegol yn dilyn y penderfyniad i 

gynyddu ffioedd i ddarparwyr gofal preswyl annibynnol i bobl hŷn 

(£408K) ar ôl cwblhau'r gyllideb.  

 

 
 

Serch hynny, gwariwyd yn fwy na'r gyllideb ar bobl hŷn a lleoliadau 

anableddau dysgu a wrthbwyswyd gan arbedion mewn meysydd 

arall. Mae nifer o'r meysydd arbedion hyn wedi cyfrannu at 
arbedion gwerth £2.7miliwn ar gyfer y gwasanaethau cymdeithasol 

fel rhan o gyllideb 2012-13. Mae'n amlwg y bydd angen monitro 

gwariant a'r pwysau ar yr holl gyllidebau lleoliad drwy gydol 2012-

13. Mae hefyd yn bwysig cydnabod bod y broses gwneud 
penderfyniadau a'r rhesymeg i gynyddu lefelau ffioedd yn y 

strategaeth bedair blynedd i helpu i gynnal y sector annibynnol, yn 

golygu ein bod wedi llwyddo i herio adolygiad barnwrol gan sawl 

darparwr sector annibynnol.  
 

Fel a nodwyd yn gynharach, mae'r gefnogaeth 

gorfforaethol i'r gwasanaethau cymdeithasol wedi 

bod yn hanfodol wrth ddatblygu'r agenda newid a 
thrawsnewid. Mae ein rhaglen newid yn 

flaenoriaeth allweddol i'r cyngor a chafwyd mwy o 

gefnogaeth drwy gais i Gronfa Gymdeithasol 
Ewrop gan y Bwrdd Gwasanaethau Lleol (BGLl), 

gan ddod â buddsoddiad ychwanegol i'r  

fwrdeistref sirol o £1 filiwn dros dair blynedd i 

helpu i gyflwyno'r rhaglenni newid yn y 
gwasanaethau i blant ac oedolion.  
 

Mae hyn hefyd yn sicrhau bod 

partneriaid allweddol yn cyfranogi 
ac yn cael eu cynnwys yn y 

rhaglenni, gyda'r BGLl yn 

goruchwylio'r trefniant cynllunio 

strategol i blant a phobl ifanc ac 

iechyd, gofal cymdeithasol a lles. 

Gwariwyd y gyllideb gofal cymunedol 
gyffredinol yn ôl y targed er gwaethaf y 

pwysau cyllidebol ychwanegol yn  
dilyn y penderfyniad i gynyddu  

ffioedd i ddarparwyr gofal preswyl 

annibynnol i bobl hŷn ar ôl  

cwblhau'r gyllideb. 

© careimages.com 
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Y Cyd-destun Cenedlaethol 
 
Roedd yr adroddiad blynyddol blaenorol yn amlinellu 
cyflwyniad papur gwyn  Llywodraeth Cymru, 
'Gwasanaethau Cymdeithasol Cynaliadwy: Fframwaith ar 
gyfer Gweithredu' a rôl hwn wrth lunio'r gwasanaethau 
cymdeithasol dros y degawd nesaf.  
 

Mae hwn bellach wedi'i ddilyn gan Fil Gwasanaethau 
Cymdeithasol drafft a luniwyd i greu'r newidiadau 
angenrheidiol i roi'r holl agweddau ar y Papur Gwyn ar 
waith. Yn fwyaf arwyddocaol, mae'r bil arfaethedig yn 
cyflwyno diffiniad newydd o'r cyfrifoldebau cysylltiedig ar 
gyfer diwallu anghenion, yr hyn a olygir gan ddarpariaeth 
gofal cymdeithasol ochr yn ochr â fframwaith newydd ar 
gyfer pennu cymhwyster gwasanaethau.  
 

Er bod llawer i'w ganmol ynglŷn â'r hyn yw ffocws cryfach 
ar ataliaeth a lles, mae ystyriaethau allweddol i'w gwneud o 
ran union oblygiadau adnoddau'r cyfeiriad yr anelir ato, yn 
enwedig ar adeg o galedi cyffredinol.  
 
Mae penderfyniadau llywodraeth y DU, yn enwedig mewn 
perthynas â diwygio lles, hefyd wedi cael eu hystyried wrth 
weld a fydd y galw ar wasanaethau'n cynyddu i raddau lle  

 
 
gall y gallu i ailffocysu gwasanaethau, fel y bwriedir gan y Bil, gael ei 
gyflwyno a'i gynnal. 
 
Ysgogydd allweddol arall yn y Papur Gwyn a'r Bil drafft yw'r 
fframwaith lleol, rhanbarthol a chenedlaethol ar gyfer gweithredu. Ceir 
disgwyliadau y bydd awdurdodau lleol yn cydweithio i gyflwyno 
swyddogaethau gwasanaethau cymdeithasol penodol.  

 
Mewn ymateb i hyn, mae bwrdd cydweithrediadol 
Gwasanaethau Cymdeithasol Rhanbarthol Bae'r Gorllewin 
wedi'i sefydlu rhwng cynghorau Pen-y-bont ar Ogwr, Castell-
nedd Port Talbot ac Abertawe a Bwrdd Iechyd PABM a'r 
bwriad o wella gwasanaethau a chyflwyno effeithlonrwydd 
drwy weithio integredig a chydweithrediadol.  

 
Mae blaenoriaethau cychwynnol y bwrdd yn ymwneud â 
chomisiynu'r gwasanaethau iechyd meddwl ac anableddau 
dysgu, datblygu modelau gwasanaethau i bobl hŷn a 
chyflwyno'r Gwasanaeth Integredig Cymorth i Deuluoedd ar 
draws y rhanbarth.  

 
Mae'r bwrdd hefyd yn goruchwylio datblygiad trefniadau'r 
Bwrdd Diogelu Rhanbarthol i blant ac oedolion yn ogystal â'r 
Pwyllgor Cefnogi Pobl Rhanbarthol. 
 

Mae bwrdd cydweithrediadol 
Gwasanaethau Cymdeithasol 

Rhanbarthol Bae'r Gorllewin wedi'i 
sefydlu rhwng cynghorau Pen-y-bont 
ar Ogwr, Castell-nedd Port Talbot ac 

Abertawe a Bwrdd Iechyd PABM 

© careimages.com 
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Section 3 - Progress on Priorities for 2011 – 12 (continued)   

 
Blaenoriaeth: Sicrhau bod trefniadau cadarn a pharhaus ar 
waith i reoli cyllidebau a bod camau'n cael eu cymryd i fynd i'r 
afael â meysydd gorwario posib o ganlyniad i alw am y 
gwasanaethau. 
 
Cynnydd: Fel a nodwyd eisoes, parhaodd pwysau ar y gwasanaeth 
a'r gyllideb hyd at 2011-12. Adroddwyd ar y pwysau hyn, a'i fonitro 
yn rheolaidd gan uwch-reolwyr corfforaethol a thrwy 
drefniadau uwch-aelodau, yn ogystal â sefydlu proses 
graffu wleidyddol. Cymeradwywyd adroddiad gan y 
Cabinet ym mis Medi 2011 i fynd i'r afael â materion gallu 
yn y gwasanaethau plant a phobl ifanc er mwyn lleihau'r 
ddibyniaeth ar staff asiantaeth a mynd i'r afael â nifer 
cynyddol y plant sy'n derbyn gofal - byddai'r cynigion 
cychwynnol hyn yn datblygu i greu'r rhaglen wella. 
Gwrthbwyswyd pwysau lleoliadau yn y gwasanaethau 
gofal cymunedol gan arbedion mewn meysydd eraill yn yr  
is-adran honno. 
 
Blaenoriaeth: Rhoi ffordd newydd o weithio ar waith 
yn llawn yn sgîl adolygiad systemau'r gwasanaethau 
plant a phobl ifanc erbyn diwedd y flwyddyn, a 
dangos tystiolaeth o well arfer a chanlyniadau. 
 
Cynnydd: Er bod y timau cymunedol newydd a'r 
prosesau cysylltiedig wedi'u sefydlu a dilysiad allanol o'r 
ymagwedd wedi'i roi drwy Brifysgol Abertawe, caiff mwy o waith ei 
wneud yn 2012 i bennu gwerth ac effaith y newidiadau hyn. Mae un 
o'r timau cymunedol yn parhau i weithredu o Ganolfan Ddinesig 
Castell-nedd, er bod hynny o fewn yr ardal a gwmpesir ganddo, gan 
nad oedd yr adeiladau ysgol a oedd ar gael yn gallu diwallu  
 
 

 
anghenion y timau, gwaetha'r modd. Mae prosesau wedi'u haddasu 
eto yn enwedig i sicrhau cadernid a chysondeb yn y llwybr 
penderfynu ac wrth bennu perfformiad. 

 
Blaenoriaeth: Cynnal archwiliadau o arfer yn unol â chynlluniau 
gweithredu penodol i sicrhau bod dysgu o adolygiadau achosion 
difrifol (AAD) yn cael ei wreiddio a'i drosglwyddo'n effeithiol ar 

draws grwpiau staff ac o fewn datblygu systemau. 

 
Cynnydd: Er bod hwn yn gam gweithredu parhaus, 
cafwyd sawl datblygiad pwysig yn ystod y flwyddyn sydd 
wedi cyfrannu at gyflawni hyn.  Mae Mabwysiadu a 
Maethu BAAF Cymru wedi cynnal archwiliadau o ran 
amddiffyn ac esgeuluso plant a phlant sydd wedi'u lleoli 
â'u rhieni fel rhan o fynd i'r afael ag argymhellion a gododd 
o adolygiad achos difrifol (AAD) arbennig o gymhleth.  

 
Mae canfyddiadau'r gwaith hwn wedi'u cyfleu i'r cyngor 
a'r Bwrdd Gwasanaethau Lleol (BGLl) a bydd ein grŵp 
sicrhau ansawdd yn rhoi sylw i'r argymhellion.  Mae 
cylchlythyrau a gynhyrchwyd gan y BGLl wedi cael 
croeso arbennig gan staff. Mae'r cylchlythyrau sydd 
wedi'u dosbarthu o'r holl bartneriaid statudol wedi'u 
cynhyrchu i amlygu canfyddiadau AAD lleol, y gwersi y 
mae angen eu dysgu a'r gwaith sy'n cael ei wneud i fynd 

i'r afael â'r argymhellion perthnasol. Mae llawer o raglen hyfforddi'r 
gwasanaeth plant a phobl ifanc wedi'i chyfeirio at gyfnerthu arfer da a 
phenderfynu effeithiol sy'n gysylltiedig ag argymhellion AAD. Mae 
archwilio achosion yn elfen allweddol o oruchwylio a fe'i hatgyfnerthir 
yn ystod 2012-13. 
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Adran 3 - Cynnydd ar Flaenoriaethau ar gyfer 2011 – 12 (parhad)   

 
Blaenoriaeth: Datblygu'r Bwrdd Diogelu Plant eto i gryfhau 
proses y grŵp archwilio ac adolygu a chynnwys staff, plant a 
theuluoedd er mwy iddynt ddeall y gwaith a'r canlyniadau y 
mae'r bwrdd yn ceisio'u cyflawni. 
 
Cynnydd: afwyd cynnydd da wrth ddatblygu gwaith drwy'r BGLl, ac 
mae'r grŵp archwilio ac adolygu wedi'i gyfnerthu, gyda 
chyfarfodydd cyson yn cael eu cynnal a mwy o'r un bobl 
yn mynd iddynt. Gwneir mwy o waith yn 2012-13 i sicrhau 
bod y problemau a'r gwersi a ddysgwyd yn cael eu cyfleu 
fel mater o drefn i'r holl bartneriaid statudol. Mae'r bwrdd 
wedi datblygu eglurder o ran y blaenoriaethau a'r 
canlyniadau y mae'n ceisio'u cyflawni. Gwnaed gwaith 
gyda'r swyddog cyfranogiad plant a phobl ifanc lleol i 
gynnwys plant a theuluoedd fel eu bônt yn deall gwaith y 
bwrdd, er y bydd angen datblygu hyn ymhellach yn 2012-
13. 
 
Blaenoriaeth: Dethol y partner i gynnal a datblygu 
gwasanaethau gofal seibiant a phreswyl y cyngor i 
bobl hŷn ac i sefydlu'r trefniadau newydd hyn erbyn 
diwedd y flwyddyn. 
 
Cynnydd: Fel a nodwyd yn gynharach eleni, mae hyn 
wedi'i gyflawni, gyda Grŵp Gwalia bellach yn cynnal y 
cartrefi , a rhaglen ddatblygu gytunedig ar waith i gyflwyno pedwar 
cyfleuster newydd erbyn 2015. Ar bob cam o'r hyn a oedd yn 
benderfyniad pwysig ac arwyddocaol i'r cyngor, cafwyd cefnogaeth 
wleidyddol unfrydol, ac roedd y broses drwyadl o gynnwys yr holl 
randdeiliaid wedi cynhyrchu canlyniad cadarnhaol iawn o ran cefnogi 
a derbyn y datblygiad allweddol hwn. 

 
Blaenoriaeth: Sicrhau bod y systemau technolegol newydd ym 
maes gofal cartref ar waith i gyflwyno arbedion yr adolygiad 
systemau ar gyfer 2012-13. 
 
Cynnydd: Cymerodd y broses friffio a thendro fwy o amser na'r 
disgwyl ac er caiff ei chyflwyno yn 2012-13, ni chaiff arbedion 

blwyddyn lawn eu gwireddu.  
 
Blaenoriaeth: Yn dilyn y dadansoddiad galw a llif, 
cytuno ar y model gofal canolradd gyda'r Bwrdd 
Iechyd a'i roi ar waith erbyn diwedd y flwyddyn 
ariannol.   
 
Cynnydd: Cytunwyd ar y model gofal canolradd a 
dechreuwyd ei roi ar waith fesul cam. Mae hyn wedi 
cynnwys integreiddio trefniadau rheoli ar gyfer ailalluogi a 
HEAT (gwasanaeth asesu a galluogi gofal cartref) a 
threialu trefniadau integreiddio gwasanaethau a'r nifer 
newydd a dderbynnir yn ardaloedd y Sandfields ac 
Aberafan.  
 
Mae ailddylunio'r model gwasanaeth yn unol â'r cynigion 
sy'n codi o adolygiad John Bolton o'r gwasanaethau i bobl 
hŷn a gomisiynwyd gan Gymdeithas Llywodraeth Leol 
Cymru.  Bwriedir ei roi ar waith yn llawn ar ddiwedd 2012-

13 yn unol â disgwyliadau'r ddau sefydliad. 
 
Blaenoriaeth: Bydd adolygiad arall o'r gwasanaeth therapi 
galwedigaethol, ochr yn ochr â'r adolygiad Tele-ofal, yn gwella'r 
gwasanaethau hyn eto wrth ddiwallu anghenion pobl hŷn ac anabl 
a dangos gwell canlyniadau erbyn diwedd y flwyddyn.

 

Photograph © careimages.com 
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Adran 3 - Cynnydd ar Flaenoriaethau ar gyfer 2011 – 12 (parhad)   

Cynnydd: Cwblhawyd adolygiad o'r gwasanaeth Tele-ofal a rhoddwyd 
model gwasanaeth cynhwysfawr ar waith. Mae hyn wedi golygu bod y 
tâl ar gyfer gwasanaeth wedi'i leihau a mwy o opsiynau ar gael i 
ddefnyddwyr gwasanaeth, gyda mwy o lawer yn defnyddio'r 
gwasanaeth. Yn ystod y pum mis o fis Mehefin i fis Hydref 2011, 
cafwyd 37 o ddefnyddwyr gwasanaeth newydd a phan gyflwynwyd y 
gwasanaeth o fis Tachwedd, roedd 146 o ddefnyddwyr gwasanaeth 
newydd ar gyfer y pum mis nesaf.  
 
Mae'r gwasanaeth therapi galwedigaethol wedi'i 
adolygu a chaiff model gwasanaeth y dyfodol ei ystyried 
fel rhan o roi'r gwasanaeth gofal canolradd ar waith 
fesul cam, er bod yr adolygiad eisoes wedi cyfrannu at 
sicrhau bod y gwasanaeth Grant Cyfleusterau i'r Anabl 
(GCA) bellach yn wasanaeth ymatebol sydd wedi dileu 
oedi blaenorol i ddefnyddwyr gwasanaeth cymwys sy'n 
gwneud cais am GCA. 
 
Blaenoriaeth: Defnyddio'r model gwasanaeth 
cymorth i deuluoedd integredig fel dull allweddol i 
wella rhyngwyneb y gwasanaeth plant a phobl 
ifanc wrth ymateb i anghenion plant a'u rhieni. 
 
Cynnydd: Roedd y cais a gyflwynwyd i Lywodraeth 
Cymru (LlC) am wasanaeth rhanbarthol, gan gynnwys 
Pen-y-bont ar Ogwr ac Abertawe, yn llwyddiannus ar 
ddiwedd y flwyddyn ariannol. Mae datblygiad y 
gwasanaeth hwn wedi bod yn ddibynnol ar arian gan 
LlC a bydd hyn yn galluogi'r gwasanaeth i gael ei roi ar waith yn 
llawn yn ystod 2012-13. Bydd Pen-y-bont ar Ogwr yn arwain ac yn 
rheoli'r gwasanaeth ar ran y grŵp cydweithredol. 
 
Blaenoriaeth: Cynnal y gwelliannau mewn cyfraddau salwch yn 
y gwasanaeth gofal cartref a dangos gwelliannau tebyg ar 

draws yr amrywiaeth o wasanaethau darparwyr mewnol erbyn 
diwedd y flwyddyn ariannol. 
 
Cynnydd: Yn siomedig, y sefyllfa gyffredinol am y flwyddyn oedd 
cynnydd o 4% ar ffigurau addawol y flwyddyn flaenorol. Am naw mis 
cyntaf y flwyddyn, roedd salwch ymhlith staff gofal cartref wedi lleihau 
12%, ond cafwyd cynnydd sylweddol dros y chwarter olaf i wrthdroi'r 
duedd hon. Bydd yn bwysig dychwelyd i well sefyllfa ar gyfer 2012-13 

neu fel arall effeithir yn andwyol ar y blaengynllun 
ariannol a'r achos busnes strategol. 
 
Blaenoriaeth: Caiff strategaethau comisiynu eu 
diweddaru a'u rhoi ar waith yn yr holl feysydd 
gwasanaeth erbyn diwedd y flwyddyn. 
 
Cynnydd: Mae cynlluniau gweithredu comisiynu wedi'u  

         diweddaru ar gyfer yr holl feysydd gwasanaeth gofal 
cymunedol a bydd strategaethau comisiynu, wedi'u 
datblygu naill ai'n lleol neu'n rhanbarthol, yn cael eu 
diweddaru erbyn diwedd y flwyddyn ariannol. 
 
Blaenoriaeth: Adroddir ar broblemau recriwtio a 
chadw o ran y gwasanaethau plant a phobl ifanc, a'u 
monitro drwy gydol y flwyddyn i sicrhau bod yr holl 
ffactorau sy'n ymwneud â gweithlu sefydlog yn cael 
eu nodi ac yr eir i'r afael â hwy. 
 
Progress: wnaed gwaith sylweddol yn y maes hwn sy'n 

gysylltiedig â'r rhaglen wella. Mae grŵp datblygu'r gweithlu wedi'i 
sefydlu; mae arolwg o farn a disgwyliadau staff wedi'i gynnal; mae 
cyfweliadau/cyswllt dilynol â staff sydd wedi gadael y gwasanaeth yn 
ystod y flwyddyn hefyd wedi helpu i gael dealltwriaeth lawn o'r 
rhesymau pam mae staff wedi gadael y gwasanaeth 
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Adran 3 - Cynnydd ar Flaenoriaethau ar gyfer 2011 – 12 (parhad)   
 

Mae'r buddsoddiad ychwanegol sylweddol mewn staff wedi bod yn 
ymateb uniongyrchol i sicrhau bod gennym weithlu mwy sefydlog a 
chynaliadwy, a diben agweddau eraill ar y rhaglen i fynd i'r afael â 
llety, cyfathrebu a chymysgedd sgiliau yw  helpu i fynd i'r afael â 
phroblemau recriwtio a chadw Bydd cyflwyno graddau gwaith 
cymdeithasol ymgynghorol hefyd yn darparu cyfle newydd i ddenu a 
chynnal y staff profiadol y mae eu hangen yn y gwasanaethau rheng 
flaen. 
 
Blaenoriaeth: Deialog â'r sector gofal preswyl 
annibynnol yn cael ei gynnal i ddatblygu strwythur 
tâl sy'n cydnabod buddsoddiad mewn ansawdd 
gwasanaeth. 
 
Cynnydd: Nid oes amheuaeth bod her yr adolygiad 
barnwrol a wnaed gan sawl darparwr lleol o ran ein 
proses penderfynu ar ffioedd, wedi atal datblygiad 
deialog adeiladol er mwyn datblygu'r gwaith hwn. 
Gyda'r adolygiad barnwrol bellach wedi'i gwblhau, 
cafwyd rhagor o ysgogiad ar gyfer y gwaith hwn a 
rhagwelir datblygiadau cadarnhaol yn ystod 2012-13. 
Mae gwaith yn mynd rhagddo i ddatblygu cynllun 
canlyniadau o safon lleol ac ymagwedd llyfr agored at 
ddeall costau darparwyr.  
 
Blaenoriaeth: Aelodaeth partneriaeth gomisiynu de-
ddwyrain Cymru ar gyfer lleoliadau plant yn dangos 
gwerth am arian. 
 
Cynnydd: Mae cyfleoedd i elwa o'n haelodaeth yn dechrau dod i'r 
amlwg, gyda chytundeb ar gyfraddau cyson newydd ar gyfer lleoliadau 
gofal maeth annibynnol a fydd yn lleihau costau yn y dyfodol. 
 

Blaenoriaeth: Cytuno ar gynlluniau ar gyfer gweithio ar y cyd 
rhanbarthol a'u datblygu erbyn mis Ionawr 2012. 
 
Cynnydd: Sefydlwyd grŵp cydweithredol Gwasanaethau 
Cymdeithasol Bae'r Gorllewin ym mis Ionawr 2012. Mae'r grŵp 
cydweithredol hwn yn cynnwys ni'n hunain, Cynghorau Abertawe a 
Phen-y-bont ar Ogwr a Bwrdd Iechyd PABM. Mae prif-weithredwyr y 

sefydliadau hynny yn aelodau o'r bwrdd, ac yn cytuno 
ar ffrydiau gwaith a blaenoriaethau gyda chynlluniau 
rhoi ar waith yn cael eu datblygu. Dyma'r ymateb 
rhanbarthol i ddisgwyliadau Llywodraeth Cymru 
ynghylch gweithio a datblygu rhanbarthol a gynhwysir 
yn y 'Gwasanaethau Cymdeithasol Cynaliadwy'. 
 
Blaenoriaeth: Cwblhau ac adrodd ar ymarferion 
archwilio chwarterol i wella arfer ar draws yr holl 
wasanaethau rheoli gofal. 
 
Cynnydd: Mewn gofal cymunedol, mae'r archwiliad o 
ffeiliau achos wedi'i integreiddio i'r cylch goruchwylio 
chwe wythnos. Caiff o leiaf un achos ei adolygu gan 
ddefnyddio offeryn sicrhau ansawdd a thrafodir y 
canfyddiadau yn y sesiwn oruchwylio. 
 
Yn y gwasanaethau plant, cynhaliwyd archwiliadau 
allanol o ffeiliau achos fel rhan o Raglen Wella'r 
gwasanaethau plant ac fel rhan o waith y Bwrdd 
Diogelu Plant Lleol. Mae'r canlyniadau wedi 

cyfeirio'r blaenoriaethau ar gyfer datblygu. Yn weithredol, cynhelir 
ymarferion dysgu gwersi rheolaidd. Caiff hyn oll ei roi ar sylfaen 
fwy strwythuredig yn 2012/13 gydag ymagwedd gynhwysfawr at 
ansawdd a rheoli perfformiad yn cael ei chyflwyno. 

Photograph © careimages.com 
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Adran 3 - Cynnydd ar Flaenoriaethau ar gyfer 2011 – 12 (parhad)   
 

Blaenoriaeth: Dangos erbyn diwedd y flwyddyn ariannol bod y 
targedau ar gyfer  2011-12, fel y'u hamlinellir yn y Strategaeth 
Gofalwyr ar y Cyd, yn cael eu cyflawni. 
 
Cynnydd: Gall hyn gael ei ddangos drwy roi'r newyddion 
diweddaraf yn rheolaidd i Grŵp Strategol y Gofalwyr. Mae'r 
cynnydd da a wnaed gyda PABM wrth fodloni 
disgwyliadau Mesur Gofalwyr Llywodraeth Cymru o 
ddiddordeb arbennig, ynghyd â sefydlu trefniadau 
newydd i asesu gofalwyr gyda'r Gwasanaeth 
Gofalwyr, sydd hefyd wedi elwa o arian loteri 
sylweddol ychwanegol. 
 
Blaenoriaeth: Bydd holiadur i staff, defnyddwyr 
gwasanaeth a gofalwyr yn cael ei lunio a'i gwblhau 
cyn 2012-13 a fydd yn dangos bod camau wedi'u 
cymryd gan uwch-reolwyr yn y gwasanaethau 
anableddau dysgu i wella'r sylwadau negyddol a 
gafwyd gan y grŵp hwn fel rhan o adroddiad 
arolygiad diweddar. 
 
Cynnydd: Nid yw'r holiadur wedi'i gyflwyno er y cafwyd 
gweithgaredd parhaus drwy gydol y flwyddyn i fynd i'r 
afael â'r materion a godwyd.  
 
Mae fforymau cyfathrebu effeithiol wedi'u sefydlu 
rhwng rheolwyr gwasanaethau uniongyrchol ac mae rheolwyr 
gofal wedi'u sefydlu sy'n cynnwys y Prif Swyddogion. Mae 
cymuned arfer gwaith cymdeithasol wedi'i datblygu ar draws gofal 
oedolion a fydd yn sail i waith y system gwaith cymdeithasol. Bydd 
Pennaeth y Gwasanaeth yn cwrdd â'r rheolwyr wrth i'r rhaglen 

waith Trawsffurfio Gofal Cymdeithasol i Oedolion ddatblygu. 
Byddaf yn sicrhau y bydd yr holiadur yn cael ei lunio a'i gwblhau 
cyn diwedd y flwyddyn. 
 
Blaenoriaeth: Caiff meysydd eu nodi cyn 2012-13 ar gyfer 
cyflwyno'r arbedion ychwanegol gwerth £1 filiwn o fewn y 

gwasanaethau gofal cymunedol ar gyfer 2013-14 yn 
unol â'r Blaengynllun Ariannol. 
 
Cynnydd: Cytunwyd ar allu i ddatblygu'r rhaglen 
Trawsnewid Gofal Cymdeithasol i Oedolion (TASC) 
ymhellach, a'r meysydd cychwynnol  a nodwyd i 
gyflwyno'r arbedion hyn - lleoliadau preswyl iechyd 
meddwl ac anableddau dysgu presennol a'r dyfodol, ac 
arbedion effeithlonrwydd mewn gwasanaethau a 
ddarperir yn fewnol. Mae'r prosiectau newydd canlynol 
wedi'u sefydlu: 
 
• Systemau gwaith cymdeithasol 
• Moderneiddio cyfleoedd dydd 
• Moderneiddio gofal seibiant 
• Strategaethau comisiynu 
 
Yn ogystal, caiff prosiectau'r gwasanaethau ataliol a 
gofal cartref a sefydlwyd o dan y gwasanaethau 
Trawsffurfio Gwasanaethau Pobl Hŷn (TOPS) eu rheoli 

fel rhan o drawsnewid gofal cymdeithasol i oedolion yn gyffredinol.  
 
Mae profiad o raglen TOPS fodd bynnag yn dangos na fyddai'n 
realistig i ddisgwyl effaith blwyddyn lawn y newidiadau, unwaith y 
cytunwyd arnynt, mewn pryd ar gyfer 2013-14.   
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Adran 4 – Her a Risg 
 

Amlinellodd yr adroddiad blaenorol nifer o feysydd her a risg ac mae 
sawl un o'r rhain yn dal yn berthnasol.  
 
Nifer cynyddol y plant sy'n derbyn gofal yw'r risg mwyaf o hyd i'r 
cyngor o ran adnoddau, a'r rhaglen wella rydym wedi'i chychwyn 
ynghyd â rhagdybiaethau ynghylch tueddiadau mewn perthynas â 
gweithgareddau ac adnoddau dros y pum mlynedd nesaf yw'r sail ar 
gyfer mynd i'r afael â hyn. 
 
Rydym yn parhau i fod yn llwyddiannus wrth adolygu a mynd i'r afael 
ag anghenion gallu angenrheidiol i gyflwyno ein hagenda newid 
uchelgeisiol, wedi'i ddangos gan y ffordd y mae rhaglen TOPS wedi'i 
rhoi ar waith. Mae rhaglen newydd TASC wedi elwa o rywfaint o allu 
ychwanegol, a chaiff hyn ei adolygu’n barhaus wrth i'r rhaglen symud 
o gamau cynllunio i ailddylunio a rhoi ar waith. 
 
Bydd cyfleu'r agenda newid a chynnwys staff a phartneriaid allanol, 
defnyddwyr gwasanaeth a gofalwyr yn parhau i fod yn rhan annatod 
o'n prosesau newid, ac mae profiad hyd yn hyn wedi dangos nad yw 
hwn yn faes y dylid ei beryglu. 
 
Mae cynllunio'r gweithlu yn dal yn hanfodol wrth gynnal momentwm 
newid ac wrth sicrhau bod gwasanaethau rheng flaen yn gallu 
cyflwyno'r ansawdd gofal a'r gefnogaeth y mae eu hangen. Cynhelir 
mwy o waith ar draws y gwasanaethau cymdeithasol i sicrhau yr eir 
i'r afael â phroblemau cadw a bod gan staff y gallu i gyflawni 
cyfrifoldebau ac ateb galwadau newydd. 
 
 Ochr yn ochr â'r materion trosgynnol hyn ynglŷn â'r gweithlu, bydd 
angen penodi pennaeth parhaol ar gyfer y Gwasanaethau Plant yn 
ystod y flwyddyn ynghyd â chyfarwyddwr newydd cyn fy ymddeoliad 
ym mis Mawrth 2013. Wrth gydnabod pwysigrwydd recriwtio 
Pennaeth y Gwasanaethau Plant profiadol a medrus â phrofiad 
recriwtio mewn man arall, cytunwyd ar ychwanegiad tâl y farchnad 

fel rhan o'r pecyn recriwtio. Bydd recriwtio i swydd y cyfarwyddwr yn 
sicrhau bod y person yn ei swydd cyn i mi adael y cyngor. Ceir rhai 
swyddi parhaol i Brif Swyddogion yn y gwasanaethau i blant y bydd 
angen penodi iddynt yn ystod y flwyddyn. 
 
Risg newydd a amlygwyd y llynedd oedd y pwysau ariannol cyfatebol 
y mae'r Bwrdd Iechyd yn eu hwynebu, a'r perygl y byddai cyllideb ar 
wahân a phenderfyniadau ail-lunio'r gwasanaeth yn cael effaith 
negyddol yn hytrach nag un gyflenwol ar allu'r naill a'r llall i ddiwallu 
angen a mynd i'r afael â galw. Mae sefydlu Bwrdd Bae'r Gorllewin yn 
darparu'r dull ar gyfer cynnal deialog a chynllunio ystyrlon, a bydd yn 
hanfodol cynnal cyfleodd mor gynnar â phosib yn y broses 
benderfynu ar gyfer trafod cynigion perthnasol, ochr yn ochr â 
dadansoddi goblygiadau adnoddau a galw yn fanwl. Bydd rhaglen 
Newid er Gwell yr adran Iechyd yn hanfodol wrth bennu gallu'r 
gwasanaeth cymunedol ac aciwt os yw angen yn mynd i gael ei 
ddiwallu'n effeithiol ac nid oes unrhyw effaith er gwaeth ar adnoddau 
gofal cymdeithasol.  
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Adran 5 - Symud Ymlaen - Sicrhau Newid 

 
Mae rhaglen waith Gwasanaethau Cymdeithasol Cynaliadwy a bil 
drafft cysylltiedig Llywodraeth Cymru yn darparu fframwaith ar 
gyfer newid a her sylweddol wrth sicrhau y gall gwasanaethau 
drawsnewid ac addasu wrth ateb y galw'n effeithiol ar adeg pan 
geir llai o adnoddau.  
 
Yr unig ffordd y gellir cyflawni'r disgwyliad bod y gwasanaethau 
cymdeithasol yn cynyddu ei ffocws ar les ac atal angen rhag 
cynyddu yw os yw'r holl bartneriaid a'r cyngor cyfan yn berchen ar 
yr agenda hon ac yn ei rhannu. Bydd yn hanfodol cynnal dadl 
gadarn ac iach sy'n cynnwys yr holl asiantaethau, defnyddwyr 
gwasanaeth a gofalwyr y mae'n effeithio arnynt i sicrhau bod yr 
hyn gaiff ei ddatblygu yn darparu dyheadau realistig a modelau  
cefnogaeth cynaliadwy ochr yn ochr â'r adnoddau angenrheidiol. 
 
Mae'n rhaid ystyried ein rhaglen waith a'r blaenoriaethau canlynol 
yng nghyd-destun yr agenda newid genedlaethol hon a'r hyn y 
nodwyd ei fod yn hanfodol i ddarparu gwasanaethau ymatebol o 
safon. Mae Castell-nedd Port Talbot gyda'i chefnogaeth 
wleidyddol gref ar gyfer y gwasanaethau cymdeithasol, ei gallu 
amlwg i gyflwyno newid a gwelliant, a'i lefel uchel o ymroddiad a 
dyfeisgarwch staff mewn sefyllfa dda i gynnal a chyflymu'r 
gwelliannau a bennwyd. Serch hynny, ceir rhai polisïau gan 
Lywodraeth y DU sy'n achos pryder megis y diwygiadau lles, a 
allai gael effaith sylweddol ar ein gallu lleol i gynnal newid os bydd 
angen yn cynyddu ac os na roddir digon o ystyriaeth i'r galw a'r 
goblygiadau cyfatebol ar adnoddau.  
 
Nid yw'r angen i agendâu lleol, rhanbarthol, Cymreig a'r DU fod yn 
gyson yn eu hymagwedd at fynd i'r afael ag amddifadedd, 
anghydraddoldeb cymdeithasol ac economaidd ac ni fu cyfoethogi 
cymunedau erioed yn fwy, er y mae'n annhebygol y caiff hyn ei  
 

 
gyflawni ar hyn o bryd. Yn y cyd-destun hwn, mae'n rhaid i ni  
ganolbwyntio ar ein hatebion lleol a bod yn gwbl glir yn eu cylch yn 
ogystal â datblygu'r manteision a all godi o ymagweddau 
cenedlaethol a rhanbarthol at ddiwallu angen ac ateb galw. 
 
Mae ein blaenoriaethau wedi'u pennu fel y gallwn gyflwyno'r 
canlyniadau gofal cymdeithasol canlynol yng Nghastell-nedd Port 
Talbot: 
 

• Mwy o bobl ddiamddiffyn yn byw yn annibynnol yn eu cartrefi 
a'u cymunedau eu hunain; 

• Pobl ddiamddiffyn yn teimlo'n fwy diogel ac yn cael eu 
diogelu rhag niwed a chamdriniaeth; 

• Profiadau pobl ddiamddiffyn o ddarpariaeth gwasanaethau'n 
cael eu hysgogi gan ansawdd a pherthnasedd y gwasanaeth 
yn hytrach na'r sawl sy'n ei ddarparu; 

• Yr holl staff sy'n darparu  gwasanaethau gofal cymdeithasol 
yn deall yr hyn y disgwylir iddynt ei wneud ac yn cael 
cefnogaeth i wneud hyn; 

• Defnyddwyr gwasanaeth a gofalwyr yn profi gwasanaethau 
sy'n cyflwyno'r hyn sydd o bwys iddynt; 
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Adran 6 - Blaenoriaethau ar gyfer 2012-13 

• Sicrhau bod trefniadau cadarn a pharhaus ar waith i reoli cyllidebau a 
bod camau yn cael eu cymryd i fynd i'r afael â meysydd gorwario posib 
o ganlyniad i alw am y gwasanaethau; 

 

• Datblygu'r Rhaglen Wella gytunedig ar gyfer y gwasanaethau i blant a 
phobl ifanc yn ôl yr amserlen a nodwyd yn y cynllun gweithredu; 

 

• Cyflwyno'r newidiadau i boblogaeth y plant sy'n derbyn gofal yn unol â 
rhagdybiaethau'r Blaengynllun Ariannol er mwyn cyflawni'r 
gostyngiadau mewn nifer a ragwelir o 2013-14; 

 

• Cyflwyno'r arbedion gofal cartref fel y'u nodwyd yn yr achos busnes 
strategol ar gyfer atebion newid neu geisio amgen i gyflawni'r arbedion 
angenrheidiol; 

 

• Goruchwylio rhaglen ddatblygu Grŵp Gwalia i gyflwyno pedwar cartref 
gofal preswyl newydd a thai â chymorth cysylltiedig i bobl hŷn o fewn yr 
amserlen y cytunwyd arni yn y contract; 

 

• Sicrhau bod cynlluniau'n cael eu datblygu a'u rhoi ar waith yn y rhaglen 
Trawsnewid Gofal Cymdeithasol i Oedolion i gyflwyno arbedion y 
blaengynllun ariannol o 2013-14 ymlaen; 

 

• Sicrhau bod y gwasanaeth integredig Cymorth i Deuluoedd yn 
weithredol erbyn diwedd 2012; 

 

• Sicrhau bod gwasanaeth gofal canolradd cwbl integredig ar waith fel 
rhan o'r Gwasanaeth Adnoddau Cymunedol erbyn mis Ebrill 2013; 

 

• Sicrhau bod strategaethau comisiynu ar waith ar draws y prif grwpiau 
defnyddwyr y gwasanaeth cymdeithasol erbyn mis Ebrill 2013; 

 

• Gweithio gyda'n cydweithwyr yn y Bwrdd Iechyd Lleol fel na fydd 
newidiadau i'r gwasanaethau perthnasol yn cael effaith andwyol ar ein 
gallu ni na'u gallu hwy i ddiwallu angen; 

 

• Sicrhau bod gennym strategaethau'r gweithlu digon cadarn ar gyfer y 
gwasanaethau plant a gofal cymunedol a all fynd i'r afael ag 

arweinyddiaeth, recriwtio a chadw, cymysgedd sgiliau a materion 
cynllunio erbyn mis Rhagfyr 2012; 

 

• Sicrhau bod canlyniad effeithiol i benodi Pennaeth newydd y 
Gwasanaethau i Blant a Chyfarwyddwr y Gwasanaethau Cymdeithasol, 
Iechyd a Thai i gynnal sefydlogrwydd yr uwch-dîm rheoli a chynnal yr 
agenda wella a draws y gyfarwyddiaeth; 

 

• Sefydlu trefniant diogelu rhanbarthol erbyn mis Ionawr 2013 gyda'r 
bwriad o gryfhau'r cysylltiad â phartneriaethau a chynnal atebolrwydd 
lleol; 

 

• Cymryd rhan yn llawn yn agenda gydweithredol gwasanaethau 
cymdeithasol Bae'r Gorllewin fel bod y canlyniadau a fynegwyd yn cael 
eu cyflwyno o fewn yr amserlen y cytunwyd arni; 

 

• Mynd ati i gyfrannu i ymateb y cyngor i roi'r diwygiadau lles ar waith, o 
ran lleihau'r effaith negyddol ar bobl ddiamddiffyn yng Nghastell-nedd 
Port Talbot ac wrth nodi canlyniadau'r diwygiadau ar y gwasanaeth. 

 

• Gweithio gyda chydweithwyr yn PABM, Dinas a Sir Abertawe a Phen-y-
bont ar Ogwr yn ogystal â'r Gwasanaethau Gofalwyr a phartneriaid 
allweddol eraill i lunio strategaeth mewn ymateb i Fesur Strategaethau ar 
gyfer Gofalwyr (Cymru). Disgwylir i'r drafft cyntaf gael ei gynhyrchu erbyn 
diwedd mis Hydref 2012. 

 

Bydd pob pennaeth gwasanaeth yn darparu manylion am y meysydd gwella 
a datblygu a bydd yn amlygu materion gweithredol eraill y bydd angen mynd 
i'r afael â hwy yn ystod y flwyddyn. Bydd y rhain yn ymwneud yn benodol ag 
unrhyw argymhellion gan AGGCC na chânt eu cynnwys uchod. Mae'r 
themâu canlynol yn cipio prif elfennau adroddiadau trosolwg Penaethiaid 
Gwasanaeth yn ogystal â gweithgaredd perfformiad allweddol perthynol. 
Mae'r Arweiniad Statudol ar Rôl ac Atebolrwydd Cyfarwyddwr y 
Gwasanaethau Cymdeithasol yn ei gwneud yn ofynnol i mi gynnwys y gyfres 
lawn o ddangosyddion perfformiad yn yr adroddiad hwn, sydd wedi'u hatodi 
fel Atodiad 1.  Cynhwysir sylwadau ar y dangosyddion hyn hefyd yn y 
themâu lle y bo'n berthnasol 
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Adran 7 – Pa mor dda yw'r gwasanaethau? 

Themâu 
 

1. Cael Help 
 
Mae hyn yn cynnwys mynediad i wasanaethau; asesu 
anghenion; rheoli ac adolygu gofal 
 
Ein nod yw sicrhau bod pobl y mae angen help arnynt yn gwybod sut 
i gysylltu â ni a'u bod yn derbyn ymateb cyson, cyfatal ac amserol i'w 
hymholiadau. 

 

Mynediad i Wasanaethau 
 
Mae strategaethau cyfathrebu sy'n gysylltiedig â'n 
rhaglen drawsnewid yn parhau'n effeithiol wrth sicrhau 
bod partneriaid, defnyddwyr gwasanaeth, gofalwyr a 
staff yn ymwybodol o ddatblygiadau allweddol ac yn 
cael cyfle i lunio'r rhain ar adegau hanfodol. 
 
Mae angen datblygu gwybodaeth gyhoeddus 
ymhellach ac mae Rhaglen Mynediad i Wasanaethau 
corfforaethol wedi'i sefydlu i adolygu a diweddaru trefniadau presennol 
ac ystyried dull ychwanegol o gyfathrebu e.e. Facebook.  
 
Yn y gwasanaethau plant a phobl ifanc, cafwyd newid sylfaenol 
mewn mynediad i'r timau asesu a rheoli achosion fel rhan o 
ailfodelu'r gwasanaeth. Lluniwyd y trefniadau newydd hyn i sicrhau 
bod mwy o barhad wrth ymdrin ag achos, a lleihau nifer y gweithwyr 
y mae teuluoedd yn dod i gysylltiad â hwy wrth ymwneud â'r  
gwasanaeth. Mae'r broses cyswllt cychwynnol yn cael ei haddasu 
eto er mwyn cadw pwynt mynediad canolog a sicrhau trosglwyddo   
 

amserol i'r timau cymunedol. Cynhelir archwiliadau cyfnodol o 
gyfeiriadau a phenderfyniadau a wnaed ar draws y gwasanaeth i 
sicrhau cysondeb rhwng timau. Dylai'r gwaith cymdeithasol 
ychwanegol a'r gallu cefnogi busnes sydd wedi'i roi ar waith gefnogi 
cyflawniad gwelliant mewn perfformiad o ran amseroldeb ac ansawdd 
gwneud penderfyniadau yn dilyn derbyn cyswllt a'r gwaith asesu 
cychwynnol i'w gefnogi. 
 

Cafwyd rhywfaint o ostyngiad yng nghanran y cyfeiriadau yn ystod y 
flwyddyn lle gwnaed penderfyniad o fewn un diwrnod gwaith o 89.8% 

i 89%. O ystyried y pwysau yn y gwasanaeth a 
amlinellwyd uchod, nid yw'n syndod bod 
perfformiad wedi dirywio, er o ran niferoedd 
gwirioneddol, ymatebwyd i fwy o gyfeiriadau yn y 
cyfnod amser. Bydd yn bwysig wrth sefydlogi'r 
gweithlu yn ystod 2012-13 i berfformiad ddechrau 
gwella.  
 

Mae sefydlu gweithiwr dynodedig yng nghanolfan 
wybodaeth yr heddlu hefyd wedi dechrau'n 
gadarnhaol, gan sicrhau bod mwy o benderfynu ar 
y cyd rhwng yr heddlu a'r gwasanaeth, a 
chyfeiriadau mwy priodol yn cael eu trosglwyddo 

ar gyfer ymyriad gan y Gwasanaethau Cymdeithasol. Mae hyn wedi 
lleihau nifer y cyfeiriadau i dimau rheng flaen nad ydynt yn bodloni'r 
trothwy ar gyfer cynnwys y gwasanaethau cymdeithasol. Mae'r 
isadeiledd TGCh yn cael ei adolygu fel ei fod yn cefnogi'r trefniadau 
gweithio ar y cyd rhyngom yn llawn. Mae cynnwys ysgolion, 
gweithwyr proffesiynol addysg eraill a phartneriaid iechyd hefyd yn 
cael ei ddatblygu i gyfeirio cam nesaf y model ardal leol, sy'n 
cynnwys egluro trothwyau ymyriad statudol gan y gwasanaethau 
cymdeithasol, a chytundeb ar y meysydd y dylai partneriaid eu 
blaenoriaethu i'w datblygu pan na chyrhaeddir trothwyau. 
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Adran 7 – Pa mor dda yw'r gwasanaethau? (parhad) 

Mae protocolau cyfathrebu rhwng y Tîm Dyletswydd Brys a thimau 
dydd yn parhau i fod yn effeithiol. Aed i'r afael yn gadarnhaol yn 
ystod y flwyddyn â'r golled o ran tâl sy'n effeithio ar aelodau Timau 
Dyletswydd Brys (TDB) yn dilyn strategaeth y gweithlu, gan alluogi 
cadw staff profiadol presennol. Mae prif swyddogion yn darparu 
cefnogaeth y tu allan i oriau lawn ar sail rota i aelodau TDB. 
 
Drwy wella ein gallu comisiynu a roddwyd ar waith ar ddiwedd mis 
Mawrth 2012, bydd y gwasanaeth yn gallu datblygu mynediad i 
wybodaeth haws y gall ymarferwyr ei ddefnyddio i helpu plant, pobl 
ifanc a theuluoedd. Bydd y tîm comisiynu hefyd yn 
gweithio'n agosach a thîm cefnogi'r Bartneriaeth 
Plant a Phobl Ifanc a darparwyr gwasanaethau i 
sicrhau bod yr holl adnoddau sydd ar gael yn cael 
yr effaith fwyaf posib. 
 
Yn y gwasanaethau i oedolion, ceir tîm cyswllt a 
mynediad i'r gwasanaethau i bobl hŷn ac anabl sy'n 
derbyn llawer o ymholiadau a chyfeiriadau gan 
amrywiaeth o ffynonellau. Mae'r tîm yn ymateb i 
gyfeiriadau yn ystod yr un diwrnod gwaith, gan 
gynnwys achosion brys a chyfeirio at wasanaethau eraill fel y bo'n briodol. 
 
Mae'r gwasanaeth yn cael ei ddatblygu eto fel pwynt mynediad unigol i 
ofal cymdeithasol a rhai gwasanaethau iechyd fel rhan o roi datblygiad 
y gwasanaeth adnoddau cymunedol newydd ar waith. Cynhaliwyd 
adolygiad systemau o'n gwasanaethau gofal canolradd yn 2011. Yn ôl 
hwn, gwelwyd er bod defnyddwyr gwasanaeth yn gwerthfawrogi'r 
gwasanaeth, fod llif y cyswllt ar adegau yn rhy gymhleth, gyda 
gweithwyr proffesiynol a sefydliadau gwahanol yn dechrau ymwneud â 
gwneud penderfyniadau a chymryd camau gweithredu. O ganlyniad i'r 
adolygiad, cytunwyd ar fodel gwasanaeth derbyn newydd fel rhan o'r  
Gwasanaeth Adnoddau Cymunedol gofal cymdeithasol ac iechyd 
integredig a fydd yn cwmpasu'r gwasanaeth gofal canolradd. Ceir un 

pwynt cyswllt gyda'r model derbyn hwn, a phroses asesu cychwynnol 
haws. Ar y pwynt hwn, gall pobl naill ai gael mynediad i gyngor, 
gwybodaeth neu rai gwasanaethau megis technoleg gynorthwyol neu 
brydau cymunedol, neu, asesiad gofal canolradd ac ymyriad meddygol 
neu ailalluogi neu wasanaeth parhaus. 
 
Mae gan y tîm cyswllt a mynediad ymagwedd ddatblygedig at asesu 
risg sy'n effeithiol wrth nodi achosion diogelu neu flaenoriaeth y mae 
angen gweithredu ar unwaith ar eu cyfer. Er bod gwaith yn y 
gwasanaeth plant gyda chanolfan yr heddlu wedi bod yn effeithiol, 

mae angen gwaith tebyg ar gyfer y gwasanaethau i 
oedolion oherwydd cafwyd cynnydd yn y cyfeiriadau 
cychwynnol nad ydynt yn bodloni'r trothwy ar gyfer 
ymyriad. 
 
Yn y gwasanaethau anableddau dysgu, ceir gwefan 
i ddefnyddwyr gwasanaeth sy'n defnyddio 
cyfathrebu cynhwysol ac yn hwyluso mynediad a 
rhannu gwybodaeth am y gwasanaethau sydd ar 
gael. Mae hyn yn ategu'r wybodaeth gyhoeddus 
sydd ar gael drwy daflenni'r gwasanaeth a'r 

rhyngrwyd. Mae'r tîm cyswllt a mynediad uchod yn darparu 
gwasanaethau sgrinio, cyfeirio, cynghori a gwybodaeth. Ceir system 
ddyletswyddau yn y Tîm Gwasanaethau Cymunedol a fydd hefyd yn 
darparu mynediad i asesiadau lle y bo'n briodol. 
 
Ceir trefniadau tebyg o ran gwybodaeth gyhoeddus a rôl y tîm cyswllt 
a mynediad ar gyfer y gwasanaethau iechyd meddwl, a cheir system 
ddyletswyddau iechyd a gofal cymdeithasol ar y cyd yn y ddau dîm 
Iechyd Meddwl Cymunedol. Ceir gwaith agos a chydweithwyr y GIG 
yn y Tîm Triniaeth Gartref i ymateb i argyfyngau lle mae angen 
asesiadau'r Ddeddf Iechyd Meddwl, ac mae gan holl weithwyr 
proffesiynol y TDB statws Gweithwyr Proffesiynol Iechyd Meddwl 
Cymeradwy sefydledig.  
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Adran 7 – Pa mor dda yw'r gwasanaethau? (parhad) 
 
 
Caiff Mesur Iechyd Meddwl (Cymru) 2010 ei roi ar waith yn 2012 i 
wella mynediad i wasanaethau iechyd meddwl. Gyda Rhan 1 y 
mesur, caiff gwasanaethau gofal cychwynnol gwell eu datblygu i 
wella mynediad, asesu ac ymyrryd yn gynnar. Mae PABM a'r 
awdurdodau lleol cyfansoddol wrthi'n cytuno ar fodel gwasanaethau 
ar y cyd, gyda Phrif Swyddog perthnasol CNPT yn ei gadeirio. 
 
 

Asesu, Rheoli ac Adolygu Gofal 
 
O ran asesu, rheoli ac adolygu gofal, mae cynnydd wrth ragweld 
gwelliannau yn y gwasanaethau plant yn parhau i gael ei rwystro gan 
raddfa'r newid a roddwyd ar waith yn y cyfnod deuddeg mis a'r 
cynnydd parhaus yn y llwyth gwaith i'r gwasanaeth. Gwelir hyn yn 
arbennig yn y gostyngiad mewn perfformiad o ran yr asesiadau a 
gynhaliwyd o fewn saith niwrnod, o 54.6% i 40.4%, y bydd angen ei 
wella'n sylweddol wrth sefydlogi'r gweithlu. 
 
Cychwynnwyd ymgyrch recriwtio mawr yn hydref 2012, ac er iddi fod 
yn llwyddiannus wrth recriwtio nifer mawr o weithwyr cymdeithasol a 
staff cefnogi busnes, gwrthdrowyd hyn gan drosiant staff rheng flaen 
uwch na'r disgwyl. Mae'r gwasanaeth felly'n parhau i gynnwys lefel 
uchel o staff sy'n weithwyr asiantaeth dros dro wrth hyrwyddo 
penodiadau parhaol. 
 
Nodwyd llwyth achosion uchel yn brif reswm dros y trosiant, ynghyd 
â rhai trefniadau anfoddhaol mewn perthynas â llety a TGCh. 
Nodwyd bod y ffactorau hyn hefyd yn effeithio ar ansawdd a 
chysondeb goruchwyliaeth yn y gwasanaeth. Adolygwyd Rhaglen 
Wella'r gwasanaethau plant yn sylweddol ym mis Ionawr 2012 i 
sicrhau yr eid i'r afael â'r holl faterion arwyddocaol, ac erbyn mis Mai 
2012, roedd y problemau llety a TGCh a nodwyd wedi'u datrys. Mae 

rhaglen cyfathrebu a chynnwys well wedi'i rhoi ar waith i'r holl staff 
(gweler y blwch arfer da isod). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arfer Da - Cyfathrebu yn y Gwasanaethau Plant 
 
Sefydlwyd Cynllun Cyfathrebu ym mis Ionawr 2012 yn sail i'r 
rhaglen wella.  
 
Mae hyn yn cynnwys: cyfarfodydd tîm wythnosol sy'n cael eu 
hehangu unwaith y mis i gynnwys yr holl reolwyr tîm; cynhelir 
sesiynau i friffio staff bob deufis i roi cyfle iddynt 'siarad yn ôl'; 
dosberthir cylchlythyron rheolaidd gan Bennaeth Gweithredol y 
Gwasanaethau Plant, sy'n cynnwys dolenni i ddogfennaeth arall ar 
y fewnrwyd; cynhaliwyd arolygon o staff presennol a'r sawl sy'n 
gadael. Mae Pennaeth Gweithredol y Gwasanaeth yn ymweld yn 
rheolaidd â thimau.  
 
Cafwyd sesiynau dynodedig i aelodau newydd craffu sydd wedi 
cynnwys AGGCC a chynhyrchwyd rhaglen waith gychwynnol i 
gefnogi aelodau craffu. Cynhaliwyd dwy sesiwn friffio i'r holl 
aelodau. 
 
Mae Pennaeth Gweithredol y Gwasanaeth wedi cwrdd â'r holl 
bartneriaid yn unigol a gwneud adroddiadau rheolaidd i'r 
Bartneriaeth Plant a Phobl Ifanc. 
 
Mae pwyllgorau'r Grŵp Ymgynghori ar y Cyd ac Iechyd a 
Diogelwch wedi'u hailsefydlu. 
 
Mae'r gwasanaeth, mewn partneriaeth ag AD hefyd wedi arbrofi a 
chyfryngau cymdeithasol fel rhan o'n hymgyrchoedd recriwtio. 
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Adran 7 – Pa mor dda yw'r gwasanaethau? (parhad) 
 
 
Mae'r gwasanaeth wedi parhau i elwa o raglen dysgu a datblygu a 
gaiff ei chefnogi'n dda, er bod pwysau llwyth gwaith weithiau wedi 
rhwystro staff rhag cymryd rhan mewn digwyddiadau dysgu. Mae 
rhaglen sefydlu chwe wythnos benodol wedi'i chyflwyno ac wedi cael 
croeso mawr, a gwnaed addasiadau ar ôl y rhaglen gyntaf mewn 
ymateb i adborth a gwerthuso parhaus. 
 
Mae buddsoddiad ychwanegol yn y Gwasanaeth Cynadledda ac 
Adolygu wedi galluogi'r gwasanaeth i gynnal ei berfformiad wrth 
drefnu cyfarfodydd grŵp craidd cynadleddau amddiffyn plant er 
gwaethaf y cynnydd yn nifer y plant sy'n derbyn 
gofal. Bydd rhaglen fuddsoddi arall yn 2012-13 yn 
darparu mwy o allu er mwyn cynnal mwy o waith 
gwella, gan gynnwys gwella safon cynllunio 
sefydlogrwydd ac amseroldeb symud plant sy'n 
derbyn gofal i ddewisiadau parhaol, addas, lle nad 
ydynt yn derbyn gofal.  
 
Adlewyrchwyd pwysau parhaus yn y gwasanaeth plant 
yn y canlyniadau perfformiad ar draws sawl dangosydd 
perfformiad arall, gan gynnwys amseroldeb ac 
ansawdd asesiadau craidd a gwblhawyd ac 
amseroldeb ymweliadau statudol. Yn y rhan fwyaf o achosion, 
cynyddodd nifer yr asesiadau a'r ymweliadau, er am fod y niferoedd  
cyffredinol yn uwch, cafwyd gostyngiad yn y ganran a gynhaliwyd. 
 
Mae'r gwasanaethau plant yn symud ymlaen i 2012-13 gyda 
chynllun gwella clir a chynhwysfawr ar waith a gaiff ei gefnogi'n dda 
gan dimau arweinyddiaeth gwasanaethau a chorfforaethol y cyngor a 
darpariaeth gyllidebol gysylltiol. Mae'r rhaglen wella yn cydbwyso 
buddsoddiad ar draws yr holl system, nid y 'pen blaen' yn unig, gyda 
mwy o flaenoriaeth yn cael ei rhoi i ganlyniadau ar gyfer plant sy'n 
derbyn gofal.  

 
Bydd cyfres o ymgyrchoedd recriwtio yn canolbwyntio ar sefydlu'r 
cymysgedd sgiliau iawn gyda mwy o bwyslais ar recriwtio staff mwy 
profiadol, yn enwedig â sgiliau arbenigol ym maes Plant sy'n Derbyn 
Gofal a gwaith mabwysiadu. Bydd creu swyddi arbenigol newydd 
hefyd yn gwella datblygiad gyrfa gweithwyr cymdeithasol ac felly'n 
helpu i gadw staff, yn enwedig yn y rheng flaen. 

 
Ystyrir bod yr arfer o gynnal cymorthfeydd cyfreithiol yn effeithiol ac 
mae enw da iddynt. Bydd yn bwysig cynnal hyn yn ystod y 
newidiadau i'r gwasanaeth cyfreithiol lle bydd yn symud i ffwrdd o 

wasanaeth a rennir gydag awdurdodau cyfagos i un 
sy'n benodol ar gyfer Castell-nedd Port Talbot. Bydd 
cydgysylltu gwell â Gwasanaeth Cynghori a 
Chynorthwyo Llys i Blant a Theuluoedd (CAFCASS) 
Cymru hefyd yn cael ei sefydlu i sicrhau y gellir 
ymateb yn effeithiol i newidiadau mewn prosesau 
cyfreithiol sy'n codi o'r adolygiad cyfiawnder teulu. 

 
Gall ansawdd arfer fod yn faes gwella allweddol drwy 
2012-13 ochr yn ochr â gwelliannau mewn 
canlyniadau ar draws dangosyddion perfformiad 

cenedlaethol. Bydd y rhaglen wella hefyd yn mynd i'r afael â gwelliant 
i oruchwylio ac arfarnu ar draws y gwasanaeth a thrwy dargedu 
rhaglenni dysgu a datblygu. 

 
Yn y gwasanaethau i oedolion, cychwynnwyd adolygiad sylweddol o 
waith cymdeithasol ym mis Ionawr 2012, a fydd yn cyflwyno model 
arfer newydd ar gyfer asesu a galluogi pobl yng nghyd-destun eu 
teuluoedd a chymunedau, yn ogystal â sefydliadau a darparu 
gwasanaethau. Mae cymuned arfer staff rheng flaen wedi'i sefydlu 
sy'n herio amlinellu swyddogaethau yn unol â natur anabledd yn y 
timau gwaith cymdeithasol i oedolion. 
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Adran 7 – Pa mor dda yw'r gwasanaethau? (parhad) 
 
 
Yn ogystal, ar draws gofal cymunedol, drwy oruchwylio, mae system 
sicrhau ansawdd ac archwilio ffeiliau achosion wedi'i rhoi ar waith i 
fonitro ansawdd systemau ar gyfer gwella cynlluniau gofal ac asesu 
yn barhaus, a'u rhoi ar waith. Hefyd, mae fframwaith cymryd risgiau 
o safon wedi'i ddatblygu i gefnogi arfer ar draws gofal cymunedol, a 
gaiff ei dreialu i ddechrau gyda'r timau iechyd meddwl pobl hŷn ac 
anableddau dysgu. 
 
Dylanwadwyd yn fawr ar waith i ddatblygu amrywiaeth o ffyrdd i 
gynnwys defnyddwyr gwasanaeth a gofalwyr yn y prosesau asesu a 
chynllunio gofal, ac adolygiad manwl o offeryn 
asesu'r gofalwyr a'r hyfforddiant cysylltiol gan 
gyfweliadau manwl â nifer o ofalwyr. 
 
Mae taliadau uniongyrchol yn dal i gynyddu, gyda mwy 
o bobl yn dewis yr opsiwn hwn yn y gwasanaethau 
iechyd meddwl. Ceir un contract bellach rhwng y tri 
awdurdod - CNPT, Pen-y-bont ar Ogwr ac Abertawe, 
sydd wedi comisiynu gwasanaeth cefnogi taliadau 
uniongyrchol gan Ymddiriedolaeth Shaw, sydd wedi 
arwain at ymagwedd fwy cyson at egluro gofynion Shaw, yn unol â 
disgwyliadau defnyddwyr gwasanaeth. 
 
O ran lefelau gweithgaredd presennol, mae mannau yn y tîm pobl hŷn 
sydd o dan bwysau wrth ddyrannu achosion yn dilyn asesiadau 
cychwynnol. Mae adnoddau ychwanegol wedi'u dyrannu dros dro i'r tîm 
pobl hŷn a chynllun gweithredu wedi'i ddatblygu i leihau'n sylweddol 
nifer yr achosion sydd heb eu dyrannu erbyn mis Medi 2012. 
 

Mae canran y defnyddwyr gwasanaeth y mae eu hanghenion wedi'u 
hadolygu yn y flwyddyn wedi cynyddu o 69% i 79%, er, yn debyg i'r 
llynedd, y caiff y rhan fwyaf o adolygiadau eu cwblhau o fewn cyfnod 
amser byr ar ôl y targed. Cafwyd ymdrechion ar y cyd i fynd i'r afael 
ag amrywiadau yn yr amser y mae'n ei gymryd i gynnal adolygiadau  

 
rhwng timau ac i nodi a datrys problemau systemau i sicrhau bod yr 
holl adolygiadau'n cael eu cofnodi. Erys hwn yn faes ffocws yn 2012-
13 i wella perfformiad hyd yn oed yn fwy. 

 
Bydd y system adolygu gwaith cymdeithasol bresennol hefyd yn 
ystyried y broses bresennol a sut gellir ei datblygu i sicrhau nad yw 
adolygiadau'n fecanyddol ond yn rhai personol sy'n galluogi. 

 
Mae adolygiad systemau o'r gwasanaeth therapi galwedigaethol wedi 

cwblhau dadansoddiad manwl o alw ac yn ystyried 
opsiynau ar gyfer ailddylunio. Caiff arfarniad o 
opsiynau integreiddio'r gwasanaeth â chydweithwyr 
therapi galwedigaethol (ThG) ei ystyried yn 2012. 
Cafwyd gwelliant sylweddol mewn perfformiad rhwng 
ThG a'r gwasanaeth Grant Tai wrth wella argaeledd 
grantiau cyfleusterau i'r anabl.  Dilëwyd y rhestr aros 
dair blynedd, gyda'r holl Grantiau Cyfleusterau i'r 
Anabl yn cael eu cyflwyno o fewn blwyddyn. 

 
Mae cefnogi rhyddhau amserol o'r ysbyty yn parhau'n 

flaenoriaeth i atal yr effaith andwyol ar annibyniaeth yn sgîl arhosiad 
hwy na'r angen yn yr ysbyty. Roedd cyfradd trosglwyddo gofal a 
ohiriwyd am resymau gofal cymdeithasol am bob 1000 o bobl dros 75 
oed wedi lleihau'n sylweddol yn 2011-12 (9.81) o'i chymharu â 2010-
11 (14.8). Erys hwn yn faes her er mwyn lleihau'r gyfradd hon 
ymhellach, er, o ran nifer y diwrnodau o oedi ar gyfartaledd a nifer yr 
oediadau cyffredinol, mae CNPT yn cymharu'n ffafriol ag ardaloedd 
awdurdodau lleol eraill PABM, ac felly'n dangos gweithio ar y cyd 
effeithiol rhwng y sefydliadau. 

 
Mae angen i'r model asesu a chynllunio gofal ar y cyd rhwng iechyd a 
gofal cymdeithasol anghenion iechyd meddwl pobl hŷn gael ei ddatblygu 
ymhellach. 
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Adran 7 – Pa mor dda yw'r gwasanaethau? (parhad) 
 
 
 
Mae gwaith yn mynd rhagddo'n dda gyda'r Bwrdd Iechyd i roi 
cynllunio gofal a thriniaeth ar waith yn nhimau iechyd meddwl pobl 
hŷn, ac mae ailfodelu prosesau gofal canolradd ac asesu cymunedol 
mewn ffordd integredig ag iechyd yn flaenoriaeth yn sgîl cynlluniau 
Bwrdd Iechyd PABM i leihau nifer y gwelyau asesu cleifion mewnol. 
Mae'n hanfodol bod buddsoddi yn y gwasanaethau cymunedol yn 
rhan annatod o'r newidiadau i'r gwasanaeth. 
 
Yn y gwasanaethau anableddau dysgu mae asesu a rheoli gofal yn 
parhau i gael ei ddarparu drwy Dîm Cefnogi Cymunedol (TCC)  
amlddisgyblaeth ar draws y fwrdeistref sirol. 
Dyrennir asesiadau mewn modd amserol ac 
ymgymerir â chynllunio asesiadau risg a rheoli 
risgiau gan ddefnyddio offeryn rheoli risgiau PABM. 
Mae asesu a chynllunio gofal sy'n canolbwyntio ar y 
person wedi'u datblygu'n dda yn y gwasanaethau 
anableddau dysgu, ac mae'r rhain yn cael eu 
mabwysiadu i ddatblygu offeryn asesu unigol drwy'r 
trosglwyddo i'r gwasanaethaui oedolion. Er y 
cytunwyd ar broses gyda chydweithwyr iechyd o ran 
asesiadau gofal iechyd parhaus y GIG, mae angen 
trafod materion sy'n ymwneud â phenderfyniadau amserol ar 
becynnau ar y cyd â chydweithwyr iechyd o hyd. Cytunwyd y bydd yr 
awdurdod lleol yn gweithredu fel comisiynydd arweiniol ar gyfer y 
bwrdd Iechyd a'r gobaith yw y bydd hyn yn cael ei ffurfioli drwy 
gytundeb adran 33 yn egluro ac yn datrys y mater. 
 
Mae swydd Cymuned ac Allgymorth i oedolion y mae ganddynt o 
bosib syndrom Aspergers neu Awtistiaeth weithredol uchel ond nad 
ydynt yn derbyn gwasanaeth, wedi'i sefydlu yn y tîm anableddau 
dysgu. Mae'r swydd yn gwneud cynnydd da o ran mapio angen a 
chynorthwyo wrth wneud y broses drosglwyddo'n fwy effeithiol. 

 
 
Mae moderneiddio asesu a rheoli gofal anableddau dysgu wedi'u 
nodi fel maes blaenoriaeth, a chydnabuwyd bod anghydbwysedd yn y 
pecynnau gofal presennol, gyda gormod o bobl mewn gofal preswyl, 
ac ymagwedd arfer diogel yn hytrach nag arfer blaengar yn y TCC. 
Rydym yn safle arddangoswr ar gyfer gwaith a gomisiynwyd gan yr 
Asiantaeth Gwella Gwasanaethau Cymdeithasol (SSIA) ac mae'r 
ymgynghorwyr (Alder) a gomisiynwyd gan SSIA yn gweithio gyda ni i 
adolygu arfer a datblygu amrywiaeth o argymhellion a fydd yn sail i 
strategaeth gomisiynu wedi'i diweddaru. Bydd adroddiad ar y gwaith 
hwn ym mis Gorffennaf 2012.    

 
Mae ein Timau Iechyd Meddwl Cymunedol hefyd yn 
rhai amlddisgyblaeth gyda threfniant rheoli integredig 
rhyngom ni a'r adran iechyd. Ceir trefniadau da gyda 
meddygon teulu, a gwasanaeth porth i ddidoli a 
thrafod cyfeiriadau gan feddygon teulu. Mae 
systemau dyrannu, asesu, adolygu a rheoli gofal ar 
waith, a dilysir ansawdd y gwasanaeth drwy 
oruchwylio ac archwilio ffeiliau achosion. Defnyddir 
dogfennau'r Ymagwedd Rhaglen Gofal (YRhG) yn 

gyson i gefnogi cynlluniau gofal ac asesiadau risg. Ystyrir anghenion 
gwahanol drwy ddefnyddio dehonglwyr, arwyddwyr ac eiriolwyr. Mae 
cynnwys defnyddwyr gwasanaeth a gofalwyr yn rhan o'r YRhG a'i 
system adolygu. 

 
Mae grŵp Rheoli ar y Cyd ar draws PABM yn gweithredu i sicrhau bod 
holl rannau'r Mesur Iechyd Meddwl yn cael eu rhoi ar waith. Mae offer 
asesu newydd wedi'u datblygu a systemau dyletswyddau wedi'u 
hadolygu i sicrhau eu bod yn cydymffurfio â'r Mesur Iechyd Meddwl ar 
gyfer cyfeiriadau brys a'r rhai nad ydynt yn frys. Mae'r timau yn derbyn 
cyfeiriadau uniongyrchol gan y cyhoedd o dan Ran III y mesur. 
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Adran 7 – Pa mor dda yw'r gwasanaethau? (parhad) 
 
 
Ar draws y gwasanaethau gofal cymunedol, ceir ffocws parhaus ar 
asesiadau gofalwyr, yn enwedig i sicrhau bod ymdrechion ar y cyd i 
wella nifer y rhai sy'n derbyn asesiad a chanlyniadau i ofalwyr yn 
cael eu hadlewyrchu mewn dangosyddion perfformiad. Cafwyd 
cynnydd yn nifer y gofalwyr sy'n cael eu hasesu (o 49 i 73) er bod 
mwy o ymdrechion i sicrhau bod gofalwyr yn parhau'n fodlon ar y 
gwasanaeth y maent hwy a defnyddwyr y gwasanaeth yn ei dderbyn. 
Ceir tystiolaeth o berthynas gadarnhaol sy'n tyfu rhwng ein rheolwyr 
gofal a gwasanaeth gofalwyr CNPT o ran cyfeiriadau o'r naill ochr a'r 
llall. Cytunwyd y bydd y gwasanaeth gofalwyr, am gyfnod prawf o 9 
mis, yn cynnal asesiadau ar ein rhan ar gyfer 
gofalwyr sy'n gofalu am rywun â dementia. 
 
 

2. Y Gwasanaethau a Ddarperir 
 

Mae hyn yn cynnwys yr amrywiaeth o 
wasanaethau a ddarperir ac ansawdd y 
gwasanaethau hynny 
 

Comisiynu a Darparu Ystod ac Ansawdd y Gwasanaethau  
 

Yn y gwasanaethau plant, mae'r holl wasanaethau a gaiff eu darparu'n 
uniongyrchol ac sydd wedi'u rheoleiddio yn dangos perfformiad cryf. 
Arolygwyd y gwasanaeth maethu ym mis Ionawr 2012, a gwelwyd fod 
ganddo grŵp o staff sefydlog ac ymroddedig. Roedd blaenoriaethau ar 
gyfer gwella'n cynnwys sicrhau bod yr holl ofalwyr yn destun adolygiad 
blynyddol; roedd angen hysbysu AGGCC am unrhyw ddigwyddiadau 
arwyddocaol; cydweddu dogfennau mewn ffeiliau fel tystiolaeth o'r 
wybodaeth y mae ei hangen. Byddwn yn ymateb yn gadarnhaol i 
feysydd yr amlygwyd bod angen sylw arnynt a chaiff y rhain eu 
cynnwys yn ein cynllun gwella ar gyfer 2012-13. Diwygiwyd y 
fframwaith ffioedd maethu yn ffurfiol ym mis Chwefror 2012 i 
adlewyrchu bwriadau polisi Llywodraeth Cymru. Bydd adolygiad o  

 
recriwtio a datblygu gofalwyr maeth yn cael ei archwilio ymhellach yn 
2012-13 o ystyried bod y cynnydd yn nifer y plant sy'n derbyn gofal 
bellach yn fwy na nifer y gofalwyr mewnol sydd ar gael, ac mae angen 
archwilio ffyrdd newydd blaengar o recriwtio. 

 
Mae'r tîm mabwysiadu yn dal i ddangos perfformiad da ar adeg o alw 
eithriadol ar y gwasanaeth. Bydd strategaethau i ddod o hyd i ofalwyr 
ychwanegol yn cael eu hadolygu yn 2012-13 i nodi dulliau newydd o 
gynyddu nifer y rhieni maeth posib ac mae'r tîm wedi derbyn gallu 
ychwanegol i helpu gyda hyn. Mae problem o hyd o gael mynediad i 

gyngor meddygol digonol a chynhelir mwy o 
drafodaethau am hyn gyda'r Bwrdd Iechyd Lleol. 

 
Roedd arolygiad blynyddol Uned Ddiogel Hillside yn 
gadarnhaol unwaith eto. Daeth arolygwyr i'r casgliad 
bod gan y ganolfan staff profiadol, ymroddedig a 
chymwysedig; ei bod yn canolbwyntio ar y plentyn; ei 
bod yn sefydlu staff yn dda; bod gweithdrefnau a 
pholisïau cadarn i gefnogi staff a gwasanaethau 
cefnogi sydd wedi'u sefydlu'n dda. Nid oedd gofynion 

rheolaethol yn codi o'r arolygiad. Ar yr achlysur hwn, roedd Estyn hefyd 
wedi arolygu'r trefniadau addysg yn yr Uned, gan wneud sawl 
argymhelliad i gryfhau deilliannau addysgu. Bydd yr Uned yn gweithio 
gyda chefnogaeth cyfarwyddiaeth addysg y cyngor i ddatblygu'r 
argymhellion hyn. Llwyddodd Hillside hefyd i sicrhau arian parhaus gan 
y Bwrdd Cyfiawnder Ieuenctid i gynnal eu gallu ar y lefelau presennol.  

 
Roedd y gwasanaethau plant a phobl ifanc wedi diogelu cyllideb y 
gwasanaeth cymorth i deuluoedd yn 2012-13 a pharhau i gaffael 
amrywiaeth o wasanaethau o'r trydydd sector. Ni lwyddwyd i fynd ati i 
wella gallu monitro contractau yn ystod y flwyddyn ac mae hwn yn 
faes ar gyfer mwy o wella yn 2012-13. Serch hynny, erys y berthynas 
dda rhwng y comisiynydd a'r darparwr.   
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Adran 7 – Pa mor dda yw'r gwasanaethau? (parhad) 
 
 
I leihau'r pwysau ar weithwyr cymdeithasol, crëwyd canolfan gyswllt 
gyda deg o weithwyr yn darparu'r gwasanaeth cyswllt. Caiff y 
gwasanaeth ei werthuso yn gynnar yn 2012-13 i bennu'r sail ar gyfer 
gwasanaeth cyswllt parhaol. 
 
Mae Strategaeth Gofalwyr ar y Cyd CNPT 2011-14 yn parhau i 
hyrwyddo cydnabod, nodi a chefnogi anghenion gofalwyr ifanc, ac 
mae ein Swyddog Datblygu gyrfaoedd wedi darparu hyfforddiant i 
staff gwaith cymdeithasol ar asesiadau gofalwyr a nodi gofalwyr ifanc 
yn unol â'r protocol ar gyfer gofalwyr ifanc y cytunwyd arno'n lleol.  
 
Cafwyd sawl datblygiad pwysig yn ystod y flwyddyn 
a fydd yn parhau'n flaenoriaethau yn 2012-13. 
Cwblhawyd datblygiad uned seibiant preswyl lleol i 
blant anabl yn 2011-12, a dewiswyd darparwr yn 
dilyn ymarfer caffael a bydd y gwasanaeth yn agor 
yn haf 2012. 
 
Fel rhan o'n rhaglen ranbarthol ar y cyd â Phen-y-
bont ar Ogwr ac Abertawe, mae cais ar y cyd wedi'i 
gefnogi gan Lywodraeth Cymru i sefydlu Gwasanaeth Integredig 
Cymorth i Deuluoedd (IFSS). Bydd IFSS yn darparu cefnogaeth 
ddwys i deuluoedd a phlant lle mae risg uchel o deulu'n chwalu, yn 
enwedig o ganlyniad i rieni'n camddefnyddio sylweddau a 
phroblemau iechyd meddwl. Mae grant o £850,000 wedi'i ddyfarnu 
ar gyfer pob un o'r tair blynedd nesaf. Caiff y gwasanaeth hwn ei 
ddatblygu nawr yn 2012-13 a bydd yn bwysig archwilio datblygiad 
gwasanaethau camu i lawr ar ôl yr ymyriad dwys hwn, ac mae hyn 
yn cael ei drafod gyda'r Bartneriaeth Plant a Phobl Ifanc. 
 
Mae'r cyngor wedi cynnal adolygiad o'i drefniadau cludiant o'r cartref 
i'r ysgol a'r rhai sy'n ymwneud â chludiant plant sy'n derbyn gofal.  
 

 
Trefnir comisiynu cludiant bellach drwy wasanaeth cludo teithwyr y 
cyngor gyda chostau gweinyddol sylweddol llai. Ceir adborth 
rheolaidd o safon ar ddefnyddio cludiant, gan gynnwys teithiau ofer, 
gan y gwasanaethau plant, a chaiff yr wybodaeth hon gan reolwyr ei 
defnyddio yn 2012-13 i geisio mwy o welliannau. 

 
Yn ystod y flwyddyn, ymunom â chonsortiwm comisiynu plant de 
Cymru i sicrhau ein bod yn cael y gwerth gorau o'n lleoliadau 
preswyl a thu allan i'r sir yn y dyfodol. Bydd y Consortiwm 

Comisiynu yn cyd-drafod cyfraddau ar ran yr holl 
awdurdodau sy'n bartneriaid i gael y gwerth 
gorau o fewn fframwaith o ansawdd. Byddwn 
hefyd yn cynnal adolygiad cynhwysfawr o'r holl 
leoliadau allanol presennol i sicrhau bod y 
canlyniadau cynlluniedig i blant yn cael eu 
cyflawni, gwerth am arian yn cael ei roi ac i nodi 
trefniadau amgen priodol dros y tymor canolig. 
Rydym wedi cryfhau ein gallu comisiynu i 
ddatblygu'r gwaith hwn.  

 
Mae'r cynllun gweithredu Anhwylder Sbectrwm Awtistig yn gofyn am 
adolygiad eleni fel ei fod yn cyd-fynd â strategaeth Llywodraeth 
Cymru ac yn cael ei gyfeirio gan amrywiaeth eang o randdeiliaid. 
Rydym yn parhau i archwilio ffyrdd newydd a gwell o gynnwys 
rhanddeiliaid wrth gyfeirio'r cynllun gweithredu ac yn barhaus. 

 
Yn ystod 2012-13, bydd y Bartneriaeth Plant a Phobl Ifanc hefyd yn 
gofyn am fewnbwn o ran targedu arian Teuluoedd yn Gyntaf yn y 
dyfodol. Ceir cyfle i gael mynediad i Gronfeydd Cymdeithasol Ewrop 
(CGE) i gefnogi menter IFSS. 
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Adran 7 – Pa mor dda yw'r gwasanaethau? (parhad) 
 
 
Yn y gwasanaethau gofal cymunedol, mae meysydd lle ceir 
amrywiaeth cynhwysfawr o wasanaethau a gweithio ar y cyd effeithiol 
gydag iechyd. Mewn rhai meysydd, er bod ansawdd y gwasanaeth yn 
dda, mae natur y gwasanaethau a gomisiynir yn draddodiadol ac nid 
ydynt yn cefnogi canlyniadau cynyddu annibyniaeth a chysylltu pobl 
â'u cymunedau yn ddigonol.  
 
Mae rhaglen Trawsnewid Gwasanaethau Pobl Hŷn (TGPH) wedi 
llwyddo i foderneiddio'r ddarpariaeth ar gyfer sawl agwedd ar y 
gwasanaethau pobl hŷn. Bydd y rhaglen Trawsnewid Gofal 
Cymdeithasol i Oedolion (TGCO) bellach yn 
canolbwyntio ar weddill gofal cymdeithasol i oedolion 
ac yn 2012/13 y flaenoriaeth fydd moderneiddio'r 
gwasanaethau anableddau dysgu a ddarperir yn 
uniongyrchol yn ogystal ag adolygu strategaethau ar 
draws yr holl feysydd gwasanaeth. 
 
Mae darpariaeth gofal cartref i bobl hŷn ac anabl ar 
hyn o bryd wedi'i rhannu rhwng y gwasanaeth 
mewnol a darparwyr a gomisiynir yn allanol. Mae'r 
gwasanaeth mewnol wedi newid yn sgîl rhaglen 
foderneiddio helaeth gyda gwelliannau i'r gwasanaeth yn cael eu 
datblygu gan gynnwys cyflwyno system trefnu galwadau electronig; 
gwell asesiadau ariannol; adolygiad o'r gwasanaeth y tu allan i oriau; 
staff gofal cartref yn gallu dosbarthu mân gymhorthion a chyfarpar; a 
threfniadau rheoli meddyginiaeth yn gadarnhaol ar y cyd â'r Bwrdd 
Iechyd. Mae rheoli salwch yn gofyn am fwy o ymdrechion ar y cyd 
gan fod lefelau salwch wedi cynyddu'n sylweddol dros chwarter olaf 
2011/12 ar ôl annog gostyngiadau drwy gydol y flwyddyn flaenorol. 
 

Mae contractau bloc ar waith gyda darparwyr allanol ac ehangwyd 
contractau presennol am flwyddyn arall ar gyfer 2012/13 gyda rhai 
addasiadau o ran cyflwyno cyfradd tâl fesul awr; dileu isafswm oriau;  
 

 
dileu 'cyfrannau rhagnodedig' i ganiatáu i ddarparwyr ehangu eu 
busnesau; a thâl sy'n seiliedig ar amser gwirioneddol cyflwyno 
gwasanaeth. Caiff proses dendro newydd ei rhoi ar waith ar gyfer 
2013/14 a chyfeirir hon gan strategaeth gomisiynu gynhwysfawr ar 
gyfer gofal cartref. 
 
Mae'r gwasanaeth gofal canolradd cymunedol integredig (CIIS) yn 
gynllun ar y cyd rhwng y gwasanaethau cymdeithasol ac iechyd sy'n 
cynnwys ailalluogi cymunedol a thimau ymateb yn gynnar. Mae'r 
timau hyn yn atal cymryd pobl i'r ysbyty ac yn hwyluso rhyddhau'n 

gynnar o'r ysbyty ac maent yn allweddol wrth gynyddu 
annibyniaeth pobl a lleihau'r angen am ofal parhaus. 
Cafwyd adolygiad systemau yn y gwasanaeth hwn yn 
2011 ac yn ogystal â'r trefniadau newydd ar gyfer y 
nifer a dderbynnir sydd wedi'u disgrifio eisoes, bydd 
CIIS a'r gwasanaeth galluogi gofal cartref (HEAT) yn 
dod at ei gilydd nawr i gryfhau gallu cyffredinol a 
lleihau dyblygu posib. Bydd hyn yn rhan o'r 
Gwasanaeth Adnoddau Cymunedol sy'n dod i'r 
amlwg, a bwriedir ystyried agweddau eraill ar iechyd a 
gofal cymdeithasol y gall fod ganddynt swyddogaeth 

alluogi i'w cynnwys fel elfennau eraill o'r gwasanaeth. 
 
Mewn perthynas â gwasanaethau gofal preswyl i bobl hŷn, 
trosglwyddwyd ein cartrefi gofal preswyl a gofal seibiant tymor hir i 
Grŵp Gwalia ar 1 Ebrill 2012, fel rhan o drefniant partneriaeth 25 
mlynedd.  Bydd hyn yn golygu bod pedwar cartref gofal newydd yn 
cael eu datblygu i ddisodli pob un namyn un o'r cartrefi presennol, a 
bydd cartrefi â chymorth ychwanegol dros y pedair blynedd nesaf.  
 

Bydd y datblygiadau newydd yn cynnwys llety a ddyluniwyd yn ôl 
arfer gorau i bobl â dementia, a chânt eu hadeiladu i safonau cartrefi 
nyrsio rhag ofn y bydd proffil yr angen yn newid dros oes y contract. 
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Adran 7 – Pa mor dda yw'r gwasanaethau? (parhad) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yn ogystal â'r trefniadau newydd hyn, rydym yn parhau i gomisiynu 
ffurfiau gofal preswyl mewn 29 o gartrefi sector annibynnol. Cytunodd y  
 

 
cyngor ym mis Mawrth 2012 ar strategaeth 4 blynedd ddigynsail i  
gynyddu'r ffioedd a delir i'r sector annibynnol, ochr yn ochr â'r bwriad i 
ddatblygu cynllun o safon yn seiliedig ar ymagwedd llyfr agored i ddeall 
costau darparwyr. Er bod y penderfyniad hwn yn destun adolygiad 
barnwrol aflwyddiannus yn 2012, bydd yn hanfodol cynnal perthnasoedd 
gwaith cadarnhaol â'r sector i sicrhau bod y fframwaith ansawdd yn cael 
ei gyflwyno. Bydd hyn yn helpu i gynnal  darparwyr o safon. Roeddem 
hefyd wedi gweithio'n gadarnhaol â'n partneriaid yn lleol, yn rhanbarthol 
ac yn genedlaethol i reoli goblygiadau cwymp ariannol Southern Cross 
ac i sicrhau trosglwyddo llyfn i'r darparwyr newydd i alluogi cynnal 
parhad gofal. 
 
O ganlyniad i drosglwyddo'n cartrefi gofal preswyl, bu angen 
gwneud rhai addasiadau i gyflwyno gwasanaethau dydd, yn 
enwedig lle mae gofal dydd wedi bod yn rhan annatod o'r cartref 
gofal preswyl ei hun.  
 
Mae'r gwasanaeth gofal dydd a oedd yn yr Hafod, Castell-nedd wedi'i 
drosglwyddo i gynllun tai gofal ychwanegol Tŷ Twyn Teg. O ganlyniad 
i Abertawe'n tynnu nôl o wasanaeth gofal dydd Gelligron, mae rhai 
newidiadau i'r gwasanaeth wedi bod yn angenrheidiol er nad yw lefel 
y ddarpariaeth i ddefnyddwyr gwasanaeth CNPT wedi newid. Bydd 
gwasanaethau dydd yn destun adolygiad arall yn 2012-13, yn 
enwedig i sicrhau datblygu model galluogi i wella ein Gwasanaeth 
Adnoddau Cymunedol sy'n datblygu.  
 
Mae amrywiaeth da o wasanaethau ar gael i bobl hŷn ag anghenion 
iechyd meddwl, er bod rhai bylchau o hyd mewn gofal canolradd i 
bobl a dementia ysgafn neu gymedrol. Eir i'r afael â hyn drwy 
ailfodelu ein gwasanaeth gofal canolradd, a bydd ffocws hefyd ar 
integreiddio atebion tele-ofal i fwy o becynnau gofal ochr yn ochr ag 
ystyried yr angen am wasanaeth gofal cartref arbenigol.  
 

Arfer Da - Trosglwyddo Gofal Preswyl i Grŵp Gwalia 
 
Roedd y contract y cytunwyd arno gyda Grŵp Gwalia yn dilyn 
proses gaffael agored a thryloyw. Mae'n seiliedig ar egwyddorion 
partneriaeth 'llyfr agored' sy'n ymwneud â phob agwedd. Mae'n 
canolbwyntio ar ganlyniadau o ran y safonau ansawdd i'w 
cyflawni. 
 
Mae trefniadau llywodraethu cadarn wedi'u sefydlu er mwyn i'r 
cyngor a Grŵp Gwalia weithio gyda'i gilydd i gyflwyno'r gofynion 
sydd yn y contract a monitro ansawdd y gwasanaethau. 
 
Mae gweithgareddau cynnwys helaeth wedi parhau drwy gydol 
2012/13  i sicrhau cyfranogaeth trigolion, teuluoedd a staff yn y 
broses. Mae'r rhain wedi cynnwys: cyfarfodydd misol wyneb yn 
wyneb a chynrychiolwyr staff; sioeau teithiol i gwrdd â theuluoedd 
a thrigolion wyneb yn wyneb; rhoi'r newyddion diweddaraf i 
bartneriaid; seminarau i'r holl Aelodau ac adroddiadau penodol ar 
gyfer y Cabinet, a'r Pwyllgor Craffu Gofal Cymdeithasol, Iechyd a 
Thai; sesiynau briffio i Aelodau'r Cynulliad ac Aelodau Seneddol - 
a'r rhain i gyd wedi'u cefnogi gan gylchlythyrau rheolaidd ac 
adnoddau gwybodaeth ar wefan y cyngor.  
 
Drwy'r broses gaffael a thrawsnewid, mae ansawdd y gofal a 
ddarperir i drigolion a defnyddwyr gofal seibiant wedi bod yn 
rhagorol, diolch i broffesiynoldeb y staff, a cheir tystiolaeth o hyn 
drwy adroddiadau rheoleiddiol.  
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Adran 7 – Pa mor dda yw'r gwasanaethau? (parhad) 
 
 
Yn y gwasanaethau anableddau dysgu, ceir marchnad gymysg o 
ddarpariaeth a bydd hwn yn destun sawl adolygiad yn y flwyddyn i 
ddod. Mae'r gwaith a wnaed gan Alder wedi amlygu'r angen am 
foderneiddio ein gwasanaethau dydd a lleihau'r ddibyniaeth ar ofal 
preswyl. Mae hefyd yn cwestiynu'r diffyg cynnydd drwy ofal preswyl, 
cartrefi â chymorth a byw annibynnol i rai defnyddwyr y gwasanaeth 
anableddau dysgu.  Bydd ffocws cryf ar arfer rheoli gofal i sicrhau 
nad ydym yn osgoi risg wrth gynllunio gofal, ac nad ydym yn 
goramlinellu'r gefnogaeth y mae ei hangen, gyda'r canlyniad 
anfwriadol o leihau cyfleoedd ar gyfer mwy o fyw'n annibynnol. Bydd 
angen datblygu'r gwaith yma gyda'n cydweithwyr 
iechyd yn y Tîm Gwasanaethau Cymunedol.  
 

Mae gwasanaethau iechyd meddwl yn cynnig 
amrywiaeth o gefnogaeth fewnol, wedi'i chyfuno â 
chefnogaeth gan y gwasanaeth iechyd a darparwyr 
trydydd sector allweddol megis Hafal a Gofal. Mae'r 
gwaith i ddod â defnyddwyr gwasanaeth yn ôl i fyw 
yn y fwrdeistref sirol yn hytrach na'u rhoi mewn 
lleoliadau y tu allan i'r sir yn llwyddiannus. Mae ein 
gwasanaethau dydd a chyflogaeth yn darparu 
amrywiaeth eang o weithgareddau cymdeithasol gynhwysol i ddiwallu 
anghenion defnyddwyr gwasanaeth y timau iechyd meddwl 
cymunedol. Mae'r gwasanaeth ailsefydlu iechyd meddwl yn 
canolbwyntio'i weithgareddau ar helpu pobl â salwch meddwl sy'n 
gwella i adennill sgiliau ymdopi cymdeithasol a domestig i'w galluogi i 
fyw'n annibynnol yn y gymuned. Mae llawer o'r gwaith yma'n cael ei 
wneud yng nghartrefi pobl gyda chefnogaeth ychwanegol fwy dwys 
gan y prosiect cartrefi â chymorth ym Mhontardawe, a dau gartref â 
chymorth ychwanegol, un yng Nghastell-nedd a'r llall ym Mhort Talbot. 
 

Bu'n flwyddyn brysur arall i'r holl asiantaethau perthnasol sy'n gweithio 
gyda'r rhai sy'n camddefnyddio cyffuriau ac alcohol. Mae  
gwasanaethau i bobl ifanc ac oedolion hŷn sy'n camddefnyddio  
 

 
sylweddau wedi'i estyn, ac mae pedair uned lety tymor byr-canolig 
wedi'u datblygu. 
 

Mae adroddiadau arolygiadau gwasanaethau a ddarperir yn 
uniongyrchol yn amlygu'n gyson ansawdd gwych y ddarpariaeth ar 
draws y gwasanaethau. Darperir sicrwydd ansawdd mewn 
gwasanaethau mewnol drwy grwpiau CA sy'n cynnwys gofalwyr. Mae 
cyfle i ddefnyddwyr gwasanaeth roi adborth drwy gynghorau a grwpiau 
defnyddwyr gwasanaeth a hwylusir gan y gwasanaethau eiriolaeth. 
Cafwyd datblygiadau sylweddol yn y gwasanaethau eiriolaeth i bobl 

hŷn gyda Grant y Loteri Fawr gwerth £686K sydd ar 
gael i grŵp Eiriolaeth CNPT i ddatblygu 
gwasanaethau. Datblygiad pwysig oedd sicrhau 
cefnogaeth eiriolaeth annibynnol i'r rhai sy'n cael eu 
rhyddhau o'r ysbyty neu'n ystyried gofal preswyl. Mae 
gwasanaethau eiriolaeth effeithiol hefyd i bobl â diffyg 
galluedd drwy'r gwasanaeth IMCA. 
 

Defnyddir holiaduron i staff a  defnyddwyr gwasanaeth 
hefyd i fonitro ansawdd y gwasanaethau, ynghyd â 
grwpiau ffocws a chynnwys defnyddwyr a gofalwyr fel y 

bo'n briodol. Defnyddir cwynion, canmoliaeth, digwyddiadau andwyol 
difrifol ac ymchwiliadau diogelu hefyd i ddeall ansawdd y gwasanaethau 
ac i fynd i'r afael â phryderon am ansawdd. 
 

3. Yr Effaith ar Fywydau Pobl - Annibyniaeth ac 
Ansawdd Bywyd 
 

Mae hyn yn cynnwys y trefniadau i ddiogelu ac amddiffyn plant 
ac oedolion diamddiffyn a sut rydym yn hyrwyddo annibyniaeth 
a chynhwysiad cymdeithasol. Rydym yn ceisio sicrhau ein bod 
yn cynyddu diogelwch oedolion a phlant diamddiffyn i'r eithaf 
drwy bopeth a wnawn. 
 

Ffotograff © careimages.com 
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Adran 7 – Pa mor dda yw'r gwasanaethau? (parhad) 
 
 
Diogelu ac Amddiffyn 
 
Mae'r Bwrdd Diogelu Plant Lleol wedi canolbwyntio ar roi'r camau 
gweithredu a amlinellir yn ei gynllun busnes ar waith a chyfrannu at y 
symud tuag at drefniadau diogelu rhanbarthol. Mae swm sylweddol o 
waith wedi'i wneud i gytuno ar y canlyniadau y mae'r Bwrdd yn eu 
ceisio, ac i ddatblygu fframwaith rheoli perfformiad newydd i'r Bwrdd, 
sy'n seiliedig ar y Fframwaith Atebolrwydd ar Sail Canlyniadau. Mae'r 
grŵp archwilio ac adolygu wedi'i gryfhau, a cheir presenoldeb mwy 
cyson a phrosesau archwilio parhaus mwy cadarn. 

 
Gwnaed cynnydd da wrth roi'r argymhellion a gododd 
o adolygiad Achos Difrifol 'E' ar waith, gyda gwaith 
hyfforddiant ac adolygu'n cael ei gwblhau gan 
Fabwysiadu a Maethu BAAF Cymru ac wedi'i ariannu 
gan yr Asiantaeth Gwella Gwasanaethau 
Cymdeithasol. Bydd canlyniad y gwaith hwn yn 
cyfeirio mwy o waith gwella yn yr asiantaethau 
priodol yn ystod 2012-13. 

 
Nid oedd y buddsoddiad ychwanegol yn y gwasanaeth Cynadledda 
ac Adolygu wedi gwireddu'n llawn y manteision a fwriadwyd wrth i 
nifer y plant ar y Gofrestr Amddiffyn Plant a nifer y plant sy'n derbyn 
gofal gynyddu ar gyfradd uwch na gallu'r gweithlu. Felly, nid oedd y 
dangosyddion perfformiad cysylltiedig wedi adlewyrchu'r gwelliannau 
a ddymunwyd er y bu mwy o weithgaredd yn y gwasanaeth nag a fu 
yn 2011/12. Disgynnodd canran y cynadleddau amddiffyn plant 
cychwynnol y disgwylid eu cynnal mewn blwyddyn a gynhaliwyd o 
fewn 15 diwrnod gwaith o'r drafodaeth strategaeth o 63.3% i 60.4%. 
Serch hynny cynhaliwyd canran y cyfarfodydd grŵp craidd 
cychwynnol a gynhaliwyd o fewn 10 niwrnod gwaith i'r gynhadledd 
gychwynnol ar 84.6%.  Cafwyd rhywfaint o ostyngiad hefyd yng  
 

 
nghanran yr adolygiadau amddiffyn plant a gynhaliwyd o fewn 
amserlenni statudol, o 93.2% i 90.7%. 
 
Bydd y gwasanaeth yn cael ei gryfhau eto eleni fel rhan o'r rhaglen 
wella ehangach. Er gwaethaf yr uchod, bu gwelliant yn y gefnogaeth 
weinyddol, trefniadau datblygu staff ac wrth oruchwylio staff yn ystod 
2011/12.   
 
Mae archwiliadau ffeiliau wedi parhau yn y gwasanaeth a chynhelir 
ymarferion dysgu gan wersi gyda rheolwyr a thimau rheng flaen, a 

chaiff fframwaith ansawdd a pherfformiad cydlynol ei 
ddatblygu eleni i sicrhau bod ymagwedd strategol a 
systematig at sicrhau ansawdd yn cael ei gysylltu'n 
glir â chefnogaeth ddysgu a datblygu.  

 
Mae trefniadau cadarn ar waith i ddiogelu oedolion 
diamddiffyn yng Nghastell-nedd Port Talbot, gyda'r 
Pwyllgor Amddiffyn Oedolion Rhanbarthol yn 
ymgymryd ag arweinyddiaeth amddiffyn oedolion. 
Cadeirir hyn gan Bennaeth y Gwasanaethau Gofal 

Cymunedol gyda chynrychiolwyr o amrywiaeth o bartneriaid, a'i 
gefnogi gan sawl is-grŵp. Roedd perfformiad o ran canran y 
cyfeiriadau amddiffyn oedolion a gwblhawyd lle rheolwyd y risg wedi 
aros yn uchel ar 93%, gyda nifer bach o ddefnyddwyr gwasanaeth yn 
gwrthod ymchwiliad neu ymyriad arall lle cafwyd pryderon o hyd.  

 
Mae'r offer asesu risg newydd a ddatblygwyd yn y flwyddyn flaenorol 
wedi'u gwreiddio, ac mae ymatebion di-oed ac effeithiol i gyfeiriadau 
amddiffyn oedolion a gwaith amlasiantaeth yn parhau'n amlwg. Mae 
cyfuno gallu diogelu POVA a Cholli Rhyddid (DoLS) yn parhau'n 
fuddiol wrth gydlynu ymatebion ar draws y swyddogaethau hyn ac 
wrth ddarparu mwy o wydnwch o ran gallu. 
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Adran 7 – Pa mor dda yw'r gwasanaethau? (parhad) 
 
 
Cadw'r Annibyniaeth Fwyaf 
 
Mae ymroddiad cryf, corfforaethol y cyngor i gynhwysiad 
cymdeithasol yn parhau. Ceir amrywiaeth o raglenni y cefnogir rhai 
ohonynt ag adnoddau CGE a'r nod o helpu'r rhai sydd bellaf o'r 
farchnad lafur i gael swydd ddiogel.  
 
Yn y gwasanaethau plant a phobl ifanc, mae gwasanaeth gadael 
gofal ag enw da yn dal i weithredu sy'n elwa o berthynas hir sefydlog 
â phartneriaethau. Yn 2012/13 bydd yn bwysig adolygu lefel yr 
adnoddau a lleoliad y gwasanaeth hwn i adlewyrchu'r 
llwyth gwaith cynyddol a newidiadau deddfwriaethol 
diweddar. Mae'r gwasanaeth hefyd wedi sefydlu menter 
16+ yn 2011/12 er mwyn dargyfeirio plant hŷn yn eu 
harddegau o ofal. Cynhelir y fenter yn yr is-adran 
ddigartrefedd ac mae'n defnyddio amrywiaeth o 
ymagweddau, gan gynnwys cyfryngu, ac mae llwyddo'n 
dda yn y flwyddyn gyntaf. Cynigir y gwasanaeth i grŵp 
oed is, 14 i 15 oed, eleni.   
 
Ceir perthnasoedd cryf a datblygol â'r tîm gadael gofal, 
a'r coleg trydyddol lleol, ac mae nifer y plant sy'n derbyn gofal sy'n 
mynd i goleg yn cynyddu. Yn sgîl newidiadau rheoli arfaethedig, ceir 
cyfleoedd ar y lefel uwch i gysylltu'r gwasanaeth hwn yn agosach a'r 
gwasanaethau i blant sy'n derbyn gofal a gwasanaethau trosglwyddo 
ac i estyn yr amrywiaeth presennol o drefniadau partneriaeth. 
 
Mae perfformiad y cyngor yn parhau'n gryf yn ei wasanaeth 
Troseddau Ieuenctid. Cafwyd gostyngiadau sylweddol yn nifer y rhai 
a oedd yn dod i'r system cyfiawnder troseddol am y tro cyntaf, y rhai 
oedd yn mynd drwy'r llysoedd troseddol a'r rhai a oedd yn derbyn 
dedfrydau carcharol. Serch hynny, roedd cyfran y rhai sy'n 
defnyddio'r gwasanaeth TTI ac Atal ac Ymyrryd yn Gynnar sy'n  

 
hysbys ar hyn o bryd neu a oedd yn hysbys o'r blaen i'r 
gwasanaethau plant yn cynyddu ac mae angen astudio hyn yn 
fanylach.  
 
Mae'r buddsoddiad, wedi'i ariannu gan CGE, mewn gweithiwr 
trosglwyddo dynodedig wedi cael croeso cadarnhaol ac mae'n gwneud 
cynnydd gwych wrth ddatblygu ymagweddau sy'n canolbwyntio'n fwy ar 
y person i gynllunio ar gyfer trosglwyddo mewn ysgolion. Mae hyn 
bellach wedi estyn y tu hwnt i'r ysgolion i gynnwys ystod ehangach o 
asiantaethau a chanddynt rôl allweddol wrth gefnogi pobl ifanc i gael 

mynediad i addysg, hyfforddiant neu gyflogaeth. 
 
Mae cyfranogiad y rhai sy'n gadael gofal wedi'i 
gynnal dros y flwyddyn ddiwethaf ond mae angen 
i'r holl blant a phobl ifanc allu cyfranogi fel eu bod 
yn helpu i lunio'r cynlluniau ar gyfer eu dyfodol yn 
gliriach, a chyfrannu at ddatblygiad cyflwyno 
gwasanaethau'n ehangach. Mae angen cysylltiad 
clir rhwng datblygu gweithgareddau cyfranogi â'r 
gefnogaeth ehangach i gyfranogiad sydd ar gael 
drwy'r Bartneriaeth Plant a Phobl Ifanc. 

 
Yn y gwasanaethau i oedolion mae amrywiaeth o wasanaethau ar 
waith ac yn cael eu datblygu i gynnig yr annibyniaeth fwyaf ac i 
hyrwyddo lles. Mae sawl un o'r rhain wedi cael eu disgrifio yn 
amrywiaeth ac ansawdd yr adran gwasanaethau, a bydd y model 
derbyn a ddisgrifiwyd yn flaenorol yn sicrhau bod pobl hŷn ac anabl 
yn gallu cael mynediad i gyfarpar, gwasanaethau ailalluogi, prydau 
cymunedol a thele-ofal, heb orfod cael asesiad gwaith cymdeithasol 
llawn.  
 
Mae'r gwasanaethau gofal ychwanegol yng Nghastell-nedd a Phort 
Talbot  a'r  gwasanaeth  tai  a   chefnogaeth   integredig  yng  Nghwm  
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Nghwm Dulais yn cael eu defnyddio'n dda o hyd ac yn cyfrannu 
mewn ffordd bwysig at gefnogi pobl hŷn â chryn dipyn o anghenion 
yn y gymuned. Bydd mwy o dai lloches a chymorth yn cael eu 
datblygu yng Nghwm Afan fel rhan o'r contract â Grŵp Gwalia. Fel 
rhan o waith TASC, bydd ymdrechion ar y cyd yn ystod 2012/13 i 
leihau'r ddibyniaeth ar ofal preswyl a datblygu ein cynllun lleoli 
oedolion mewn teuluoedd i ddarparu mwy o opsiynau tymor byr a 
gofal brys mwy hyblyg.  
 

O ran y dangosyddion perfformiad perthnasol, mae cyfradd y bobl hŷn 
sy'n derbyn cymorth i fyw gartref wedi cynyddu o 
90.49% am bob 1000 o bobl dros 65 oed i 95.07%, er 
gwaethaf cynnydd cyffredinol yn y boblogaeth honno. 
Roedd canran y defnyddwyr gwasanaeth 65 oed ac 
yn hŷn sy'n cael eu cefnogi yn y gymuned hefyd wedi 
cynyddu i 81.5% o 77.9%, gyda chanran yr oedolion o 
dan 65 oed yn parhau yr un peth, sef 88.4%. 
 
Gwnaed gwaith helaeth yn 2011 i wella integreiddio 
gwaith COASTAL â'r gwasanaethau dydd a 
ddarperir gan y cyngor. Mae timau Coastal a'r 
gwasanaeth dydd ar y cyd yn weithredol ac mae offer cynllunio gofal 
wedi'u trefnu rhwng y gwasanaethau.  
 
Mae 2011/12 wedi bod yn flwyddyn o gynnydd sylweddol i 
wasanaeth COASTAL. Mae nifer y bobl sydd wedi cofrestru â'r 
gwasanaeth yn CNPT wedi cynyddu i 625, gyda 555 wedi'u cefnogi i 
gyflawni un neu fwy o ganlyniadau cadarnhaol. Mae hyfforddiant 67 
o bobl wedi'i achredu ac mae deg arall wedi cael swydd. Cafwyd 
cryn lwyddiant hefyd wrth ddatblygu cyfleoedd newydd i bobl symud 
ar hyd y llwybr drwy ddatblygiad mentrau cymdeithasol gan gynnwys 
siop lyfrau, prosiect ailgylchu beiciau a phosibilrwydd o sefydlu  
 

 
 
masnachfraint gyda menter gymdeithasol ailgylchu Ten Green Bottles. 
 
O ran y gwasanaethau i ofalwyr, mae'r Strategaeth Gofalwyr ar y Cyd 
wedi cael ei diweddaru ac un canlyniad cadarnhaol oedd adborth gan 
ofalwyr bod y gwasanaethau wedi gwella o ganlyniad i roi'r 
strategaeth gychwynnol ar waith. Mae swyddogion o'r cyngor yn 
chwarae rhan flaenllaw yn natblygiad Strategaeth Gwybodaeth i 
Ofalwyr PABM yn unol â'r Mesur newydd ar gyfer Gofalwyr. Mae 
Gwasanaeth Gofalwyr CNPT yn hynod effeithiol wrth ymladd unigedd 
cymdeithasol a chael mynediad i seibiant. Llwyddodd i dderbyn grant 

gan y Loteri i gyflogi mwy o staff i nodi a chyflwyno 
gwasanaethau i grwpiau anodd eu cyrraedd, gan 
gynnwys y rhai o leiafrifoedd ethnig nad ydynt yn 
defnyddio'r gwasanaethau i ofalwyr yn y ffordd arferol. 
 
Mae'r gwasanaethau pwysig eraill rydym yn parhau 
i'w cyflogi yn cynnwys Croesffyrdd, y Gymdeithas 
Alzheimer, Cruise a Gofal. 
 
Mae cynnwys defnyddwyr gwasanaeth a gofalwyr yn 
hanfodol wrth i'r gwaith ddatblygu i foderneiddio 

gwasanaethau ac i ystyried ffyrdd mwy hyblyg o ddiwallu angen. Mae 
cynnwys defnyddwyr gwasanaeth a gofal wedi'i ddatblygu'n dda yn y 
gwasanaethau anableddau dysgu ac iechyd meddwl, a bydd hyn yn 
allweddol wrth symud yr agenda drawsnewid yn ei blaen. Mae 
taliadau uniongyrchol yn parhau i gynyddu a bydd mwy o ffocws ar 
hyn wrth i broses TASC ddatblygu. Cynyddodd nifer y bobl sy'n 
derbyn taliad uniongyrchol o 143 ar ddiwedd mis Mawrth 2011 i 172 
ar ddiwedd mis Mawrth 2012. 
 
Mae sawl un o'r gwasanaethau ataliol a amlygwyd yn adroddiad y 
llynedd, gan gynnwys y rhai sy'n ymwneud â'r gwasanaeth 
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cefnogaeth synhwyraidd a hawliau lles, yn parhau i ddatblygu. Maent 
hefyd yn chwarae rhan bwysig wrth wella ansawdd bywyd y bobl dan 
sylw ac wrth leihau'r angen am fwy o ymyriad dwys.  
 
 

4.  Llunio Gwasanaethau 
 

Mae'n cynnwys ein gwaith partneriaeth a chynllunio comisiynu 
a chontractio a rheoli adnoddau 
 
Cynllunio a Chontractio 
 
Rydym yn parhau i fod yn ymrwymedig i gadw 
defnyddwyr gwasanaethau wrth wraidd ein 
prosesau rheoli gofal a chynllunio ac rydym yn 
parhau i weithio â'n partneriaid i ddiwallu anghenion 
y boblogaeth leol. Cryfhawyd strwythurau cynllunio 
strategol yn ystod 2011-12 i adlewyrchu'r agenda 
gydweithrediadol sy'n tyfu.  
 
Mae datblygiad rhaglen gydweithrediadol Bae'r Gorllewin wedi 
datblygu ymhellach y grwpiau cynllunio a chomisiynu ar draws 
PABM a sefydlwyd yn flaenorol yn y gwasanaethau iechyd meddwl 
ac anableddau dysgu. Mae Bwrdd Rhaglenni a Thîm Rhaglenni 
gweithredol wedi'u sefydlu ac mae'r ffrydiau gwaith yn cynnwys:-  
� Comisiynu gwasanaethau iechyd meddwl i oedolion 
� Comisiynu gwasanaethau anableddau dysgu 
� Modelau gwasanaethau integredig i bobl hŷn ag anghenion 

iechyd meddwl 
� Byrddau Diogelu Oedolion a Phlant ar y cyd; 
� Cefnogi Pobl; 
� Gwasanaethau Integredig Cymorth i Deuluoedd; 
� Ffynonellu, Comisiynu a Chaffael Strategol; 

 

Bydd llwyddiant y ffrydiau gwaith hyn yn hynod bwysig wrth bennu 
modelau gwasanaeth a gofynion comisiynu'r dyfodol. 

 
Mae'r cyngor hefyd wedi ymuno â Chonsortiwm Comisiynu Cymru ar 
gyfer Plant, sef Bwrdd Comisiynu De-ddwyrain Cymru ar gyfer Plant 
(SEWIC) sydd wedi'i ailffurfio gyda briff de Cymru. Bydd hwn yn 
arbennig o bwysig, nid yn unig wrth sicrhau bod ffioedd y sector 
annibynnol yn briodol i angen, ond hefyd wrth lunio marchnad y 
dyfodol a'r model ar gyfer diwallu anghenion plant mewn perygl o 
orfod derbyn gofal. 

 

Mae'r cyngor hefyd wedi ymrwymo'n gadarn i 
gynnwys yr awdurdodau eraill ar draws rhanbarth 
ehangach canolbarth a gorllewin Cymru lle mae'n 
gwneud synnwyr i ddatblygu unrhyw gomisiynu neu 
ddatblygiadau gwasanaethau penodol ar draws yr 
ardal ehangach hon.  
 

Ceir cydnabyddiaeth o hyd bod angen dulliau lleol i 
gynnwys partneriaid a defnyddwyr gwasanaeth a 
gofalwyr wrth gynllunio a datblygu gwasanaethau. 

Mae Grŵp Strategol y Gofalwyr yn parhau i fod yn broses 
amlasiantaeth effeithiol sy'n cynnwys gofalwyr a chynrychiolwyr y 
gwasanaeth gofalwyr. Mae cynhyrchu Cynllun Strategol y Gofalwyr 
2011-14 yn adlewyrchu'r gwaith hynod bwysig a gaiff ei hybu bellach 
gan yr holl bartneriaid, ac a gaiff effaith sylweddol ar y cynllun 
gofalwyr ar y cyd ar draws PABM i fodloni gofynion Mesur newydd y 
Gofalwyr. 
 

Yn cwmpasu hyn oll, mae gan y Strategaeth Iechyd, Gofal 
Cymdeithasol a Lles rôl hollbwysig o hyd wrth sicrhau gwelliannau 
ehangach mewn iechyd a lles ac wrth fynegi ein blaenoriaethau 
cytunedig â phartneriaid ar gyfer newid i'r gwasanaeth. Y Bwrdd 
Gwasanaethau Lleol sy'n goruchwylio cyflwyno'r strategaeth newydd 
hon fel fforwm partneriaethau allweddol yn y fwrdeistref sirol, 
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gyda'r Bwrdd Gweithredol Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Lles yn 
gyfrifol am adrodd ar hyn i'r BGLl a chydlynu'r ffrydiau gwaith 
amrywiol. Yn 2011-12 cafwyd newidiadau sylweddol i strwythurau a 
llywodraethu y Bartneriaeth Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Lles i 
symud y pwyslais o gynllunio i gyflwyno. Yn ystod y flwyddyn, 
derbyniodd y Bwrdd Gweithredol adroddiadau gan swyddogion 
arweiniol sy'n gyfrifol am ddatblygu'r gwaith gwella sy'n gysylltiedig â 
blaenoriaethau'r strategaeth.  Roedd y bartneriaeth hefyd wedi 
croesawu'r fframwaith rheoli perfformiad Atebolrwydd ar Sail 
Canlyniadau (ASC) a chytuno ar y mesurau poblogaeth a gaiff eu 
defnyddio i olrhain canlyniadau. Yn 2012-13, bydd y bartneriaeth yn 
cwblhau gwaith yr ASC drwy gysylltu mesurau 
perfformiad ar gyfer pob un o'r prosiectau gwella 
sy'n flaenoriaeth â gwaith gwella. 
 
Cyflwynwyd cais llwyddiannus am adnoddau CGE i 
gefnogi cyfres o brosiectau newid ar y cyd, dan 
nawdd y Bwrdd Gwasanaethau Lleol. Roedd cefnogi 
teuluoedd diamddiffyn ac integreiddio gwasanaethau 
gofal canolradd i bobl hŷn ac anabl yn ddau brosiect 
a gafodd eu dethol i elwa o'r arian a sicrhawyd gan 
CGE. Yn ogystal â gwella canlyniadau i deuluoedd 
diamddiffyn a phobl hŷn/ anabl, mae'r prosiectau'n ceisio darparu 
cyfleoedd ar gyfer dysgu gweithredol gan bartneriaid y BGLl er mwyn 
cyflymu newid drwy gydweithredu Yn 2012-13 bydd adnoddau CGE 
yn cael eu targedu i gefnogi gwaith treialu ar gyfer model gofal 
canolradd diwygiedig ac i ysgogi ariannu datblygiad y gwasanaethau 
a fydd yn targedu anghenion teuluoedd diamddiffyn yn fwy effeithiol. 
Caiff y prosiectau hyn eu gwerthuso gyda chefnogaeth Llywodraeth 
Cymru i gynorthwyo dysgu ar draws y sector cyhoeddus ehangach. 
 
Ceir cysylltiadau cryf ac effeithiol rhwng y Bartneriaeth Plant a Phobl 
Ifanc (PPPI) ehangach, y Bwrdd Diogelu Plant a'r rhaglen 

gwasanaethau plant haen un. Mae blaenoriaethau diogelu y 
cytunwyd arnynt ar y cyd rhwng proses strategol Iechyd, Gofal 
Cymdeithasol a Lles a'r PPPI wedi'u hadlewyrchu yn y ddwy 
strategaeth. Mae'r PPPI yn parhau i fod yn allweddol wrth ddatblygu 
gwasanaeth ataliol ac wrth ddadansoddi a cheisio atebion cyffredinol 
i'r galwadau cynyddol ar y gwasanaethau plant.   
 
Parhaodd deialog gyda darparwyr allanol gofal preswyl drwy gydol 
2010/11, a chynhaliwyd cyfarfodydd penodol i helpu i ddatblygu 
ymagwedd fwy cadarn, llyfr agored at benderfynu ar ffioedd. Ym mis 
Mawrth 2011, cymeradwyodd y cyngor strategaeth 4 blynedd ar gyfer 
cynyddu ffioedd i ddarparwyr gofal preswyl i bobl hŷn.   

 
Mae trefniadau monitro contractau cadarn, dan 
arweiniad y gwasanaethau rheoli gofal, wedi'u rhoi ar 
waith yn y gwasanaethau anableddau dysgu. Mae'r 
rhain wedi ceisio datblygu perthnasoedd cynhyrchiol 
gyda darparwyr mewnol ac allanol, ac yn parhau i 
ddatblygu gwasanaethau i ddiwallu anghenion a 
nodwyd defnyddwyr gwasanaeth.  Mae Cytundebau 
Gwasanaeth unigol wedi'u diwygio ac yn cael eu 
defnyddio gan reolwyr gofal yn y Tîm Cefnogi 
Cymunedol i ddechrau cynnwys cynllunio sy'n 

canolbwyntio ar y person, a chanolbwyntio ar ganlyniadau. 
 
Sefydlwyd proses ar gyfer monitro'r Cynllun Lleoli Oedolion mewn 
Teuluoedd ac mae bellach ar waith.  Mae ymweliadau monitro ar y 
cyd ar gyfer yr holl leoliadau sydd wedi'u hariannu'n rhannol neu'n 
gyfan gwbl gan Iechyd ar waith ac eithrio anableddau dysgu. 
 
Parhaodd CNPT i gynnal Consortiwm Rhanbarthol Canolbarth a 
Gorllewin Cymru ar gyfer caffael lleoliadau anableddau dysgu ac 
iechyd meddwl. Gyda chefnogaeth Cymdeithas Llywodraeth  
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Leol Cymru a thrwy gyfraniad awdurdodau partner canolbarth a 
gorllewin Cymru, mae swydd cydlynydd a fydd yn gweithio yn CNPT 
wedi'i ariannu am flwyddyn. Gyda sefydlu dwy bartneriaeth 
gydweithredol - Bae'r Gorllewin a Chanolbarth a Gorllewin Cymru - o 
fewn yr hen ranbarth, bydd y prosesau a'r gwersi a ddysgwyd o'r 
prosiect hwn bellach yn cael eu datblygu gan y cyrff newydd hyn. 
 

Fel a nodwyd yn flaenorol, datblygiad allweddol yn ystod 2011-12 oedd 
trosglwyddo gwasanaeth gofal preswyl mewnol y cyngor yn llwyddiannus 
i Gwalia. Bydd Gwalia yn cynnal gwasanaethau ac yn sicrhau eu bod yn 
parhau yn y cartrefi presennol wrth i 4 cartref newydd gael eu hadeiladu, 
ynghŷd â chyfadeilad tai yn y fwrdeistref sirol erbyn 2016. Blaenoriaeth 
allweddol ar gyfer 2013-13 fydd monitro cydymffurfio â'r contract a 
ddyfarnwyd am gyfnod o 25 mlynedd i sicrhau bod 
gwasanaethau presennol yn cael eu cynnal a 
datblygiadau newydd yn cael eu cyflwyno i'r fanyleb 
ofynnol ac o fewn amserlenni cytunedig. 
 
Mae rhaglen a strwythur TOPS/TASC yn darparu 
enghraifft wych o sut mae bwriadau comisiynu'n cael 
eu troi yn newid gwirioneddol i wasanaethau, a sut 
rhoddir dulliau ar waith i sicrhau bod yr holl 
randdeiliaid wedi'u cynnwys yn effeithiol. Mae'r 
cynllun/strategaeth gomisiynu pobl hŷn ar y cyd ag iechyd ar gyfer 
2010-13 wedi'i droi'n bolisi ar y cyd i wasanaethau pobl hŷn a 
gymeradwywyd ym mis Rhagfyr 2009. Rhaglen TOPS/TASC yw'r 
cyfrwng ar gyfer cyflwyno'r amcanion a'r newidiadau penodol a 
adlewyrchir yn y cynllun a'r polisi. Bydd hyn yn parhau i fod yn broses 
ddeinamig a fydd yn parhau i adolygu i ba gyfeiriad y mae'n mynd wrth i 
ofynion LlC ddod i'r amlwg a goblygiadau Bil Gwasanaethau 
Cymdeithasol Cymru gael eu deall. 
 
Mae trefniadau monitro cadarn wedi sicrhau bod holl ddarparwyr allanol 
gwasanaethau gofal cartref wedi bodloni safonau ansawdd ac yn 
cydymffurfio ag amodau a thelerau'r contract. Ceir tystiolaeth yn yr 

adroddiadau perfformiad rheolaidd bod yr awdurdod yn parhau i 
gyflawni gwerth am arian a bod y broses dendro wedi cyflawni'r amcan 
o fynd i'r afael â phroblemau gallu mewn cymunedau anghysbell yn y 
fwrdeistref sirol. At hynny, cynigir cynnwys Aelodau Etholedig wrth graffu 
ar berfformiad gwasanaethau drwy wahodd darparwyr i roi 
cyflwyniadau/adroddiadau i Bwyllgorau Craffu perthnasol. 
 
Yn 2011/12, aildrefnwyd swyddogaethau caffael, monitro contractau a 
rheoli perfformiad gan y Gyfarwyddiaeth fel eu bod yn cyd-fynd â'i gilydd 
i sicrhau mwy o argaeledd o ran gwybodaeth reoli sy'n mesur ansawdd, 
canlyniadau a chost-effeithiolrwydd i gyfeirio strategaethau comisiynu. 
Blaenoriaeth allweddol ar gyfer 2012-13 yw sicrhau gallu ychwanegol i 
wneud yn siŵr bod gwybodaeth reoli gadarn ar gael ar draws yr holl 

feysydd gwasanaeth. 
 

Rheoli Adnoddau 
 

Datblygwyd Blaengynllun Ariannol (BA) gan y cyngor yn 
flaenorol, a 2011-12 yw'r 3edd flwyddyn lle mae 
Cyfarwyddiaeth y Gwasanaethau Cymdeithasol yn cael 
ei hystyried o hyd yn flaenoriaeth uchel i'r cyngor.  Mae'r 
BA wedi'i fonitro'n drylwyr ac o ganlyniad mae wedi 
galluogi i'r cyngor reoli ei wariant cyffredinol o fewn yr 

adnoddau sydd ar gael. Mae hyn wedi cynnwys ail-flaenoriaethu 
adnoddau corfforaethol yn y flwyddyn mewn ymateb i bwysau annisgwyl 
ar y gwasanaethau cymdeithasol i blant. Caiff y cynllun ei ddiweddaru 
bob blwyddyn i ystyried unrhyw addasiadau angenrheidiol ac i gynnwys 
y flwyddyn nesaf er mwyn ei gynnal fel cylch pum mlynedd. 
 
Defnyddir cryn ymdrech i sefydlu, datblygu, monitro a rheoli'r gyllideb a 
sicrhau bod ymwybyddiaeth o gostau a phwysau ar draws y cyngor 
ehangach a chyda partneriaid a darparwyr gwasanaethau. Mae 
swyddogion y gyllideb yn parhau i ddarparu adroddiadau misol i feysydd 
gwasanaeth ac mae ein uwch-dîm rheoli'n cael sesiynau hanner 
diwrnod rheolaidd yn benodol ar gyfer monitro'r gyllideb. 
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Mae angen strategaethau arbed o hyd yn 2012-13 ac mae'r 
meysydd a amlygir hyd yma yn cynnwys arfarniad trwyadl o 
leoliadau preswyl anableddau dysgu cost uchel, datblygu model byw 
â chymorth i ddod â phlant ac oedolion ag anableddau dysgu 'yn 
agosach at y cartref' (ac felly'n lleihau'r ddibyniaeth ar leoliadau 
allanol), cyfleoedd a roddir yn sgîl gweithio rhanbarthol ac adolygiad 
o gontractau trydydd sector. Yn y gwasanaethau plant, bydd costau 
asiantaethau'n cael eu craffu'n drylwyr ynghyd â; chostau cludiant; 
costau lleoli a gwariant ad hoc. Gwneir mwy o waith i fesur effaith 
leol y Ddeddf Diwygio Lles a'r goblygiadau yn sgîl y Bil 
Gwasanaethau Cymdeithasol arfaethedig. 
 
Prosiectau Haen Un y cyngor: Mae Trawsnewid 
Gwasanaethau Pobl Hŷn a thrawsnewid Gofal 
Cymdeithasol i Oedolion yn cael eu datblygu gan 
ddefnyddio'r fethodoleg rheoli rhaglenni ac maent yn 
cynorthwyo wrth gyflawni'r arbedion a nodwyd yn y 
Blaengynllun Ariannol.  
 
Bydd adroddiadau monitro rheolaidd yn cael eu 
cyflwyno i'w craffu gan aelodau drwy gydol 2012-13 mewn perthynas 
â'r rhaglen i wella gwasanaethau plant o ran y tybiaethau ynghylch 
buddsoddiadau ac arbedion y mae'r rhaglen yn seiliedig arnynt. 
 
Mae'r blaenoriaethau gwella a nodwyd y llynedd yn cynnwys pecyn o 
gamau gweithredu blaenoriaeth rhyng-ddibynnol â'r nod o gynorthwyo'r 
cyngor i gyflwyno ei Flaengynllun Ariannol 5 mlynedd ac i atal yr angen 
am golli swyddi'n orfodol lle y bo'n bosib.  Yng Nghyfarwyddiaeth y 
Gwasanaethau Cymdeithasol, Iechyd a Thai, roedd oddeutu 30 o staff 
wedi ymddeol ym mis Mawrth 2012.  Bydd angen i'r trefniadau dros dro 
a sefydlwyd i gefnogi cynllun Ymddeoliad Cynnar/Ymddeoliad 
Gwirfoddol gael eu sefydlu'n barhaol yn ystod 2012-13 i sicrhau 
gwydnwch a pharhad y gwasanaeth wrth iddo ddatblygu. 

 

5.  Cyflwyno'r Gwasanaethau Cymdeithasol 
 

Mae hyn yn cynnwys rheoli a datblygu'r gweithlu, rheoli 
perfformiad a chynllunio busnes 
 
Cynllunio'r Gweithlu 

 
Yn y gwasanaethau plant, datblygwyd cynllun cyfathrebu a chynnwys 
a'i roi ar waith i gefnogi'r cynllun gwella diwygiedig. Mae 
gweithgareddau cyfathrebu a chynnwys wedi cynnwys cylchlythyrau 

rheolaidd gan Bennaeth y Gwasanaeth at yr holl staff, 
arolygon staff a chymorthfeydd, digwyddiadau 
datblygu staff llawn a sesiynau briffio. Mae'r Prif 
Weithredwr, y Cyfarwyddwr Corfforaethol ac Aelod o'r 
Cabinet wedi cymryd rhan mewn nifer o'r 
gweithgareddau hyn i glywed barn staff yn 
uniongyrchol.  
 
Mae Cynllun Strategol y Gweithlu gyda chymorth 
Pennaeth Adnoddau Dynol wedi’i roi ar waith ar gyfer 

y gwasanaeth hwn a bydd yn sail ar gyfer bwrw ati â'r datblygiadau 
allweddol a'r penderfyniadau y mae eu hangen i wella a chynnal 
gweithlu'r gwasanaethau plant. Bydd hwn nawr yn brototeip ar gyfer 
cynlluniau ar draws meysydd gwasanaeth eraill y cyngor, a gofal 
cymdeithasol i oedolion fydd y nesaf i gael ei ddatblygu. 
 
Mae adolygiad cynhwysfawr o systemau ac arfer gwaith cymdeithasol 
wedi dechrau yn y Gwasanaethau Gofal Cymunedol. Y tîm anabledd 
dysgu oedolion sy'n arwain y gwaith hwn a bydd cefnogaeth briodol ar 
waith i sicrhau bod cynnydd yn ganolog i'r arfer. Byddwn yn gwerthuso 
hyn drwy waith systemau gwaith cymdeithasol wrth ystyried y rhaglen 
datblygu arfer y mae angen ei chomisiynu ar draws Gofal Cymunedol i 
gyflwyno model galluogi o arfer gwaith cymdeithasol.  

34



  
 

 
Adran 7 – Pa mor dda yw'r gwasanaethau? (parhad) 
 
 
Fel rhan o gynllunio'n gweithlu rydym yn adolygu ein strwythur 
gyrfaoedd (o gynorthwywyr rheoli gofal i reolwyr tîm) a chynllunio 
olyniaeth. Byddwn yn parhau i gefnogi rheolwyr tîm presennol drwy 
eu rhaglen ddatblygu wrth nodi a chynnig cyfleoedd datblygu i 
reolwyr tîm a phrif swyddogion y dyfodol. 
 

Blaenoriaeth allweddol i ddatblygu'r gweithlu yn ystod 2012-13 fydd 
rheoleiddio a phroffesiynoldeb y gweithlu a rheoli hyfforddiant. 
Byddwn yn gweithio gyda Chyngor Gofal Cymru (CCW) i ehangu 
cofrestru i reolwyr asiantaethau gofal cartref a 
sicrhau bod unrhyw gategorïau newydd o weithwyr 
gofal cymdeithasol wedi'u cofrestru'n broffesiynol. 
 

Mae'r cyfeiriad strategol a gynlluniwyd ar gyfer gofal 
cymunedol yn gofyn i'r holl feysydd gofal 
cymdeithasol weithio ar y cyd. Mae cynlluniau ar 
waith i sicrhau bod staff o'r timau comisiynu, monitro 
a rheoleiddio yn cael hyfforddiant a datblygiad a fydd 
yn eu cynorthwyo i nodi darpariaeth gofal dementia o 
safon.  Mae hyfforddiant eisoes ar waith i staff 
weithio tuag at uned dementia a nam synhwyraidd y Fframwaith 
Cymwysterau a Chredydau (FfCCh), ac mae gwaith wedi dechrau i 
ddarparu'r unedau meddyginiaeth i ategu hyn. Mae cynllun olyniaeth 
gofal dementia hefyd yn cael ei ddatblygu. 
 

Yn ystod 2012-2013 byddwn yn parhau i dargedu cwblhau'r holl 
ddyfarniadau NVQ er mwyn canolbwyntio'n llawn ar gyflawni diplomâu 
Iechyd a Gofal Cymdeithasol ar bob lefel.  Bydd y Ganolfan Datblygiad 
Proffesiynol yn parhau i ganolbwyntio ar wella darpariaeth hyfforddiant a 
chynnal targedau presennol sy'n parhau'n uwch na'r targedau hyfforddi 
cenedlaethol yng Nghastell-nedd Port Talbot.  Byddwn yn gweithio gyda 
darparwyr comisiynu preifat a gwirfoddol i gynyddu a chyrraedd targedau 
cenedlaethol. Bydd y Ganolfan yn parhau i gydlynu gwaith asesu a dilysu 
mewnol teithiol ac yn y gweithle ar draws amrywiaeth o feysydd 
gwasanaeth. 

 
Ar draws y gyfarwyddiaeth, mae perthynas gadarnhaol rhwng rheolwyr a'r 
undebau llafur wedi'i chynnal, ac mae cyfarfodydd chwarterol y Grŵp 
Ymgynghorol ar y Cyd (JCG) â'r UDRh a thimau adrannol Penaethiaid 
Gwasanaeth ar waith. Heblaw hyn, mae cynrychiolaeth gorfforaethol gan 
dimau AD, Hyfforddiant a Datblygiad, Iechyd a Diogelwch a Chyllid hefyd 
yn rhan o UDRh a thimau adrannol. Mae mwy o gyfarfodydd penodol i 
staff ac undebau llafar yn cael eu cynnal wrth i'n rhaglenni haen un 
ddatblygu a chynigion gael eu rhoi ar waith. 

 

O ystyried agenda drawsnewid uchelgeisiol y 
Gyfarwyddiaeth, blaenoriaeth allweddol ar gyfer 2012-
13 fydd parhau i sicrhau cynhwysiad a chefnogaeth yr 
holl randdeiliaid a enwyd eisoes. 
 
Drwy gydol 2011-12, roedd y Gyfarwyddiaeth a'r UDRh 
wedi cynnal cyfres o gyfarfodydd/gweithdai Rheolwyr 
Atebol i sicrhau bod gweithlu'r gyfarwyddiaeth yn cael yr 
holl wybodaeth am ddatblygiadau yn y gyfarwyddiaeth 
a'r cyngor ehangach. 

 
Mae cynnydd sylweddol wedi'i wneud tuag at gefnogi 'un sector, un 
gweithlu' yn CNPT drwy Bartneriaeth Datblygu'r Gweithlu Gofal 
Cymdeithasol.  Caiff cyfarfodydd partneriaeth eu cadeirio gan 
Bennaeth Strategaeth Fusnes ac Amddiffyn y Cyhoedd gyda 
chynrychiolwyr o ddarparwyr cartrefi gofal preifat, sefydliadau sector 
gwirfoddol, asiantaethau gofal cartref, ysgolion lleol, colegau, 
undebau llafur, Canolfan Byd Gwaith, Cyngor Gofal Cymru a 
swyddogion arweiniol yr awdurdod ar gyfer yr adrannau comisiynu ac 
adnoddau dynol.. 
 
Rwyf innau'n parhau i gadeirio Partneriaeth Ranbarthol y Gweithlu 
Gofal Cymdeithasol, gyda'r cydlynydd rhanbarthol (de-orllewin 
Cymru) wedi'i gyflogi gan CNPT. Amcan cyffredinol y bartneriaeth yw 
sicrhau gweithlu digonol, medrus a llawn cymhelliant i ddiwallu  

35



  
 

 
Adran 7 – Pa mor dda yw'r gwasanaethau? (parhad) 
 
 
anghenion y cyflogwr ar yr adeg briodol ac yn y lleoliad priodol, er 
mwyn sicrhau gwasanaethau gofal cymdeithasol diogel o safon. 
 

Yn olaf yn ystod 2012-13, bydd y cyngor yn cynnal asesiad 
corfforaethol yn erbyn safon Buddsoddwyr mewn Pobl (IIP).  Yn 
flaenorol, ymgymerwyd â'r asesiad gyda Chyfarwyddiaethau unigol. 
 

Blaenoriaeth allweddol ar gyfer 2012-13 fydd i'r cyngor gyfleu ei holl 
flaenoriaethau ac amcanion i'r holl staff a rhanddeiliaid er mwyn i'r 
adborth a ddarperir yn ystod y broses asesu gyfeirio'r broses IIP. 
 

Rheoli Perfformiad 
 

Mae prosesau a systemau cadarn ar waith gennym 
o hyd, sy'n adrodd yn fanwl ar berfformiad i nifer o 
randdeiliaid allweddol, sy'n cynnwys pwyllgorau 
craffu mewnol, Llywodraeth Cymru ac AGGCC. Mae 
adroddiadau perfformiad yn cynnwys dangosyddion 
perfformiad lleol a statudol, materion personél, 
absenoldeb salwch, monitro cyllidebau, archwiliadau 
ffeiliau achosion. Yn ogystal, yn y flwyddyn 
ddiwethaf, cafwyd mwy o bwyslais ar ddadansoddi 
anghenion sy'n sail i'r TOPS ac yn ei chefnogi. 
 

Rydym yn parhau i annog rhyngweithio â defnyddwyr gwasanaeth a 
staff drwy ddigwyddiadau ymgynghori, adroddiadau arolygon 
achlysurol ac arfarnu/goruchwylio staff. Mae adborth o'r fforymau 
hyn yn cynorthwyo'r gyfarwyddiaeth wrth lunio gwasanaethau'r 
dyfodol i hwyluso gwelliant parhaus.  Mae enghreifftiau diweddar yn 
cynnwys arolygon o'r gwasanaeth prydau bwyd cymunedol 
'Appetito', y Gwasanaeth Gofal Canolradd Cymunedol Integredig 
(CIIS) a ‘Beth sy'n Bwysig' TOPS. 
 

Mae'r Gyfarwyddiaeth wedi gwneud cynnydd da wrth ddatblygu  
 

 
meysydd rheoli perfformiad, dadansoddi, adrodd a hyfforddi newydd.  
Mae systemau a phrosesau gwybodaeth am reoli perfformiad wedi'u 
cryfhau drwy ymyriadau systemau y mae mesurau ohonynt yn cael 
eu treialu.  Mae enghreifftiau o hyn y cynnwys adolygiad o ofal 
cartref. Yn ogystal, mae gan y tîm rheoli perfformiad systemau mwy 
llym ar waith i gasglu, coladu, dadansoddi ac adrodd yn rheolaidd am 
weithgaredd perfformiad o fewn amserlenni cytunedig.   
 
Rydym wedi datblygu fframweithiau a dangosfyrddau yn Ffynnon sy'n 
caniatáu i ni rannu gwybodaeth electronig gan gynnwys gwybodaeth 
am berfformiad statudol gyda'n cydweithwyr corfforaethol, 

awdurdodau lleol eraill ac Uned Ddata LlC.   
 
Rydym wedi cryfhau ein prosesau i archwilio cadernid 
adrodd am wybodaeth perfformiad ar gyfer 
archwiliadau ac arolygiadau. Er enghraifft, rhoddwyd 
offeryn archwilio ffeiliau achosion ar waith gennym yn 
ystod 2011/12.    
 
Mae gennym raglen waith 5 mlynedd uchelgeisiol i 
gefnogi rhoi Strategaeth Rheoli Perfformiad LlC ar 
gyfer y Gwasanaethau Cymdeithasol yng Nghymru ar 

waith. Mae'r rhaglen hon yn ceisio cyflawni gwelliannau parhaus wrth 
gyflwyno gwasanaethau sy'n cael eu rheoli, eu monitro a'u mesur yn 
ôl egwyddorion modern rheoli perfformiad.  
 
Rydym yn parhau i adolygu prosesau a systemau i roi gwybodaeth 
gywir, gydlynol ac amserol i reolwyr a staff yn rheolaidd e.e. bwletinau 
perfformiad misol a mwy o ddefnydd o Ffynnon. Hefyd, rydym wedi 
cryfhau rheoli perfformiad a dadansoddi data o fewn y gyfarwyddiaeth 
drwy ailstrwythuro'r timau rheoli perfformiad, caffael a chontractio.  
Mae hyn wedi caniatáu i ni ddatblygu cysylltiadau electronig â 
phartneriaid annibynnol, y trydydd sector a statudol. 
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Rydym yn parhau i gefnogi rhaglen drawsnewid gynhwysfawr y 
cyngor drwy ddarparu gwybodaeth gywir am berfformiad a 
dadansoddiadau manwl. Rydym wedi datblygu mesurau canlyniadau 
a allai mewn ambell achos ddisodli'r dangosyddion perfformiad 
rhagnodedig cyfredol. 
 

Mae'n anochel y bydd y cynnydd yn y galw am wasanaethau TGCh, 
ynghŷd â'r gostyngiad yn y gyllideb a gallu, yn arwain at wrthdaro ar 
draws cyfarwyddiaethau o ran 'yr hyn sy'n cael ei gyflawni' a 'phryd'. 
 

I fynd i'r afael â'r sefyllfa hon, mae Grŵp TGCh Penaethiaid 
Gwasanaeth wedi'i sefydlu i sicrhau y cynhelir barn gorfforaethol o 
flaenoriaethau TGCh. Ar y cyfan, nid yw'n hysbys 
beth yw'r galwadau TGCh sy'n codi o adolygiadau 
systemau nes bod y broses wedi'i chwblhau.  Er bod 
yr adran TGCh gorfforaethol yn ymdrechu i ateb 
galwadau o'r fath o fewn adnoddau sydd eisoes yn 
bodoli, mae'n anochel na fydd hwn yn gynaliadwy 
yn y tymor hir.  Blaenoriaeth ar gyfer 2012-13 felly 
yw sicrhau bod gallu TG yn cael ei gynnwys yn yr 
holl achosion busnes ar gyfer trawsnewid 
gwasanaethau. 
 

Yn y Gwasanaethau Plant, mae fframwaith rheoli perfformiad ac 
ansawdd cynhwysfawr wedi'i ddatblygu i sicrhau bod y gwasanaeth yn 
gwneud y defnydd gorau a systematig o'r holl ffynonellau adborth i fyfyrio 
ar berfformiad a nodi a mynd ati i wella gwasanaethau. Yn 2012-13, caiff 
y fframwaith ei roi ar waith. 
 

6.  Darparu Cyfeiriad 
 

Mae hyn yn cynnwys yr arweinyddiaeth a'r diwylliant yn y 
Gyfarwyddiaeth a chryfder y cyfranogiad a'r gefnogaeth 
wleidyddol a chorfforaethol 
 

 
Mae fy ymddeoliad ar ddiwedd y flwyddyn ariannol hon yn gyfle da i 
fyfyrio ar gryfder a gallu tîm rheoli'r gwasanaethau cymdeithasol i 
ddatblygu. 
 

Un newid arwyddocaol eleni yw o ran Pennaeth y Gwasanaeth Plant 
a Phobl Ifanc, gyda threfniadau dros dro ar waith ers mis Ionawr 2012 
i hyrwyddo'n cynllun gwella, wrth i ni sicrhau ein bod yn gallu recriwtio 
Pennaeth Gwasanaeth profiadol a pharhaol i ddarparu'r nodweddion 
arweinyddiaeth angenrheidiol yn y tymor canolig.  

 
Mae ein trefniadau dros dro gyda chefnogaeth ymgynghorydd allanol 

wedi'n galluogi i ailffocysu ein cynllun gwella'n 
llwyddiannus a sicrhau bod amrywiaeth y 
gweithgareddau y mae eu hangen arnom i sicrhau 
bod gennym wasanaeth diogel, effeithiol a  
chynaliadwy yn glir.  
 
Mae cyfathrebu a chynnwys y gweithlu wedi bod yn 
hanfodol yn ystod y cam datblygu hwn, a gwnaed 
nifer o newidiadau o ganlyniad i adborth gan staff am 
sut y gellir gwella'u hamgylchedd ac arferion gwaith. 

Mae hefyd yn galonogol iawn i adrodd bod Pennaeth Gwasanaeth 
newydd wedi'i benodi, a bwriedir iddo ymgymryd â'i ddyletswyddau ar 
ddechrau mis Medi.  

 
Mae cynllun i gryfhau gallu rheoli Prif Swyddogion ac Arweinyddion 
Tîm hefyd yn yr arfaeth ar gyfer diwedd y flwyddyn hon.  

 
Bydd y gwasanaeth yn destun ail-arolygiad ym mis Medi a rhagwelir y 
bydd y gwelliannau a wnaed yn ystod y flwyddyn yn dangos ein bod 
yn symud i'r cyfeiriad iawn wrth fynd i'r afael â'r argymhellion a wnaed 
yn yr arolygiad diwethaf. 
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Roedd Pennaeth y Gwasanaeth Gofal Cymunedol hefyd wedi 
dychwelyd i'w swydd ar ôl absenoldeb mamolaeth yn ystod y 
flwyddyn, gan ymgymryd â'i dyletswyddau gwasanaeth tai 
ychwanegol. Mae gweddill ei thîm wedi bod yn sefydlog drwy gydol y 
flwyddyn ac mae hyn wedi'i helpu i wella perfformiad drwy'r 
gwasanaeth yn ogystal â chyflwyno newidiadau allweddol i'r 
gwasanaeth megis trosglwyddo cartrefi gofal preswyl i Grŵp Gwalia. 
Mae mwy o addasiadau i gyfrifoldebau aelodau'r tîm ochr yn ochr â 
gallu rheoli prosiectau ychwanegol wedi'u rhoi ar waith i gyflwyno 
elfennau allweddol y rhaglen TASC. 
 
Llwyddwyd i gryfhau ein trefniadau strategaeth 
busnes drwy benodi Prif Swyddog ar gyfer Caffael a 
Chontractio, a bydd gwaith yn parhau i sicrhau 
gweithio effeithiol rhwng ein swyddogaethau 
comisiynu a chynllunio a swyddogaethau rheoli 
perfformiad a chontractau. Caiff y trefniadau hyn eu 
hadolygu'n barhaus yn enwedig wrth i'r agenda 
ranbarthol ddatblygu. 
 
Mae'r cyngor eisoes wedi cytuno i recriwtio rhywun 
ar gyfer swydd y Cyfarwyddwr fel y mae ar hyn o bryd a fydd yn 
sicrhau bod cyfrifoldebau statudol Cyfarwyddwr y Gwasanaethau 
Cymdeithasol yn cael eu cyflwyno'n effeithiol. Bydd recriwtio'n 
dechrau ym mis Medi i sicrhau trosglwyddo swyddogion yn hwylus. 
 
Mae llawer o waith cadarnhaol wedi'i wneud wrth gynnwys staff ar 
bob lefel yn yr agenda newid heriol rydym yn ceisio'i chyflwyno. 
Roedd trosglwyddo ein cartrefi gofal preswyl wedi dangos 
pwysigrwydd ac effeithiolrwydd cynnwys staff a'r undebau llafur yn 
barhaus.  
 
 

 
Caiff hyn ei gynnal wrth i'r newidiadau i'n gwasanaeth gofal cartref 
fynd yn eu blaenau a rhaglen TASC yn symud o gamau gweithredu 
arfaethedig i'w rhoi ar waith. Mae datblygiad ail gam y cynllun gwella 
yn y gwasanaethau plant wedi adlewyrchu barn a chyfranogaeth staff 
drwy sesiynau briffio timau, diwrnodau datblygu ac arolygon. Bydd y 
cynnwys hwn yn parhau i fod yn ganolog i ddatblygu'r gwaith. 
 
Yn gorfforaethol, gwnaed llawer o waith i adeiladu ar ganlyniadau 
cadarnhaol strategaeth y cyngor ar gyfer y gweithlu. Mae'r Prif 
Weithredwr wedi parhau â'i gyfres reolaidd o gyfarfodydd â staff o 
bob cyfarwyddiaeth, ac mae wedi cynnal sesiynau penodol gyda mi 

a'r Pennaeth Gwasanaeth dros dro gyda staff y 
gwasanaeth plant a phobl ifanc.  
 
Mae Strategaeth i'r Bobl ddrafft cyngor CNPT hefyd 
wedi'i llunio a chaiff ei chwblhau ym mis Medi 2012. 
Mae hyn yn mynegi'r diwylliant y mae'r cyngor yn 
anelu ato, ethos o bartneriaeth y cyngor â'i staff, yr 
undebau llafur a'r cyhoedd, a'r camau gweithredu a 
gymerir i gyflwyno ein hamcanion allweddol o ran y 
gweithlu. Yr egwyddorion a'r gwerthoedd a ddatblygir 

drwy ein gwaith meddwl trwy systemau a'n siarter staff ac unedau 
llafur yw sylfeini'r strategaeth, gyda chynlluniau penodol ar gyfer y 
gweithlu a system adolygu datblygiad personol ac arfarnu unedig yn 
cael eu defnyddio fel dulliau cyflwyno allweddol.  
 
Mae'r Gyfarwyddiaeth wedi cynnig cychwyn datblygu cynlluniau'r 
gweithlu, gyda chynllun gwasanaethau plant a phobl ifanc wedi'i 
gwblhau a chynllun gwasanaethau i oedolion yn cael ei lunio. Mae'r 
cynlluniau hyn yn ymwneud yn uniongyrchol â rhaglen wella'r 
gwasanaethau plant a rhoi TASC ar waith. 
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Mae'r Bwrdd Gwasanaethau Lleol yn parhau i ddatblygu ei rôl 
drosgynnol strategol ac wrth sicrhau bod partneriaid allweddol yn 
ymrwymo i'r rhaglen drawsnewid allweddol ac yn cael eu cynnwys 
ynddi. Mae'r bwrdd hefyd wedi llwyddo i gael arian CGE i 
ddarparu'r gallu angenrheidiol i yrru cynllun gwella'r 
gwasanaethau plant yn ei flaen ynghyd â'r newidiadau i brosiect 
TOPS/TASC sy'n ymwneud yn uniongyrchol â gweithio mewn 
partneriaeth ac wrth gael tystiolaeth leol am sut orau i dargedu ein 
hadnoddau priodol a lleihau dyblygu ymdrech.  
 
Mae cysylltiadau rhwng ein Cynllun Cymunedol a'r 
partneriaethau plant ac  iechyd a gofal 
cymdeithasol strategol wedi'u gwreiddio'n gadarn, 
ac mae'r broses Canlyniadau ar Sail Atebolrwydd 
yn helpu i egluro canlyniadau cyffredin a sut i 
gyflawni'r rhain. 
 
Ceir cefnogaeth gorfforaethol a gwleidyddol 
barhaus gadarn i'r gwasanaethau cymdeithasol 
sydd wedi'i chryfhau drwy fwy o ddatblygiadau yn 
ystod 2011/12.  
 

Mae perchnogaeth cynllun gwella'r gwasanaethau plant wedi'i 
chymryd gan grŵp y cyfarwyddwyr corfforaethol, gyda chynnydd yn 
cael ei adrodd yn fisol i'r fforwm hwn. Mae'r Cabinet a'r Cabinet 
Plant a Phobl Ifanc yn trafod ac yn ystyried mwy o adroddiadau ar 
gynnydd ynghyd â'r prosesau craffu priodol.  
 

Roedd aelod cabinet Gofal Cymdeithasol, Iechyd a Thai wedi bod 
yn weithredol wrth gwrdd â defnyddwyr gwasanaeth a theuluoedd 
yn ystod y broses benderfynu wrth drosglwyddo cartrefi gofal 
preswyl i Gwalia. Mae Pwyllgor Craffu Iechyd a Gofal Cymdeithasol 
yn ymwneud yn llawn â'r broses ymgynghori ar newidiadau pwysig  
 

 
i'r gwasanaeth iechyd meddwl a gynigiwyd gan Fwrdd Iechyd  
PABM. Bydd y ddeialog hon yn parhau gyda'r cyngor wrth i gynigion 
Newid er gwell yr Adran Iechyd gael eu hegluro. 

 
Gyda gweinyddiaeth newydd o fis Mai 2012, bydd sawl cyfle gan 
aelodau newydd drwy seminarau sefydlu dynodedig i ddatblygu 
dealltwriaeth dda o waith y Gyfarwyddiaeth, y pwysau a wynebir a'r 
blaenoriaethau  gwella a datblygu.  

 
Mae aelodau hefyd wedi gwahodd swyddogion AGGCC i is-grŵp 

craffu ein gwasanaethau plant fel eu bod yn deall 
rôl yr arolygiaeth ac yn cael barn glir gan yr 
arolygiaeth am yr hyn y maent hwy'n ei ystyried yn 
feysydd pwysig i roi sylw iddynt yn ein cynllun 
gwella. Y gobaith yw y bydd y berthynas hon yn 
gallu datblygu eto i wella'r broses arolygu ffurfiol. 

 
Yn gyffredinol, ceir synergedd clir rhwng cynllun 
cymunedol y fwrdeistref sirol, cynllun gwella'r cyngor, 
y blaengynllun ariannol a blaenoriaethau a meysydd 

i'w datblygu'r gyfarwyddiaeth, a'r gwelliant a fynegir drwy ein rhaglen 
drawsnewid haen un a'r adroddiad blynyddol hwn.  

 
Bydd y cyngor yn parhau i ymdrechu i sicrhau bod y rhain yn 
brosesau deinamig â'r bwriad pennaf o gyfoethogi bywydau ei holl 
ddinasyddion ac yn fwy penodol,  gynyddu lles ac annibyniaeth ei 
bobl fwyaf diamddiffyn i'r eithaf a sicrhau eu bod mor ddiogel â 
phosib rhag niwed a chamdriniaeth. 
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Atodiad 1 – Dangosyddion Perfformiad 
 

 

Dangosyddion Perfformiad 2011/12 
 

MAT - Mesur Atebolrwydd Cyhoeddus;  DSC - Dangosydd Strategol Cenedlaethol;  DGG - Data Gwella Gwasanaethau; 

 

GWASANAETHAU I OEDOLION 
 

Dangosydd Perfformiad 
Perfformiad  

2010/11 

Perfformiad 

 2011/12 

SCA/001  (DCS) 2010 - 2011 2011 - 2012 

Cyfradd gohirio trosglwyddo gofal am resymau gofal cymdeithasol fesul 1,000 o’r boblogaeth 75+ 

oed 
14.83 9.81 

SCA/002a  (DCS) 
fel @ 

31 Mawrth 11 

fel @ 

31 Mawrth 12 

Cyfradd y bobl hŷn (65 oed neu'n hŷn) 

a) sy'n cael cefnogaeth yn y gymuned fesul 1,000 o'r boblogaeth dros 65+ oed ar 31 Mawrth. 
90.49 95.07 

SCA/002b  (DCS) 
fel @ 

31 Mawrth 11 

fel @ 

31 Mawrth 12 

Cyfradd y bobl hŷn (65 oed neu'n hŷn) 

b) y mae'r awdurdod yn eu cefnogi mewn cartrefi gofal fesul 1,000 o'r boblogaeth dros 65+ oed ar 

31 Mawrth. 

25.38 25.70 

SCA/003a (DGG) 2010 - 2011 2011 - 2012 

Canran y cleientiaid, yn y grwpiau oedran canlynol, sy'n cael eu cefnogi yn y gymuned yn ystod y 

flwyddyn: 

a) 18 - 64 oed 

88.41 91.72 
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Atodiad 1 – Dangosyddion Perfformiad (parhad) 
 

 

Dangosydd Perfformiad 
2010/11 

Perfformiad 

2011/12 

Perfformiad 

SCA/003b (DGG) 2010 - 2011 2011 - 2012 

Canran y cleientiaid, yn y grwpiau oedran canlynol, sy'n cael eu cefnogi yn y gymuned yn ystod y 

flwyddyn: 

b) 65 oed+ 

77.93 81.50 

SCA/007 (MAT) 
fel @ 

31 Mawrth 11 

fel @ 

31 Mawrth 12 

Canran y cleientiaid gyda chynllun gofal ar 31 Mawrth y dylai eu cynlluniau gofal fod wedi'u 

hadolygu ac a adolygwyd yn ystod y flwyddyn 
68.9 79.1 

SCA/018a (MAT) 2010 - 2011 2011 - 2012 

a) canran y gofalwyr sy'n oedolion y cynigiwyd asesiad neu adolygiad eu hunain iddynt yn ystod y 

flwyddyn 
100 100 

SCA/018b (DGG) 2010 - 2011 2011 - 2012 

b) canran y gofalwyr sy'n oedolion y cynigiwyd asesiad neu adolygiad eu hunain iddynt yn ystod y 

flwyddyn 
10.6 16.2 

SCA/018c (SID) 2010 - 2011 2011 - 2012 

c) canran y gofalwyr sy'n oedolion a gafodd eu hasesu neu eu hailasesu  yn ystod y flwyddyn y 

darparwyd gwasanaeth iddynt 
24.5 42.5 

SCA/019 (MAT) 2010 - 2011 2011 - 2012 

Canran y cyfeiriadau amddiffyn oedolion a gwblhawyd lle rheolwyd y risg 92.68 92.73 

SCA/020 (MAT) 
fel @ 

31 Mawrth 11 

fel @ 

31 Mawrth 12 

Canran y cleientiaid sy'n oedolion sy'n cael eu cefnogi yn y gymuned yn ystod y flwyddyn Dd/B 84.46 
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Atodiad 1 – Dangosyddion Perfformiad (parhad) 
 

 

GWASANAETHAU PLANT 
 

Dangosydd Perfformiad   
Perfformiad 2010/11 Perfformiad 2011/12 

SCC/001 (SCC/001a [MAT]) 2010 - 2011 2011 - 2012 

a) Canran y lleoliadau cyntaf i blant oedd yn derbyn gofal yn ystod y flwyddyn a gychwynnodd 

gyda chynllun gofal ar waith 
74.7 57.8 

b) Ar gyfer y plant hynny oedd yn derbyn gofal ac a oedd yn disgwyl eu hail adolygiad yn ystod 

y flwyddyn honno (i'w gynnal yn y 4ydd mis), y ganran gyda chynllun sefydlog ar y dyddiad 

disgwyliedig. 

99.2 87.1 

SCC/002 (DCS) 2010 - 2011 2011 - 2012 

Canran y plant sy’n derbyn gofal ar 31 Mawrth a newidiodd ysgol o leiaf unwaith yn ystod y 

cyfnod neu gyfnodau derbyn gofal, nad oedd o ganlyniad i drefniadau trosglwyddo, yn y 

deuddeng mis hyd at 31 Mawrth 

17.2 10.4 

SCC/004 (MAT) 2010 - 2011 2011 - 2012 

Canran y plant sy'n derbyn gofal ar ôl 31 Mawrth sydd wedi cael tri lleoliad neu fwy yn ystod y 

flwyddyn 
8.5 6.4 

SCC/006 DGG 2010 - 2011 2011 - 2012 

Canran y cyfeiriadau yn ystod y flwyddyn y penderfynwyd arnynt o fewn 1 diwrnod gwaith. 89.8 89 

SCC/007 (DGG) 2010 - 2011 2011 - 2012 
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Atodiad 1 – Dangosyddion Perfformiad (parhad) 
 

Canran y cyfeiriadau yn ystod y flwyddyn;                                                                                                                                    

a) Clustnodwyd i weithiwr cymdeithasol ar gyfer asesiad cychwynnol 
33.6 49.0 

b) Clustnodwyd i rywun ar wahân i weithiwr cymdeithasol ar gyfer asesiad cychwynnol 12.4 14.7 

c) Nad aeth yn eu blaenau i'w clustnodi ar gyfer asesiad cychwynnol 53.9 36.2 

SCC/010 (DGG) 2010 - 2011 2011 - 2012 

Canran y cyfeiriadau sy'n ailgyfeiriadau o fewn 12 mis 24.8 27.5 

SCC/011 (SCC/011a - MAT), (SCC/011b - DGG) 2010 - 2011 2011 - 2012 

Canran yr asesiadau cychwynnol a gwblhawyd yn ystod y flwyddyn lle ceir tystiolaeth bod:            

a) Gweithiwr Cymdeithasol wedi gweld y plentyn 
73.8 67.4 

b) Gweithiwr Cymdeithasol wedi gweld y plentyn ar ei ben ei hun 42.1 42.1 

SCC/013 (DGG) 2010 - 2011 2011 - 2012 

a) Canran yr achosion agored y clustnodwyd gweithiwr cymdeithasol iddynt                                         

i) Plant ar y gofrestr amddiffyn plant 
99.6 99.5 

ii) Plant sy'n derbyn gofal 97.7 97.7 

iii) Plant mewn angen 53.8 58.2    

b)  Canran yr achosion agored y clustnodwyd rhywun ar wahân i weithiwr cymdeithasol iddynt lle 

mae'r plentyn yn derbyn gwasanaeth yn unol â'i gynllun asesu:                                                                                                                                   

i) Plant ar y gofrestr amddiffyn plant 

0.0 0.2 

ii) Plant sy'n derbyn gofal 1.4 1.4 
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Atodiad 1 – Dangosyddion Perfformiad (parhad) 
 

iii) Plant mewn angen 38.6 35.4 

SCC/014 (DGG) 2010 - 2011 2011 - 2012 

Canran y cynadleddau amddiffyn plant cychwynnol ar gyfer y flwyddyn a gynhaliwyd o fewn 15 

niwrnod i’r drafodaeth ar y strategaeth 
63.3 60.4 

SCC/015 (DGG) 2010 - 2011 2011 - 2012 

Canran y Cyfarfodydd Grŵp Craidd Cychwynnol i'w cynnal yn y flwyddyn a gynhaliwyd o fewn 

10 niwrnod gwaith o'r Gynhadledd Amddiffyn Plant Cychwynnol 
84.6 84.6 

Dangosydd Perfformiad   
Perfformiad 2010/11 Perfformiad 2011/12 

SCC/021 (DGG) 2010 - 2011 2011 - 2012 

Canran yr adolygiadau plant sy’n derbyn gofal a gwblhawyd o fewn yr cysoni statudol yn ystod y 

flwyddyn. 
70.7 62.5 

SCC/022 (DGG) 2010 - 2011 2011 - 2012 

a) Canran presenoldeb y disgyblion sy'n derbyn gofal mewn ysgolion cynradd pan oeddent mewn 

gofal; 
94.7 94.0 

b) Canran presenoldeb y disgyblion sy'n derbyn gofal mewn ysgolion uwchradd pan oeddent mewn 

gofal; 
91.1 90.3 

SCC/024 (DGG) 2010 - 2011 2011 - 2012 

Canran presenoldeb y disgyblion sy'n derbyn gofal yn ystod y flwyddyn â Chynllun Addysg 

Personol (CAP) o fewn 20 diwrnod ysgol o fynd i ofal neu ymuno ag ysgol newydd yn y flwyddyn 

sy'n dod i ben ar 31 Mawrth. 

33.3 42.3 

SCC/025 (MAT) 2010 - 2011 2011 - 2012 
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Atodiad 1 – Dangosyddion Perfformiad (parhad) 
 

Canran yr ymweliadau statudol â phlant sy'n derbyn gofal yn y flwyddyn a ddigwyddodd yn unol â 

rheoliadau. 
59.1 52.7 

SCC/030 (SCC/030a - MAT), (SCC/030b - DGG) 2010 - 2011 2011 - 2012 

a) Canran y gofalwyr ifanc sy'n hysbys i'r Gwasanaethau Cymdeithasol a gafodd eu hasesu. 

b) Canran y gofalwyr ifanc sy'n hysbys i'r Gwasanaethau Cymdeithasol y darparwyd 

gwasanaeth iddynt. 

100 

77.8 

100 

84.8 

 

Dangosydd Perfformiad   
Perfformiad 2010/11 Perfformiad 2011/12 

SCC/033 (DCS) 2010 - 2011 2011 - 2012 

a) Canran y bobl ifanc a oedd yn derbyn gofal gynt y mae'r awdurdod yn parhau mewn 

cysylltiad â hwy yn 19 oed. 
84.0 77.8 

b) Canran y bobl ifanc 19 oed a fu'n derbyn gofal o'r blaen, y mae'r awdurdod yn parhau 

mewn cysylltiad â hwy, y gwyddys eu bod mewn llety addas nad yw'n llety mewn argyfwng. 
90.5 90.5 

c) Canran y bobl ifanc 19 oed a fu'n derbyn gofal o'r blaen, y mae'r awdurdod yn parhau 

mewn cysylltiad â hwy, y gwyddys eu bod mewn addysg, hyfforddiant neu gyflogaeth. 
57.1 57.1 

SCC/034 (DGG) 2010 - 2011 2011 - 2012 

Canran yr adolygiadau amddiffyn plant a gwblhawyd o fewn yr amserlenni statudol yn ystod 

y flwyddyn  
93.2 90.7 

SCC/035 (DGG) 2010 - 2011 2011 - 2012 

Canran y plant sy'n derbyn gofal sy'n gymwys i'w hasesu ar ddiwedd Cyfnod Allweddol 2 sy’n 

cyrraedd y Dangosydd Pwnc Craidd, fel a bennir gan Asesiad Athrawon. 
42.9 68.8 

SCC/036 (DGG) 2010 - 2011 2011 - 2012 
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Atodiad 1 – Dangosyddion Perfformiad (parhad) 
 

Canran y plant sy'n derbyn gofal sy'n gymwys i'w hasesu ar ddiwedd Cyfnod Allweddol 3 sy’n 

cyrraedd y Dangosydd Pwnc Craidd, fel a bennir gan Asesiad Athrawon. 
18.8 10.0 

Dangosydd Perfformiad   
Perfformiad 2010/11 Perfformiad 2011/12 

SCC/037 (DCS) 2010 - 2011 2011 - 2012 

Y sgôr pwyntiau cymwysterau allanol gyfartalog ar gyfer plant 16 oed sy'n derbyn gofal, mewn 

unrhyw leoliad dysgu a gynhelir gan yr awdurdod lleol. 
197 250 

SCC/041 (DGG) 2010 - 2011 2011 - 2012 

Canran y plant sy'n gymwys, sy'n berthnasol ac a oedd yn berthnasol ynghynt:                                 

a) y mae ganddynt y cynlluniau llwybrau gofynnol, ac 
52.0 44.4 

b) y clustnodwyd ymgynghorydd personol iddynt    52.0 77.8 

SCC/042 (DGG) 2010 - 2011 2011 - 2012 

a) Canran yr asesiadau cychwynnol a gwblhawyd o fewn 7 niwrnod gwaith 54.6 40.4 

b) Yr amser cyfartalog a gymerwyd i gwblhau asesiadau cychwynnol a gymerodd fwy na 7 

niwrnod gwaith i'w cwblhau 
22.4 32.9 

SCC/044 (DGG) 2010 - 2011 2011 - 2012 

a) Canran y plant sy'n derbyn gofal a gafodd eu gwahardd yn barhaol o'r ysgol yn y flwyddyn 

rhwng 1 Ebrill a 31 Mawrth. 
0 0 

b) Nifer cyfartalog y diwrnodau a dreuliwyd y tu allan i'r ysgol ar waharddiadau cyfnod 

penodol ar gyfer plant sy'n derbyn gofal a gafodd eu gwahardd yn y flwyddyn rhwng 1 Ebrill a 

31 Mawrth 

5.0 4.7 
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